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Céfalo convidou Sócrates para visitá-lo, desculpando-se 

por não ir procurá-lo, pelo fato de estar velho e ser difícil 

sair de casa. Queria conversar com o amigo, pois para 

Céfalo: 'quanto mais amortecidos ficam os prazeres do 

corpo, mais crescem o deleite e o prazer da conversação'. 

Sócrates aceitou o convite, respondendo que lhe agrada 

muito conversar com pessoas de mais idade, que já tinham 

percorrido um caminho que ele teria que percorrer. 

Assim, deu-se o início da conversa, quando Sócrates 

perguntou a Céfalo, como ele, já velho, sentia-se ao 

atingir a fase que os poetas chamavam de 'o limiar da 

velhice'. Céfalo respondeu que muito bem, pois a triste 

cantilena, evocada por muitos, responsabilizando a 

velhice por todos os males, para ele era decorrente da 

própria vida e não da idade avançada (Beauvoir, 1990, p. 

135). 

 
 
 



SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................... 13 

2. ENVELHECIMENTO HUMANO ............................................................ 22 

2.1. DEFINIÇÃO DE IDOSO......................................................................................................................... 25 
2.2. CONCEITOS ATRIBUÍDOS À VELHICE....................................................................................................... 28 

2.2.1. De velho, a idoso..................................................................................................................... 29 
2.2.2. Terceira idade ......................................................................................................................... 30 

2.3. TEORIAS DO ENVELHECIMENTO HUMANO ............................................................................................. 34 
2.3.1. Perspectiva Life-Span .............................................................................................................. 35 
2.3.2. Teorias sociais do desenvolvimento ....................................................................................... 40 

a. Teoria do desengajamento social ................................................................................................................ 40 
b. Teoria da atividade ...................................................................................................................................... 42 

2.4. ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL ............................................................................................................. 45 
2.5. SOCIALIZAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL DE IDOSOS ...................................................................................... 50 
2.6. ENVELHECIMENTO ATIVO ................................................................................................................... 59 

3. O IDOSO NO AMBIENTE ........................................................................ 63 

3.1. O MODELO PRESSÃO-COMPETÊNCIA ..................................................................................................... 68 
3.2. IDOSOS EM ESPAÇOS ABERTOS URBANOS PÚBLICOS ................................................................................. 73 

3.2.1. Interação social em EAUPs ..................................................................................................... 78 
3.3. COMPORTAMENTO SOCIOESPACIAL HUMANO ........................................................................................ 82 

3.3.1. Distâncias interpessoais ......................................................................................................... 83 
3.3.2. Privacidade ............................................................................................................................. 86 
3.3.3. Territorialidade ....................................................................................................................... 87 
3.3.4. Apropriação do espaço ........................................................................................................... 91 
3.3.5. Arranjo espacial ...................................................................................................................... 92 

4. ESPAÇOS ABERTOS URBANOS PÚBLICOS ...................................... 95 

4.1. PRAÇAS PÚBLICAS ............................................................................................................................. 98 
4.2. SUPORTE SOCIOAMBIENTAL PARA INTERAÇÃO DE IDOSOS EM PRAÇAS ........................................................ 102 

4.2.1. Acessibilidade ....................................................................................................................... 107 
4.2.2. Estrutura para permanência ................................................................................................ 109 
4.2.3. Estrutura para atividades ..................................................................................................... 113 
4.2.4. Aprazibilidade ....................................................................................................................... 115 
4.2.5. Oportunidades para o contato social ................................................................................... 116 

5. PERCURSO METODOLÓGICO ........................................................... 119 

5.1. ETAPA PREPARATÓRIA ..................................................................................................................... 122 
5.1.1. Diário de campo ................................................................................................................... 122 
5.1.2. Painel de experts .................................................................................................................. 122 
5.1.3. Seleção dos locais de estudo ................................................................................................ 124 

5.2. ESTUDOS DE CASO .......................................................................................................................... 129 
5.2.1. Caracterização do local de estudo ........................................................................................ 131 
5.2.2. Perfil do grupo de estudo ..................................................................................................... 131 
5.2.3. Entrevistas coletivas e individuais ........................................................................................ 132 
5.2.4. Representação espacial do comportamento de interação social ......................................... 135 

5.3. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS ................................................................................................................... 138 

6. PAINEL DE EXPERTS ............................................................................ 140 

6.1. ENVELHECIMENTO ATIVO ................................................................................................................. 142 
6.2. SUPORTE SOCIOAMBIENTAL PARA A INTERAÇÃO SOCIAL .......................................................................... 144 

6.2.1. Sentimento de segurança ..................................................................................................... 144 
6.2.2. Orientação de profissionais .................................................................................................. 145 
6.2.3. Acessibilidade ....................................................................................................................... 146 
6.2.4. Sombreamento ..................................................................................................................... 148 
6.2.5. Estrutura para atividades ..................................................................................................... 149 
6.2.6. Aprazibilidade ....................................................................................................................... 150 



6.2.7. Estrutura para permanência ................................................................................................ 150 
6.2.8. Apoio familiar ....................................................................................................................... 151 

6.3. INTERAÇÃO SOCIAL ......................................................................................................................... 151 
6.4. CONTRIBUIÇÃO DAS PRAÇAS PARA A INTERAÇÃO SOCIAL E O ENVELHECIMENTO ATIVO .................................. 152 
6.5. COMENTÁRIO GERAL ...................................................................................................................... 156 

7. SELEÇÃO DOS LOCAIS DE ESTUDO ................................................ 157 

7.1. RECURSOS EXISTENTES NAS PRAÇAS .......................................................................................... 157 
7.2. SUPORTE SOCIOAMBIENTAL PARA INTERAÇÃO SOCIAL ............................................................................ 166 
7.3. COMENTÁRIO GERAL ...................................................................................................................... 171 

8. ESTUDO DE CASO 1 – PRAÇA AUGUSTO LEITE ........................... 173 

8.1. CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO ............................................................................................. 173 
8.2. PERFIL DO GRUPO DE ESTUDO ........................................................................................................... 180 
8.3. ENTREVISTAS ................................................................................................................................. 182 

8.3.1. O ambiente da praça ............................................................................................................ 183 
8.3.2. Suporte socioambiental para interação social ..................................................................... 185 
8.3.3. Socialização e interação social ............................................................................................. 186 
8.3.4. Relação entre suporte socioambiental, interação social e envelhecimento ativo ................ 186 

8.4. REPRESENTAÇÃO ESPACIAL DOS COMPORTAMENTOS DE INTERAÇÃO SOCIAL ............................................... 187 
8.4.1. Conversar parado ou sentado .............................................................................................. 193 
8.4.2. Conversar realizando atividades individuais ........................................................................ 193 
8.4.3. Conversar realizando atividades em grupo .......................................................................... 193 
8.4.4. Formas não-verbais de contato social .................................................................................. 194 
8.4.5. Atividade solitária sem interação ......................................................................................... 194 
8.4.6. Atividade em grupo sem interação ....................................................................................... 195 

8.5. COMPORTAMENTO SOCIOESPACIAL HUMANO ...................................................................................... 195 
8.5.1. Distância interpessoal e privacidade .................................................................................... 195 
8.5.2. Territorialidade e apropriação .............................................................................................. 196 
8.5.3. Arranjo Espacial .................................................................................................................... 197 

9. ESTUDO DE CASO 2 – PRAÇA TARCÍSIO MAIA ............................ 199 

9.1. CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO ............................................................................................. 199 
9.2. PERFIL DO GRUPO DE ESTUDO ........................................................................................................... 204 
9.3. ENTREVISTAS ................................................................................................................................. 206 

9.3.1. O ambiente da praça ............................................................................................................ 206 
9.3.2. Suporte socioambiental para interação social ..................................................................... 208 
9.3.3. Socialização e interação social ............................................................................................. 210 
9.3.4. Relação entre suporte socioambiental, interação social e envelhecimento ativo ................ 210 

9.4. REPRESENTAÇÃO ESPACIAL DOS COMPORTAMENTOS DE INTERAÇÃO SOCIAL ............................................... 211 
9.4.1. Conversar parado ou sentado .............................................................................................. 219 
9.4.2. Conversar realizando atividades individuais ........................................................................ 219 
9.4.3. Conversar realizando atividades em grupo .......................................................................... 220 
9.4.4. Formas não-verbais de contato social .................................................................................. 220 
9.4.5. Atividade solitária sem interação ......................................................................................... 221 
9.4.6. Atividade em grupo sem interação ....................................................................................... 221 

9.5. COMPORTAMENTO SOCIOESPACIAL HUMANO ...................................................................................... 221 
9.5.1. Distância interpessoal e privacidade .................................................................................... 222 
9.5.2. Territorialidade e apropriação .............................................................................................. 223 
9.5.3. Arranjo Espacial .................................................................................................................... 225 

10. DISCUSSÃO .............................................................................................. 228 

10.1. SUPORTE SOCIOAMBIENTAL – ACESSIBILIDADE ..................................................................................... 230 
10.2. SUPORTE SOCIOAMBIENTAL – ESTRUTURA PARA PERMANÊNCIA ............................................................... 232 
10.3. SUPORTE SOCIOAMBIENTAL – ESTRUTURA PARA ATIVIDADES ................................................................... 235 
10.4. SUPORTE SOCIOAMBIENTAL – APRAZIBILIDADE ..................................................................................... 237 
10.5. SUPORTE SOCIOAMBIENTAL – OPORTUNIDADES PARA O CONTATO SOCIAL ................................................. 239 
10.6. COMPORTAMENTO SOCIOESPACIAL HUMANO ...................................................................................... 241 



11. CONSIDERACÕES FINAIS .................................................................... 244 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................... 257 

APÊNDICES ................................................................................................................ 274 

APÊNDICE A — PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DO SUPORTE SOCIOAMBIENTAL DAS PRAÇAS .......................................... 275 
APÊNDICE B — ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA – PAINEL DE EXPERTS .................................................................. 277 
APÊNDICE C — ENTREVISTAS .......................................................................................................................... 278 
APÊNDICE D — TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - EXPERTS ......................................................... 280 
APÊNDICE E — TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – ENTREVISTA COLETIVA / INDIVIDUAL .................... 281 
APÊNDICE F — FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE RECURSOS DAS PRAÇAS DA CIDADE DE NATAL - RN ....... 282 
APÊNDICE G — PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO DA PRAÇA TARCÍSIO MAIA ............................................................... 283 
APÊNDICE H – PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO DA PRAÇA AUGUSTO LEITE ................................................................ 284 
APÊNDICE I – EXEMPLO DE DIÁRIO DE CAMPO ................................................................................................... 285 
APÊNDICE J – EXEMPLO DE INSTRUMENTO RECIS APLICADO - PAL ........................................................................ 286 
APÊNDICE K – EXEMPLO DE INSTRUMENTO RECIS APLICADO – PTM - ATI ............................................................. 287 
APÊNDICE L – EXEMPLO DE INSTRUMENTO RECIS APLICADO – PTM - CAMINHADA .................................................. 288 

ANEXOS  ..................................................................................................................... 289 

ANEXO A — FOLHA DE TRAMITAÇÃO DO PROJETO NO COMITÊ DE ÉTICA ................................................................. 290 
 



 

Lista de Figuras 
 

Figura 01 - Modelo de envelhecimento bem-sucedido .................................................. 48 

Figura 02 – Modelo pressão-competência ...................................................................... 71 

Figura 03 – Distâncias interpessoais. ............................................................................. 84 

Figura 04 – Gráfico dos recursos das praças de Natal por Região Administrativa ...... 160 

Figura 05 – Gráfico da distribuição de idosos e praças nos bairros natalenses ............ 160 

Figura 06 – Gráfico da quantidade de ATIs e porcentagem de idosos por bairro ........ 161 

Figura 07 – Mapa da Região Administrativa Leste ...................................................... 163 

Figura 08 – Gráfico da relação entre renda média do bairro (% em relação à cidade) e 
Média recursos das praças do bairro (Composição de dados provenientes da 
PMN (2012a)). ............................................................................................ 164 

Figura 09 – Gráfico da distribuição da renda e dos recursos das praças por região 
administrativa ............................................................................................. 165 

Figura 10 – Gráfico da distribuição da pontuação dos itens avaliados nas praças 
(Composição de dados provenientes da PMN (2012a)). ............................ 165 

Figura 11 – Gráfico comparativo entre os escores da tabulação de dados da SEMSUR e 
protocolos de observação (Composição de dados de campo da pesquisa e da 
PMN (2012a)). ............................................................................................ 168 

Figura 12 – Gráfico da relação entre presença de idosos e ATIs nas praças ................ 171 

Figura 13 – Localização da Praça Augusto Leite ......................................................... 174 

Figura 14 – Visualização da Praça Augusto Leite ........................................................ 174 

Figura 15 - Diagrama da Praça Augusto Leite ............................................................. 175 

Figura 16 – Painel de fotografias da Praça Augusto Leite ........................................... 178 

Figura 17 – Diagrama e fotografias do setor ATI – Praça Augusto Leite .................... 190 

Figura 18 – RECIS – Praça Augusto Leite - ATI ......................................................... 192 

Figura 19 – Localização da Praça Tarcísio Maia ......................................................... 200 

Figura 20 – Visualização da Praça Tarcísio Maia ........................................................ 200 

Figura 21 - Diagrama da Praça Tarcísio Maia .............................................................. 201 

Figura 22 – Painel de fotografias da Praça Tarcísio Maia ............................................ 202 

Figura 23 - Diagrama e fotografias do setor ATI – Praça Tarcísio Maia ..................... 212 

Figura 24 – Diagrama e fotografias do setor de caminhada – Praça Tarcísio Maia ..... 213 

Figura 25 – RECIS – Praça Tarcísio Maia – Setor da ATI .......................................... 217 

  



 

Lista de Tabelas 

Tabela 01 Medidas compensatórias para idosos em EAUPs ........................................ 110 

Tabela 02 Etapas da pesquisa de campo ....................................................................... 121 

Tabela 03 Pontuação dos recursos da praça ................................................................. 126 

Tabela 04 Participantes do Painel de Experts ............................................................... 140 

Tabela 05 Síntese dos resultados das entrevistas.......................................................... 141 

Tabela 06 Frequência dos elementos do suporte socioambiental – painel de experts .. 144 

Tabela 07 Categorias de interação social – painel de experts ...................................... 151 

Tabela 08 Praças selecionadas para observação inicial ................................................ 158 

Tabela 09 Critério de pontuação dos recursos das praças ............................................ 158 

Tabela 10 Relação de praças e porcentagem de idosos no bairro ................................ 161 

Tabela 11 Quantidade de ATIs por Região Administrativa ......................................... 163 

Tabela 12 Sumarização da aplicação dos protocolos de observação do suporte 

socioambiental ............................................................................................ 167 

Tabela 13 Posição das praças avaliadas em relação à renda e idosos no bairro ........... 170 

Tabela 14 Distribuição das respostas das entrevistas individuais - PAL ..................... 181 

Tabela 15 Distribuição das respostas das entrevistas individuais - PTM ..................... 204 

  



 

Lista de Siglas 
 
 

ATI — Academia da Terceira Idade  
BEP — Bem-Estar psicológico  
BES — Bem-Estar Subjetivo 
CIS — Comportamento de Interação Social 
CFP  — Conselho Federal de Psicologia 
CSEH — Comportamento Socioespacial Humano 
EA — Envelhecimento Ativo 
EAUP — Espaço Aberto Urbano Público 
EBS — Envelhecimento Bem-Sucedido 
GEPA — Grupo de Estudos Inter-Ações Pessoa-Ambiente 
IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
IDGO  — Inclusive Design for Getting Outdoors 
OMS   — Organização das Nações Unidas 
ONU — Organização das Nações Unidas 
PÇ — Praça(s) 
PNI — Política Nacional do Idoso 
PAL — Praça Augusto Leite 
PMN  — Prefeitura Municipal de Natal 
PTM — Praça Tarcísio Maia 
PRE — Praça de Recursos Elevados 
PRM — Praça de Recursos Médios 
PRP — Praça de Recursos Precários 
RECIS — Representação Espacial do Comportamento de Interação Social 
RN — Rio Grande do Norte 
SEL — Secretaria de Esporte e Lazer  
SEMPLA — Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Tecnologia da  

 Informação 
SEMSUR — Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 
SEMURB — Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 
SINDUSCON — Sindicato da Construção Civil 
SOC — Seleção, Otimização e Compensação 
SSA — Suporte Sócio-Ambiental 
TCLE  — Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
TEPI  — Tempo de Experiência Profissional com Idosos 
TCS  — Teoria do Comboio Social 
TSS — Teoria da Seletividade Sócio-Emocional 
UFRN — Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
WHO — World Health Organization  



 

Resumo 
 

Face ao evidente aumento do contingente populacional das pessoas com mais de 60 

anos, o processo do envelhecimento tem levantado importantes debates em áreas como 

planejamento social, político e econômico, os quais recomendam que o incremento da 

longevidade deve estar acompanhado de autonomia e qualidade de vida. Diante dessas 

demandas, a literatura relata que estar ativo tem sido uma das principais estratégias para 

a promoção de melhores condições de vida aos idosos, e os estudos no campo das 

relações pessoa-ambiente têm envidado esforços para compreender o papel dos diversos 

tipos de ambiente sociofísico para a estimulação da atividade em idosos. Dentre estes, 

os espaços abertos urbanos públicos tem sido relatados como alternativas promissoras 

na adoção de um estilo de vida menos sedentário. Com base nessas considerações, este 

estudo desenvolveu o conceito de suporte socioambiental e se propôs a investigar a 

relação entre seus elementos e a interação social de idosos em praças públicas da cidade 

de Natal-RN. Para tanto foi utilizada uma abordagem multimetodológica que incluiu: 

painel de especialistas, análise de características ambientais de 252 praças e dois 

estudos de caso contendo observações comportamentais, representação espacial dos 

comportamentos de interação social de idosos em praças, entrevistas coletivas e 

individuais com estes usuários. A associação entre a realização de atividades físicas e as 

formas de socialização por eles praticadas foi identificada como o principal agente 

motivador da presença de idosos nesses locais. Os resultados indicam que a inter-

relação entre elementos do suporte socioambiental e os comportamentos socioespaciais 

que envolvem a apropriação do espaço - principalmente arranjos espaciais e distâncias 

interpessoais -  favorecem o estabelecimento de interações sociais relevantes para a 

estimulação na realização de atividades, as quais, segundo os pressupostos do Programa 

do Envelhecimento Ativo, são fundamentais para a manutenção de um estilo de vida 

ativo, com importantes implicações para a saúde, bem estar e qualidade de vida na 

velhice. 

 

PALAVRAS-CHAVE: envelhecimento ativo; psicologia ambiental; interação social; 
comportamento socioespacial humano; espaços abertos, suporte socioambiental. 



 

Resumen 
 

Debido al aumento del contingente de la populación con más de 60 años, el proceso de 

envejecimiento ha suscitado importantes debates en áreas tales como la planificación social, 

política y económica, que recomiendan que el aumento de la longevidad debe ser 

acompañada de la autonomía y la calidad de vida. Teniendo en cuenta estas demandas, la 

literatura reporta que la actividad física ha sido una de las principales estrategias  para la 

promoción de mejores condiciones de vida para las personas mayores. Estudios sobre la 

relación persona-ambiente han tratado de entender el papel del ambiente sociofísico para 

estimular la actividad de las personas mayores en los más diversos entornos. Entre estos, los 

espacios urbanos abiertos públicos se los han reportado en varios estudios como una 

alternativa prometedora en la adopción de un estilo de vida menos sedentario. A partir de 

estas consideraciones, el objetivo de este estudio fue investigar la relación entre los 

elementos de soporte socioambiental y la interacción social de las personas mayores en las 

plazas públicas de la ciudad de Natal-RN, utilizando un enfoque multimétodos, al que se 

incluyó un panel de expertos, el análisis de las características ambientales de 252 plazas, 

estudios de caso conteniendo entrevistas colectivas e individuales con los usuarios mayores 

y la representación espacial de sus conductas de interación social La asociación entre la 

realización de actividad física con las formas de socialización que se las practican ellos fue 

identificada como el principal motivador de la presencia de los ancianos en estos lugares. 

Los resultados indican que la interrelación entre los elementos del soporte socioambiental 

(concepto desarrollado en este estudio) y los comportamientos socio-espaciales que 

implican principalmente la apropiación del espacio, los arreglos espaciales y las distancias 

interpersonales, favorecieron el establecimiento de interacciones sociales pertinentes para 

fomentar la realización de actividades, que, según los presupuestos del Programa de 

Envejecimiento Activo, son fundamentales para el mantenimiento de un estilo de vida 

activo, con importantes implicaciones para la salud, el bienestar y la calidad de vida en la 

vejez. 

 
Palabras clave: envejecimiento activo; psicología ambiental; interacción social; 

comportamiento socioespacial humano; espacios abiertos, soporte socioambiental. 

  



 

Abstract 
 

In view of the evident increase in the population group of people over 60 years old, the 

aging process has raised important discussions on social, political and economical 

planning that recommend that the increase in longevity must be followed by autonomy 

and well-being. Faced to these demands, the literature reports that physical activity is a 

key strategy to promote better living conditions for the elderly. Studies about person-

environment are making efforts to understand the socio physical environment role to 

encourage old people to make activities in many different environments. Among these, 

the urban public open space has been reported by many researches as a promising 

alternative in order to adopt a less sedentary life style. Based on these considerations, 

this study proposed to investigate the relationship between the social environment 

support elements and social interaction of seniors in public squares in the city of Natal, 

RN, using a multimethodological approach that included a experts panel, environmental 

characteristics analysis of 252 squares, case studies containing collective and individual 

interviews with elderly users and the spatial representation of their social interactions. 

The association between physical activities with the socialization practiced by them was 

identified as the main motivation for their presence in these places. The results indicate 

that the relationship between the socio-environmental characteristics (concept 

developed in this study) and the socio-spatial behaviors that include the spatial 

appropriation, spatial arrangements and interpersonal distances, helps to promote social 

interactions in carrying out activities, which, according to the assumptions Active 

Ageing Program, enable the maintenance of an active way of life, with important 

implications for health, wellness and quality of life in old age. 

 

KEYWORDS: active ageing; environmental psychology; social interaction; socio-
spatial human behavior; open spaces, socio-environmental support. 

 



 

1. Introdução 

Esse estudo foi proposto com a intenção principal de analisar relações existentes 

entre recursos socioambientais de praças urbanas e a interação social de idosos, 

considerando as consequências dessa ação socializante para os objetivos do programa 

mundial do Envelhecimento Ativo. 

Por muito tempo, a velhice esteve sob a égide do significado “estágio de 

preparação para a morte” e, dessa forma, as pessoas com idades avançadas eram 

socialmente tratadas como seres à margem do fluxo social. O próprio termo “velho” 

carrega em si um sentido pejorativo, algo ruim, ultrapassado e inútil. 

No entanto, a velhice é apenas mais uma etapa do desenvolvimento, do avanço 

na continuidade do ciclo de vida e para uma parcela cada vez maior da população idosa, 

representa a busca por qualidade de vida, cujos alicerces são sustentados por propostas 

teóricas como a Teoria da Atividade que, em 1988, já apregoava a necessidade de 

manter-se ativo para conservar os níveis de desempenho funcional. 

Desse modo, como expressa Debert (2004) “o novo velho”, foi produzido a 

partir da confluência dos discursos da Geriatria e Gerontologia, fundamentados em 

estudos científicos e nas transformações sociais, contribuindo para a modificação do 

olhar da sociedade sobre o sujeito que envelhece e da superação do paradoxo entre 

envelhecimento e desenvolvimento, até então considerados incompatíveis e 

irreconciliáveis. 

Essa nova postura propiciou que o idoso se desvencilhasse da ênfase nas perdas 

para viver um momento de fruição das conquistas alcançadas, para o aproveitamento do 

tempo livre, o cultivo do bem-estar, do lazer e outras atividades. O idoso passou a ter 

voz e a reivindicar um lugar de reconhecimento no cenário social enquanto pessoa de 



14 
 

direitos, seja pela concretude da legislação, seja pela própria conquista, ainda que 

polêmica, da aposentadoria. 

Surgiram termos novos para designar os “novos velhos” tais como: idoso 

(considerado menos estereotipado e mais respeitoso), melhor idade, maturidade, terceira 

idade, no intuito de reforçar a difusão de uma nova e positiva imagem da velhice, tendo 

como premissa básica as estratégias de enfrentamento recomendadas pelo movimento 

do Envelhecimento Bem-Sucedido. A aceitação dessas concepções resultou na 

construção de uma nova identidade social para a velhice, associada ao baixo risco de 

doenças e de incapacidades funcionais, ao bom funcionamento físico e mental e ao 

envolvimento ativo com a vida. Além disso, com o aumento da longevidade foi criado o 

conceito de quarta idade, associado a pessoas com mais de 75 anos, fase em que o 

declínio físico e cognitivo mostra-se mais acentuado. 

Partindo das considerações a respeito da aquisição e manutenção do bem-estar 

psicológico e bem-estar subjetivo em idosos, destacam-se as contribuições de 

Carstensen (2006), que defende a ideia que com a idade os contatos sociais são 

avaliados, procurados ou evitados, tendo como critério o retorno da qualidade afetiva. 

Deste modo, a socialização torna-se altamente valorizada, visando gratificação 

emocional de curto prazo que é influenciada pelas oportunidades adaptativas que o 

ambiente oferece. Os laços sociais estimulam e reforçam o senso do significado da vida, 

gerando um incentivo para estar ativo, o que é considerado atitude básica para o bem-

estar e a qualidade de vida. 

Nesse sentido, a interação social tem sido relatada como importante elemento 

motivador de atividades em idosos, estimulando-os a sair de casa e exercitar suas 

habilidades físicas, mentais, emocionais e sociais. Um baixo nível de engajamento 
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social na velhice está correlacionado com o declínio da saúde física, mental e a um alto 

risco de mortalidade. 

Devido ao impacto positivo que a atividade exerce nas diferentes dimensões da 

vida do idoso, nota-se a rejeição crescente à postura passiva de décadas anteriores. 

Programas de âmbito internacional, nacional e local convocam os mais velhos a 

engajarem-se nos mais diversos tipos de atividade na busca de um envelhecimento bem-

sucedido, apresentado como uma estratégia viável de intervenção diante das demandas 

criadas pelo chamado “envelhecimento mundial”. 

Como reflexo dessa tendência, no final da década de noventa, a Organização 

Mundial da Saúde instituiu o termo Envelhecimento Ativo (Active Ageing) com a 

intenção de implantar uma ação mais abrangente, para além da saúde física, que 

promovesse o envelhecimento bem-sucedido. O objetivo do movimento do 

envelhecimento ativo é incentivar o aumento da expectativa de vida com saúde e 

qualidade de vida para todas as pessoas que estão em processo de envelhecimento, 

incluindo as mais frágeis. 

Diante desse panorama têm surgido vários estudos para identificar elementos e 

situações que possam incentivar a atividade em idosos. Dentre estes estudos, estão os 

que defendem que os espaços abertos urbanos públicos (EAUPs) podem proporcionar 

muitos benefícios para os idosos nos aspectos fisiológicos, psicológicos e sociais, 

principalmente os espaços que possuem recursos eficientes para a permanência das 

pessoas idosas.  

Estas descobertas têm promovido investigações para encontrar associações entre 

características sócio-físicas de diferentes ambientes e os mais variados aspectos 

incidentes sobre a vida das pessoas idosas como: atitudes e comportamentos, estados de 

humor, atividade física, bem-estar psicológico, qualidade de vida, status 
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socioeconômico, mobilidade, acessibilidade, entre outros. Muitos estudos indicam que 

os EAUPs que possuem suporte para contatos sociais, apresentam uma maior eficiência 

na promoção de um estilo de vida mais ativo (Butterworth, 2000; Mahmood et al., 2012; 

McAuley et al., 2000). 

Diante dessa associação entre ambiente sociofísico e comportamento humano, 

nessa tese propomos que os recursos oferecidos pelo ambiente, também chamados 

fatores, elementos, propriedades ou suporte ambiental, recebam a denominação suporte 

socioambiental, de modo a abranger o conjunto dos elementos envolvidos: ambiente 

natural, construído e social. Embora o termo suporte ambiental pretenda incluir essas 

dimensões, entendemos que o termo proposto reflete de uma forma mais direta o que se 

pretende dizer. 

Estudos anteriores em espaços abertos realizados por integrantes do Grupo de 

Pesquisa Pessoa-Ambiente (GEPA) da UFRN demonstraram a influência de aspectos 

socioambientais do espaço sobre o comportamento de seus usuários. Vilaça (2008) 

investigando o comportamento socioespacial e a percepção dos usuários do calçadão da 

Avenida Engenheiro Roberto Freire na cidade de Natal/RN, identificou que a 

diversidade de uso conduzia a disputas pelo território (ciclistas, pedestres, passeio com 

o cão, ambulantes, etc) e que a percepção ambiental interfere no comportamento 

espacial. Araújo (2002) constatou que os idosos apresentavam dificuldades para se 

orientarem nos bairros devido a recentes mudanças urbanísticas e ao grande fluxo de 

tráfego de veículos e pessoas em calçadas e vias inadequadas para o uso do pedestre. 

Por fim, Liberalino (2011), examinando as atividades de usuários de praças por meio de 

mapeamento comportamental, identificou que estes fazem diferentes leituras dos 

affordances dos objetos fixos situados no local, decodificações que se refletem no modo 

como estes são empregados em diversas formas de lazer. As produções desse grupo de 
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pesquisa bem como sugestões diretas de seus integrantes (professores e alunos de 

graduação e pós-graduação), contribuíram nas diversas etapas dessa tese, indicando 

caminhos possíveis, apresentando subsídios conceituais e metodológicos que 

colaboraram significativamente em seu desenvolvimento. 

Para a Organização Mundial da Saúde (World Health Organization [WHO], 

2005), apesar de todos os benefícios que acompanham um estilo de vida ativo, na 

maioria dos países uma grande quantidade de idosos ainda leva uma vida sedentária. 

Assim, a utilização adequada dos EAUPs pode contribuir para o enfrentamento desse 

dilema. Uma justificativa adicional é a declaração da WHO (2008), que afirma que os 

espaços abertos urbanos representam uma excelente opção de baixo custo financeiro 

para a promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida para população de todas as 

idades. 

Apesar das evidências da importância dos elementos sociais para a adesão a um 

estilo de vida mais saudável, poucos são os estudos que priorizam ou aprofundam o 

entendimento da relação entre os aspectos socioambientais de espaços abertos urbanos 

para a interação social na perspectiva do envelhecimento ativo (Michael, Green, & 

Farquhar, 2006). Constata-se que a maior parte enfatiza a influência dos elementos 

físicos do ambiente construído para o incentivo à atividade física. 

Inserindo-se nessa lacuna, os ambientes definidos para as análises desse trabalho 

foram as praças da cidade de Natal – RN, compreendidas a partir da perspectiva 

conceitual dos espaços abertos urbanos públicos (EAUPs). A escolha pelas praças 

públicas decorreu das características de acesso livre e gratuito para pessoas de todas as 

idades, etnias e classes sociais, favorecendo o encontro e a formação de laços sociais na 

comunidade. Outros aspectos considerados foram: (i) serem espaços de convívio 

situados em áreas próximas às residências, (ii) oferecerem diversas opções de 
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atividades, tais como exercícios físicos, jogos, atividades recreativas, leitura, 

contemplação, entre outras; (iii) possibilidade de instalação de equipamentos públicos 

específicos para idosos comumente conhecidos como Academias da Terceira Idade – 

ATI, destinados à realização de exercícios de baixo impacto. 

O interesse pela pesquisa surgiu após alguns contatos empíricos iniciais com 

idosos usuários dos primeiros equipamentos da ATI no Brasil, na cidade de Maringá – 

PR. Segundo seus relatos, a participação nesses espaços contribuiu para: o aumento da 

sensação de bem-estar, a melhoria da disposição física e mental, a melhoria da 

mobilidade, a redução do uso de medicamentos de uso contínuo, o estabelecimento de 

novas amizades que auxiliavam a diminuir o sentimento de solidão e de sintomas 

depressivos. No programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFRN, o interesse 

inicial transformou-se em oportunidade para investigar as possíveis consequências que 

o uso desses espaços pode representar para a saúde e bem-estar do público idoso em 

função das possibilidades socializantes que oferecem. 

Diante desse quadro, essa tese se propõe a realizar um estudo exploratório com o 

objetivo geral de investigar quais elementos do suporte socioambiental presentes em 

praças urbanas contribuem para a promoção de interações sociais em idosos. Os 

objetivos específicos foram: (a) identificar atributos sociofísicos de praças que 

incentivam os idosos a frequentá-las; (b) indicar os recursos sociais e ambientais que 

favorecem a interação social; (c) estabelecer relações entre os comportamentos 

socioespaciais do grupo e as características de sua socialização. 

Para fins de operacionalização desse estudo, adotaremos a conceituação de Kim 

e Kaplan (2004) que definem a interação social como uma oportunidade de contato 

social que pode ser programado/planejado ou casual/despropositado, no qual duas ou 

mais pessoas reagem às ações umas das outras. 
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Embora se trate de um estudo exploratório e se tenha optado por não apresentar 

hipóteses formais a esse trabalho, o estado da arte a respeito do tema indicou que os 

espaços abertos urbanos com maior suporte social e ambiental tendem a ser mais 

favoráveis e mais estimulantes à permanência e à realização de atividades em pessoas 

de todas as idades, incluindo-se as mais velhas. 

O grupo de estudo compreendeu os idosos a partir de 60 anos de idade, com 

boas capacidades funcionais e em condições de frequentar a praça de modo autônomo e 

interagir com outras pessoas de faixa etária diferente ou semelhante à sua. No 

desenvolvimento do trabalho foram adotados procedimentos predominantemente 

qualitativos a partir de uma estratégia multimetodológica com o uso de: painel de 

experts e dois estudos de caso que incluíram observação naturalística, diário de campo, 

entrevista coletiva e representação espacial da interação social. 

Os resultados foram trabalhados a partir dos seguintes eixos temáticos: 

• Suporte socioambiental para uso e permanência de idosos nas praças; 

• Formas de interação social e sua relevância para os objetivos do envelhecimento 

ativo; 

• Comportamento socioespacial humano enquanto elementos de influência sobre 

as formas de interação social. 

A partir dessas análises, espera-se contribuir com a compreensão do papel dos 

espaços abertos urbanos públicos para a promoção do envelhecimento ativo, 

especialmente na realidade brasileira (com recorte no Rio Grande do Norte e em Natal). 

Para apresentar o trabalho realizado, esta tese está estruturada em 10 capítulos. 

O capítulo 2 apresenta temáticas que envolvem as discussões a respeito do 

envelhecimento que permeiam esse trabalho. Principia por considerar a pessoa idosa em 

aspectos abrangentes, mostrando que o tema em sua complexidade envolve diversas 
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vertentes culturais, teóricas, conceituais e sociais. Na continuidade é enfocado: a 

definição do conceito de idoso enquanto um termo construído na contemporaneidade, 

comentando o caráter polissêmico dos discursos que o produz e a perspectiva do 

desenvolvimento humano lifespan, que oferece subsídios às teorias que incentivam a 

atividade em idosos, servindo de base às propostas do Envelhecimento Bem-Sucedido e 

do Envelhecimento Ativo. 

O capítulo 3 discute o papel do ambiente no comportamento do idoso, incluindo 

contribuições de modelos teóricos-conceituais dessa relação (pressão-competência, 

funções do ambiente e hipótese da docilidade ambiental), de forma a prover o apoio 

para a compreensão mais ampla do idoso em interação com o ambiente, explora alguns 

aspectos da utilização dos EAUPs, suas implicações para o comportamento de interação 

social. Neste capítulo, são também apresentados os comportamentos socioespaciais 

humanos identificados no desenvolvimento da pesquisa de campo. 

O capítulo 4 apresenta os EAUPs, propõe o uso do termo suporte socioambiental 

para definir categorias de recursos existentes nos ambientes das praças públicas, 

descrevendo suas contribuições para o uso e permanência dos idosos nesses locais. 

É essencial esclarecer que, embora os conteúdos dos capítulos 3 e 4 se 

complementem, eventualmente podendo vir a integrar um único capítulo, optamos por 

apresentá-los separadamente a fim de: (a) ordenar os aspectos ambientais envolvidos 

nesse estudo, isto é, elemento sócio-humano (idosos) e elementos socioambientais 

(suporte socioambiental); (b) dar maior ênfase ao conceito de suporte socioambiental, 

entendido como uma importante contribuição da tese. 

O capítulo 5 apresenta os procedimentos realizados na pesquisa de campo, 

seguindo as recomendações dos trabalhos em Psicologia Ambiental, que consideram a 
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estratégia multimétodos como a mais indicada para a apreciação de fenômenos 

complexos que envolvem as inter-relações pessoa-ambiente. 

Iniciando a apresentação dos resultados, o Capítulo 6 expõe os dados obtidos a 

partir da aplicação da técnica do painel de experts, realizado com especialistas que 

atuam com idosos e está estruturado em tópicos relativos aos temas investigados 

(suporte socioambiental, envelhecimento ativo e interação social de idosos em EAUPs). 

O sétimo capítulo trata do processo de seleção dos locais de estudo, que ocorreu 

em duas etapas: análise dos dados oficiais dos recursos das praças natalenses e 

aplicação de protocolo de observação dos recursos socioambientais. 

No oitavo e nono capítulos são apresentados os estudos de caso, realizados nas 

praças Augusto Leite e Tarcísio Maia (localizadas em Natal-RN), que recorreram a 

procedimentos observacionais, entrevistas individuais e coletivas e representação 

espacial dos comportamentos de interação social. 

No décimo capítulo, os resultados da aplicação dos procedimentos 

metodológicos são discutidos à luz da literatura apresentada nos capítulos teóricos 

(capítulos 2, 3 e 4). O trabalho finaliza com as considerações finais seguido pelas 

referências, apêndices e anexos. 



 

2. Envelhecimento Humano 

O processo do envelhecimento se inicia com o nascimento e se estende ao longo 

da vida de todos os organismos, indistintamente. Por ser um fenômeno constituído por 

múltiplas determinações, seu estudo adquire um elevado grau de complexidade, sendo 

possível analisá-lo por diversos pontos de vista como o biológico, histórico, 

psicossocial, cultural, econômico, cronológico, entre outros. 

Esta etapa da vida é geralmente associada à emergência de eventos que podem 

representar limitações, como a diminuição das propriedades psicomotoras, afastamento 

e restrições de papéis sociais e outros (Costa & Campos, 2009; Fonte, 2002; McAuley 

et al., 2000; Neri, 2009), correspondendo à perda progressiva da capacidade de 

adaptação do indivíduo ao meio ambiente, podendo ocasionar maior vulnerabilidade e 

incidência de processos patológicos (Papaléo-Netto & Ponte, 2002). Essas mudanças 

podem afetar os relacionamentos sociais dos idosos, abalados por crises de identidade, 

diminuição do poder aquisitivo e redução da qualidade de vida (Ramos, 2002). 

Do ponto de vista biológico, lograr êxito na manutenção da existência até a etapa 

final do desenvolvimento do organismo, representa um sucesso adaptativo. Entretanto, 

quando se pensa o envelhecimento do ponto de vista sociocultural, os sentidos e 

significados tornam-se mais complexos, variando em diferentes épocas e civilizações. 

Do ponto de vista social, a vivência da velhice pode sofrer influências do meio 

histórico e cultural e incluem alterações nas relações pessoais em função do afastamento 

de atividades produtivas e/ou o afastamento dos filhos (Cachioni, 1998). 

Do ponto de vista cognitivo, salientam-se alterações da memória, da atenção, da 

orientação e da concentração (Butler, Forette, & Greengross, 2004; Cachioni, 1998; 

Fabrigoule, 2002; Verghese et al., 2003; Ybarra et al., 2008). 
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No aspecto econômico sobrevém a aposentadoria que diminui, na maior parte 

dos casos, sua contribuição produtiva para a sociedade, trazendo repercussões de caráter 

psicossocial, dentre as quais se destacam os sentimentos de invalidez, solidão e outros 

de caráter negativos em virtude da diminuição do sentimento de produtividade (Costa & 

Campos, 2009; Neri, 2009; Tribess, 2006).  

No aspecto funcional, a diminuição da independência conduz à necessidade de 

auxílio de outras pessoas para a execução das atividades cotidianas (Gallagher & 

Truglio-Londrigan, 2004; Hendry & McVittie, 2004; Volz, 2000). 

No âmbito psicológico as modificações por sua vez, se traduzem na dificuldade 

de adaptação às novas situações que surgem na vida diária, dificuldades de planejar o 

futuro, desmotivação, alterações psíquicas, hipocondria, psicossomatizações e outras 

(Neri, 2009). 

No intuito de amenizar o impacto das modificações adquiridas com o avanço da 

idade, a comunidade científica tem chamado a atenção para a importância de pesquisas 

que valorizem o envelhecimento saudável, termo utilizado pela literatura gerontológica 

para designar o envelhecer bem-sucedido, no qual as limitações são mínimas ou 

enfrentadas de modo eficaz (Bowling et al., 2003; Brasil - Ministério da Saúde, 2007; 

Cachioni, 1998; Michael et al., 2006; Rowe & Kahn, 1997; Smith & Baltes, 2006; 

Staudinger, Marsisker, & Baltes, 1995; Volz, 2000; WHO, 1998; WHO, 2005). 

Envelhecer de modo saudável tem sido alvo de estudos e investimentos por parte 

de diversos setores sociais. Um dos motivos mais mencionados é o notável aumento da 

população de idosos, cada vez mais visível e que adquire características nunca antes 

registradas na história humana, fenômeno que influencia desde as relações entre as 

gerações até os novos estilos de consumo. O aumento do número de pessoas nessa faixa 

tem sido associado à queda de nascimentos que vem ocorrendo desde os anos 1960, 
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com a descoberta dos anticoncepcionais, somada à queda progressiva nas taxas de 

mortalidade, desde o final dos anos 1940 e aos avanços da biotecnologia (Organização 

das Nações Unidas [ONU], 2005; 2006). 

Estima-se que em 2025 serão 1,2 milhões de idosos, chegando a 2 bilhões em 

2050, tornando o envelhecimento mundial um desafio sócio-econômico para todas as 

sociedades. Nessa perspectiva, em 4 décadas teremos a proporção de uma pessoa com 

60 anos ou mais para cada cinco pessoas em outras faixas etárias para o mundo e de um 

para três nos países desenvolvidos (ONU, 2005; WHO, 2004). 

No Brasil espera-se que a vida média da população idosa alcance o patamar de 

81,3 anos em 2050, crescendo proporcionalmente quase oito vezes mais que a jovem e 

quase duas vezes mais que a população geral, colocando o país na 6ª posição entre os 

países com pessoas envelhecidas do mundo (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística [IBGE], 2010). 

Apesar do aumento da expectativa de vida e dos esforços científicos para 

prolongar a vida, ainda há uma disparidade entre longevidade e qualidade de vida. 

Doenças crônico-degenerativas e suas sequelas, hospitalização, dependência para 

realizar as atividades na vida diária, pobreza, sintomas depressivos e isolamento social, 

diminuem a qualidade de vida do idoso (Chaimowicz & Greco, 1999; Clay, 2004; 

Fonte, 2002; Glass, Leon, Bassuk, & Berkman, 2006; Green, Capitman, & Leutz, 2002; 

Mason et al., 2009; Rosenbaum, 2006). Nesse sentido, um número crescente de estudos 

têm sido realizados nos mais diversos campos do conhecimento para que seja possível 

apreender os mais variados aspectos que envolvem o envelhecimento e, dessa forma, 

poder oferecer subsídios técnicos, teóricos e práticos para o enfrentamento desse 

fenômeno na sua integralidade. 
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Ainda que o indivíduo de idade avançada não configure nenhuma novidade no 

cenário da existência humana, o mesmo não se aplica ao estudo do envelhecimento 

humano enquanto objeto científico, considerado uma prática relativamente nova. Para 

que se possa vislumbrar como se deu a apropriação desse fenômeno pela ciência, nos 

tópicos seguintes, será apresentado um panorama da trajetória que constituiu a velhice 

como um campo de interesse do estudo acadêmico-formal. 

2.1. Definição de idoso 

A literatura possibilita a constatação da existência de diferentes formas de 

concepção do envelhecimento em diferentes culturas e épocas históricas. As 

peculiaridades da época atual permitiram a emergência de um movimento de 

valorização da parcela economicamente ativa da população idosa que impulsiona 

setores como o de turismo e serviços para a terceira idade (Barros & Castro, 2002). É 

com propriedade que Secco (1999), Leme (2007) e Barros e Castro (2002) nos alertam 

que não houve um período histórico em que a velhice tenha sido “naturalmente” 

respeitada e valorizada. O prestígio do velho, historicamente esteve relacionado não à 

sua condição na escala do desenvolvimento, mas ao lugar de poder que ocupa na 

hierarquia social. 

Nesse ponto, convém tratar dos critérios que incluem um indivíduo na fase da 

velhice. Para alguns autores, a velhice se inicia aos 60 anos, para outros, ela começa 

com a aposentadoria, contudo, diversos gerontologistas afirmam que não existe um 

marco etário definido, pois cada indivíduo envelhece de modo diferente e está inserido 

em contextos socioculturais distintos. Outros critérios também podem ser utilizados 

para se avaliar o momento que a velhice se inicia tais como o nível de preservação das 

capacidades físicas e mentais, de autonomia, entre outros. Deste modo, pessoas com 

setenta, sessenta, ou até mesmo com quarenta anos, podem ser consideradas idosas, 
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dependendo da realidade histórica, geográfica e sociocultural a qual o indivíduo está 

submetido (Botelho, Coelho, & Siqueira, 2002). 

A maioria dos estudos com idosos utiliza o referencial cronológico tomando por 

base o critério da Organização das Nações Unidas que estipula ter alcançado a idade de 

sessenta anos em diante (ONU, 2006). Esse referencial também é utilizado pela Política 

Nacional do Idoso (PNI - Lei 8.842, de 04 de janeiro de 1994), endossada pelo Estatuto 

do Idoso (Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003), que considera idosas todas as pessoas 

maiores de 60 anos. 

Para muitos pesquisadores, embora o critério de idade cronológica seja 

impreciso, é uma forma prática para delimitar a população de um estudo para 

finalidades epidemiológicas, propósitos administrativos e legais, planejamento de ações 

e pesquisas (Fernandes, Santos, Henriques, & Santos, 2002). 

O prolongamento da vida humana, apesar de constituir uma vitória coletiva para 

nossa própria espécie, traz consigo alguns desafios sociopolíticos que conduzem a 

medidas e propostas nem sempre satisfatórias para a categoria dos idosos. Segundo 

Debert (2011), essa condição pode representar um risco futuro para a reprodução da 

vida social como atualmente está estruturada. As projeções de custos com a previdência 

social, cobertura médica e assistencial do idoso são tratadas do ponto de vista 

socioeconômico como um problema nacional e indicam a inviabilidade do sistema, que 

em futuro próximo não poderá atender as necessidades dos usuários. 

Uma rápida reflexão permite perceber que se as situações de desemprego e 

subemprego continuarem a atingir as populações mais jovens, os custos destinados à 

assistência aos mais velhos, principalmente os que estão nas fases mais avançadas, não 

serão suficientes para atender a demanda. 
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Veras (1994) salienta que outro aspecto pertinente a essa discussão é a alteração 

nos padrões de moléstias que passaram da prevalência de doenças de intervenção 

primária como as infecto-contagiosas para quadros patológicos mais complexos de 

intervenção mais dispendiosa (pessoal especializado, equipe multidisciplinar, 

equipamentos e exames complementares de alto custo), como doenças crônico-

degenerativas e distúrbios mentais, patologias cardiovasculares, câncer e estresse. 

Pesquisas têm indicado que o estabelecimento de políticas públicas mais 

eficazes são fundamentais para que o envelhecimento da população não se constitua um 

problema insolúvel. Debert (2004) aponta quatro eixos de análise que quando 

combinados, indicam uma síntese possível da situação do idoso brasileiro: 

(1) a ameaça imediata de uma explosão demográfica e o crescente gasto público 

para atender as necessidades dos idosos. 

(2) características do sistema econômico vigente em nosso país que desfavorece 

os mais velhos e aqueles que não estão inseridos no contexto da produção. 

(3) a tendência da cultura brasileira a valorizar o que é novo e belo, 

desvalorizando o velho e o relegando ao isolamento. 

(4) o declínio da família extensa no Brasil, principalmente nos espaços urbanos 

que, combinado à incapacidade estatal de solucionar os problemas básicos para 

melhorar as condições de vida da população em geral, torna o grupo etário dos idosos 

bastante vulnerável. 

Segundo Debert (2011), as soluções apontadas pelos experts em contabilidade 

pública não vão além da sugestão de que quatro tipos de medidas devem ser tomados 

simultaneamente para garantir a viabilidade do sistema: diminuição dos gastos públicos, 

aumento dos impostos, diminuição dos vencimentos dos aposentados e aumento da 

idade da aposentadoria. Estas medidas pesam diretamente sobre o indivíduo, incitando-
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os de uma forma indireta a recorrer a mecanismos privados de assistência ao idoso. A 

autora supracitada chama esse movimento de processos de reprivatização, que 

transformam a velhice em responsabilidade individual, minimizando paulatinamente os 

encargos do Estado nos cuidados assistenciais com a velhice. 

2.2. Conceitos atribuídos à velhice 

Termos, conceitos e definições a respeito do que é ser velho têm sido utilizados 

em épocas e segmentos sociais com propósitos diversificados. Atualmente há um leque 

conceitual para a velhice que é utilizado conforme o enfoque atribuído ao 

envelhecimento, que pode destacar aspectos comportamentais, biológicos, sociológicos, 

antropológicos, econômicos, entre outros. Da mesma forma, a palavra envelhecimento é 

usada no Brasil de maneira inespecífica e geralmente está associada a outros termos 

como estado normal do ciclo de vida, senescência, envelhecimento primário, 

envelhecimento normal etc., possuindo assim, um caráter polissêmico a ser adotado 

conforme o contexto onde se insere o discurso. Velho, idoso, terceira idade, melhor 

idade, adulto maduro não designam apenas nomes diferentes para um mesmo sentido. 

As diferentes nomenclaturas trazem em si implicações políticas culturais e sociais 

(Botelho et al., 2002; Debert, 2011; Peixoto, 2007; Silva, 2008). 

A partir dessa perspectiva, é possível compreender que o uso de termos 

específicos presentes nos discursos produzidos por diferentes agentes (como políticos, 

imprensa, serviços de saúde etc.), podem gerar consequências para a produção do modo 

de vida dos idosos. A esse respeito, Bourdieu (2004), ressalta que as formas de 

nominação ou o ato de nomear sujeitos como pertencentes a uma categoria qualquer, se 

estabelecem em uma dinâmica conflitante de disputas de “di-visão” do mundo social. 

Deste modo, os termos utilizados para denominar as pessoas envelhecidas, 

fazem mais do que descrever a condição dos corpos, remetem à produção de práticas e 
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discursos em relação aos velhos em um processo dinâmico, cria sujeitos e enunciados 

coletivos que permitem discriminar e agrupar sujeitos como velhos ou não, definindo 

seus estatutos corporais. Tratam-se de práticas discursivas que se constroem por meio 

de instituições, técnicas pedagógicas e esquemas de comportamento que determinam 

objetos, ajustam conceitos e se reproduzem nas relações e instituições sociais (Debert, 

2004). 

2.2.1. De velho, a idoso 

Com o passar do tempo, certos termos tornam-se inapropriados para representar 

uma pessoa envelhecida, passando por modificações e produzindo a criação de formas 

de classificação que se adequem às novas formas de percepção e conduta para com elas. 

Pode-se notar essa prática no ato da substituição do vocábulo “velho” em documentos 

oficiais, que estava fortemente associado aos sinais de decadência física e incapacidade 

produtiva, pelo “idoso”, considerado menos estereotipado e mais respeitoso. A partir de 

então, os “problemas dos velhos” passaram a ser vistos como as “necessidades dos 

idosos” (Peixoto, 2007). 

Hoje, há a predominância da preferência para usar a expressão “idoso” ou 

“terceira idade” em vez de “velho”, para evitar ofender ou melindrar as pessoas nessa 

condição. A “melhor idade” também é um termo frequentemente encontrado, em uso 

nos clubes ou programas que reúnem pessoas com idades a partir de 60 anos (Botelho et 

al., 2002). Por outro lado, Freire (2000) afirma que a substituição dos termos velho ou 

velhice por melhor idade já indica uma atitude preconceituosa, caso contrário, essa 

mudança de palavras seria desnecessária. 

A literatura comenta o pavor que algumas pessoas têm de ser chamadas de 

‘velho’ ou ‘velha’, e por esse motivo, preferem palavras consideradas menos ofensivas. 

Assim, a razão da existência de uma variedade de termos diferenciais reside na forte 
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associação entre o último estágio do ciclo vital com a doença, o isolamento, a 

dependência e a morte. O preconceito é reforçado pelo fato dessa concepção não se 

limitar aos indivíduos idosos, sendo reproduzido também entre “leigos”, pesquisadores, 

profissionais e outros especialistas que tratam do assunto (Freire, 2000). 

Encontram-se ainda outras metáforas para se referir ao envelhecimento como 

amadurecer e maturidade com o significado de sucessão de mudanças orgânicas e 

obtenção de papéis sociais. Há ainda, aqueles que na atualidade defendem a utilização 

da expressão “quarta idade”, para se referir a pessoas a partir de 75 anos, na tentativa de 

criar uma nova distinção em relação à chamada terceira idade, com o intuito de ajustar 

esquemas classificatórios a circunstâncias culturais, psicológicas e ideológicas das 

sociedades ocidentais (Debert, 2011). 

2.2.2. Terceira idade 

De todos os conceitos para designar a pessoa idosa, nenhum é atualmente mais 

proeminente do que o de “terceira idade”. Refere-se, em geral, àqueles idosos que ainda 

não atingiram a velhice mais “avançada”, estão na faixa dos 55 aos 70 anos, e inclui, 

fundamentalmente, indivíduos que ainda têm boa saúde e tempo livre para o lazer e para 

novas experiências. A nova denominação foi decisiva para criação e difusão de uma 

nova e positiva imagem da velhice. 

A cultura da saúde apoiada por desenvolvimentos tecnológicos na medicina 

preventiva e curativa, hábitos de vida mais saudáveis, mecanismos de assistência do 

estado de bem-estar e modificação nos processos de produção, criaram as condições de 

surgimento e expansão de uma terceira idade que tem boa saúde e está incluída em 

diversas esferas da vida social, o que provocou verdadeira revolução nas relações de 

gênero, arranjos e responsabilidades familiares (Lemos, Palhares, Pinheiro, & 

Landenberger, 2013). 
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Seu surgimento enquanto categoria é considerado pela literatura especializada 

uma das maiores transformações ocorridas na história da velhice. Engendrado entre os 

anos 1960 e 1970, esse termo promoveu uma atenuação da conotação negativa ligada à 

velhice por se subentender que quem está na terceira idade ainda não é velho, evitando 

ou adiando a entrada na fase da velhice propriamente dita (Freire, 2000). 

Vincula-se a essa denominação, uma mudança de significados e valores 

anteriormente atribuídos à velhice: o que era antes visto como decadência física, 

invalidez, passividade, momento de descanso e quietude no qual predominava a solidão 

e o isolamento sócio-afetivo, passa a significar momento de lazer, de realização pessoal, 

retomada de sonhos da juventude, criação de hábitos saudáveis, dedicação a hobbies, 

desenvolvimento de habilidades e de laços afetivos e sociais alternativos à família 

(Silva, 2008). A velhice passa a ser celebrada como um momento para o aproveitamento 

do tempo livre, para o cultivo do bem-estar, do lazer e outras atividades, sem as 

obrigações da vida profissional e familiar, por isso a expressão “melhor idade”. 

A invenção da terceira idade aponta para uma experiência inusitada de 

envelhecimento, na qual o prolongamento da vida nas sociedades contemporâneas 

permite aos mais velhos a oportunidade de dispor de saúde, independência financeira e 

outros meios apropriados para tornar reais as expectativas de realização e satisfação 

pessoal (Peixoto, 2007). Além disso, a garantia de um rendimento mensal por meio da 

aposentadoria resultou em uma valorização dessas pessoas ao adquirirem um estatuto 

socialmente reconhecido (Debert, 2011). 

Nesse cenário emerge um conjunto de práticas, instituições e agentes 

encarregados de definir e atender as necessidades dos mais velhos, criando um mercado 

de consumo específico, uma nova linguagem, empenhada em alocar o tempo dos 

aposentados para usufruir dos bens produzidos pela sociedade. Surgiram operadores de 
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serviços com o objetivo de arregimentar clientela, oferecendo vantagens financeiras, 

serviços diferenciados, clubes da terceira idade, férias programadas, alojamentos 

especiais, atividades de lazer e grupos de convivência (Debert, 2004, 2011). 

Segundo Silva (2008), para que houvesse consonância entre as demandas 

crescentes e as ofertas dos serviços especializados, o conhecimento de especialistas de 

ciências humanas foi utilizado para identificar e descrever com mais precisão as 

condições de vida e os desejos desses sujeitos. As necessidades psicológicas e culturais 

foram as que mais se destacaram, influenciando na criação das universidades e dos 

espaços de convivência específicos para a terceira idade. Tais especialistas contribuíram 

para a consolidação de um estilo de vida diferenciado, baseado em um repertório de 

condutas e em uma linguagem própria que contribuíram para formação da nova 

identidade etária. Assim foi criado um “novo velho”, um velho que procura manter-se 

afastado da imagem pejorativa socialmente atribuída à velhice, por meio da prática de 

atividades físicas e mentais, as quais irão supostamente lhe garantir a manutenção de 

suas capacidades funcionais e, em última análise, de uma pretensa juventude (Barros & 

Castro, 2002). 

No entanto, é preciso considerar que a construção desse novo segmento social 

não se deu única e exclusivamente pela ação político-econômica. Silva (2008) esclarece 

que essa nova representação não teria se difundido como identidade etária se não 

encontrasse correspondência nos anseios e nas demandas que surgiam no cotidiano dos 

sujeitos. 

Para evitar a associação da terceira idade ao estado de decadência funcional, foi 

criada a denominação “quarta idade”, que incluiria aqueles que se encontram na 

“velhice mais avançada”, após os 75 anos. Segundo Amado (2008) essa proposição 

encontra fundamento na iniciativa de Neugarten ao criar a oposição entre idosos jovens 
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(young old) que estão entre 65 a 75 anos, e idosos velhos (old old) com idade acima de 

75 anos. 

Smith e Baltes (2006) apontam cinco aspectos críticos para este momento da 

vida: perdas consideráveis de potencial cognitivo e capacidade para aprender; aumento 

da síndrome de estresse crônico; prevalência da demência (50% nas pessoas com 90 

anos); elevados níveis de fragilidade, disfuncionalidade e multimorbidade. 

A quarta-idade é um território que, tendo em conta os conhecimentos existentes 

sobre a história humana, poucas vezes foi ocupado, e nunca por tantas pessoas. Muitas 

questões éticas se levantam, sobre até que ponto será sensato estender a vida, 

desconsiderando-se a perda de dignidade e autonomia (Amado, 2008). 

Smith e Baltes (2006) afirmam que apesar de não existir um limite definido para 

a quarta idade, uma definição conceitual seria importante pelo fato do recente aumento 

de pessoas vivendo nessa condição. Deste modo, apontam duas possíveis formas para se 

indicar a passagem para a quarta idade. A primeira é baseada na população: quando 

50% dos membros da mesma geração já não se encontram mais entre os vivos. Com 

este critério, a transição nos países desenvolvidos ocorre a partir dos 75 anos. Outra 

forma de se processar essa distinção, bem menos específica, é por meio de critérios 

individuais, estimando-se a duração máxima do ciclo de vida de um indivíduo, 

desconsiderando-se cálculos populacionais. Excetuando-se as doenças que limitam a 

progressão da vida, atualmente considera-se que o ciclo de vida pode ter uma variação 

máxima de 80 a 120 anos, o que permite uma variabilidade maior na transição da 

terceira para quarta idade (Smith & Baltes, 2006). 

Constata-se que a utilização de termos que classificam as pessoas envelhecidas 

atende a diferentes interesses e pontos de vista acerca do que deve ser a velhice e como 

ela deve ser administrada na dimensão individual e social. Apesar da evolução 
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terminológica, percebe-se que a tentativa de eliminar a segregação ainda não foi 

completamente extirpada da representação social pejorativa. A necessidade da criação 

de uma categoria distintiva, que separa a terceira da quarta idade (young old / old old), 

divide os velhos em idosos ativos, saudáveis, produtivos, autônomos, engajados; dos 

idosos decadentes, improdutivos, doentes e dependentes. Divide em última instância 

entre aqueles que devem aproveitar a vida e aqueles que se preparam para despedirem-

se da vida. 

2.3. Teorias do Envelhecimento Humano 

O estudo do envelhecimento pela Psicologia é relativamente recente, com 

registro de atividades experimentais em 1928, investigando assuntos ligados à 

aprendizagem, memória e tempo de reação. Somente a partir da década de 1940 houve 

maior interesse pela vida adulta e a velhice, considerando-se que até este momento, os 

estudos mais expressivos eram voltados para a Psicologia da infância e da adolescência 

(Neri, 1995). 

Até meados da década de 1980 prevaleceram as pesquisas pautadas na 

abordagem biológico/comportamentalista, sob a influência do modelo médico e do 

discurso tradicional da gerontologia e da Psicologia do Desenvolvimento clássica, que 

considerava a velhice uma fase de decadência, incapacidade e perdas (Neri, 1995). 

A partir desse período, começam a surgir investigações científicas apoiadas na 

perspectiva life-span, que defendem a multidimensionalidade e multidirecionalidade do 

desenvolvimento, ou seja, considerando a velhice enquanto uma experiência individual, 

heterogênea, determinada por múltiplos fatores em constante interação, que admite a 

presença de ganhos ou perdas, com destaque para a concepção que o desenvolvimento 

ocorre em todas as etapas da vida. Para essa abordagem, o desenvolvimento deve ser 

estudado contemplando as inter-relações do indivíduo com o contexto social e familiar 



35 
 

ao longo do tempo. A essência do modelo reside na análise do impacto da sincronia ou 

da assincronia entre o tempo individual, o tempo familiar e o tempo histórico sobre o 

desenvolvimento individual (Neri, 2008). 

Outra abordagem amplamente difundida é a chamada teoria do Ciclo de Vida 

que enfatiza a demarcação da existência na linearidade temporal, utilizando-se da noção 

de estágios como referenciais para a identificação das características do 

desenvolvimento em que o indivíduo se encontra, tendo como expoente Erik 

Homburger Erikson. Segundo Neri (2001), Erikson exerceu forte influência sobre 

estudiosos da proposta life-span por contemplar a vida em toda a sua extensão e 

considerar a influência das condições sociais sobre as mudanças evolutivas no 

desenvolvimento. 

À medida que os estudos avançaram, diferentes formas de entendimento foram 

sendo criadas, produzindo uma diversidade de teorias, conceitos, termos, categorias, 

abordagens, perspectivas e outras formas de classificação acerca do processo de 

envelhecer, nos diferentes campos de conhecimento científico. 

2.3.1. Perspectiva Life-Span 

A perspectiva life-span de orientação dialética representa uma síntese de várias 

fontes de influência sobre o pensamento psicológico em que Paul B. Baltes se destaca 

como um dos autores mais representativos desse segmento teórico. 

Antes de se prosseguir com a definição e conceituação do termo, faz-se 

necessário a consideração diferencial entre os termos ciclo de vida, curso de vida e life-

span, que à primeira vista podem parecer equivalentes. Neri alerta que existe uma forte 

correlação conceitual que envolve essas noções, mas elas são aplicadas de maneira 

específica pela Sociologia, História, Biologia e Psicologia. 
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Segundo Neri (2001) a perspectiva life-course, de origem sociológica, traduzida 

por curso de vida e a psicológica life-span (sem tradução para o português), mesmo 

pertencentes a duas correntes distintas possuem elementos comuns por terem se 

constituído na mesma época e por se basearem nas mesmas fontes intelectuais. O ponto 

comum mais importante é a posição de não adotar o critério de estágios como princípio 

organizador do desenvolvimento, embora considerem que a vida tenha uma demarcação 

temporal. No caso do ciclo de vida, o que se destaca é a sucessão de estágios ou idades 

ou ainda a repetição de experiências de desenvolvimento geração após geração. 

Curso de vida (life-course) refere-se ao modo que os significados são 

socialmente atribuídos à passagem do tempo biográfico, permitindo a construção social 

da personalidade e da trajetória de vida de acordo com diferentes faixas etárias (Neri, 

1995). Embora a autora tenha traduzido o termo life-span para curso de vida em 1995, 

posteriormente Neri (2001) retomou o uso original do termo em inglês, o que pode ter 

contribuído para o uso equivocado do conceito, inclusive no meio científico. Desta 

forma, nessa tese o termo será mantido em inglês. 

A perspectiva life-span possui uma forte base no paradigma dialético. Riegel 

(1976) defende uma posição dialética mais expressiva por parte da Psicologia, entre 

outras colocações ele pontua que o desenvolvimento é turbulento possuindo períodos de 

crises e conflitos seguidos por períodos de calma relativa. O desenvolvimento ocorre 

por meio da atividade de sínteses geradas entre as crises e a calmaria. Uma vez atingido 

este ponto, novas contradições surgem, produzindo um retorno contínuo de contradições 

e mudanças que devem ser novamente sincronizadas para que o desenvolvimento 

continue a se processar. Diante da ocorrência de assincronias no desenvolvimento, 

novos focos de tensão são gerados, necessitando de novos esforços adaptativos do 

indivíduo para que se suceda uma nova síntese (Neri, 2002). 
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A Psicologia dialética do desenvolvimento defende ainda quatro dimensões 

básicas que incentivam a atividade humana, cada uma delas contribui com diferentes 

níveis de influência: a biológica, a psicológica, a sociocultural e a física. A contradição, 

evento importante para a ocorrência do desenvolvimento, deve ocorrer entre pelo menos 

duas dimensões para que conduza a oportunidades de novas possibilidades de 

desenvolvimento (Neri, 2002). 

Além das contribuições da perspectiva dialética, a life-span recebe ainda 

contribuições da perspectiva contextualista e da teoria da aprendizagem social.  

O pressuposto básico da contextualista é que o indivíduo e o ambiente social são 

entidades mutuamente influentes e, assim, co-participantes no processo de construção 

da trajetória de desenvolvimento individual dos grupos de idade que nasceram na 

mesma época. O foco psicossocial dessa abordagem revela a necessidade de adaptação 

diante da quebra de estabilidade do desenvolvimento por meio de eventos de transição 

que podem ser normativos (dependem da gradação da idade) ou não normativos 

(independem da gradação etária), demandando a necessidade de se realizar uma 

reestruturação do roteiro de vida do indivíduo. Exemplo de evento normativo é a 

menopausa, e de não normativo é a ocorrência do desemprego. 

Por meio das conclusões da teoria da aprendizagem social, representada por 

Albert Bandura e Julian Rotter a abordagem life-span inclui variáveis sociais para 

complementar a compreensão das condutas humanas e como estas influenciam o 

desenvolvimento. Embora essa teoria tenha surgido da experimentação com crianças, 

entende-se que a aprendizagem social ocorra em todas as idades, permitindo a 

ocorrência do desenvolvimento ao longo de toda a vida, devido à continuidade dos 

processos de socialização (Neri, 2002). 
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A partir dessas características constitutivas, a Psicologia do desenvolvimento 

life-span tornou-se conhecida por defender a ideia de extensão e abrangência, 

remetendo esse conceito para a vida em toda sua duração, ou ainda, para um período 

específico, desconsiderando a necessidade de uma periodização (Neri, 2001). 

A idade cronológica é tratada apenas como um indicador do desenvolvimento, 

que não se completa na vida adulta, estendendo-se por toda a vida do indivíduo e se 

processando por meio de estratégias adaptativas de aquisição, manutenção, 

transformação e conflito entre estruturas psicológicas e funcionais. Integram-se a esse 

conjunto, as influências que advêm da genética e do ambiente que se combinam para 

proporcionar oportunidades distintas de experiências individuais de desenvolvimento 

(Lindenberger, Staudinger, & Baltes, 1999; Neri, 1995, 2002).  

De forma sintética, os princípios fundamentais que estruturam essa abordagem 

teórica do desenvolvimento humano (Neri, 1995, 2001) atende aos seguintes 

pressupostos: 

• o desenvolvimento é vitalício, estende-se por toda a vida e envolve processos de 

mudanças que incluem elementos sociais, genéticos e ambientais que interagem 

entre si em diferentes proporções em diferentes momentos da trajetória de vida; 

• nenhum período da vida tem preponderância sobre a regulação da natureza do 

desenvolvimento, os encadeamentos dos processos comportamentais e de 

personalidade estão em movimentação constante influenciando e sendo 

influenciados pelos processos anteriores e subsequentes com igual valoração, 

deste modo, mudanças podem iniciar em qualquer momento da vida; 

• o desenvolvimento é um processo multidimensional e transcorre de modo 

multidirecional (em uma mesma fase, as mudanças podem assumir diferentes 

direções, podendo haver crescimento em um domínio e declínio em outro), por 
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isso pode apresentar uma grande variabilidade interindividual e intra-individual, 

caracterizando a complexidade e a heterogeneidade da experiência do 

desenvolvimento humano; 

• o desenvolvimento envolve uma dinâmica constante entre ganhos (crescimento) 

e perdas (declínio), resultando na necessidade de constantes mudanças 

adaptativas; a proporcionalidade entre ganhos e perdas se altera ao longo da 

vida, pois, na infância preponderam os ganhos e na velhice, as perdas; 

• a flexibilidade ou a plasticidade do desenvolvimento em conjunto com a 

natureza e o ritmo das transformações sócio-históricas, afetam o 

desenvolvimento de grupos e indivíduos. 

O conceito de plasticidade na perspectiva life-span permite uma maior 

compreensão da proposição da possibilidade da extensão do desenvolvimento em todas 

as etapas da vida. Trata-se da crença na potencialidade, da capacidade de 

aperfeiçoamento do desempenho nos mais diversos aspectos da personalidade e do 

comportamento, dentro de certos limites. A extensão da plasticidade depende dos 

limites inferiores e superiores vinculados à capacidade de reserva dos indivíduos, que se 

expressa pelos recursos internos e externos disponíveis em um dado momento. Esses 

recursos não são reservas fixas, se alteram no tempo histórico, na cultura, no grupo 

étnico, no status econômico, nas capacidades cognitivas e nas condições de saúde física 

(Lindenberger et al., 1999; Staudinger et al., 1995). 

A capacidade de reserva se divide em: (a) capacidade de reserva de linha de base 

que indica um nível inicial de desempenho em uma tarefa sem a presença de auxílios ou 

intervenções, valendo-se apenas de seus recursos disponíveis; (b) capacidade de reserva 

para o desenvolvimento que é adquirido por meio de um auxílio que aumenta o 

potencial latente e aperfeiçoa o desempenho do indivíduo (Lindenberger et al., 1999). 
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Pela perspectiva life-span, considera-se que envelhecimento e desenvolvimento 

têm o mesmo significado. Deste modo, entende-se que nas fases mais adiantadas do 

desenvolvimento humano há um potencial latente que pode ser explorado. A partir 

dessa constatação, Baltes (1987) ressalta que o processo de envelhecimento não deve 

ser pensado em sua essência como um período de vida caracterizado apenas por 

declínios ou como um processo unidirecional de perdas da capacidade adaptativa do 

sujeito, mas como um período de novas oportunidades de crescimento pessoal. 

2.3.2. Teorias sociais do desenvolvimento 

Além das teorias psicológicas que discutem o envelhecimento humano, a seguir, 

serão apresentadas duas teorias de origem sociológica que enfatizam o aspecto 

psicossocial, que acreditamos ter grande influência para a emergência do 

Envelhecimento Ativo que posteriormente será abordado nesse trabalho. 

A primeira é a Teoria do Desengajamento Social que se apoia na ideia de que à 

medida que se envelhece, seria inevitável a diminuição das interações sociais, e discute, 

entre outros temas, a função da aposentadoria compulsória como marco social 

importante para o desengajamento e a preparação para a morte. A segunda ficou 

conhecida como Teoria da Atividade que, em contraposição à primeira, advoga que 

apesar da incidência das mudanças biopsicossociais com o advento do envelhecimento, 

as necessidades psicossociais permanecem as mesmas de antes. 

a. Teoria do desengajamento social 

Surgida nos Estados Unidos em 1961 por intermédio de Cummings e Henry, a 

teoria do desengajamento tem raízes no pensamento funcionalista e estabelece que a 

senescência como um fato universal, conduz o idoso a um desejo de isolamento social 

devido a percepção do processo de deterioração biológica, psíquica e social somada ao 

tratamento social de descaso oferecido aos mais velhos (Oliveira, 2002). Essa 
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abordagem apresenta três hipóteses básicas relativas ao processo do desengajamento dos 

idosos: 

a) a sociedade e o indivíduo se preparam para a inevitabilidade da morte; 

b) ocorrem declínios em todos os sentidos; 

c) produz o bem-estar psicológico. 

De acordo com esse prisma, a velhice seria o último ato antes de se cerrar as 

cortinas do palco da vida, desse modo, naturalmente, a pessoa idosa vai aos poucos se 

desinteressando das atividades e do convívio em sociedade, diminuindo gradativamente 

a quantidade e a qualidade das interações. Para os defensores dessa teoria, é natural e 

desejável que à medida que se envelhece, a pessoa paulatinamente abandone as 

atividades da vida social, o que proporcionaria vantagens para o indivíduo e para a 

sociedade ao promover arranjos biopsicossociais para que os mais velhos cedam seus 

lugares aos mais novos (Oliveira, 2002). 

As críticas mais comuns à teoria do desengajamento incluem o fato de ela estar 

baseada na experiência de um grupo de 275 idosos em condições de autonomia física e 

financeira com idades entre 50 e 90 anos, moradores de Kansas City, o que dificulta a 

generalização dos resultados. Os proponentes dessa teoria desconsideraram a 

multiplicidade de contextos aos quais os idosos estão submetidos, o que permite uma 

grande variabilidade no que se refere aos motivos do afastamento ou não das relações 

sociais às quais estão vinculados. Sendo assim, estar engajado ou não, depende de 

diversos fatores tais como classe social, profissão, cultura, estado de saúde física e 

mental, história de vida, aspectos da personalidade e assim por diante (Neri, 2001). 

Há de se considerar também que o afastamento social pode acontecer em 

diferentes fases da vida do indivíduo, não necessariamente na velhice e nem sempre 

ocorre de maneira completa. Deste modo, o idoso pode encontrar-se afastado dos filhos 
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que saíram de casa ou do trabalho pela incidência da aposentadoria, entretanto, podem 

estabelecer novos laços sociais. Além disso, por mais que esse desengajamento seja 

considerado funcional para ambas as partes, diferente do que apregoam os proponentes, 

quando mencionam que esse fato causa bem-estar psicológico, os idosos que se 

desvinculam de laços sociais, geralmente experienciam desconfortos e ressentimentos 

devido à perda de status e papéis sociais (Oliveira, 2002). 

Estudos recentes apontam que os velhos têm cada vez mais demonstrado 

dinamismo e alguma forma de engajamento social, criando vínculos maiores do que 

aqueles previstos pelos modelos de inatividade, principalmente em atividades que estão 

ligadas ao lazer. Os movimentos sociais de idosos, aposentados e pensionistas da 

década de 1990 tomaram as ruas e a mídia do Brasil para exigir seus direitos, as novas 

formas de sociabilidade dos idosos por meio da participação em grupos e programas, 

colocando em xeque as posições defendidas pela teoria do desengajamento (Neri, 2001; 

Oliveira, 2002). 

A maior contribuição da teoria do desengajamento talvez resida no fato de ter 

causado polêmica e controvérsia no meio científico e social, gerando reações que 

permitiram o surgimento de novas propostas (Siqueira, 2001). 

b. Teoria da atividade 

A teoria da atividade, também surgida nos Estados Unidos em 1988, se 

propunha a preencher o que julgavam serem lacunas não respondidas pela teoria do 

desengajamento e se apoia em três pontos principais: a) a maioria das pessoas 

envelhecem mantendo níveis estáveis de atividade; b) a qualidade e a quantidade de 

atividades são influenciadas por fatores socioeconômicos e pelos estilos de vida 

anteriores ao envelhecimento; c) para atingir um envelhecimento bem-sucedido é 

preciso conservar níveis de atividade nos aspectos físicos, mentais e sociais. 
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Na medida em que a teoria do desengajamento foi refutada e combatida em seus 

principais alicerces, trouxe grandes contribuições à teoria da atividade. Se para a teoria 

do desengajamento a perda de papéis deve ser condescendentemente aceita, para a 

teoria da atividade os papéis devem ser criados ou mantidos. Diante dessa divergência, 

para que haja continuidade de engajamento social na velhice, seria necessário um 

esforço pessoal para a aquisição de novos papéis que sejam socialmente valorizados. Se 

novos papéis não vierem a substituir os antigos, o indivíduo corre o risco de tornar-se 

inadaptado, uma vez que uma velhice bem-sucedida pressupõe a descoberta de novos 

papéis ou a capacidade para conservar os antigos. Manter-se ativo e produtivo faz com 

que o idoso sinta-se útil, propicia o sentimento de felicidade e bem-estar, resulta em 

reconhecimento social e beneficia a construção de uma imagem positiva de si mesmo e 

de satisfação em relação à vida (Siqueira, 2001). 

A manutenção de uma vida autônoma está ligada ao número de atividades 

assumidas, principalmente após o tempo dedicado às obrigações familiares, trabalhistas 

ou outras. Muitos idosos após a aposentadoria e da saída dos filhos da residência, ou 

ainda em situação de viuvez, tendo diminuído as possibilidades de interação com 

colegas de trabalho, procuram utilizar o tempo disponível para engajar-se em diversas 

atividades notadamente as de vida associativa (Oliveira, 2002). 

Entretanto, é preciso considerar que mesmo que as necessidades psicossociais 

continuem sendo as mesmas de antes, existem dificuldades inerentes à participação 

desse segmento populacional diante de sociedades que os desvalorizam enquanto seres 

capacitados e eficientes para contribuírem. É nesse sentido que são feitas as críticas 

mais comuns à teoria da atividade. A inserção em atividades e o desempenho de novos 

papéis sociais não são de responsabilidade exclusiva do indivíduo, deixando claro que é 

preciso considerar a heterogeneidade e a multiplicidade da experiência de envelhecer. 
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Variáveis como classe social, condições de saúde física e mental entre outros fatores, 

demarcam diferenças nas trajetórias de vida que trazem influências diretas para a 

relação entre atividade e satisfação com a vida. 

Apesar disso, a teoria da atividade teve um grande impacto nas perspectivas que 

buscam as diversas formas do “bom envelhecimento”, tais como: envelhecimento bem-

sucedido, envelhecimento saudável, envelhecimento ativo e para as políticas nacionais e 

internacionais relativas ao envelhecimento. Outra influência marcante foi para com os 

movimentos sociais, as associações, grupos e programas que visam a implementação de 

atividades voluntárias, recreativas, associativas e educação continuada para idosos, ao 

valorizar e incentivar alternativas que promovam a atividade; variável que tem 

demonstrado estar fortemente associada ao bem-estar na velhice, sendo considerada 

uma das perspectivas mais adequadas no campo da gerontologia social (Aspinall, Bell, 

& Thompson, 2007; Bennett, 2002; Gardner, 2011; Jenkins, Pienta, & Horgas, 2002; 

Park, 2009; Siqueira, 2001; Sugiyama & Thompson, 2005). 

Ao se considerar simultaneamente as duas teorias, é possível identificar pontos 

frágeis que levaram alguns autores a questionarem sua abrangência teórica. Neugarten 

(1999), se posiciona afirmando que ambas são reducionistas, pois os indivíduos são 

únicos e as características individuais se ampliam à medida que o tempo passa. 

No que se refere à teoria da atividade, outra crítica mais contundente refere-se à 

propagação da postura impositiva de especialistas do “bom envelhecer”, para os quais a 

atividade seria praticamente o único caminho para se evitar uma velhice decrépita. Essa 

concepção exacerbada de ativismo chega a negar as características específicas do 

envelhecimento, desconsiderando outras possibilidades. 

A esse respeito, Neri (2009) questiona o pressuposto segundo o qual quanto mais 

ativo o idoso, maior a sua satisfação com a vida. Segundo a autora, alguns estudos têm 
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demonstrado que a relação é a inversa, ou seja, é a satisfação com a vida na velhice que 

gera um aumento de atividade. Ela ainda acrescenta que devido à redução das 

capacidades funcionais, não é a quantidade de atividades que produz o bem-estar e a 

satisfação com a vida, mas a qualidade e o modo como os pequenos eventos cotidianos 

estruturam a vida dos idosos. 

Após a apresentação de alguns esforços teóricos para a compreensão do processo 

do envelhecimento humano, é preciso ressaltar a ponderação de Beauvoir (1990), ao 

mencionar que a sociedade destina aos seus velhos o lugar e o papel que devem ocupar 

e, a seu turno, estes reagem entre aquilo a que estão submetidos ideologicamente e 

aquilo que faz parte de suas idiossincrasias individuais. Para a autora, não basta apenas 

descrever analiticamente os diversos aspectos da velhice, é preciso considerar como 

cada um desses aspectos vai reagir sobre todos os demais. A apreensão da velhice 

estaria, portanto, condicionada a esse movimento indefinido de circularidade que, 

necessariamente, deve incluir os elementos ligados às dimensões biológica e cultural. 

2.4. Envelhecimento saudável 

Uma das mais destacadas estratégias de enfrentamento diante da demanda do 

envelhecimento mundial tem sido a genericamente conhecida por envelhecimento bem-

sucedido (EBS). Estudiosos da gerontologia tem se dedicado a demonstrar a existência 

de virtudes para o ato de envelhecer, no intuito de diminuir a concepção geral do 

envelhecimento como um processo irreversível de perdas e construir uma nova 

identidade social para a velhice. 

Segundo Oliveira (2005), um envelhecimento bem-sucedido inclui a ampliação 

do sentimento de auto-eficácia, a manutenção da capacidade funcional, da habilidade 

social bem como da qualidade de vida de maneira geral. Esses requisitos são 

possibilitados pela adoção de uma vida ativa, incluindo atividades rotineiras, como 
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participação em grupos religiosos, programas de exercícios físicos, visitação a locais 

que permitam lazer, distração e interação social (Rosa, Benício, Latorre, & Ramos, 

2003). 

Segundo Paul Baltes, certa visão idílica tem recaído sobre a terceira idade. Para 

ele isso se justifica graças ao otimismo atual que contrasta com a visão negativa que 

havia há apenas algumas décadas para as pessoas nessa fase da vida. Smith e Baltes 

(2006) destacam sete aspectos positivos para os idosos dos dias atuais: (1) o aumento da 

esperança de vida; (2) aumento do potencial latente para um melhor desempenho físico 

e mental; (3) ocorrência de gerações sucessivas que mostram ganhos físicos e mentais; 

(4) comprovação de reservas cognitivo-emocionais; (5) aumento da percentagem de 

pessoas com EBS; (6) elevados níveis de bem-estar emocional e pessoal; (7) criação de 

estratégias para gerir ganhos e perdas da velhice. 

Esses resultados refletem a ação de estudiosos que desde a década de sessenta se 

empenham em desenvolver modelos, estruturas, arranjos conceituais para descrever 

processos de envelhecimento saudáveis, ideais, bem-sucedidos, ou com denominações 

outras. Envelhecimento bem-sucedido é a terminologia mais comum utilizada para 

abarcar outras designações de significados semelhantes tais como: boa velhice, bom 

envelhecimento, envelhecimento positivo, envelhecimento saudável e congêneres. 

Atribui-se o surgimento oficial do termo a Havighurst a partir da publicação de 

seu artigo Successful Aging na revista The Gerontologist. As reflexões a respeito das 

polêmicas teorias sociais do envelhecimento, Teoria do Desengajamento Social e Teoria 

da Atividade, presentes nesse artigo, teriam motivado o surgimento do conceito de EBS. 

No final de década de 1980, o conceito volta com força maior, após a publicação do 

artigo Human aging – usual and successful: physiological changes associated with 

aging, publicado na revista Science (Bearon, 1996). 
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O conceito recebeu novo impulso quando Rowe e Kahn (1997) sugeriram a 

criação de duas categorias para o envelhecimento não patológico: o envelhecimento 

comum (ou usual, não patológico, mas de alto risco) e o envelhecimento de sucesso 

(baixo risco e alto nível de funcionalidade). Outra indicação foi a inclusão das variáveis 

psicossociais para auxiliar o entendimento dos processos envolvidos no EBS. Com isso, 

os autores pretendiam contrapor a tendência antiga da gerontologia em enfatizar apenas 

a diferenciação entre o patológico e o não patológico, ou seja, apenas separar de um 

modo genérico os idosos que possuem doenças e incapacidades dos que não possuem 

(Rowe & Kahn, 1997). Havia um consenso implícito entre os primeiros gerontólogos 

que na ausência de doenças e incapacidades as outras alterações tais como hipertensão, 

aumento na taxa de glicose e déficits de memórias eram consequências normais 

inerentes ao processo de envelhecimento. 

A partir dessas considerações, buscou-se estimular pesquisas que estabelecessem 

critérios para a criação de determinantes do envelhecimento de sucesso, a fim de 

promover intervenções mais eficientes com os idosos em processo normal de 

envelhecimento. Após uma década, o termo envelhecimento bem-sucedido tornou-se 

familiar entre os gerontologistas, motivando os autores a recomendar um modelo 

explicativo a partir da integração de três fatores principais: evitação de doenças e 

incapacidades, obtidas por meio de um estilo de vida saudável que estimule um alto 

funcionamento físico e mental (ver Figura 01). 

Segundo esse modelo, para que as pessoas tenham uma velhice bem sucedida, 

elas devem ter a habilidade para manter as três características indicadas ao longo dos 

anos por meio do planejamento e esforço individual para alcançar essas realizações 

(Rowe & Kahn, 1997). 



48 
 

 

Figura 01 - Modelo de envelhecimento bem-sucedido  (Fonte: Rowe e Kahn (1997)) 

 

Segundo Bearon (1996), o estudo do EBS é muito abrangente e envolve muitas 

disciplinas para sua apreciação. A esse respeito, Freire (2000) comenta que existe muita 

informação do ponto de vista biopsicossocial que torna a velhice bem-sucedida um 

termo igualmente abrangente, pois os critérios, as ligações e os valores são tão variados 

que não permitem uma explicação definitiva ou consensual. 

Atribui-se que grande parte da ausência de concordância deve-se à ambiguidade 

do termo “sucesso”, que permite muitas interpretações. Há, além disso, a sugestão da 

associação entre dois conceitos de significados aparentemente contraditórios: 

envelhecimento e sucesso, mas que incentiva a ideia da busca por fatores e condições 

que possam melhorar em diversos aspectos a experiência do envelhecimento humano 

(Bearon, 1996). 

Para delimitar melhor essa abrangência, Neri e Cachioni (1999) atribuem três 

significações possíveis ao EBS: a) capacidade de realização do potencial do indivíduo 

para o alcance do bem-estar físico, social e psicológico; b) a capacidade funcional do 

idoso deve ser semelhante a da média da população mais jovem; c) capacidade de 

manter competências por meio de mecanismos adaptativos. 
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Baltes e Baltes (1990) afirmam que para desfrutar de uma boa velhice, é 

necessário que as pessoas tomem o cuidado de preservar sua potencialidade para o 

desenvolvimento, expresso no cotidiano de cada indivíduo ao longo do curso de vida e 

não apenas na velhice. Envelhecer bem depende do modo como o indivíduo administra 

estratégias de adaptação frente às limitações advindas com a idade avançada, 

promovendo o equilíbrio de fatores socioculturais e individuais. 

Não existe um único caminho ou um conjunto de indicações fixas para se 

alcançar um EBS, pois o melhor processo de adaptação possível é aquele que se realiza 

de modo individual, de acordo com as capacidades funcionais de cada um. Diante disso, 

os esforços dos estudiosos sobre o assunto se convergem para a descoberta de fatores e 

condições que auxiliem a compreensão dos elementos envolvidos no potencial das 

pessoas para se manterem ativas nos mais diversos setores da vida (Freund & Riediger, 

2001; Neri, 2007; Staudinger et al., 1995; Versey, 2011). 

De acordo com Baltes e Baltes (1990), os princípios da natureza do EBS na 

perspectiva life-span, são: 

1. Existem diferenças entre velhice normal (ausência de patologias), ótima 

(referente a algum critério ideal de bem-estar pessoal e social) e patológica (síndromes 

e/ou de doenças crônico-degenerativas); 

2. O envelhecimento é uma experiência heterogênea, varia conforme cada 

pessoa organiza seu curso de vida e das limitações impostas a partir de circunstâncias 

sócio-histórico-culturais, fatores genéticos e ambientais e incidência de patologias; 

3. O potencial de desenvolvimento na velhice se restringe aos limites da 

plasticidade individual; 

4. Os prejuízos do envelhecimento podem ser minimizados pela ativação das 

capacidades de reserva para o desenvolvimento; 
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5. As perdas no funcionamento cognitivo podem ser compensadas por estímulos 

com atividades práticas; 

6. Com o envelhecimento, o equilíbrio entre ganhos e perdas torna-se menos 

positivo; 

7. As estratégias de auto-regulação da personalidade mantêm-se intactas em 

idade avançada. 

A partir desses princípios, Neri (2009) esclarece que a velhice bem-sucedida é 

uma condição individual e grupal de bem-estar físico e social, tendo como referência os 

ideais da sociedade, as condições e os valores existentes no ambiente em que o 

indivíduo envelhece, incluindo a sua história pessoal e a de seu grupo etário. 

2.5. Socialização e interação social de idosos 

As relações sociais têm um papel essencial na manutenção ou mesmo na 

promoção da saúde física e mental, sendo capazes de moderar o estresse em pessoas que 

experienciam situações de crise como problemas financeiros, de saúde ou morte do 

cônjuge. Diante da existência de suporte social é esperado que pessoas idosas sintam-se 

amadas, sintam-se seguras para lidar com problemas de saúde e tenham um elevado 

sentimento de auto-estima (Ramos, 2002). 

A dimensão social tem sido um dos fatores mais citados quando se trata da 

investigação dos elementos que favorecem o EBS, a ponto de Carstensen et al. (2011) 

levantarem a hipótese de que os altos escores de bem-estar subjetivo (BES) entre os 

idosos refletem sua gratidão pelo tempo de vida e pelas interações que realizaram no 

ambiente social. 

Embora as pessoas de mais idade possam ver outras pessoas com menos 

frequência, os contatos sociais continuam sendo importantes, possivelmente ainda mais 

que nas outras fases, pois a presença de amigos e familiares enriquece as experiências 
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de vida dos idosos (Baltes & Carstensen, 1999; Carstensen & Charles, 1998; Carstensen 

& Mikels, 2005; Carstensen, Pasupathi, Mayr, & Nesselroade, 2000; Charles & 

Carstensen, 2010; Papalia & Feldman, 2013; Schaie & Carstensen, 2006). 

Contudo, o número de pessoas da rede social se reduz à medida que se 

envelhece. Os idosos que enfrentam enfermidades sentem mais dificuldades para sair de 

casa e ver as pessoas, tornando-se mais dependentes das estratégias internas de 

regulação emocional ao mesmo tempo em que depositam nas relações sociais mais 

íntimas um ponto de apoio imprescindível para a manutenção do autoconceito, vivência 

da afetividade e estímulo para realização de diversas atividades (Baltes & Carstensen, 

1996; Baltes & Carstensen, 1999; Butterworth, 2000; Carstensen & Charles, 1998; 

Carstensen & Mikels, 2005; Carstensen et al., 2000; Carstensen et al., 2011; Charles & 

Carstensen, 2010; Lansford, Sherman, & Antonucci, 1998). 

De acordo com os Princípios das Nações Unidas para Pessoas mais Velhas 

(Resolução 46/91 aprovada na Assembléia Geral das Nações Unidas – ONU em 

16/12/1991), os idosos devem permanecer integrados à sociedade, participar ativamente 

na formulação e na implementação de políticas que afetam diretamente seu bem-estar e 

compartilhar conhecimento e habilidades com as gerações mais jovens. Pessoas mais 

velhas devem ser capazes de buscar e desenvolver serviço à comunidade, de servir 

como voluntárias em cargos apropriados para seus interesses habilidades e serem 

capazes de formar movimentos ou associações de idosos (Brasil, 2012). 

Os laços sociais estimulam e reforçam o senso do significado da vida, gerando 

uma motivação para estar ativo (Neri, 2008). Assim, as relações sociais, imprescindíveis 

para a manutenção dos sentimentos de bem-estar subjetivo (BES) e bem-estar 

psicológico (BEP), possibilitam ao idoso os sentimentos de ser e pertencer a uma 
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comunidade, reduzem o isolamento e afetam positivamente o estado de saúde física e 

mental.  

O BES está relacionado com a satisfação geral com a vida, com o estado de 

saúde, as relações sociais, as atividades desempenhadas, integração social e senso de 

controle e o significado pessoal da existência. Ou seja, diz respeito à avaliação que as 

pessoas fazem de suas próprias vidas (Diener & Lucas, 2008; Pavot & Diener, 2004). 

O bem-estar psicológico (BEP) está relacionado ao estado da saúde mental, 

sentimentos de auto-realização, solidão e crise espiritual (Dierendonck, Díaz, 

Rodríguez-Carvajal, Blanco, & Moreno-Jiménez, 2008; Fortes-Burgos, Neri, & 

Cupertino, 2009; Lansford et al., 1998; Ryff & Keyes, 1995). 

Segundo Carstensen (2006), com a idade os contatos sociais são avaliados, 

procurados ou evitados, tendo como critério o retorno da qualidade afetiva. Deste modo, 

a socialização torna-se altamente valorizada, visando a gratificação emocional de curto 

prazo, sendo influenciada pelo contexto social por meio das oportunidades adaptativas 

que o ambiente oferece, que podem estimular (ou não) sentimentos de inclusão. 

Também as características individuais (capacidade funcional e características de 

personalidade), em conjunto, contribuem com o estabelecimento do BES e BEP (Baltes, 

Lindenberger, & Staudinger, 2007; Freund & Riediger, 2001, 2003; Neri, 2007; Pavot 

& Diener, 2004). 

De fato, na transição do fim da vida adulta para o início da velhice, o convívio 

social passa por transformações (viuvez, aposentadoria, afastamento dos filhos em 

função do casamento) que trazem repercussões de natureza psicossocial que podem 

incluir sentimentos de invalidez, solidão e outros de caráter negativo em virtude da 

diminuição do sentimento de produtividade e das transformações nos papéis sociais 

(Costa & Campos, 2009; Neri, 2009). As mudanças favorecem a ocorrência de 
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alterações nos relacionamentos sociais do idoso, frequentemente abalados por crises de 

identidade, diminuição do poder aquisitivo e redução da qualidade de vida (Carstensen 

et al., 2011; Ramos, 2002). 

Diversos pesquisadores relatam que relações, contatos e interações sociais são 

fatores que estimulam os idosos a melhorarem condições afetivas, físicas e cognitivas, 

demonstrando forte relação entre a rede de suporte social e o BES (Charles & 

Carstensen, 2010; Diener & Lucas, 2008; Fortes-Burgos et al., 2009; Gardner, 2011; 

Park, 2009; Walker, 2005). Nos momentos de dificuldades, os idosos que recorrem aos 

amigos e familiares como fonte de suporte, apresentam um forte senso de significado de 

vida, conseguem vivenciar suas experiências cotidianas vislumbrando propósitos mais 

amplos e significativos (Avlund, Damsgaard, & Holstein, 1998; Lansford et al., 1998; 

Pillai & Verghese, 2009). 

Para investigar os elementos considerados relevantes para a qualidade de vida 

pessoal, Wilhelmson, Andersson, Waern e Allebeck (2005) investigaram 141 idosos 

selecionados aleatoriamente, com idade entre 67 a 99 anos. Dentre os oito aspectos 

mencionados por eles, a relação social foi a mais expressiva. Resultados semelhantes 

foram encontrados na literatura nacional e internacional, indicando a influência positiva 

das relações sociais para a saúde, bem-estar e qualidade de vida dos idosos. 

Bowling et al. (2003) analisaram 999 entrevistas com idosos acima de 65 anos 

em seus domicílios na Grã Bretanha. Ter boas relações sociais foi a resposta mais 

frequentemente mencionada (81%) quando perguntados sobre o que lhes proporcionava 

qualidade de vida. A seguir, vieram outros fatores considerados importantes como os 

papéis sociais, atividades, saúde, bem-estar psicológico, moradia, vizinhos, finanças e 

independência. No ano seguinte, em outra publicação Bowling (2004) reafirmou que as 

relações sociais juntamente com o BES são consideradas fundamentais para a qualidade 
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de vida das pessoas mais velhas. Contudo, o grau de importância do componente social 

pode sofrer variações de gênero, como demonstra o estudo de Wiggins, Higgs, Hyde e 

Blane (2004), no qual as relações sociais foram citadas como as mais importantes por 

72% das mulheres e 44% dos homens. 

Para demonstrar teoricamente a dinâmica dos elementos envolvidos na 

socialização dos idosos, alguns modelos foram propostos, como a Teoria do comboio 

social (TCS) e a Teoria da Seletividade Socioemocional (TSS). A TCS posiciona-se 

como uma perspectiva life-span que coloca em evidência o desenvolvimento e o 

acúmulo de interações, considerando-se que os indivíduos constroem e mantêm suas 

relações sociais ao longo da vida, com pessoas que lhes são significativas. Enquanto um 

modelo hierárquico, postula que os indivíduos são cercados por um grande número de 

pessoas com as quais se relacionam em diferentes graus de intimidade e importância. Os 

membros do comboio são mais íntimos ao indivíduo (cônjuges, familiares ou amigos) e 

demonstram maior influência, que pode ser positiva ou negativa (Antonucci & 

Akiyama, 1997). Essas pessoas acompanham as experiências e vicissitudes do indivíduo 

ao longo da vida, amparam-no, acolhem suas angústias, reafirmam o seu valor, ajudam-

no a reinterpretar suas experiências, servem de amortecedores nas situações de 

enfrentamento de eventos negativos e dão sentido à sua história pessoal. 

A TSS pode ser sintetizada como a tendência que os idosos têm de optar por 

estar na presença e companhia de pessoas que sejam afetivamente significativas, postura 

que se processa a partir de um círculo mais restrito da rede de relações sociais, 

suficiente para suprir suas necessidades afetivas (Baltes & Carstensen, 1996; 

Carstensen, 1991, 1995). 

Os Efeitos positivos da socialização têm demonstrado não se limitar apenas ao 

BES e BEP. As diversas formas de interações sociais também têm sido reportadas como 
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fatores de preservação da saúde física e da manutenção do funcionamento cognitivo. 

Segundo Vaillant, Meyer, Mukamal e Soldz (1998), o apoio social de amigos 

demonstrou ter ainda mais influência para a saúde física dos idosos do que o apoio de 

familiares. Além disso, o abuso do álcool, fumo e a depressão foram os intervenientes 

que mais prejudicaram o estado de saúde. 

Outros estudos demonstram uma influência impactante da interação social para a 

saúde dos idosos. Cerhan e Wallace (1997) investigaram 2573 idosos de 65 a 102 anos 

na região rural de Iowa e concluíram que aqueles que mantinham um contato social 

regular com menos do que duas pessoas em três anos eram muito mais propensos a 

morrer do que os que se dedicavam a redes sociais maiores. Esse resultado foi 

controlado para idade, escolaridade, histórico de fumo, sintomas depressivos ou 

alterações na saúde física, indicando uma influência bastante direta do aspecto social 

para o prognóstico de mortalidade. 

De forma semelhante, Bennett (2002) mostrou que um baixo engajamento social 

na velhice se correlacionou com o declínio da saúde física e um alto risco de 

mortalidade. Diversidade e constância de relacionamentos sociais foram também fatores 

indicativos de proteção contra deficiências de mobilidade (Avlund, Lund, Holstein, & 

Due, 2004). Por sua vez, Avlund et al. (1998) avaliaram durante onze anos a relação 

entre o nível de interação social e mortalidade de idosos a partir de 70 anos de idade, 

verificando que os homens que não se ajudam entre si ou que viviam sozinhos e as 

mulheres sem apoio social, estavam mais propensos ao óbito. 

De forma geral, a interação com amigos proporciona um efeito positivo sobre o 

bem-estar dos idosos, deixando-os mais alertas, ativos e estimulados emocionalmente, 

pois os relacionamentos familiares tendem a envolver necessidades, tarefas e obrigações 

cotidianas, que podem ser encaradas como desestimulantes. Contudo, a família é a fonte 
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primordial de apoio emocional e, passar mais tempo com o cônjuge resulta em maior 

satisfação geral com a vida. Quando esse apoio não está presente ou os relacionamentos 

com a família são pobres ou ausentes, os efeitos negativos podem ser profundos 

(Antonucci & Akiyama, 1995). Deste modo, amigos são uma poderosa fonte de prazer 

imediato enquanto a família provê segurança e apoio emocional. 

As pessoas que tem amigos íntimos com os quais mantém um sentimento 

recíproco de abertura são mais saudáveis e felizes, conseguem amenizar o impacto do 

estresse na saúde física e mental advindos das preocupações diárias, reforçam os 

recursos internos de modo a lidar de forma mais eficiente com as crises da velhice. O 

fato de poderem conversar a respeito de seus sentimentos e preocupações com alguém 

que esteja disposto a ouvir e a dar apoio, ameniza o sofrimento e aumenta a longevidade 

(Antonucci & Akiyama, 1995; Steinbach, 1992). 

A relação de amizade envolve concessões mútuas e na velhice seu contexto já 

não está ligado às situações de trabalho ou a criação de filhos, como nos períodos 

anteriores. Nesta etapa, os amigos estruturam sua convivência com base na 

camaradagem e no apoio. A convivência com os amigos possibilita aos idosos o 

sentimento de que ainda são valorizados, desejados e escolhidos como companhia, 

apesar das perdas experienciadas (Hartup & Stevens, 1999). Isso explica o fato dos 

idosos serem mais propensos a reconhecer os benefícios da amizade (como afeição e 

lealdade) do que os adultos mais jovens (de Vries, 1996). 

Além dos amigos e parentes, os idosos também podem necessitar do auxílio de 

vizinhos em emergências e prestação de cuidados, principalmente quando os familiares 

estão distantes. Mesmo que os amigos e vizinhos não possam substituir um 

companheiro(a) ou familiar, eles podem compensar a ausência ou impossibilidade 

destes em auxiliá-los. Deste modo, diante de mudanças de domicílio, os contatos com 
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vizinhos se mostram promissores e necessários (Hartup & Stevens, 1999), pois de 

acordo com Johnson e Troll (1994), as pessoas mais velhas continuam a fazer novos 

amigos independentemente da idade. 

O aspecto cognitivo é outro elemento que se destaca entre os benefícios da 

socialização para os idosos de modo que quanto mais coesa a rede social e mais intensa 

a participação em atividades, menor será a probabilidade de que idosos experimentem 

declínios no funcionamento cognitivo, indicando que a socialização em idosos exerce 

uma função protetora (Butler et al., 2004; Fratiglioni, Wang, Ericsson, Maytan, & 

Winblad, 2000; Hughes, Andel, Small, Borenstein, & Mortimer, 2008; Pillai & 

Verghese, 2009; Saczynski et al., 2006; Wilson et al., 2007; Ybarra et al., 2008). 

Considerando que a socialização tem impacto positivo para a saúde, bem-estar e 

qualidade de vida dos idosos, nesse estudo, ela será compreendida enquanto uma 

manifestação objetiva do comportamento social, a saber, a interação social. A 

valorização das interações sociais nos estudos que envolvem o bem-estar e a qualidade 

de vida na velhice revela a importância que o elemento social representa para a terceira 

idade. A interação social pode ser compreendida como um conjunto dinâmico de ações 

sociais realizadas entre indivíduos ou grupos que modifica suas próprias ações e 

reações, de acordo com as ações das pessoas com quem estão em contato. Essa situação 

gera uma correspondência intercambiável de significados que são interpretados de 

acordo com as representações sociais do grupo, gerando reações entre os envolvidos 

(Turner, 2001). 

Para fins de operacionalização desse estudo, adotaremos a conceituação de Kim 

e Kaplan (2004) que definem a interação social como uma oportunidade de contato 

social que pode ser programada/planejada ou casual/despropositada, no qual duas ou 

mais pessoas reagem às ações umas das outras. 
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A interação social pode ocorrer em uma simples caminhada ou tomando um 

cafezinho, encontrando pessoas e conversando (Rosenbaum, Ward, Walker, & Ostrom, 

2007). Para o idoso que vivencia limitações sociais e familiares ver, ser visto, falar de 

si, ouvir, ser ouvido, enfim, agir e perceber reações mediante suas ações promove o 

estímulo necessário para comprometer-se com atividades, trazendo compensações de 

laços sociais e afetivos fragilizados (House, Landis, & Umberson, 1988; McAuley et al., 

2000; Wilson et al., 2007; Ybarra et al., 2008)  

Como estratégia para promover a melhoria das condições de vida dos idosos, a 

literatura tem relatado que estar ativo é a atitude básica para que o idoso conquiste e 

mantenha o bem-estar e a qualidade de vida (Active Living Research [ALR], 2008; 

Brasil - Ministério da Saúde, 2007; Macedo, Oliveira, Günther, Alves, & Nóbrega, 

2008; Neri, 2009; WHO, 2003; WHO, 2005; WHO, 2008). A ação, seja ela física, social 

ou cognitiva, é o pano de fundo que recobre uma extensa base de preditores de saúde 

para a terceira idade.  

Nesse sentido, as interações sociais são o fio condutor das atividades em idosos, 

além disso, tem sido reportado que a oportunidade de interação social é o que estimula o 

idoso a sair de casa e exercitar suas habilidades físicas, mentais, emocionais e sociais 

por meio de programas de qualidade de vida direcionados a idosos, atividades de lazer 

(jogos, danças), atividades físicas, participação da vida comunitária, participação em 

atividades voluntárias, entre outras (Bennett, 2002; Butterworth, 2000; House et al., 

1988; McAuley et al., 2000; Sugiyama & Thompson, 2005; Wilson, 2007; Ybarra et al., 

2008). Por outro lado, solidão e baixos níveis de atividade grupal têm sido associados a 

enfermidades físicas e psíquicas (Butterworth, 2000; Pillai & Verghese, 2009; 

Saczynski et al., 2006), e a participação frequente (diária e semanal) em atividades 
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sociais está associada a uma diminuição do risco de demência (Pillai & Verghese, 2009; 

Wilson et. al., 2007). 

Ressalte-se que não se desconsidera a necessidade da atividade solitária, dada 

sua importância para os momentos de reflexão e elaboração do significado da 

existência, o que se desencoraja é a solidão contínua/duradora e o rompimento com as 

redes de apoio. 

Outra vertente de estudos que ressalta a socialização de idosos investiga o efeito 

das atividades físicas, recreativas e de lazer, mostrando que, via de regra, entre suas 

consequências naturais encontra-se a estimulação das interações sociais, por sua vez 

associadas à melhora ou manutenção da qualidade de vida e do bem-estar físico e 

psíquico (Almeida et al., 2008; Butler et al., 2004; Haines, 2007; Jenkins et al., 2002; 

Netz, Wu, Becker, & Tenenbaum, 2005; Seidler et al., 2004; Sumic, Michael, Carlson, 

Howieson, & Kaye, 2007; Yancey et al., 2006). 

Evidências sugerem que pessoas que se exercitam com continuidade apresentam 

redução do risco de doenças cardiovasculares, aumento da força muscular, melhoria na 

mobilidade, diminuição de quedas e fraturas, diminuição do uso de medicamentos, 

prevenção do declínio cognitivo e melhoria na auto-estima (Cirpriano & Medalha, 

2007; Elward & Larson, 1992). Devide (2000) destaca que os idosos que participam de 

atividades físicas apontam, além da melhoria na saúde, a adoção de um estilo de vida 

ativo e desenvolvem novas competências ou aprimorar as previamente existentes. 

2.6. Envelhecimento Ativo 

A partir da década de 1960 a propagação de um novo estilo de vida para a 

terceira idade promoveu uma mudança substancial na forma de tratar o envelhecimento, 

atribuindo-lhe significados mais positivos que remetem ao aproveitamento efetivo do 
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tempo livre por meio da busca de bem-estar, saúde, realização, expansão das 

capacidades individuais, dedicação ao lazer e às amizades. 

A possibilidade de uma vida mais extensa trouxe consigo a discussão do 

envelhecimento saudável. Viver mais, com saúde e qualidade de vida tornou-se centro 

de atenções das políticas públicas de diversos países, gerando programas locais, 

nacionais e internacionais para o envelhecimento saudável (Both, Marques, & Dias, 

2005; Bowling et al., 2003; Brasil - Ministério da Saúde, 2007; Conselho Federal de 

Psicologia [CFP], 2008; Marcellini et al., 2002; Plouffe & Kalache, 2011; Watanabe, 

Louvison, Prado, Busch, & Barroso, 2009; Wennberg, Hydén, & Ståhl, 2010; Wilson, 

2007; WHO, 2005; WHO, 2008). Os novos aposentados passaram a ter uma maior 

expectativa de vida e mais possibilidades de viver esse período de uma forma mais 

ativa, rejeitando a postura passiva de décadas anteriores. As mudanças na forma de 

encarar o envelhecimento instigam a busca de fatores que influenciam o alcance a um 

envelhecimento bem-sucedido. A relevância das discussões sobre estratégias de atenção 

a essa parcela populacional tem sido evidenciada nas últimas décadas devido à 

constatação de estimativas demográficas de agências nacionais e internacionais a 

respeito do considerável aumento de pessoas com mais de 60 anos de idade. 

Nesse contexto a difusão de programas de qualidade de vida na terceira idade 

incentiva a circulação da percepção do idoso como portador de recursos, autônomo, 

criativo e capaz de atribuir novos significados à vida. A sociabilidade, o lazer e a 

escolaridade são cada vez mais utilizados enquanto estratégias de manutenção da 

“mente ativa” fazendo-se dispositivos privilegiados de intervenção junto a esta 

população (Debert, 2004; Guedes, 2000). 

Estar em interação pressupõe algum nível de engajamento em relação às demais 

pessoas envolvidas. A partir da reação da Teoria da Atividade ao se contrapor à Teoria 
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do Desengajamento, a proposição de se envelhecer com saúde foi ganhando 

consistência por meio da produção de literatura, pesquisas, manuais, projetos e 

iniciativas diversas no cenário mundial. 

A ideia de um envelhecimento bem-sucedido inspirou o desenvolvimento de 

políticas públicas de saúde que foram pensadas e implementadas em diversos países, 

inclusive no Brasil. Dessa forma, a Organização Mundial da Saúde, instituiu 

inicialmente o termo Envelhecimento Saudável que no final da década de noventa foi 

substituído pela expressão Envelhecimento Ativo (Active Ageing) com a intenção de 

implantar uma ação mais abrangente, para além da saúde física, que promovesse o 

envelhecimento da população com sucesso (Veras, 2006). Trata-se de uma proposta 

para um envelhecimento com mais dignidade, independência, saúde, bem-estar e 

qualidade de vida, estruturada em 2002 pela Unidade de Envelhecimento e Curso de 

Vida da WHO (2005) como contribuição para a Segunda Assembléia Mundial das 

Nações Unidas sobre Envelhecimento, realizada em Madri, Espanha. 

No Brasil esse programa está inserido nas ações do Programa “Brasil Saudável” 

(Brasil - Ministério da Saúde, 2005) que fomenta iniciativas nacionais para criar 

políticas públicas que promovam modos de viver mais saudáveis em todas as etapas da 

vida, determinando assim, um processo de otimização de oportunidades para saúde, 

participação e segurança. Para alcançar estas metas, dentre outras ações, estão 

recomendadas práticas de atividades físicas no cotidiano e no lazer, o acesso a alimentos 

saudáveis e a redução do consumo de tabaco considerado pela Organização Mundial da 

Saúde, iniciativas básicas para o envelhecimento saudável, pois proporcionam um 

ganho substancial em qualidade de vida e saúde (WHO, 2005; WHO, 2008). 

O objetivo do movimento do envelhecimento ativo (EA) foi o incentivo a uma 

expectativa de vida com saúde e qualidade de vida para todas as pessoas que estão em 
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processo de envelhecimento incluindo as mais frágeis. A intenção da proposta do EA é 

a de que os indivíduos percebam o próprio potencial para o bem-estar físico, social e 

mental ao longo de toda a vida do indivíduo, o que revela também uma íntima relação 

com a perspectiva life-span (WHO, 2005). 

Conforme a Organização Mundial da Saúde, o conceito é definido como 

“Processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas” 

(WHO, 2005, p. 13). O termo ativo denota muito mais que apenas a capacidade de estar 

fisicamente ativo, ou fazer parte da força de trabalho. Ela se refere à participação 

contínua da pessoa em questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, 

contribuindo ativamente para com seus familiares, companheiros, comunidades e países, 

respeitando suas condições físicas e de saúde (WHO, 2005). 



 

3. O idoso no ambiente 

 

A proposta do Envelhecimento Ativo e demais programas, projetos, propostas e 

políticas para pessoas idosas, reconhecem que para produzir melhoras significativas no 

sentimento de bem-estar e na qualidade de vida dos idosos é necessário atuar nos 

diferentes aspectos que a eles estão diretamente ligados tais como: condições físicas do 

ambiente, rede de relações de parentesco e amizade, condições de saúde física e mental, 

bem-estar subjetivo e psicológico, condições materiais de vida, entre outros. 

Mortimer Powell Lawton, pioneiro no estudo sobre envelhecimento e ambiente, 

descreveu que o ambiente apresenta três funções básicas para a população idosa: 

manutenção, estimulação e apoio (Lawton, 1986). A função de manutenção diz respeito 

à constância e previsibilidade do ambiente em termos de satisfação e ao apego aos 

lugares. A segunda função se refere à importância de sair do usual para trazer novos 

arranjos de estímulos que possam levar a novos comportamentos na vida diária com 

atividades que proporcionem lazer e incentivem as relações sociais. A função de apoio 

pode ser vista como o potencial do ambiente para compensar competências reduzidas ou 

perdidas, que podem ser aplicadas por meio da eliminação de barreiras físicas, 

facilidade de acesso aos ambientes. 

Essas funções tornam-se mais restritas à medida que a pessoa envelhece. Por 

razões semelhantes, as pessoas de idade mais avançada geralmente apresentam uma 

redução na mobilidade, tornando o ambiente doméstico e suas imediações os espaços 

mais frequentados na vida cotidiana (Lawton, 1986; Mollenkopf et al., 2004). 

Sendo assim, para que pessoas idosas tenham um ambiente adequado às suas 

necessidades, é necessário que os atributos do lugar sejam compatíveis com suas 

capacidades físicas e as competências comportamentais (Neri & Freire, 2000). Quando 
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possuem autonomia funcional, elas próprias podem tomar providencias para que o local 

se torne seguro, interessante e confortável (cuidam, por exemplo, da iluminação, da 

segurança, da disposição dos móveis e objetos); quando não dispõem de condições para 

manejar o próprio ambiente físico, é necessário que outras pessoas o façam (essa 

possibilidade, no entanto, se apresenta como um último recurso, pois a independência e 

a autonomia do idoso em relação às tarefas da vida cotidiana devem ser incentivadas). 

Uma contribuição para os estudos nessa área vem do campo das relações pessoa-

ambiente, que procura investigar possibilidades de aperfeiçoar as interações das pessoas 

com os locais (naturais ou construídos) onde se encontram, tendo como premissa a 

existência de um processo interativo em que o ambiente é constantemente modificado 

pelas ações dos indivíduos ao mesmo tempo que suas experiências e comportamentos 

são modificados por este ambiente (Aragonés & Amérigo, 1998; Ittelson, Proshansky, 

Rivlin, & Winkel, 2005; Pinheiro, 1997; Sommer, 2000). O foco de atuação envolve os 

dois lados da mesma moeda, contemplando tanto as particularidades dos usuários, 

quanto dos ambientes nos quais estão inseridos. Essa combinação entre pessoa e 

ambiente, segundo Moser (2005) gera interesse de pesquisa em diversas áreas do 

conhecimento científico, ligados ao estudo do espaço, do design, do ambiente e das 

ciências sociais, que frequentemente buscam o entendimento destas relações para 

facilitar a construção de espaços mais congruentes com as necessidades humanas. 

De um modo geral, para a Psicologia Ambiental a relação pessoa-ambiente é o 

resultado de uma ação recíproca, em que as pessoas interferem no espaço com o qual 

interagem e por sua vez, o espaço com suas características, atributos, qualidades exerce 

influências sobre as pessoas, despertando sentimentos, lembranças, percepções, 

favorecendo certas relações, dificultando outras, enfim, causando impressões que por 
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sua vez podem interferir no estado de humor e até mesmo na saúde e sobrevivência 

(Bechtel, 1997; Rivlin, 2003)  

Deste modo, os lugares não são estáticos, constituem-se a partir de um processo 

dinâmico em que são continuamente construídos e desconstruídos e dotados de novos 

significados. Por fim, os lugares não têm necessariamente o mesmo significado para 

todas as pessoas (Gustafson, 2001), atuando diferencialmente na modificação 

comportamental, nos pensamentos, nos sentimentos, nas interações sociais, no bem-

estar físico e no self (Günther, Nepomuceno, Spehar, & Günther, 2003). 

De acordo com a WHO (2005), os ambientes físicos podem representar a 

diferença entre a independência e a dependência para todos os indivíduos, mas 

especialmente para pessoas em processo de envelhecimento. Pessoas idosas que moram 

em ambientes ou áreas de risco com múltiplas barreiras físicas saem com menos 

frequência e por isto estão mais propensas ao isolamento, depressão, menor preparo 

físico e mais problemas de mobilidade. 

Para que o ambiente físico possa proporcionar mais benefícios do que 

dificuldades, as proposições do envelhecimento ativo (EA) recomendam que 

providências sejam tomadas para que o ambiente propicie o apoio adequado às 

necessidades dos idosos, fazendo com que as opções mais saudáveis sejam as de mais 

fácil execução. Outras recomendações incluem: 

• oferta de serviço de transporte público acessível e barato; 

• ambientes livres de obstáculos que possam causar lesões por quedas, acidentes e 

incêndios; 

• moradia apropriada e adaptada para as necessidades de saúde e de segurança das 

pessoas idosas; 

• vizinhança segura que favoreça uma interação social positiva; 
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• ruas bem iluminadas para caminhadas seguras, banheiros públicos acessíveis e 

semáforos com mais tempo para os pedestres; 

• fornecimento de água limpa, ar puro e alimentos seguros; 

• programas de exercícios para ajudar aos idosos a manter sua mobilidade. 

Essas diretrizes são o ponto de partida para que as pessoas idosas possam 

usufruir de ambientes compatíveis com suas capacidades físicas e comportamentais, 

contribuindo para que os idosos sintam-se estimulados a agir de modo ativo nas diversas 

situações da vida cotidiana. 

As possibilidades de aprimoramento das relações entre as pessoas e seus 

ambientes estão evidenciadas nas pesquisas que buscam implementar ações para a 

criação de ambientes amigáveis respeitando o princípio da docilidade ambiental, 

(Nahemow & Lawton, 1973), que aponta para a busca por um ambiente que possa ser 

utilizado de forma segura e confortável por todas as pessoas, inclusive aquelas que 

possuem comprometimentos físicos e cognitivos, otimizando as possibilidades de uso 

de suas capacidades individuais. 

Diversas investigações, a maioria das quais ligadas à Gerontologia Ambiental1 e 

de origem norte-americana e europeia, foram conduzidas para compreender os efeitos 

dos espaços físicos sobre a saúde, bem-estar e qualidade de vida em idosos nos 

ambientes por eles vivenciados, quer naturais ou construídos, fechadas ou ao ar livre 

(Brown, Bowling, & Flynn, 2004; Cheng, Rosenberg, Wang, Yang, & Li, 2011; CFP, 

2008; Fonseca, 2007; Inclusive Design for Getting Outdoors [IDGO], 2010a; Leite, 
                                                           

1
 A Gerontologia é o campo de conhecimento interdisciplinar que se dedica ao estudo dos fenômenos 
ligados ao envelhecimento humano em suas muitas dimensões (biológica, psicológica, social, ambiental, 
etc.), e que nas últimas quatro décadas presenciou a expansão da importância do contexto ambiental em 
sua teoria, pesquisa e prática. Por sua vez, a Gerontologia Ambiental – subárea proposta por Wahl e 
Weisman (2003) - enfatiza a descrição, explicação e modificação/otimização da relação entre pessoas 
idosas e seu entorno socioespacial, cujas contribuições têm sido aplicadas para o planejamento de 
residências, instituições de longa permanência, comunidades e até para influenciar a política de alguns 
países (Wahl & Weisman, 2003), em geral visando subsidiar adaptações que possam facilitar a vida diária 
dos idosos (Tomasini, 2005). 
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Battisti, Berlezi, & Scheuer, 2008; Minayo, Hartz, & Buss, 2000; Mollenkopf, 2006; 

Sugiyama, Thompson, & Alves, 2009; Turel, Yigit, & Altug, 2007; Vecchia, Ruiz, 

Bocchi, & Corrente, 2005). 

Em 1986, Lawton sugeriu que no design dos ambientes físicos de instituições 

para idosos fosse dada especial atenção para: segurança, acessibilidade, orientação, 

autonomia, personalização, integração social e elementos estéticos. Posteriormente 

demonstrando a relevância desses aspectos, Regnier e Pynoos (1992) detalharam e 

ampliaram tais itens ao ressaltar a necessidade do planejamento dos ambientes para 

idosos que, segundo eles, deveriam: 

a) promover a interação social; 

b) favorecer o controle pessoal, liberdade de escolha e autonomia; 

c) proporcionar segurança física; 

d) permitir privacidade; 

e) facilitar a orientação espacial; 

f) facilitar o acesso a equipamentos da vida diária; 

g) propiciar o surgimento de ambientes estimulantes, desafiadores e com 

aparência estética agradável; 

h) facilitar a percepção de estímulos visuais, táteis e olfativos; 

i) basear-se em elementos familiares e no histórico de vida dos idosos; 

j) permitir a personalização de objetos e locais; 

k) seguir princípios de flexibilidade, a fim de garantir fácil adaptação a novas 

demandas. 

Partindo dessas preocupações, Wahl e Weisman (2003) apontaram várias 

possibilidades de atuação para os pesquisadores nesse campo, desde o entendimento do 

envelhecimento sob uma perspectiva política e social ampla, até situações mais 
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específicas (embora não menos complexas), como, entre outras: padrões adequados de 

moradia, satisfação residencial, influências da vizinhança nas diferentes dimensões da 

vida dos idosos, design institucional, efeitos das composições/adaptações das 

residências e das instituições sobre o comportamento de idosos. No Brasil, e 

especificamente sob o enfoque da Psicologia Ambiental, as investigações que 

consideram as inter-relações da população idosa com o ambiente ainda não são em 

grande número, e sua ênfase recai em temas como: relações afetivas com o lugar 

(Lopez, Felippe, & Kuhnen, 2012; Macedo, 2005; Macedo et al., 2008; Oliveira, 2005), 

condições de controle e participação pessoal (Khoury, 2005; Khoury & Günther, 2008) 

e acessibilidade (Araújo, 2002; Cipriani, 2013). 

Segundo Wahl e Oswald (2010), a variedade das discussões que estão 

envolvidas nos trabalhos nesse campo geram desafios teóricos e metodológicos que 

implicam a avaliação de múltiplos níveis de análise que vão desde o tipo de lugar em 

questão e a escala de interação social investigada (do lar à vizinhança, urbano e rural, 

indivíduos, grupos, instituições, organizações) até o tipo de processos envolvidos 

(perceptivo, afetivo, cognitivo). Tal diversidade e a complexidade dos objetivos 

trabalhados em geral exigem abordagens inter e transdisciplinares.  

Entre os diversos modelos teóricos que têm sido desenvolvidos para 

compreender as diversas formas de relações entre idosos e seus ambientes destaca-se o 

modelo pressão-competência, comentado no item a seguir. 

3.1. O modelo pressão-competência 

Também conhecido como modelo ecológico, o modelo pressão-competência 

(Lawton & Nahemow, 1973) parte do princípio que na idade avançada o ambiente deve 

servir como agente facilitador do desenvolvimento, reduzindo, minimizando ou 

compensando as dificuldades que eventualmente surjam na relação entre a pessoa e os 
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ambientes com que ela tem contato, por meio de adaptações necessárias para que a vida 

possa continuar mais satisfatória e independente possível. 

Lawton (1986), identificou que para algumas pessoas certos ambientes exigem 

maiores esforços comportamentais do que para outras, o que tem relação com as 

possibilidades de influências que o ambiente oferece no que diz respeito a questões 

como a estimulação sensorial, regulação de privacidade, orientação e outros temas de 

interesse tradicionais da Psicologia Ambiental. Somando aspectos físicos e sociais do 

ambiente, o autor desenvolveu uma taxonomia para a variedade de situações que 

facilitam ou restringem o comportamento do indivíduo, identificando cinco instâncias a 

serem consideradas na compreensão das relações pessoa-ambiente: 

• Ambiente Pessoal: inclui outras pessoas importantes/significativas na vida do 

indivíduo, tais como pais, cônjuges, filhos, netos ou amigos; 

• Ambiente Grupal: reflete as influências de conjunto de indivíduos que possuem 

alguma relação estrutural com o indivíduo e estejam presentes no local, 

excluindo as pessoas significativas; 

• Ambiente Suprapessoal: definido por características ou atividades que agregam 

outras pessoas àquele indivíduo, tais como faixa etária, renda, atividade 

profissional (em curso ou já realizada), participantes de tratamentos de saúde 

(em andamento ou concluídos); 

• Ambiente Social: influência das forças socioculturais mais amplas, como 

movimentos políticos, os ciclos econômicos, ou valores culturais; 

• Ambiente Físico: ambiente (natural ou construído) no qual as relações 

pessoas/pessoas e pessoas/ambiente ocorrem, e cujas características podem ser 

mais objetivamente medidas (como quantidade de espaço disponível, luz, calor, 

ventilação, vegetação, móveis e equipamentos, etc.). 



70 
 

Ainda que em algumas situações a distinção entre tais categorias não possa ser 

claramente estabelecida, sua definição representa grande auxílio nos esforços 

investigativos das inter-relações pessoa-ambiente (Moore, VanHaitsma, Curyto, & 

Saperstein, 2003), pois indica dimensões/direções analisadas. 

Ao aprofundar a relação entre indivíduo e o ambiente físico, Nahemow e Lawton 

(1973) propuseram o modelo teórico da pressão-competência, tornando-se uma 

referência para as investigações no campo das relações entre o idoso e seus ambientes, 

estabelecendo-se por ocasião da publicação da obra Aging and the Environment: 

Theoretical Aproaches (Lawton, Windley, & Byerts, 1982). Nessa perspectiva teórica, à 

medida que as pessoas envelhecem, suas competências são gradativamente reduzidas e 

os ambientes passam a exercer uma pressão cada vez maior sobre seu comportamento. 

Essa pressão é sentida de formas diferenciadas, pois cada indivíduo possui um nível ou 

zona de demanda ambiental, que pode ser ajustada realizando intervenções no ambiente 

para poder alcançar níveis ideais de conforto e desempenho. Quando o nível de 

demanda ambiental não é atendido, o comportamento torna-se menos eficiente. Desta 

forma, idosos com maiores comprometimentos de saúde ou de capacidades funcionais 

adaptam-se a uma menor variedade de ambientes, ocorrendo o oposto com os que 

possuem as capacidades funcionais mais preservadas (Lawton, 1990). 

O comportamento será mais eficiente quando houver o encaixe/ajuste entre as 

competências/desempenho do indivíduo e o ambiente. De acordo com Moore et al. 

(2003), o nível de adaptação é conceito central dessa teoria, pois esta pode ser ajustada 

de acordo com o nível de competência do indivíduo em relação à pressão do ambiente 

que pode gerar comportamentos mal-adaptativos, marginalmente adaptativos, ou 

aperfeiçoados (servindo como elemento protético) – (ver Esquema Figura 02). As 
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adaptações ou ajustes realizados no ambiente para favorecer os comportamentos geram 

duas implicações conceituais: a docilidade e a pró-atividade ambiental. 

 

Figura 02 – Modelo pressão-competência (Nahemow e Lawton (1973, p. 27)) 

Entendendo que as variações do/no ambiente têm maior impacto sobre o 

comportamento de indivíduos com menos competência/habilidades do que sobre 

pessoas mais competentes/habilidosas, a hipótese da docilidade do ambiente (Nahemow 

& Lawton, 1973), indica como ‘dócil’ o ambiente que otimiza o uso das capacidades 

individuais, admitindo que cada pessoa opere em sua zona de desempenho. Para isso 

colaboram as características do indivíduo (condições psicossociais) e do meio 

(condições para uso e deslocamento, existência de informações, conforto, etc.). Com 

base na relação entre estes fatores é possível repensar os ambientes e adaptá-los, 

transformando seus elementos em recursos protéticos para facilitar as demandas 

comportamentais de idosos que apresentem competências baixas ou medianas. Note-se, 

portanto, que, apesar do ambiente poder compensar as perdas advindas com o 

envelhecimento, ele pode também ser prejudicial, caso desconsidere as capacidades do 

indivíduo (impedindo suas ações) ou mesmo se oferecer mais auxílio do que o 

necessário (o que pode incentivar uma postura de dependência por parte do idoso). 
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Complementando tal argumentação, a hipótese da pró-atividade ambiental 

sugere que quanto maior a competência da pessoa, maior será sua probabilidade de 

sucesso para encontrar recursos do ambiente que satisfaçam suas necessidades e 

preferências pessoais. Esta hipótese se aplica predominantemente aos idosos que 

possuem níveis mais elevados de competências, que se utilizam dos ambientes como 

fonte de recursos (Lawton, 1989; Oswald, Wahl, Martin, & Mollenkopf, 2003). 

Oswald et al. (2003) advertem que um bom ajuste entre ambiente e indivíduo 

não pode ser garantido apenas por um ambiente flexível ou dotado de recursos de 

suporte, é preciso reconhecer o papel das atitudes pró-ativas do indivíduo com seu 

ambiente, a partir de um ponto de vista de aspectos da personalidade. Eles recomendam 

que as investigações nesse sentido considerem elementos que façam referência ao 

constructo das crenças de controle relacionadas à habitação para lidar com as pressões 

do ambiente. Nessa tese, os elementos relacionados às capacidades funcionais dos 

participantes não foram considerados devido à natureza da proposta investigativa que 

contemplou uma abordagem de caráter predominantemente observacional. 

O modelo da pressão-competência de Lawton contribui para compreender como 

o ambiente físico pode influenciar o comportamento, proporcionando atitudes e posturas 

capazes de colaborar, ou não, com o envelhecimento bem-sucedido. A ideia central 

refere-se à possibilidade de que as pessoas idosas, apesar das perdas biológicas e 

comportamentais inerentes ao processo de envelhecimento, podem manter a capacidade 

de engajamento satisfatório com os ambientes físico e social. Constata-se que para 

diferentes níveis de competência há diferentes faixas de pressão ambiental dentro das 

quais uma pessoa pode efetivamente operar, sendo uma premissa compatível com os 

conceitos de encaixe ambiental ou sinomorfia encontrados em outras teorizações a 

respeito da relação pessoa-ambiente (Moore et al., 2003). Essa concepção permite 
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compreender a afirmação de Lawton quando diz que uma pequena melhoria na 

qualidade ambiental poderia fazer toda a diferença no mundo de uma pessoa com 

grandes limitações funcionais (Lawton, 1986). Além dessas contribuições, a 

conceituação das três funções do ambiente descritas pelo autor trouxe grandes 

contribuições para a compreensão das relações pessoa-ambiente na velhice, sendo 

largamente utilizado pela Gerontologia Ambiental. Segundo Wahl e Weisman (2003), a 

função de manutenção proporcionada pelo ambiente está presente em muitos estudos a 

respeito do significado da residência na velhice, enfatizando o conceito de “envelhecer 

no lugar” (aging in place), com prevalência de publicações a partir da década de 1990. 

3.2. Idosos em espaços abertos urbanos públicos 

Como parte das imediações residenciais urbanas, os espaços abertos 

desempenham um duplo fator de influência para a vida diária dos idosos: por um lado 

oferecem excelentes oportunidades para aliviarem as tensões, encontrar outras pessoas e 

realizar atividades; por outro, podem representar fator de risco devido a aspectos 

pessoais e sociais. Assim, por exemplo, devido à necessidade de superar barreiras do 

ambiente construído, quer arquitetônicas (como degraus) ou urbanísticas (como o 

tráfego), em geral torna-se necessário utilizar de certo nível de força e agilidade, que 

tendem a estar em processo de diminuição com o avanço da idade. 

Ambientes inseguros, em que há a incidência de violência ou criminalidade, 

também podem prejudicar (ou impedir) a experiência do idoso ao ar livre, 

desestimulando-o de sair de casa (Butterworth, 2000). Essas circunstâncias aumentam 

as chances dos idosos a adotarem um estilo de vida sedentário, o que, somado a outros 

fatores de risco, pode resultar em sérios prejuízos a sua saúde, tais como doenças 

cardiovasculares, hipertensão, obesidade, artrite, depressão, isolamento social e outras 
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(Barton, 2009; Frank & Engelke, 2001; Giles-Corti, 2006; Jackson, 2003; Li et al., 

2008; Morris, 2003; WHO, 2003; WHO, 2005; Yancey et al., 2007). 

As características sociais e físicas dos ambientes abertos urbanos tanto podem 

inibir quanto incentivar um estilo de vida mais favorável ao bem-estar e à qualidade de 

vida das pessoas em geral, desde que os recursos desses locais sejam adequados às 

necessidades de atividade física e social (ALR, 2008; ALR, 2010b; Aspinall et al., 

2007; Godbey, Caldwell, Floyd, & Payne, 2005; IDGO, 2007; IDGO, 2010b; Kaplan, 

Kaplan, & Ryan, 1998; OPENspace Research Centre [ORC], 2010; Sugiyama & 

Thompson, 2008; Thompson & Travlou, 2007; Transportation Alternatives, 2010; 

WHO, 2005). 

A literatura aponta que os espaços abertos urbanos públicos (EAUPs) podem 

proporcionar muitos benefícios para os idosos nos aspectos fisiológicos, psicológicos e 

sociais. Os fisiológicos referem-se ao aprimoramento e manutenção da condição de 

saúde física, os psicológicos remetem à redução do stress e aumento de bem-estar e 

satisfação com a vida e os sociais são os que envolvem contato com outras pessoas. 

Essas possibilidades envolvem diferentes formas de engajamento com os EAUPs. 

No aspecto fisiológico, a permanência do idoso ao ar livre com exposições 

controladas à luz solar (restritas aos períodos antes das 10:00 e após as 16:00 horas, 

notadamente em regiões de grande insolação) favorece a síntese de vitamina D, 

essencial para a absorção de cálcio e fortalecimento dos ossos, reduzindo o risco de 

fraturas por quedas eventuais (Brasil - Ministério da Saúde, 2008). A luz natural 

também auxilia na regulação do relógio biológico pela exposição a ciclos regulares de 

claro e escuro, repercutindo positivamente na qualidade do sono (Geib, Cataldo Neto, 

Wainberg, & Nunes, 2003). Ademais, a presença de vegetação nos EAUPs pode 

contribuir com os efeitos da apreciação estética e com o conforto térmico 
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proporcionando a regulação do microclima (temperatura, umidade do ar, sombreamento 

e outros recursos do ambiente que favoreçam a aprazibilidade e o suporte para 

permanência, dois elementos do suporte socioambiental que serão comentados adiante), 

além de contribuir para a diminuição da poluição da área em que se circunscreve, 

proporcionando maior qualidade do ar (retendo até 50% da poeira e do material 

particulado em suspensão no ambiente (Mitchell, Maher, & Kinnersley, 2010). Por fim, 

esses espaços têm sido largamente usados como locais para prática de exercícios físicos 

que proporcionam diversos benefícios à saúde física, mental, além de ser uma forma de 

aproximar e facilitar o contato social entre as pessoas. 

Quanto aos benefícios psicológicos, alguns EAUPs têm sido investigados quanto 

à sua capacidade de facilitarem a interação social com amigos, vizinhos e outros que 

estejam no local (Barton, 2009; Bowling et al., 2003; Sugiyama & Thompson, 2007) e 

atuarem como ambientes restauradores - conceito desenvolvido nos estudos que 

envolvem a recuperação psicofisiológica ao estresse (Ulrich, 1983, 1984), a restauração 

da atenção diante da fadiga (Kaplan & Kaplan, 1989; Kaplan, 1995) e outros processos 

como a reflexão e a preferência por ambientes (Korpela & Hartig, 1996). Note-se que 

estas diferentes dimensões estão superpostas, sendo possível que alguém pratique 

caminhada ao ar livre enquanto conversa com outras pessoas e aprecie a paisagem, 

agregando as três formas de envolvimento com o ambiente sociofísico (IDGO, 2007; 

ORC, 2010). 

Estas descobertas têm promovido uma larga investigação em diversos campos 

científicos e nos mais diferentes países, em busca de associações entre características 

sócio-físicas de espaços abertos e fenômenos diversos, tais como, entre outros: atitudes 

e comportamentos (Alfonzo, 2005; Giles-Corti et al., 2005a; Liu & Sibley, 2004); 

estados de humor (Korpela, 2003); atividade física (Badland & Schofield, 2005; 
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Bedimo-Rung, Mowen, & Cohen, 2005; Krenichyn, 2004; Satariano & McAuley, 

2003); bem-estar psicológico (Barton, 2009; Butterworth, 2000; Kahana, Lovegreen, 

Kahana, & Kahana, 2003; Morris, 2003); qualidade de vida (IDGO, 2007; Lawton, 

1999; Sugiyama & Thompson, 2005; Sugiyama et al., 2009); status socioeconômico 

(Giles-Corti & Donovan, 2002); mobilidade (Mollenkopf et al., 1997; Rosso, 

Auchincloss, & Michael, 2011); acessibilidade (Araújo, 2002; Pires, 2007; WHO, 

2008). 

Campos aplicados, como Arquitetura, Urbanismo, Design e Engenharias, as 

investigações, além de tecer críticas ao ambiente construído existente/analisado e fazer 

recomendações para sua adaptação às demandas dos idosos, em geral propõem soluções 

espaciais especificas ou discutem normas. 

Ao investigar as condições de acessibilidade urbana na realidade brasileira, 

notadamente na cidade de São Paulo, Almeida Prado (2005) constatou que são inúmeras 

as barreiras enfrentadas diariamente pelos idosos que vivem nas cidades brasileiras (tais 

como calçadas muito irregulares, edifícios sem rampas de acesso ou sem elevadores, 

inexistência de plataformas de embarque/desembarque e transporte público ou com 

degraus altos, exigindo muito esforço para o embarque ou desembarque), tendo 

fomentado ampla discussão nesse campo, inclusive em termos da necessidade de 

reformulação da legislação vigente. 

Aproximando-se mais do sentido trabalhado nessa tese, na região Sul do Brasil, 

Müller, Freitas e Bins Ely (2007) avaliaram a percepção ambiental e as formas de uso 

dos espaços urbanos centrais da cidade de Florianópolis. As autoras apontam que o uso 

social (como encontrar amigos e conversar) é a forma de utilização mais frequente nos 

EAUPs da cidade, atraindo especialmente os idosos. Por se mostrarem seguros e 
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adequados para as práticas sociais e de lazer, tais locais passam a servir-lhes como 

pontos de encontro, embora sejam distantes das residências de vários deles. 

Por sua vez, ao analisar bairros de Natal/RN, Araújo (2002) constatou a 

dificuldade dos idosos para se orientarem em uma cidade que mudava rapidamente, 

além de precisarem lidar com inconvenientes como o trânsito de veículos e o grande 

fluxo de pedestres nas calçadas. Suas ponderações sobre as vivências naquele contexto 

apontaram diretrizes para que o espaço físico oferecesse melhores condições de 

utilização pelos idosos, e possibilitaram a proposição do conceito de acessibilidade 

psicológica (apresentado no capitulo 3, item acessibilidade). 

Além das características físicas e de uso do espaço, é fundamental enfatizar o 

papel das características pessoais sobre as formas de uso dos EAUPs, quer no tocante às 

potencialidades e limitações do corpo, quer em termos mais subjetivos, envolvendo 

habilidades cognitivas e perceptivas e mesmo relações afetivas com o ambiente. Idosos 

que percebem que os ambientes proporcionam o suporte necessário para as atividades 

que pretendem realizar, tendem a ser mais propensos a utilizá-lo (para caminhadas, 

jogos, conversas, etc.) e, por sua vez, mostram-se mais saudáveis do que os que não 

praticam tais atividades (IDGO, 2007). A capacidade funcional também tem se 

mostrado uma variável influente: idosos que as preservam tendem a avaliar mais 

favoravelmente seus ambientes, relatam maior satisfação com a vida e passam mais 

tempo ao ar livre. Também as variáveis sociais são frequentemente associadas ao uso 

dos EAUPs pelos idosos, que são atraídos pela presença de outras pessoas e pela 

percepção de segurança, ou repelidos diante de indícios de insegurança (vandalismo, 

pichação, grupos intimidantes, relatos de crimes, etc.), como já mencionado. 
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3.2.1. Interação social em EAUPs 

A interação social ocorre por meio da comunicação entre os indivíduos e se 

expressa pela utilização da fala, sons, gestos, expressões, posturas corporais que se 

mostram nas diversas formas de comportamento humano. Esse contato que se dá em um 

movimento recíproco de ação e reação e atende às necessidades funcionais e afetivas 

dos indivíduos, inclui necessariamente a dimensão espacial, pois todo comportamento é 

dependente de uma localização geográfica específica (Bonnes & Secchiaroli, 1995). 

Devido a essa indissociabilidade, os significados que as pessoas, objetos e o próprio 

ambiente representam para indivíduos e grupos, influenciam no seu modo de pensar, 

sentir e agir. O ambiente, seja ele natural ou construído, incluindo edificações e espaços 

abertos faz parte do processo de comunicação entre as pessoas, se inserindo no jogo da 

interação entre indivíduos e o ambiente. 

Constituindo-se um fenômeno complexo, a interação social integra, ainda, os 

padrões de comportamento e as regras sociais que regulam a intensidade e as formas de 

interações adequadas ao contexto situacional inserido em um dado meio sociocultural. 

A dinâmica das interações entre os meios social, cultural e físico transformam o espaço 

em um lugar significativo, por meio de padrões reconhecíveis pelo um grupo de 

indivíduos, favorecendo e facilitando a interação social (Altman & Chemers, 1989). 

A interação social que se consolida por meio de grupos de diferentes tamanhos 

surge a partir do reconhecimento de interesses comuns entre os indivíduos com base na 

identificação e na diferenciação do outro, reduz os efeitos da tensão social que emerge 

da interação entre pessoas com diferentes valores, interesses e práticas sociais. 

Dentre os estudos que investigam características dos espaços abertos urbanos 

(EAUPs), chamam a atenção os que incluem em suas análises os aspectos sociais do 

ambiente. Pesquisas indicam que EAUPs que possuem suporte para contatos sociais 
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favorecem a promoção de um estilo de vida ativo (Butterworth, 2000; Mahmood et al., 

2012). McAuley et al. (2000), certificam que já “existem evidências suficientes que 

indicam que o suporte social desempenha um papel importante para a adesão das 

pessoas às atividades físicas” (p. 609). 

De acordo com Lynch (1981), a adequada concepção e a correta implantação dos 

EAUPs podem influenciar a qualidade das relações de vizinhança e da interação social, 

pois oportunizam contatos sociais entre os moradores do bairro. No mesmo sentido, 

Carr, Francis, Rivlin e Stone (1992) afirmam que os EAUPs são espaços de uso comum 

nos quais os indivíduos têm a oportunidade de realizar atividades de seu interesse e criar 

vínculos com a comunidade, durante suas práticas cotidianas. Nesses espaços surgem 

oportunidades para encontros não programados na vida diária, onde a sociedade urbana 

encontra condições para negociar as diferenças, integrando pessoas de diferentes classes 

e posições sociais, pois neles, teoricamente, todos têm direitos iguais para interagir 

livremente no que se refere ao uso e apropriação do espaço (Sennett, 1999). 

A maioria das atividades realizadas nesses espaços frequentemente envolve 

formas de interação com outras pessoas presentes, deste modo, as características do 

entorno como equipamentos urbanos, objetos, densidade, tipos de uso e ofertas de 

atividades disponíveis podem contribuir para a atração de usuários. Como mencionado, 

a presença de pessoas nos EAUPs é um dos elementos de maior incentivo à 

participação, pois, a oportunidade de ver, ouvir e encontrar outras pessoas é entendida 

como uma das mais importantes atrações da vida pública (Gehl, 2006; Jacobs, 1961). 

Silva (2009) enfatiza que a variedade de opções que um EAUP oferece e pode 

suportar é importante para a intensidade de seu uso, que pode ser observado de modo 

diferenciado, conforme o tipo de lazer disponibilizado. Assim, por exemplo, a 
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existência de playgrounds estimula a presença de crianças e as quadras de esporte 

podem atrair jovens e adultos. 

A interação social na vizinhança está relacionada às oportunidades de contato 

social formal (planejado) e informal (casual) proporcionada por espaços adequados de 

encontro entre os moradores. Alguns estudos têm encontrado relações entre 

componentes observáveis da interação social (oportunidades para fala/conversa e 

comportamento socioespacial – discutidos no item a seguir) e às características físicas 

de ambientes externos, no intuito de encontrar indicativos da influência dos elementos 

ambientais nas relações humanas (Kim & Kaplan, 2004; Maas, van Dillen, Verheij, & 

Groenewegen, 2009; Mahmood et al., 2012; McCormack, Rock, Toohey, & Hignell, 

2010; van der Meer, 2008).  Segundo Kim e Kaplan (2004), dentre as possibilidades de 

interações sociais entre vizinhos, destacam-se:  

(a) Atos de apoio mútuo - resultantes da combinação do sentimento de segurança 

e da existência de ajuda mútua que auxiliam na regulação do estresse. Esses 

comportamentos podem ser influenciados por propriedades do ambiente residencial tais 

como a existência de espaços semiprivados, aspectos estéticos, senso de controle, locais 

para sentar, quantidade de residências, amplitude do espaço, forma de estruturação dos 

espaços abertos. Nessa forma de interação, a relevância dos aspectos ambientais pode 

ser superada pela existência de laços sociais mais estabelecidos (maior intimidade). 

(b) Conexão com a vizinhança - relacionada às ligações positivas com as áreas 

próximas à residência, resultantes da composição entre o ambiente físico, o ambiente 

social e a capacidade de realizar atividades de interesse. Diante desse tipo de relação, 

frequentemente constata-se a emergência de sentimentos de comunidade, apego ao lugar 

e a formação de redes de amizades em pequenos grupos. 
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(c) Desavenças na vizinhança - quando as relações apontam ligações negativas 

como conflitos, insatisfações e inimizades que podem gerar um distanciamento no 

contato social. A percepção da falta de privacidade pode contribuir para a ocorrência 

das relações de desavença na vizinhança. 

(d) Laços sociais superficiais - relações definidas pelo contato social informal 

entre residentes com baixo grau de intimidade. Esse tipo de interação social nas áreas 

residenciais ocorre em contatos esporádicos ou repetidos durante as atividades da vida 

diária por meio de atos de gentileza como cumprimentos, acenos, olhares, conversas 

rápidas etc, que são estabelecidos durante o uso de áreas públicas comuns como 

escadarias, calçadas, praças, parques, bancos, locais para prática de atividades diversas. 

A importância desse tipo de relação reside no fato de esta ser uma via frequente para o 

estabelecimento de amizades mais profundas a partir do encontro com desconhecidos. 

Essa categoria de interação social recebe grande influência das características do 

ambiente construído. Espaços públicos que propiciam a realização de atividades de 

forma satisfatória tendem a atrair e a aproximar as pessoas. Nesse sentido, Lay (2000) 

ressalta que sem o suporte de locais adequados para a realização das atividades de 

interesse nos EAUPs, o padrão de comunicação desejável pode desaparecer, afetando 

espacialmente os usuários. 

A literatura indica que a qualidade dos ambientes favorece a presença e a 

participação dos usuários, proporcionando sentimentos de bem-estar que passam a ser 

associados ao local. A partir da presença, outras formas de uso tornam-se possíveis, 

considerando-se os limites individuais e contextuais. Os EAUPs que atendem às 

necessidades de encontro e de trocas afetivas incentivam a participação em atividades 

de grupo e favorecem o sentimento de pertencimento a uma comunidade, condição que 

tem reflexo na satisfação, bem-estar e qualidade de vida com um mínimo de 



82 
 

investimento social e econômico. Deste modo, esses espaços podem proporcionar 

inúmeros benefícios (talvez antes negados ou restritos a lugares mais protegidos ou 

mais dispendiosos), inclusive o engajamento em ações típicas dos espaços públicos, os 

quais possibilitam uma relação mais direta do indivíduo com o mundo, segundo Lynch 

(1991). 

Para que haja efetividade no uso de um lugar é necessário que as pessoas 

envolvidas compartilhem regras, valores, papéis sociais, sentimentos e outros elementos 

que influenciam/compõem seu comportamento. Enfatizando o papel do ambiente para 

este uso, a Psicologia Ambiental argumenta que a configuração espacial, seus atributos 

e arranjos podem facilitar ou inibir as interações sociais, dando, portanto, importantes 

contribuições a esse processo. Assim, para entender o comportamento dos idosos em 

áreas públicas (foco dessa tese), este tema será discutido a seguir. 

3.3. Comportamento socioespacial humano 

De acordo com Bonnes e Secchiaroli (1995), a dimensão espacial tem particular 

importância na definição de relações de proximidade entre as pessoas e nas mensagens 

que emergem das definições de limites geográficos. Além disso, os estudos no campo 

das relações pessoa-ambiente atestam que “nossas interações no espaço refletem o 

ânimo afetivo, o status das pessoas envolvidas e a natureza da interação social 

pretendidas, correspondendo ao que entendemos como comportamento socioespacial 

humano” (Pinheiro & Elali, 2011). 

Assim, o estudo do comportamento socioespacial humano (CSEH) diz respeito 

às diversas possibilidades de interação social relacionadas à organização física dos 

espaços e aos padrões de comportamento dos seus usuários, de modo que, segundo 

Altman e Chemers (1989), os atributos do ambiente físico e social permitem antecipar a 
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ocorrência de comportamentos e atividades, descrevendo também as possibilidades de 

utilização do espaço em que se inserem. 

Ao se estudar o CSEH, investiga-se o funcionamento e o significado das 

relações sociais e o uso do espaço para promovê-las. Pioneiro nesse campo e criador da 

abordagem proxêmica, Edward Hall (1990) afirmava que a dimensão espacial revela um 

fenômeno comunicativo primário, pois as distâncias que as pessoas mantém entre si 

comunicam informações que serão interpretadas pelos indivíduos durante seu processo 

de interação e utilizadas por eles para se relacionarem. Mais do que pelas mensagens 

verbais, na maioria das vezes, a comunicação entre os interlocutores é estabelecida por 

meio de linguagem não-verbal, envolvendo desde as características físicas específicas 

de cada indivíduo em interação, até seus gestos, postura corporal, olhares, expressões 

faciais, entonação vocal e a distância física que estabelecem entre si, além de outros 

sinais, como estilo de roupas e acessórios. Portanto, grande parte do CSEH é 

inconsciente, ou seja, “pode ocorrer sem que a pessoa se dê conta, como no caso da 

movimentação corporal durante uma conversa animada ou quando se percorre algum 

trecho de um percurso familiar sem atentar conscientemente para seus detalhes físicos” 

(Pinheiro & Elali, 2011, p. 148). 

Dentre diversos conceitos utilizados no campo da Psicologia Ambiental para 

analisar o CSEH, essa tese trabalha mais especificamente com os de: distâncias 

interpessoais, privacidade, territorialidade, apropriação do espaço e arranjo espacial. 

3.3.1. Distâncias interpessoais 

Ao analisar o uso do espaço enquanto elemento integrante da comunicação, Hall 

(1990), definiu quatro zonas de distâncias interpessoais que regulam os contatos sociais 

e comunicam o tipo de relacionamento que os indivíduos buscam naquela interação: 

distância íntima, pessoal, social e pública. Para auxiliar seu entendimento o autor 
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especificou valores numéricos que definiriam estas “distâncias” (Figura 03), porém ele 

mesmo indicou que tais limites são função de cada cultura e até de cada indivíduo em 

particular, de modo que as dimensões métricas (indicadas a seguir entre parênteses) 

representam apenas uma primeira aproximação nesse sentido. Mais do que números 

exatos, a distinção dessas “distâncias” entre si está relacionada às possibilidades de 

contato entre as pessoas envolvidas, tais como toque, percepção do outro (odores, sons, 

temperatura corporal), tom de voz e conteúdo das vocalizações. Também é preciso 

ressaltar que os papéis sociais desempenhados pelas pessoas têm influência em sua 

interação e no uso do ambiente, uma vez que, diante de desconhecidos e de pessoas que 

ocupam posições que representam autoridade há tendência da exigência de afastamento 

espacial se tornar maior, diferentemente do que ocorre diante de pessoas conhecidas ou 

de igual status. 

 
 Figura 03 – Distâncias interpessoais. (Cavalcante (2013)). 

A distância íntima situa-se próximo ao corpo (45 cm ou menos), sendo utilizada 

com frequência para sussurrar, tocar e abraçar. Um casal de namorados, pais e filhos ou 

amigos costumam conviver a esta distância. Estamos completamente expostos: 

características do rosto, corpo, odor, temperatura, etc. Só entram nesta zona pessoas 

permitidas pelo individuo, por quem ele(a) tenha afetos; quando esta distância é 

invadida, usualmente a pessoa se defende por meio de reações pouco amistosas. 

A distância pessoal (entre 46cm e 1,20m) é utilizada pelas pessoas para grande 

parte do seu contato cotidiano, uma vez define a relação próxima (porém não íntima) de 

uma díade ou de um pequeno grupo. Nessa situação as pessoas trocam informações sem 
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dividi-las com todos os presentes, e podem se tocar estendendo os braços, mediante a 

permissão (verbal ou não verbal) do outro. Esta distância é utilizada para, por exemplo, 

estar entre amigos, trabalhar com um colega em algo específico ou em pequenos grupos, 

dar uma informação a alguém. Quando há invasão desse espaço, a pessoa incomodada 

tende a reagir afastando-se de quem se aproximou dela demasiadamente, ou mudando o 

comportamento. 

A distância social (variando entre 1,20 e 3,6m) é utilizada para interações que 

exigem menor envolvimento pessoal, podendo envolver pessoas conhecidas, ou mesmo 

desconhecidos reunidos por um propósito comum. É característica de atividades de 

grandes grupos, ambientes profissionais, de estudo (como uma aula) e de lazer (por 

exemplo, jogos coletivos). 

A distância pública (acima de 3,6m) é utilizada para estar com desconhecidos, 

quando adotamos uma postura mais formal. É também utilizada por oradores, ou 

personagens públicos ou oficiais. 

É preciso ressaltar que a dimensão e, principalmente, o significado destas 

distâncias pode variar de acordo com as preferências dos indivíduos, de modo que há 

pessoas que não se sentem bem na distância pública e podem até desenvolver sintomas 

fóbicos, já outras pessoas podem se sentir desconfortáveis em distâncias íntimas. Além 

disso, em situações comportamentais complexas é possível a uma mesma pessoa 

manter, simultaneamente, mais de uma distância com relação às demais. Em um show, 

por exemplo, o indivíduo “x” pode estar abraçado à namorada (distância íntima), 

enquanto conversa com o irmão (distância pessoal), todos participando de um grupo de 

amigos que estão juntos e trocam comentários entre si (distância social) enquanto 

assistem a performance do artista (que, no palco, mantém distância pública com a 

plateia e distâncias diferenciadas em relação à banda, aos fãs, etc.). 
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3.3.2.  Privacidade 

Por meio da privacidade, os indivíduos regulam seus contatos com o mundo 

social e se fazem mais ou menos acessíveis aos outros. Os níveis de privacidade podem 

variar para indivíduos e grupos conforme diferenças culturais, gênero, ciclo de vida, 

classe social, percepção de segurança e a pretensão de uso do local (Altman & Chemers, 

1989). Da mesma forma que existe nos seres humanos a necessidade de pertencer a um 

grupo, existe a necessidade de privacidade, considerada uma parte importante do senso 

de identidade pessoal e do grupo que auxilia a manter certa distância para observação e 

preservação de sua intimidade (Bonnes & Secchiaroli, 1995). Deste modo, o equilíbrio 

entre as necessidades de participação e isolamento é a referência para que cada pessoa 

demarque os espaços que necessita tanto para recolher-se quanto para interagir com os 

demais. Assim, em espaços públicos para que uma pessoa mantenha a relação que julga 

ser adequada com os outros, está ligada, entre outros fatores, à sua capacidade de 

utilizar mecanismos que possibilitem regular os limites de seu contato com os demais, 

conseguindo atrair ou evitar sua atenção a cada momento, de maneira a atender às 

próprias necessidades de aproximação e não se sentir nem isolado nem invadido. 

Segundo Altman (1975) a privacidade possui caráter dinâmico e indica a 

contínua mudança das forças sociais de aproximação e afastamento entre o eu e o outro, 

que se desenvolve a partir das dimensões: pessoal (a pessoa consigo mesma), 

interpessoal (relação com os demais) e ambiental (percepção dos recursos ambientais 

existentes e seu uso efetivo). O autor identificava três esferas de privacidade, cada uma 

das quais em dois sentidos (da pessoa para o outro e vice-versa): privacidade visual (ver 

e/ou ser visto), privacidade auditiva (ouvir e ser ouvido) e privacidade social ou 

territorial (controle sobre os contatos sociais - ter acesso aos demais e dar acesso a eles).  
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Cammack (1979) comenta, ainda, a privacidade informacional (dar acesso a 

informações sobre si, e ter acesso à informações sobre os demais). 

No processo de regulação da privacidade são utilizados mecanismos ambientais, 

comportamento verbal e não-verbal, comportamento ambientalmente orientado e 

práticas culturais. A combinação desses mecanismos permite substituir, compensar ou 

ampliar um ou outro efeito, refletindo no desejo de interação (Altman & Chemers, 

1989). A literatura indica que, em função das muitas dimensões envolvidas, o conceito 

de privacidade assume grande amplitude integrando em si vários outros conceitos no 

campo do CSEH, como os de distância interpessoal, territorialidade e aglomeração, que, 

em algumas situações, podem atuar como mecanismos de regulação comportamental. 

 

3.3.3. Territorialidade 

Diferindo do conceito geopolítico, que associa “território” à base física de um 

Estado, sobre a qual ele exerce soberania, na Psicologia Ambiental a definição de 

território tem origem na Etologia, e se relaciona ao sentimento de posse de uma pessoa 

ou grupo em relação a um local (condição que pode ser respaldada legalmente, ou não).  

De acordo com Carr et al. (1992), o comportamento territorial está diretamente 

ligado ao uso do espaço, assumindo funções sociais (como símbolo de status e elemento 

da identidade) e físicas (lugar de atividades) voltadas para o atendimento das 

necessidades psicológicas básicas, bem como das necessidades cognitivas e estéticas. 

A territorialidade atua como um importante organizador do comportamento e da 
vida no nível do indivíduo, das relações interpessoais e da comunidade; suas 
funções só são bem compreendidas se forem considerados parâmetros como tempo 
de ocupação do local, sentimento relativo a ele, propriedade e exclusividade de seu 
uso (conforme as regras da cultura em questão) (Pinheiro & Elali, 2011, p. 151). 

Sob essa perspectiva, a organização do espaço físico implica a delimitação de 

uma área que pode ser geograficamente localizada, demarcada e personalizada. Isso 
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permite a distinção de uma entidade social no espaço de outra e evoca a possibilidade de 

defesa contra estranhos, reforçando o sentido de controle e responsabilidade sobre o 

lugar (Bonnes & Secchiaroli, 1995).  

A territorialidade faz parte do sistema com o qual o indivíduo ou grupo regula 

sua privacidade; por seu intermédio, pode-se definir os níveis de privacidade desejado a 

partir das relações com a presença de outras pessoas em um área delimitada. Permite, 

também, o estabelecimento de regras de funcionamento social (explícitas ou informais), 

o sentimento de posse, de exclusividade, de pertencimento e de segurança, além de estar 

associado à definição da identidade pessoal, ao reconhecimento do status, ao sentido de 

lugar e à estabilidade social (Altman & Chemers, 1989). 

Os limites e fronteiras do território de cada pessoa ou grupo são definidos pela 

utilização de elementos físicos ou simbólicos (objetos, sinais ou símbolos reconhecidos 

socialmente naquele contexto). Segundo Bonnes e Secchiaroli (1995), é possível 

identificar a demarcação dos territórios a partir de três elementos: marcas (símbolos 

físicos), atitudes (preferências e satisfação) e comportamentos que se inter-relacionam e 

se apoiam em uma área territorial específica. Portanto, fatores culturais, sociais, 

individuais e físicos influenciam o comportamento territorial, os quais modelam o 

significado ou a imagem de um lugar a partir das definições e sentimentos dos 

indivíduos e do grupo em relação ao espaço. 

A delimitação e uso de um território cria a necessidade de personalização e 

defesa do espaço contra possíveis invasões, já que, ao invés de ser dedicada ao usufruto 

coletivo, a área é considerada exclusiva de alguém, condição que deve ser reconhecida e 

respeitada. Esse uso privativo, no entanto, não pode ser confundido com maior ou 

menor necessidade de privacidade, embora, em algumas situações estes dois 

entendimentos possam se aproximar. Para diferenciar os conceitos de privacidade e 
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territorialidade é essencial entender que enquanto a privacidade é menos dependente do 

lugar, pois está focada especificamente nos limites (físicos e sociais) da relação entre o 

eu e o outro, na territorialidade a importância do ambiente físico é inquestionável, já que 

o foco do conceito está no controle (físico ou simbólico) do espaço. 

Nos diferentes espaços públicos existentes em uma cidade há inúmeros recortes 

territoriais, de modo que em um mesmo local pode haver várias divisões e muitas 

atividades tendem a coexistir ou até se sobrepor. Uma praça, por exemplo, comporta o 

território do grupo de futebol, dos donos de cães, dos cães, dos idosos, dos pais com 

crianças, das crianças com bicicletas, etc. Nessa mesma praça, uma quadra de esportes 

pode, dependendo do dia e do horário, tornar-se sucessivamente, território do time de 

basquete, das praticantes de ginástica feminina, dos meninos do futebol de salão, do 

clube de idosos, dos trocadores de figurinhas, da capoeira, da feirinha de antiguidades, 

entre outros. Por sua vez, a demonstração de controle de um território por parte de um 

grupo ou por um indivíduo no uso do espaço público restringe a liberdade dos demais, 

podendo surgir conflitos entre os direitos territoriais daquela comunidade, e os direitos 

de todos ao usufruto do espaço (Carr et al., 1992). 

Refletindo-se nas condições de convívio social no espaço físico, o 

comportamento territorial pode suscitar consequências positivas e negativas, tendo 

como elementos que o expressam: 1) a forma de organização socioespacial de grupos e 

indivíduos; 2) o tipo de caracterização da individualidade e da identidade de um grupo; 

3) a existência (ou ausência) de conflitos dentro comunidade ou com elementos externos 

a ela; 4) a moderação do estresse; 5) o impedimento ou facilitação de processos sociais 

como o planejamento, antecipação dos comportamentos dos outros, engajamento em 

atividades; 6) o favorecimento (ou a resistência) para realização de funções e satisfação 
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necessidades da vida diária que exigem o uso de um espaço seguro e adequado (Altman 

& Chemers, 1989; Bonnes & Secchiaroli, 1995). 

Considerando a centralidade psicológica que um território pode apresentar na 

vida do usuário e a duração da ocupação deste espaço Bonnes e Secchiaroli (1995) 

classificam os territórios em três tipos: primários, secundários e públicos. 

Territórios primários: estão associados à identidade do indivíduo, exercem 

importância central no cotidiano e ocupam grande parte de seu tempo. Exemplificam 

essa categoria os ambientes da casa, a personalização dos espaços domésticos e o modo 

como estes refletem características pessoais dos moradores. 

Territórios secundários: situam-se nas imediações de um território primário, são 

menos exclusivos e funcionam como uma transição entre o domínio público e privado. 

Representam esta categoria a calçada frontal a uma determinada casa, com relação aos 

moradores da mesma, o espaço de uma praça de bairro para população próxima, e locais 

semipúblicos de uma vizinhança, como a quitanda ou a padaria. Estes espaços estão 

mais sujeitos a desentendimentos e conflitos, uma vez que subentendem formas de 

apropriação do lugar, que podem ser mais ou menos pacíficas por partes de grupos que 

o frequentam rotineiramente. Uma forma de diminuir as possibilidades de disputas pelo 

território é a demarcação nítida com o uso de elementos físicos, mensagens ambientais 

ou por normas (ou acordos tácitos) de acesso e funcionamento. 

Territórios públicos: espaços de uso temporário aos quais grandes quantidades 

de pessoas tem livre acesso, como de uma praça pública localizada em área central da 

cidade, a biblioteca pública, a mesa de um restaurante, bancos de ônibus, entre outros. 

Em áreas públicas, um dos modos de garantir o reconhecimento de um território é o uso 

de marcadores territoriais; é o que acontece, por exemplo, quando uma pessoa deixa o 



91 
 

casaco na cadeira do cinema enquanto vai comprar pipoca, ou deixa seu caderno aberto 

sobre a mesa da biblioteca enquanto se ausenta para procurar um livro na estante. 

O território secundário é de especial interesse para os objetivos desse estudo, 

pois nesse âmbito se estabelecem as relações entre o nível do indivíduo e da sociedade, 

entre a residência e a vizinhança. Esta compreensão corrobora o entendimento de Rofé 

(1995) ao afirmar que o mecanismo territorial no nível da vizinhança é intermediário e 

possibilita a integração urbana, fazendo a ponte entre as dimensões pessoal e pública, 

permitindo a integração dos moradores locais à cidade como um todo à medida que 

identidade local se desenvolve. Nesse sentido, o comportamento territorial influencia a 

ocorrência das interações sociais e atua na construção da identidade do grupo, sendo 

portanto, a base para o estabelecimento da inter-relação de diferentes grupos que 

ocupam um ambiente residencial em comum (Altman & Chemers, 1989). 

3.3.4. Apropriação do espaço 

A apropriação é um processo psicossocial central na interação do sujeito com seu 
entorno por meio do qual o ser humano se projeta no espaço e o transforma em um 
prolongamento de sua pessoa, criando um lugar seu.... Na verdade, é possível dizer 
que toda atividade humana reflete uma apropriação. Isso se dá por meio dos 
diferentes modos de percepção, orientação e ação: a pessoa se projeta no espaço ao 
mesmo tempo em que o introjeta (Cavalcante & Elias, 2011, p. 63). 

A apropriação por meio do uso é um processo básico de intervenção sobre um 

determinado espaço, o qual, de acordo com Pol (1996), se materializa como um 

conjunto de comportamentos que se consolidam com ao longo do tempo, passando a ser 

socialmente reconhecidos. Dois tipos de procedimentos (não necessariamente 

excludentes entre si) estruturam o comportamento de apropriação: a ação/transformação 

e a identificação simbólica. Sobrepondo-se um pouco ao comportamento territorial, a 

apropriação por ação/transformação diz respeito a comportamentos de demarcação de 

território pela pessoa ou grupo (modificando-o levemente a fim de indicar aos outros a 

sua “posse”) e podendo chegar até a defesa mais ativa e a reivindicação do uso. Por sua 
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vez, a identificação simbólica está ligada ao papel que aquele espaço assume na 

representação e identidade da área sob o ponto de vista do indivíduo ou grupo, e até 

para a própria identidade dos mesmos. 

Devido à natureza dinâmica do espaço público, sua função pode ser alterada 

conforme as necessidades dos usuários que, quando atendidas, cria pontos de encontro 

para pessoas com objetivos em comum, tornando-se uma referência importante para a 

estrutura de uma cidade (Lynch, 1960). Elementos atrativos existentes no ambiente 

podem estimular a permanência de pessoas, que por repetido uso torna possível a 

apropriação do espaço e a criação de marcas urbanas incorporadas à paisagem. 

Para Whyte (2001), a avaliação do uso é um procedimento frequentemente 

utilizado para medir o sucesso de um lugar, pois é pelo uso que se produz o movimento. 

Para o autor, a apropriação de um espaço por um ou mais grupos pode tornar o ambiente 

mais atrativo e interessante, pois, a presença de pessoas no local pode constituir-se no 

principal motivo de participação de outras pessoas, transformando os pontos de 

encontro em pontos centrais da convivência e socialização de uma comunidade. 

Além da necessidade de elementos atrativos nos espaços públicos, existem 

outros elementos envolvidos para que a apropriação se estabeleça (ou não), como, por 

exemplo, aspectos ligados a disputas pelo interesse simultâneo de uso das áreas comuns 

e a existência de elementos que proporcionem suporte social e ambiental para a 

permanência e a realização de atividades. 

3.3.5. Arranjo espacial 

Arranjo espacial é um dos elementos que caracterizam o ambiente físico, e está 

relacionado à maneira como móveis e equipamentos existentes em um local estão 

distribuídos e posicionados. No campo da Arquitetura e do Design a literatura indica 

cinco maneiras básicas a partir das quais é definido um arranjo espacial: linear, 
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modular, centralizado, radial e agregado.  No arranjo linear os elementos são dispostos 

lado a lado, de modo a definir uma linha (como uma fila); no modular é definida uma 

malha espacial (qualquer que seja o critério do autor) com base na qual os elementos 

são dispostos; no centralizado os elementos são organizados em torno de um ponto 

central para o qual se voltam (qualquer que seja a forma final do arranjo, que pode 

variar de circular, como numa taba indígena a totalmente irregular); na radial, todos os 

elementos partem de um ponto central, mas, ao invés de se voltarem para ele, afastam-

se dele (como um polvo); finalmente, no arranjo agregado a disposição das peças não 

obedece a um princípio claramente definido. Ching (2012) esclarece que, além da 

composição formal, a adoção de um tipo de arranjo precisa atender aos objetivos da 

proposta arquitetônica, pois define possibilidades de contato entre as diferentes partes 

envolvidas (áreas ou objetos), e pode influenciar o modo como os futuros usuários irão 

se relacionar entre si, sobretudo quanto às oportunidades de contato propiciadas. 

Voltando-se mais exclusivamente para esse último ponto, a literatura no campo 

da Psicologia Ambiental indica que o arranjo espacial pode favorecer, dificultar ou 

impedir a interação social entre os usuários em um determinado ambiente (Campos-de-

Carvalho, 2003, 2011; Legendre, 1999). A partir dos resultados de estudos detalhados 

do comportamento de crianças em ambientes de creches, nos quais foram realizadas 

experiências relativas ao tipo e ao posicionamento do mobiliário, Legendre (1999) 

definiu o conceito de zonas circunscritas, que são áreas espaciais delimitadas em pelo 

menos 3 de seus lados por mobiliário, paredes ou desníveis que, independentemente do 

tipo de material utilizado, dão a sensação de fechamento. Esse conceito serviu como 

base para o autor delimitar três tipos de arranjos espaciais - arranjo aberto, arranjo 

semiaberto e arranjo fechado - e discutir sua influência sobre as interações entre os 

usuários, tanto nas relações entre crianças quanto delas com os adultos presentes. 
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No arranjo espacial aberto não há zonas circunscritas, geralmente existindo um 

espaço central vazio, no qual há tendência de dispersão dos usuários, ocorrendo pouca 

interação entre os mesmos. O arranjo semiaberto (ou visualmente aberto) é 

caracterizado pela presença de zonas circunscritas, mas que proporcionam ao usuário a 

visão completa do local, ampliando sua sensação de controle. O arranjo fechado (ou 

visualmente restrito) é delimitado por barreiras físicas como móveis, paredes e outros 

recursos que dividem o local em duas ou mais áreas e impedem ou bloqueiam a visão 

do espaço, o que dificulta a interação entre os usuários. 

Com base em estudos realizados em creches paulistas, Campos-de-Carvalho 

(2011) indica que, no contexto da educação infantil, há quatro dimensões que 

influenciam a organização espacial: dimensão física (características do espaço e do 

mobiliário); dimensão funcional (tipo de atividade a realizar e resultados pretendidos); 

dimensão temporal (duração e ritmo das atividades); dimensão das interelações 

(possíveis e pretendidas). Embora essa tese não trabalhe questões relacionadas à 

educação infantil, o conhecimento sobre arranjo espacial acumulado nesse campo foi 

utilizado para ajudar a análise do layout dos EAUPs, notadamente no caso das ATIs. A 

esta pesquisa interessou, sobretudo, o modo como mobiliário urbano está estruturado 

dentro de um setor das praças e as possíveis influências dessa configuração na interação 

social dos grupos em estudo. 

De modo complementar, para auxiliar na compreensão da influência que o 

ambiente pode proporcionar para a promoção dos comportamentos de interação social 

(CIS) entre os idosos que as frequentam, serão apresentados os elementos de suporte do 

ambiente físico e social, que, de acordo com a revisão de literatura se mostraram mais 

influentes no uso, permanência, e na interação social de idosos em EAUPs. 



 

4. Espaços Abertos Urbanos Públicos 

Segundo Hertzberger (1999), em termos da possibilidade de acesso, os espaços 

construídos, quer sejam fechados ou abertos, podem ser classificados em domínio 

público, semi-público, semi-privado ou privado. Os primeiros são de livre acesso e a 

coletividade assume a responsabilidade pela sua manutenção, nos demais o acesso é 

gradualmente restringido e a manutenção passa a ser responsabilidade de pequenos 

grupos ou de um indivíduo apenas. 

Partindo desse entendimento, oespaço público pode ser compreendido como um 

ambiente constituído pelo traçado das ruas, pelas praças, parques e pelos elementos que 

a eles se integram como fachadas, vegetação e ainda, espaços públicos que se adentram 

em edificações (ambientes interiores ou de transição) como pilotis, paradas de ônibus, 

estações de metrô, rodoviárias, aeroportos etc. (Lamas, 2004). Segundo Nogueira 

(2003) a característica essencial dos espaços públicos é que estes compõem uma rede 

contínua que se estende em toda a área urbana, e que assume os papéis de: 

• estabelecer relações espaciais entre a área urbana e o entorno territorial; 

• servir de suporte básico para a mobilidade urbana; 

• facilitar a obtenção de redes de serviços urbanos; 

• ser referência do parcelamento do solo para a edificação e os usos primários; 

• permitir a percepção interna da forma da cidade; 

• permitir diferentes formas de representação e identificação social, bem como o 

exercício do ócio. 

De acordo com Lynch (1981), os EAUPs são espaços dotados de acessibilidade 

pública e designados, construídos ou apropriados para atividades funcionais, sociais ou 

de lazer, tais como ruas, praças, parques e outros locais de convivência e a permanência, 

nos quais os indivíduos são livres para espontaneamente expressarem suas ações. 
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A rua é considerada o maior EAUP e, na cidade contemporânea, tende a ser 

utilizada principalmente para fins de circulação de pedestres e veículos; já os espaços 

das praças e parques deveriam direcionar-se para a convivência e a permanência. De 

forma interligada, esses locais de circulação e permanência formam o sistema de 

EAUPs de uma cidade (Lynch, 1981). 

Além dos EAUPs tradicionais, outros espaços abertos tem se desenvolvido em 

áreas públicas, suprindo lacunas socioeconômicas locais que os espaços abertos 

tradicionais não têm conseguido preencher por inteiro (Francis, 1987) tais como: 

• os espaços abertos comunitários criados e administrado por residentes locais; 

• espaços abertos de vizihança como calçadas, esquinas, paradas de ônibus, lotes 

vazios; 

• feiras temporárias nos EAUPs que dinamizam ou contribuem para a vitalidade 

econômica das áreas urbanas onde se instalam; 

• feiras de produtores onde agricultores de pequeno porte que vendem sua 

produção diretamente ao público; 

• espaços vazios remanescentes da malha urbana que são considerados espaços 

com grande potencial recreacional e ecológico. 

Os EAUPs fazem parte da vida cotidiana de milhares de pessoas no mundo 

inteiro. Permitem a interação entre as pessoas, o ambiente natural e o ambiente 

construído, atuando como lugares de encontro e de possibilidades de comunicação que a 

seu turno, refletem a diversidade socioespacial da cidade. 

Nesses espaços, realizam-se as mais diversas atividades, circulação, comércio, 

passeio, recreação, contato com a natureza, socialização ou simplesmente a observação 

do movimento que neles ocorrem. De modo geral, são locais acessíveis a todas as 

pessoas, onde diferenças sociais podem ser encontradas e negociadas, permitindo a 
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interação face-a-face, tornando-se um recurso fundamental para a sociabilidade nas 

cidades (Cattell, Dines, Gesler, & Curtis, 2008). Ademais, a qualidade desses ambientes 

geralmente é percebida como medida da qualidade da vida urbana (Young, 1990). 

Quanto mais utilizado um espaço aberto, maior sua possibilidade de possuir 

bons indicativos de desempenho, por outro lado, quando vandalizado ou vazio, menor 

será sua vitalidade (Whyte, 2001). Um dos melhores indicativos de qualidade de um 

EAUP é a presença de pessoas, pois quando alguém ou um grupo está em atividade, há 

a tendência que outros se aproximem e permaneçam para observar ou para participar 

(Gehl, 2006). Dessa forma, a utilização de um EAUP pode ser estimulada se seus 

usuários permanecem por períodos prolongados. 

Gehl (2006) classifica as atividades nos espaços públicos em: necessárias, 

opcionais e sociais. As necessárias ocorrem independentemente das condições do 

ambiente exterior, pois utilizam o espaço urbano como um meio de ligação entre pontos 

de partida e de chegada, como é o caso do deslocamento entre a casa e o trabalho, 

compras, colégio etc. As opcionais são realizadas de acordo com a livre escolha do 

usuário, não envolvem nenhuma obrigação, sendo basicamente atividades dedicadas ao 

lazer e ao ócio. Nessa modalidade, as condições ambientais e a atratividade do lugar 

podem representar um papel importante na escolha de uso do espaço. As atividades 

sociais acontecem espontaneamente, como consequência natural do movimento das 

pessoas em um mesmo local, e expressam as formas de interação social praticadas no 

espaço público que podem ser passivas (ver e ouvir outras pessoas) ou envolver o 

engajamento em atividades (conversas, saudações e cumprimentos, encontro com 

amigos, participação em jogos recreativos etc.). 

Uma forma de dinamizar o uso dos EAUPs e torná-los mais atrativos é criar 

condições para possibilidades de uso misto, permitindo a realização de atividades 
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diversificadas simultaneamente em áreas contíguas para públicos diferenciados. 

Segundo Jacobs (1961) essa diversidade de uso permite uma sustentação social e 

econômica mútua e constante que, apesar das diferenças, se complementam. A 

diversidade de uso dos espaços de vizinhança que incluem residências, serviços e 

comércio proporciona maior interação entre usuários e espaço, resultando em presença 

de pessoas nas ruas. Deste modo, o uso, a permanência, o encontro e a socialização nos 

EAUPs podem ser afetados pela existência e condições de funcionamento de 

equipamentos comunitários, comércio e serviços existentes no seu entorno. Essa forma 

de uso dos espaços públicos residenciais, é defendida por diversos autores como um 

fator de agregação social. 

4.1. Praças públicas 

As praças, enquanto EAUP e local escolhido para a realização desse estudo, são 

espaços fundamentais na configuração urbana e representam ambientes de inestimável 

valor sócio-histórico-cultural das cidades. Na Grécia e Roma antigas as praças eram 

locais ao ar livre onde se reuniam os cidadãos para discutir assuntos ligados à filosofia e 

política. Com o fim do império romano, decai a importância do exercício da vida 

pública, diminuindo a prática das discussões. Posteriormente, na Idade Média, as praças 

voltam a ser o centro da vida pública por meio do encontro para a prática do comércio, 

troca de informações, entretenimento e convívio, constituindo-se o território próprio 

para a cultura popular pública (Ribeiro, 1996). 

Para Lynch (1960), a praça era o espaço de maior vitalidade urbana, atuando 

como referência sob a forma de “marco visual” e como “ponto focal” na organização da 

cidade. Embora na atualidade o meio urbano tenha passado por transformações 

significativas, essa concepção da praça ainda se revela no imaginário popular por meio 
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das diversas formas de mobilização pública que tornam estes locais pontos de 

confluência social e espaços essenciais ao cotidiano das cidades. 

Considerada lugar de encontro, passagem e de sociabilidade, historicamente a 

praça foi utilizada como palco de várias expressões da vida civil, como manifestações 

políticas, sociais, culturais, esportivas, artísticas e religiosas, constituindo-se como 

espaço simbólico e local de memória. Quando bem localizadas, acessíveis, seguras, bem 

cuidadas e com mobiliário urbano adequado, a atmosfera de seu interior e a impressão 

que irradiam convidam o usuário a adentrá-las, o que amplifica sua condição de espaço 

público. Nesse sentido, a praça representa um local que oportuniza o contato entre as 

pessoas, seu encontro, troca e interação, estimulando atividades variadas no entorno e 

consolidando a integração da paisagem da cidade (Alex, 2008). 

Considerando a diversidade de atividades que podem ocorrer, a utilização das 

praças depende das funções que elas possibilitam para seus usuários (Leitão, 2002) 

estando entre os mais frequentes: 

• esportiva: quando ocorre a prática de esportes ativos, sejam eles coletivos ou 

individuais; 

• lazer: quando utilizadas para proporcionar diversão ou momentos de ócio; 

• contemplação: quando serve de ponto de observação da paisagem; 

• descanso: quando utilizada para descansar antes de prosseguir para a mesma ou 

para a próxima atividade; 

• educativa: quando há atividades relacionadas a programas educativos; 

• estética: quando há espaços com qualidades estéticas que contribuem para a boa 

forma da cidade; 
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• estar: quando há espaços que oferecem condições ambientais que atraem o 

usuário para passar o tempo por meio de atividades como jogos passivos, 

conversas com amigos, leituras, alimentação etc; 

• festa: quando há espaços propícios para eventos populares, celebrações cívicas 

ou religiosas. 

As praças, assim como outros espaços abertos são marcadas pela dinâmica do 

conjunto urbano onde estão inseridas, correspondendo a um arranjo complexo de 

limitações e exigências do ambiente físico e geográfico, os quais estão direta ou 

indiretamente relacionados aos diferentes usos que ali ocorrem (Liberalino, 2011). 

Alguns autores classificam as praças em função de sua dimensão. Para Halprin 

(1972) há dois tipos de praças: menores e maiores. As praças menores surgem na 

confluência de ruas quando há espaços alargados incidentais e podem casualmente 

conter esculturas, cafés, bares, bancas de revistas, fontes e locais para se sentar, 

podendo se transformar em ponto referencial para a vizinhança. As praças maiores 

geralmente são planejadas para esse fim e podem se transformar em símbolos, pela 

beleza e peculiaridades do projeto e/ou por força de eventos que nelas acontecem. 

Isso indica que, mais do que forma, tamanho ou design, o sucesso das praças e 

áreas verdes é determinado pelos acessos e pelas opções de lugares confortáveis para se 

sentar, conversar, observar ou realizar alguma atividade (Whyte, 2001). Alex (2008) 

partilha da mesma compreensão e ressalta a importância das praças enquanto um espaço 

para o convívio social, que pode ser estimulado por meio do design convidativo e 

adaptável que privilegie o acesso, a integração com o entorno e a articulação com o 

tecido urbano, bem como a existência de espaços para usos múltiplos. 

Outro aspecto relevante para o estímulo do uso das praças é a sua articulação 

com o entorno. A experiência do habitar deve ser vivenciada de maneira abrangente, 



101 
 

deve incluir canais de relação que incluam a vida individual, a vida familiar, a vida 

comunitária com a vizinhança, com o bairro e com a cidade. Equipamentos 

comunitários, rede de comércio e serviços adequados às necessidades dos moradores 

favorecem a integração entre a vida particular e a vida comunitária e estimulam a 

convivência e fortalecem o sentido de comunidade (Castello, 2008). Equipamentos 

como escolas, feiras-livres, postos de saúde, praças, parques, áreas verdes, centro 

comunitários, centros esportivos, bem como pequeno comércio como lojas, padarias, 

lanchonetes, farmácias, entre outros, promovem a circulação dos moradores no entorno, 

para a realização das atividades da vida cotidiana, facilitando a interação social na 

vizinhança. 

Apesar desses benefícios, constata-se em muitas cidades contemporâneas há 

uma tendência ao esvaziamento dos espaços públicos, com a restrição de suas funções 

tradicionais de local de encontro e de trocas, que geram barreiras e entraves para uma 

relação de contato com a cidade (Sennett, 1999). 

Carr et al. (1992) associaram o declínio do uso do espaço público à valorização 

da privatização da vida com a introdução de novas tecnologias, substituição dos locais 

de compras da rua para locais fechados e insuficiência de espaços para brincar e para 

socializar. Levitas (1991), salienta que somente nos bairros populares ou nas favelas é 

que as ruas parecem manter-se parcialmente como local de vida pública. 

A melhoria da auto-suficiência dos indivíduos ou unidade familiares tendem a 

reduzir a necessidade dos laços sociais de vizinhança. Nas classes economicamente 

mais favorecidas, o avanço tecnológico tornou o ambiente doméstico o centro da sua 

vida, enfatizando a vida privada e as relações primárias (familiares, amigos ou grupos 

especiais), consideradas mais importantes do que a vida da vizinhança. Nos bairros da 

classe trabalhadora, ocorrem diversas formas de dependência e de inter-relações na 
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própria vizinhança que podem tornar o espaço público mais dinâmico do que os das 

classes mais altas, no que se refere às atividades sociais. 

Para Chidister (1989), esses fatores trazem um desejo de privacidade que 

caracteriza o modo de vida contemporâneo e, mesmo diante da multidão, o indivíduo 

cria uma área de isolamento por meio de uma postura corporal que sinaliza 

distanciamento. Entretanto Levitas (1991), adverte que as relações sociais enfraquecidas 

podem levar o homem a se isolar e a transformar-se em vítima passiva de um sistema 

globalizado. Para combater esse efeito, a autora sugere o exercício da interação social e 

da organização local entre vizinhos em espaços públicos que incentivem os contatos 

sociais. 

4.2. Suporte socioambiental para interação de idosos em praças 

Partindo de uma concepção genérica de ambiente, Lang (1994) indica que, 

consciente ou inconscientemente, as necessidades humanas demandam elementos 

físicos que lhes dêem suporte. Para Carr et al. (1992), as pessoas procuram os EAUPs 

por cinco motivos básicos, que podem ocorrer isolada ou combinadamente: conforto 

(físico e psicológico), relaxamento, engajamento passivo com o ambiente, engajamento 

ativo com o ambiente e descobertas. Alguns buscam nesses locais oportunidades para 

relaxar, outros preferem realizar atividades físicas individuais, outros, ainda querem se 

socializar, e assim por diante. Assim, a liberdade de movimento, a variação e a 

multiplicidade de usos oferecidos pelo mobiliário urbano, combinados ou isolados, 

ampliam o potencial de uso do espaço público (Whyte (2001). 

Contudo, para que esses ambientes correspondam adequadamente às 

necessidades que as pessoas buscam satisfazer, é preciso, segundo Marans e Fly (1981), 

considerar os seguintes fatores: a) características individuais (subjetivas e objetivas tais 

como personalidade, percepções, crenças, aspirações, capacidades funcionais, gênero, 
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ciclo de vida, nível socioeconômico, entre outros); b) oportunidades disponíveis; c) 

percepção dos atributos ambientais (densidade, privacidade, segurança, entre outras); d) 

elementos disponíveis no ambiente (objetos, mobiliário, equipamentos, amenidades 

etc.).  

Por estarem geograficamente localizadas, as diversas manifestações do 

comportamento dos indivíduos dependem da organização e da congruência entre as 

características do ambiente construído e as necessidades de seus usuários. Nesse 

sentido, a qualidade dos espaços pode ser avaliada por meio da compreensão das 

transações entre as demandas dos indivíduos e a capacidade de suporte do espaço físico 

para supri-las. 

Como visto anteriormente, as condições ambientais tem relação direta com a 

qualidade de vida na velhice, pois as atividades dos idosos estão mais sujeitas as 

limitações ambientais, devido ao decréscimo das capacidades funcionais. Espaços com 

baixa qualidade ambiental que não oferecem o suporte necessário às atividades do 

cotidiano afetam negativamente o bem-estar subjetivo, e, de acordo com os resultados 

de Humpel, Owen e Leslie (2002), constituem um dos principais fatores que 

desencorajam os idosos a frequentar os EAUPs. 

Pesquisas têm indicado que EAUPs que oferecem suporte para contatos sociais, 

favorecem a promoção de um estilo de vida mais ativo, proporcionando sentimentos de 

bem-estar e melhorando a qualidade de vida da população em geral (ALR, 2010b; 

Butterworth, 2000; Godbey et al., 2005; Mahmood et al., 2012). Além disso, ambientes 

externos que possuem suporte eficiente para a permanência das pessoas idosas facilitam 

a participação dos acontecimentos da vida social de sua localidade (ORC, 2010). 

Os resultados desses estudos permitiram verificar que a participação frequente 

nos EAUPs tem incentivado a prática de atividades físicas, favorecendo a adoção de um 
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estilo de vida mais ativo e saudável (Giles-Corti, Timperio, Bull, & Pikora, 2005b; Hino 

et al., 2010; Petroski, Silva, Reis, & Pelegrini, 2009; Sugiyama & Thompson, 2005). 

Contudo, os benefícios proporcionados são em sua grande parte associados às 

oportunidades adaptativas que o ambiente oferece enquanto suporte para realização de 

atividades. Os estudos que exploraram o suporte ambiental estão baseados na ideia de 

encaixe pessoa-ambiente (environment-fit), que reflete a congruência (encaixe) entre a 

demanda do ambiente (pressão ambiental) e a competência pessoal (Sugiyama & 

Thompson, 2005). 

Nos espaços que proporcionam suporte ambiental há maior probabilidade de 

sucesso para realização dos projetos pessoais (Wallenius, 1999). De acordo com 

Sugiyama e Thompson (2007), o suporte ambiental influencia o padrão de atividades 

externas conforme as diferentes capacidades funcionais e estilos de vida das pessoas. 

Assim, espera-se encontrar diferentes formas de uso dos espaços de acordo com os 

diferentes objetivos, faixas etárias, possibilidades e limitações dos usuários. 

Para Gehl (2006), a participação de pessoas nos EAUPs depende da facilidade 

de acesso, da existência de boas áreas de permanência e das possibilidades de se realizar 

atividades. O uso do espaço público acontece somente quando as qualidades do 

ambiente são favoráveis para atividades diversas, quando as vantagens físicas, 

psicológicas e sociais se sobrepõem às desvantagens e quando está protegido do crime, 

do tráfego, do clima e com qualidades estéticas, reforçando o sentido de lugar. 

Seja qual for o uso, andar, passar, ficar, sentar, ouvir, falar faz-se necessário a 

existência de qualidades no espaço que as favoreçam. Para alguns os idosos que estão 

mais sujeitos a caminhar em algumas calçadas pode ser um ato de extremo risco se 

nelas houver buracos, desníveis, obstáculos, entre outros fatores de risco como a 

inadequação de pisos escorregadios. 



105 
 

Permanecer nos ambientes externos demanda a existência de elementos que 

despertem o interesse para realização de alguma atividade (contemplativa, lúdica ou 

física) e ofereça níveis adequados de conforto, como por exemplo locais para sentar-se, 

sombreamento, iluminação etc. (Gehl, 2006). Outros aspectos que favorecem a presença 

envolvem: a distância do EAUP em relação à sua residência; trânsito ameno e seguro; a 

presença de pessoas nas ruas e calçadas; o “olhar da vizinhança” expresso pela 

existência de pequeno comércio e casas que permitem a visão para a rua, transmitindo 

uma sensação de segurança e amparo em caso de urgências e necessidades. 

Nesse sentido, algumas variáveis ligadas ao ambiente físico têm sido apontadas 

por pesquisadores como fatores importantes que influenciam o uso e favorecem o 

contato social nos EAUPs (Carr et al., 1992; Francis, 1987; Gehl, 2006; Jacobs, 1961; 

McCormack et al., 2010; Skjaeveland & Garling, 1997; Whyte, 2001), dentre os quais, 

destacam-se: condições de acesso, elementos estéticos, percepção de segurança, 

diversidade de opções para realizar atividades, limpeza, conforto climático (proteção 

contra chuva, vento, sol) e iluminação adequada. Apesar de não poderem garantir a 

realização das práticas de interação social, a combinação desses elementos pode indicar 

que determinadas ações podem ser mais viáveis que outras, sugerindo ou incentivando 

sua ocorrência. Há que se considerar ainda que, além dos fatores socioambientais, há 

outros elementos influentes nesse uso como características individuais físicas, 

fisiológicas, psicológicas, culturais, econômicas, que por motivos de delineamento, não 

serão aqui abordados. 

De acordo com Sugiyama e Thompson (2005), uma forma de avaliar o suporte 

ambiental baseia-se na avaliação das características ambientais por meio de escalas de 

pontuação dos atributos que recorrem a mensurações de origem objetiva e ou subjetiva, 

cujos resultados podem ser diretamente traduzidos em recomendações para diretrizes de 
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design e políticas públicas de lazer, saúde, bem-estar, e qualidade de vida. Contudo, é 

preciso ressaltar que a relevância dos atributos socioambientais não é consensual nem 

entre pesquisadores nem entre os usuários, pois alguns itens podem ter relevância 

diferenciada de acordo com o estilo de vida e capacidade funcional de cada indivíduo ou 

grupo. Além disso, a importância de um elemento pode sofrer mudanças ao longo do 

tempo em função da diversidade de situações que podem ser vivenciadas. Outro modo 

de avaliar o suporte ambiental é a observação das atividades que as pessoas realizam no 

local (e sua associação às características individuais), abordagem que, para as autoras, 

tem a vantagem de enfatizar o significado que cada elemento assume para os indivíduos, 

considerando-se, para tanto, as dimensões pessoal e ambiental. 

Nessa tese será utilizado o termo “suporte socioambiental”, para designar as 

diversas formas de apoio que os recursos do ambiente podem oferecer para que seu uso 

seja facilitado, em detrimento do “suporte ambiental” comumente utilizado na literatura 

que investiga idosos em espaços abertos como sugerem Sugiyama e Thompson (2007). 

Apesar do termo tradicional incluir fatores do ambiente social na sua proposição, como 

a presença de outras pessoas, tipo de ocupação do entorno e sentimento de segurança, 

seu enunciado na forma vocabular não expressa diretamente essa ideia, que aqui se 

pretende enfatizar, expondo de modo mais abrangente o sentido que o termo pretende 

abarcar, incluindo as dimensões físicas e sociais do ambiente. Outro termo equivalente 

para esse conceito será o suporte sociofísico. Os diversos elementos do suporte 

socioambiental para o uso, permanência e interação social de idosos em praças públicas 

encontrados na literatura foram agrupados em cinco categorias: acessibilidade, estrutura 

para permanência, estrutura para atividades, aprazibilidade, e oportunidades para o 

contato social, comumente associadas ao sentimento de satisfação e bem-estar nos 

EAUPs, que a seguir serão descritas. 
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4.2.1. Acessibilidade 

Genericamente definida como a capacidade do ambiente construído oferecer 

segurança e autonomia a qualquer pessoa que o utilize, independente de suas limitações 

(Juncà Ubierna, 1997), a acessibilidade quando deficitária pode comprometer a 

experiência de bem-estar proporcionada por estar ao ar livre. A ausência ou 

precariedade da acessibilidade física pode restringir ou até mesmo inibir a presença dos 

idosos nos espaços abertos, especialmente àqueles que apresentam mobilidade reduzida 

(Almeida Prado, 2005; Wennberg et al., 2010; WHO, 2005; WHO, 2008). 

De acordo com Carr et al. (1992), a utilização dos ambientes construídos está 

fortemente associada à noção de acessibilidade, que é condição básica para a existência 

de atividades em um espaço, deste modo, sem possibilidade de uso, não há presença e 

sem presença não há participação ou interação social (Gehl, 2006). Salienta-se que a 

equidade de acesso e a diversidade de atividades oferecida a diferentes grupos 

populacionais são condições básicas para a definição geral dos EAUPs (Lynch, 1981). 

De acordo com Carr et al. (1992) a acessibilidade envolve os aspectos físico, 

visual e simbólico. A acessibilidade física envolve a percepção de: distância, quantidade 

de espaço para realização de uma atividade pretendida e a existência de barreiras físicas. 

A acessibilidade visual se caracteriza pela possibilidade de se perceber o que se passa 

nos espaços públicos e privados simultaneamente, permitindo a avaliação pessoal do 

nível de segurança de um local, permite também a escolha de caminhos e vias mais 

atraentes ou interessantes para o usuário. A acessibilidade simbólica está relacionada a 

existência de sinais (pessoas, objetos, condições estéticas, vestígios de comportamentos) 

indicativos de que se é ou não bem vindo ao espaço. Outra classificação refere-se a 

acessibilidade psicológica que acrescenta à acessibilidade simbólica, as imagens que o 
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indivíduo tem do espaço aliado ao sentimento de ser ou não aceito (Araújo, 2002) 

devido a questões que envolvam por exemplo, preconceito étnico. 

Segundo Lay e Reis (2005), a acessibilidade visual associada à acessibilidade 

simbólica, exerce maior influência no uso dos espaços que a acessibilidade física. Isso 

provavelmente se deve a uma avaliação perceptiva mais abrangente do sujeito que 

considera a atratividade do lugar, a sensação de segurança e a identificação das 

possibilidades de uso de acordo com seus interesses, desde que no ambiente, as 

barreiras físicas não se apresentem como fator impeditivo à utilização. 

As formas de acessibilidade interagem entre si, indicando, de modo direto ou 

indireto se a presença do usuário é ou não desejada, quem pode entrar e quem tem o 

controle do uso do espaço. 

Um dos fatores recorrentemente citados como relevantes para a acessibilidade 

nos EAUPs é a distância em relação à residência, mencionada na literatura como 

aspecto relevante para a criação e a manutenção de relações sociais e de amizade na 

vizinhança, indicando que alguns espaços próximos às casas são percebidos como 

elemento de ligação entre o público e o privado (Skjaeveland & Garling, 1997). 

Segundo Gehl (2006), a distância aceitável para se deslocar da residência para 

um EAUP a fim de se realizar alguma atividade é de 400 ou 500 m num percurso que 

ofereça níveis de qualidade ambientais aceitáveis. A esse respeito, McCormack et al. 

(2010) relataram que a proximidade foi o item da acessibilidade mais frequentemente 

relatado. Os autores que avaliaram vinte e um estudos que relacionam o uso dos parques 

urbanos às suas características ambientais, afirmam que a existência de espaços abertos 

locais, acessíveis a uma caminhada de curta distância, foi positivamente associado ao 

seu uso frequente. Quando o ambiente construído e seus elementos de suporte 

socioambiental permitem ou mesmo potencializam a participação em espaços 
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legitimamente públicos, a acessibilidade torna possível a presença de pessoas no 

ambiente, contribuindo para intensificar o uso e as formas de interações sociais. EAUPs 

desocupados, com acessibilidade deficitária afastam as pessoas e desestimulam a 

participação. 

Outro aspecto muito citado nas pesquisas que discutem elementos que podem 

constituir uma barreira à participação dos idosos é a condição do tráfego no trajeto e nas 

imediações dos EAUPs. Áreas cujas vias possuem trânsito intenso estão associadas a 

menor interação social e atividades nos EAUPs, ocorrendo o oposto nas vias de tráfego 

leve e moderado (Gehl, 2006; Schaie & Pietrucha, 2000; Taylor, 1988) 

Note-se, contudo, que a acessibilidade isolada dos outros elementos do suporte 

ambiental pode não ser o fator predominante para estimular a participação das pessoas 

nesses locais. Ao tratar do sentimento de segurança em ambientes externos, Jones, 

Hillsdon e Coombes (2009) mencionam que embora algumas áreas públicas que são 

mais carentes de suporte possam ser mais acessíveis à presença, as percepções negativas 

que podem vir de sinais de vandalismo, aparência de abandono, pichações entre outros, 

inibem o seu uso (acessibilidade simbólica). Nesse sentido, a acessibilidade permite a 

presença, mas não garante a permanência nem o uso efetivo do espaço, os quais estão 

relacionados à existência de outros elementos do suporte ambiental, tais como: estrutura 

para permanência e para atividades, aprazibilidade e possibilidade de contatos sociais. 

4.2.2. Estrutura para permanência 

 

O conforto físico e psicológico é uma necessidade básica para que os indivíduos 

permaneçam nos ambientes. Nos EAUPs, alguns aspectos podem favorecer ou inibir a 

permanência das pessoas, cujas percepções apresentam variações na percepção quanto 

ao conforto ambiental a que cada pessoa está habituada (Carr et al., 1992). Entretanto, 
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alguns recursos são considerados relevantes para a satisfação da maioria das pessoas tais 

como a presença de vegetação, arborização, equipamentos e mobiliário urbano. 

Referindo-se aos idosos, suas necessidades são em geral as mesmas das pessoas 

de outras idades, contudo, como anteriormente visto os idosos estão em uma condição 

física que requer uma atenção maior para que sua permanência no local seja 

convidativa, agradável e proporcione mais bem-estar do que incômodos e preocupações. 

Alguns idosos, por exemplo, por apresentar maior comprometimento auditivo, 

recorrem à utilização mais frequente da visão quando esta se mostra mais preservada, 

adotando, portanto uma postura compensatória que o tornará, em determinados 

ambientes, mais dependentes de pistas visuais. 

Barbosa (2002) elencou algumas dificuldades associadas à terceira idade 

relacionando-as a alternativas adaptativas que podem ser realizadas nos ambientes como 

medidas compensatórias, algumas delas, listadas na Tabela 01. 

Tabela 01 
Medidas compensatórias para idosos em EAUPs 

Dificuldade vivenciada Medida compensatória 

Incontinência e urgência urinária 
(uso ou não de remédios diuréticos) 

Facilitar o acesso ao banheiro 

Quedas acidentais 
Eliminação de obstáculos físicos, 

dimensionamento, sinalização e iluminação 
adequadas do ambiente 

Afecções da pele Uso de formas de controle da exposição solar 

Osteoporose 

Controle da exposição solar para fixação do 
cálcio sem radiação excessiva, espaço suficiente 
e formas de estímulo a práticas de exercícios 

físicos 

Alterações de humor 
Criação de ambientes acolhedores com 

estímulos visuais para incentivar a atividade 

Fonte: Adaptado de Barbosa (2002). 

As possibilidades de se estimular a frequência dos idosos nas praças podem ser 

inúmeras. Thwaites e Simkins (2007) afirmam que o próprio mobiliário urbano é 

considerado objeto-âncora de atração do público quando apresenta bom arranjo espacial 



111 
 

ou ainda quando há possibilidade de imprimir certa personalização do espaço, como a 

possibilidade de utilizar mesas e cadeiras móveis que permitam manipular e alterar 

perspectivas de privacidade dos usuários, concedendo controle territorial temporário por 

meio de recombinações dos elementos para que se ajustem às necessidades de diversos 

indivíduos e grupos. 

Segundo a WHO (2008), a disponibilidade de bancos e áreas para sentar é uma 

característica urbana necessária para os idosos, pois para muitos deles, é difícil andar 

pela cidade se não houver algum lugar para descansar. A instituição cita, também, que a 

existência de banheiros limpos, convenientemente localizados, bem sinalizados e 

acessíveis a deficientes é, em geral, considerada uma característica amigável ao idoso. 

Outros recursos considerados relevantes para gerar níveis adequados de conforto 

para o uso dos EAUPs por idosos foram: disponibilidade de água potável, iluminação 

adequada durante a noite, presença de elementos naturais, presença de outras pessoas, 

sombreamento natural ou artificial em locais ensolarados, abrigos contra intempéries 

como chuva e vento, pontos de venda de alimentos etc. (Tucker, Gilliland, & Irwin, 

2007; Veitch, Bagley, Ball, & Salmon, 2006; Whyte, 2001). Dentre os demais recursos, 

destacam-se ainda o sentimento / sensação / percepção de segurança e presença de 

elementos naturais. 

De modo consensual, diversos estudos referem-se à relevância do sentimento de 

segurança para a participação em atividades nos EAUPs, relacionado ao conforto 

psicológico. A percepção do risco no espaço público pode ser influenciada pelas 

características do ambiente físico e social, sendo considerada uma das principais 

barreiras contra a frequência das pessoas em EAUPs, principalmente idosos, crianças e 

mulheres (Austin, Furr, & Spine, 2002; Booth, Owen, Bauman, Clavisi, & Leslie, 2000; 

Butterworth, 2000; Cattell et al., 2008; Ishii, Shibata, & Oka, 2010; King, 2008; 
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Krenichyn, 2006; McCormack et al., 2010; Müller et al., 2007; Transportation 

Alternatives, 2010). Segundo a OMS, a sensação de segurança no local onde se mora 

afeta grandemente a vontade das pessoas de saírem à rua, o que, por sua vez, influencia 

na sua independência, saúde física, integração social e bem-estar emocional (WHO, 

2008). De modo complementar, idosos que não demonstram interesse em frequentar 

EAUPs se mostram menos resistentes quando percebem que há condições de segurança 

pessoal para permanência e participação de atividades ao ar livre (Booth et al., 2000; 

King, 2008; Transportation Alternatives, 2010; WHO, 2008). 

As pessoas costumam avaliar os EAUPs como seguros ou perigosos por meio de 

sinais relativos à manutenção (acessibilidade visual e aprazibilidade, incluindo 

existência/ ausência de lixo, vandalismo, pichação), às condições de iluminação, à 

presença de outras pessoas ou grupos (tanto para uma possível convivência, quanto 

intimidantes, entre estes últimos, moradores de rua, usuários de drogas, pessoas 

suspeitas, pessoas com cães, etc.), à presença de vegetação (diversos portes e posições, 

interferindo ou não na visualização dos espaços) e, ainda, à reputação do lugar. 

Além do aspecto estético e da abrangencia visual, a existência elementos 

naturais contribui para o aumento do conforto ambiental. As plantas, além de 

valorizarem a paisagem, suprem necessidades de ventilação, proteção à insolação e 

conservação e drenagem do solo. Nesse aspecto, os tamanhos, formas e perenidade da 

folhagem são barreiras que podem regular a passagem da radiação solar, de brisas, a 

diminuição da temperatura do ar e a luminosidade, contribuindo para tornar o 

microclima mais agradável. Nos locais de clima frio, onde a incidência de luz solar é 

desejável, os espaços com pouca sombra são preferidos (Machado, Ribas, & Oliveira, 

1986). Por outro lado, em países de clima quente, a falta de sombra nos EAUPs pode 

inibir ou limitar o interesse de permanência nos ambientes externos (Gonçalves, 
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Tibiriçá, Silva, & Torres, 2008). Nas duas situações, a combinação de árvores que 

proporcionam sombreamento com espaços para sentar-se estimula a percepção de que o 

espaço é convidativo e confortável, amenizando o aspecto de artificialidade de áreas 

urbanas e contribuindo para sensação de bem-estar em termos de conforto ambiental. 

De fato, nos EAUPs, a presença de recursos que favorecem o aumento do 

conforto são essenciais para a permanência no ambiente por períodos prolongados, 

aumentando as oportunidades de interação social e o senso de comunidade (Kearney, 

2006). 

4.2.3. Estrutura para atividades 

A existência de estruturas para atividades é considerada fundamental para a 

permanência e uso dos recursos que os espaços abertos oferecem. Os recursos que 

compõem essa categoria podem oferecer opções diversas para que as pessoas presentes 

nos ambientes das praças possam exercitar atividades variadas e manter ou aprimorar os 

níveis de desempenho funcional nos aspectos físicos, mentais emocionais e sociais. 

Ambientes cujas instalações e arranjos espaciais convidam à atividade 

proporcionam estímulo para que o idoso adote uma postura mais ativa. Segundo a 

Teoria da Atividade, manter-se ativo e produtivo faz com que o idoso sinta-se útil, 

propicia o sentimento de felicidade e bem-estar, resulta em reconhecimento social e 

beneficia a construção de uma imagem positiva de si mesmo e de satisfação em relação 

à vida (Siqueira, 2001). 

Os efeitos das atividades físicas, recreativas e de lazer incluem como 

consequência natural, a estimulação das interações sociais, comumente associadas à 

melhora ou manutenção da qualidade de vida e do bem-estar físico e psíquico (Almeida 

et al., 2008; Butler et al., 2004; Haines, 2007; Jenkins et al., 2002; Netz et al., 2005; 

Seidler et al., 2004; Sumic et al., 2007; Yancey et al., 2006) 
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Evidências sugerem que pessoas que se exercitam com continuidade apresentam 

redução do risco de doenças cardiovasculares, aumento da força muscular, melhoria na 

mobilidade, diminuição de quedas e fraturas, diminuição do uso de medicamentos, 

prevenção do declínio cognitivo e melhoria na auto-estima (Cirpriano & Medalha, 

2007; Elward & Larson, 1992). 

Por meio do uso frequente é que os espaços públicos tornam-se apropriados 

pelos diferentes grupos que os ocupam. Nesse sentido, a adequação dos equipamentos 

às demandas dos indivíduos é de grande importância para a definição de determinados 

usos e fixação de espaços comportamentais (Altman & Chemers, 1989), que 

contribuem, conforme afirmam para o sentimento de unidade e identidade social do 

grupo devido a prática de atividades em comum (Twigger-Ross & Uzzell, 1996). 

EAUPs em que estão em desuso ou que se apresentam como descontinuidade do espaço 

(terrenos vazios e casas abandonadas), prejudicam a leitura sociofísica do espaço, geram 

sentimentos de insegurança, reduzindo a identificação da comunidade pelo local. 

Uma estratégia para tornar o ambiente externo mais atrativo ao público é 

disponibilizar opções de atividades que incentivem a participação de todas as idades, 

com demarcações físicas e simbólicas que indiquem a adequação de uso ao público alvo 

a fim de evitar possíveis conflitos e apelos que possam ocorrer devido ao interesse 

simultâneo de uso por diferentes grupos (Carr et al., 1992). 

Pistas para caminhada, playground, quadras de jogos, áreas próprias para uso de 

bicicletas, patins, skate, locais para recreação, socialização informal e descanso, são 

exemplos de estruturas que facilmente demarcam espaços para atividades de acordo 

com características etárias relativamente definidas (Cooper Marcus & Francis, 1997). A 

ausência ou pouca oferta de equipamentos comunitários para a prática de esportes, lazer, 
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atividades culturais e educacionais pode comprometer as condições de sociabilidade nas 

áreas residenciais (Bueno, 2000). 

 

4.2.4. Aprazibilidade 

 

A preferência por um determinado ambiente construído resulta de uma 

diversidade de fatores pessoais, socioculturais, da qualidade dos atributos do ambiente 

físico bem como do significado das experiências que neles ocorreram. Esse julgamento 

está associado à formas de expressão e de concepção de mundo adotados por diferentes 

grupos, comunicando o padrão funcional e a estrutura social do lugar (Rapoport, 1986). 

Assim a composição de um lugar pode atrair ou afastar pessoas, dependendo do grau de 

identificação do indivíduo com estas características, aumentando ou reduzindo o uso e 

contribuindo com a geração de laços afetivos com o lugar e a comunidade (Gehl, 2006; 

Kim & Kaplan, 2004). 

Participam da composição da aprazibilidade ou agradabilidade relacionada a um 

local, sua aparência física e os aspectos simbólicos originados das interações entre 

indivíduos e ambiente. Os indivíduos tendem a avaliar um ambiente e, portanto, sua 

aprazibilidade, baseados em seus valores e atitudes sociais, somados às suas percepções 

das qualidades estéticas e formais daquele espaço (Lay, 1992), contribuindo para a 

formação da reputação do lugar e da vizinhança (Jacobs, 1961; Twigger-Ross & Uzzell, 

1996). Essas características que remetem à beleza do entorno natural tem sido 

mencionadas como amigáveis, pois a percepção de limpeza tem um impacto positivo no 

sentimento de bem-estar dos idosos (WHO, 2008). 

Um dos efeitos diretos da aprazibilidade de um lugar é a sua capacidade de gerar 

satisfação com a qualidade ambiental, que influencia o desejo de nele permanecer por 
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mais tempo, aumentando a possibilidade de contatos sociais com pessoas de 

preferências semelhantes (Kim & Kaplan, 2004; McCormack et al., 2010).  

A aprazibilidade de um EAUP exerce grande influência na prática do lazer 

passivo que frequentemente envolve  a apreciação dos elementos estéticos presentes no 

ambiente. Ambientes com a capacidade de transmitir uma sensação agradável pelo fato 

de simplesmente neles estar, podem estimular a participação e o uso mais frequente. Por 

outro lado, ambientes que provocam percepções desagradáveis podem constituir uma 

barreira à presença e participação. Estudos têm relatado que a presença de lixo, entulho, 

fezes caninas, falta de conservação e manutenção, sinais de vandalismo, pichação, 

podem diminuir o sentimento de segurança e bem-estar, inibindo a presença e a 

participação (Gearin & Kahle, 2006; Hoehner, Ramirez, Elliott, Handy, & Brownson, 

2005; WHO, 2008). Dessa forma a manutenção dos equipamentos, estruturas e 

vegetação dos EAUPs é entendida como fator essencial para uma imagem positiva do 

bairro, melhorando a satisfação o sentimento de pertencimento a uma comunidade (Lay 

& Reis, 2002). 

4.2.5. Oportunidades para o contato social 

 

De um modo geral, a presença de outras pessoas no ambiente torna-se requisito 

indispensável para a ocorrência dos contatos sociais e será considerada uma forma de 

recurso pertencente a presente categoria de suporte socioambiental, bem como à 

diversidade de atividade no entorno imediato. 

Para Maslow (1970), as ações das pessoas estão orientadas para a realização de 

necessidades, as quais considera serem cinco, os grupos básicos: fisiológicas, 

segurança, amor/relacionamento, estima, realização pessoal. Segundo Lang (1994), na 

busca pela satisfação dessas necessidades, as pessoas procuram consciente ou 
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inconscientemente as demandas por facilidades físicas no ambiente que proporcionem 

suporte aos seus objetivos. Ambientes que oferecem oportunidades para o contato social 

desempenham o papel de suprir os objetivos ligados às necessidades de segurança, 

amor/relacionamento e estima que dependem direta ou indiretamente da existência das 

interações sociais. 

Na literatura que investiga os processos sociais relativos ao envelhecimento 

humano, constata-se que os laços sociais estimulam e reforçam o senso do significado 

da vida e em muitos casos, é o que motiva as pessoas a saírem de suas casas e reunirem-

se para realizar atividades. Nesse sentido, a interação social tem sido relatada como 

importante elemento motivador de atividades em idosos, estimulando-os a abandonar 

hábitos sedentários e exercitar suas habilidades físicas, mentais, emocionais e sociais 

(Bennett, 2002; House et al., 1988; McAuley et al., 2000; Sugiyama & Thompson, 

2005; Ybarra et al., 2008). Além disso, isolamento e baixos níveis de engajamento 

social na velhice estão correlacionados com o declínio da saúde física, mental e a um 

alto risco de mortalidade (Butterworth, 2000; Pillai & Verghese, 2009; Saczynski et al., 

2006). 

Os grupos de pesquisa que investigam a socialização em EAUPs, confirmam que 

o acesso gratuito, irrestrito e universal, a possibilidade da participação de pessoas de 

diversas etnias, condições sociais e faixas etárias, permitem maior possibilidade de 

trocas afetivas, sociais e culturais para todos os usuários (ALR, 2010a; ORC, 2010; 

Thompson & Travlou, 2007; Woolley, 2005). 

Espaços abertos desocupados, mal-conservados, sujos ou depredados geram uma 

sensação de insegurança desencorajando o uso seja por medo ou por falta de 

identificação com o lugar. A existência de pessoas realizando atividades nos EAUPs é 

um fator que atrai a presença de outras pessoas (Gehl, 2006; Whyte, 2001), juntamente 
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com os outros elementos de suporte anteriormente citados. Diversidade de atividades e 

relação dos equipamentos comunitários com o entorno imediato, como anteriormente 

apresentados, também contribuem para estimular a participação nas praças públicas 

devido ao incremento na circulação de pessoas ao executar suas atividades diárias 

relacionadas aos objetivos pessoais (Castello, 2008; Jacobs, 1961; Whyte, 2001). 

Devido ao caráter dinâmico, multidimensional e interdependente que envolve os 

processos da socialização humana, diversos fatores concorrem para influenciar sua 

ocorrência nos EAUPs, permitindo a compreensão que a distinção dos elementos do 

suporte socioambiental para as interações sociais tem caráter mais didático do que 

factual. Partindo desse entendimento, verifica-se que a acessibilidade, as estruturas para 

permanência e para atividades e a aprazibilidade participam de forma conjunta ou 

isolada nas oportunidades para o contato social, considerado uma necessidade humana 

básica nas ciências sociais. De modo semelhante, uma forma de suporte pode servir de 

apoio e sustentação para outro a exemplo da acessibilidade para a permanência, da 

permanência para a atividade e da aprazibilidade para presença. 

Considerando as discussões apresentadas, a avaliação da influência da 

acessibilidade, estruturas para permanência, estruturas para atividade, aprazibilidade e 

contatos sociais enquanto conjunto de elementos do suporte socioambiental para a 

interação social de idosos, podem constituir bons indicadores das possibilidades de 

interação social de idosos nos EAUPs. 

 

 



 

5. Percurso Metodológico 

 

De acordo com a revisão de literatura explorada nos capítulos anteriores, a 

compreensão de aspectos psicossociais do comportamento humano na inter-relação com 

o ambiente sociofísico, implica a consideração de uma multiplicidade de fatores e 

dimensões. Como esta tese se propôs a investigar fatores que interligam dimensões 

sociais e ambientais no uso dos EAUPs por idosos, considerou-se pertinente recorrer ao 

uso de estratégias multimétodos, de modo a contemplar a complexidade da natureza do 

objeto de estudo. 

A estratégia de ação dessa abordagem consiste na utilização de diversos 

instrumentos, procedimentos e técnicas para investigar um problema, possibilitando a 

realização de pesquisa qualitativamente significativa. O uso dinâmico de ações 

metodológicas distintas permite que uma exploração possa ir além da mera identificação 

de variáveis significativas (Barker, 1965). Outro aspecto relevante na adoção desse 

estilo metodológico é a intenção de minimizar vieses que podem ser gerados pela 

adoção de procedimentos que privilegiam apenas uma fonte de coleta de dados 

(Günther, Elali, & Pinheiro, 2008; Sommer & Sommer, 1997).  

O contato inicial com a literatura a respeito da socialização de idosos em espaços 

abertos permitiu a verificação que a temática ainda se situa em uma fase inicial, 

havendo poucos grupos de pesquisa que atuam nesse campo, basicamente em países 

europeus, principalmente em países europeus. No Brasil, mesmo alargando o escopo de 

pesquisas para a associação entre essa população e qualquer tipo de ambiente, os 

indicativos de produção se mostram ainda acanhados, sobretudo no enfoque da 

Psicologia Ambiental, sendo registradas nos Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

da UnB, da UFRN e da UFSC. Além disso, por meio dos recursos de consulta 



120 
 

utilizados, poucos registros foram identificados ao se incluir no conjunto de termos de 

interesse o “envelhecimento ativo / active aging” em buscas nacionais e internacionais, 

sendo condizente com as descobertas de Michael et al. (2006). 

Essas constatações foram úteis na decisão de se optar por um delineamento 

metodológico qualitativo-exploratório por meio da análise de dois estudos de caso, 

integrando como fontes de informação especialistas e usuários de espaços abertos 

urbanos públicos. A pesquisa exploratória é vista, de um modo geral, como uma etapa 

essencial do processo de investigação científica, sendo útil quando as bases para a 

compreensão de um fenômeno ainda não se encontram firmemente estabelecidas. Essa 

postura favorece o desenvolvimento de conceitos e ideias que poderão contribuir com 

hipóteses e problemas mais precisos e operacionalizáveis em estudos posteriores (Gil, 

1999).  

Nesse sentido, referindo-se aos estudos desenvolvidos no âmbito das interações 

pessoa-ambiente, há a recomendação da investigação para a descoberta, para apreensão 

de fenômenos complexos e multifacetados com o objetivo de maximizar a descoberta de 

generalizações que conduzem à descrição e compreensão dos aspectos da vida social ou 

psicológica envolvidos (Stebbins, 2001). 

Embora se tenha optado por não apresentar hipóteses formais a esse trabalho, o 

estado da arte a respeito do tema indica que os espaços abertos urbanos com maior 

suporte social e ambiental tendem a ser mais favoráveis até mais estimulantes à 

permanência e à realização de atividades em pessoas de todas as idades, incluindo-se as 

mais velhas, conforme discutido anteriormente. 

A partir dessas considerações, no presente estudo o objetivo geral de investigar 

quais elementos do suporte socioambiental presentes em praças urbanas contribuem 

para a promoção de interações sociais em idosos. Os objetivos específicos que se 
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derivaram do geral foram: (a) identificar atributos sociofísicos de praças que incentivam 

os idosos a frequentá-las; (b) indicar os recursos sociais e ambientais que favorecem a 

interação social; (c) estabelecer relações entre os comportamentos socioespaciais do 

grupo e as características de sua socialização. 

Nos próximos tópicos deste capítulo, serão detalhados os procedimentos, 

técnicas e instrumentos utilizados nessa investigação, resumida em duas etapas, 

preparatória e estudos de caso, conforme indicado na Tabela 02 

Tabela 02 
Etapas da pesquisa de campo 

ETAPA 
MÉTODO 
TÉCNICA 

FINALIDADE 

 
 
 

PREPARATÓRIA 

Diário de campo Registro de informações relevantes 

Painel de experts Concepção dos especialistas 

Seleção dos locais Definição dos locais de estudo 

 
 
 
 

ESTUDOS DE CASO 

Caracterização dos locais Identificação do suporte socioambiental 

Formação do grupo de 
estudo 

Perfil do grupo de participantes 

Entrevistas individuais e 
coletivas 

Concepção dos usuários a respeito de 
suas atividades no local de estudo 

Representação espacial do 
comportamento de 
interação social 

Identificação dos comportamentos: de 
interação social e socioespacial humano 

Fonte: Dados organizados pelo pesquisador. 

O universo de pesquisa foi a cidade de Natal – RN, uma das capitais do Nordeste 

brasileiro que possui clima tropical úmido (diferentemente da maioria das pesquisas 

com idosos em EAUPs com idosos que ocorreram em clima temperado, conforme a 

revisão de literatura) com chuvas no inverno e verão seco, com média mensal de 

insolação de 232,7 horas de sol ao mês e umidade relativa do ar de 77,8% e registra uma 

média de temperatura anual de 27,7ºC (Prefeitura Municipal de Natal [PMN], 2012b). 

Segundo Silva (2007), a cidade apresenta elevados índices de radiação solar durante 

todo o ano, com valores superiores até mesmo aos registrados em regiões montanhosas 
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da Bolívia, gerando consequências para a saúde pública, tais como: queimaduras 

(eritema) e distúrbios oftalmológicos (cataratas e conjuntivites), além de uma das 

maiores incidências de câncer de pele do Brasil. Deste modo, a permanência nos locais 

de espaços abertos, requer a observação de cuidados quanto à exposição à radiação 

solar. 

5.1. Etapa preparatória 

A etapa preparatória teve como finalidade fornecer informações e subsídios para 

a preparação da coleta de dados nos locais de estudo, momento da realização dos 

estudos de caso. 

5.1.1. Diário de campo 

Para registro de ocorrências relevantes observadas durante a realização de todos 

os procedimentos de coleta de dados, foram utilizadas anotações manuscritas e gravadas 

em áudio. Essa ação permitiu reunir e disponibilizar informações úteis para adequar 

estratégias de coleta de dados e incluir subsídios de análise no momento da redação dos 

resultados e da discussão. Os comportamentos e ocorrências consideradas relevantes 

para registro foram: presença de pessoas nos locais de estudo, tipo de suporte 

socioambiental disponível, formas de interação social entre idosos, dinâmica das 

atividades existentes no entorno, aspecto e padrão estético e estrutural geral das 

edificações circunvizinhas, atividades praticadas pelos idosos e o tema dos assuntos que 

discutiam (exemplificado no APÊNDICE I), tendo sido selecionados com base na 

literatura consultada e no perfil do grupo de pesquisa delimitado. 

5.1.2. Painel de experts 

Corresponde a um levantamento de opinião de várias pessoas consideradas 

capazes de contribuir para a elucidação das questões envolvidas com o foco da pesquisa, 
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geralmente implicando a análise de tema complexo e controverso. A quantidade de 

pessoas não é definida previamente e depende diretamente do problema em análise 

(Elali & Pinheiro, 2013). 

Estudos no campo da Psicologia incluem o ponto de vista de especialistas a 

respeito de determinado tema por considerarem valiosas suas opiniões, construídas a 

partir de sua visão e conhecimento (Douglas, Otto, & Borum, 2003). A especialidade 

dos integrantes pode se referir aos ambientes ou situações de interesse para a pesquisa, 

às pessoas pesquisadas ou até aos fenômenos (ou conceitos) a serem tratados (Elali & 

Pinheiro, 2013). 

Esse contato inicial com o objeto de pesquisa pode ser ainda mais significativo 

no caso de pesquisas exploratórias, para as quais ainda não há um conjunto sistemático 

consistente de informações, e desse modo, podem se beneficiar da consulta a um grupo 

de profissionais com experiência prática no assunto (Pinheiro, Farias, & Abe-Lima, 

2013). 

Apesar disso, esse procedimento pode apresentar algumas limitações tais como 

questões sobre a representatividade dos grupos entrevistados (Douglas et al., 2003). 

Para reduzir esse efeito, recorreu-se à estratégia de rede de indicações, na qual os 

participantes indicam outros participantes com experiências profissionais semelhantes. 

Além disso, pelo fato da técnica ter sido utilizada no contexto multimétodos, a lacuna 

da representatividade tradicionalmente apontada quando de seu uso isolado, pôde ser 

complementada pelas demais técnicas utilizadas que incidiram sobre os fenômenos 

investigados, como sugerem Elali e Pinheiro (2013). 

Optou-se por iniciar a coleta de dados por meio do painel de experts, escolha que 

se mostrou útil para o conhecimento prévio de aspectos dos locais e dos grupos de 
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estudo, tais como condição do estado de manutenção das praças, locais mais 

frequentados, influências climáticas no comportamento dos idosos, entre outras. 

Os procedimentos para a aplicação dessa técnica tiveram como ponto de partida 

a consulta a uma psicóloga integrante da Diretoria de Assistência ao Servidor da UFRN 

que trabalha com projetos de preparação para a aposentadoria de servidores da 

instituição. Na ocasião, foram indicados quatro profissionais que trabalham com a 

terceira idade na cidade de Natal que após prévio agendamento responderam um roteiro 

de entrevistas semi-dirigidas (APÊNDICE B). Ao final das entrevistas (que foram 

realizadas individualmente nos horários e nos locais indicados pelos participantes, com 

uma duração média de uma hora e dez minutos), os especialistas assinaram o termo de 

conssentimento livre e esclarecido - TCLE (APÊNDICE D) e indicaram outros que 

pudessem contribuir com a investigação por ter uma atuação direta e reconhecida junto 

ao atendimento à população idosa. Quando se atingiu a quantidade de sete participantes, 

todos os profissionais indicados já haviam sido entrevistados, o que significou momento 

de concluir o procedimento em função do saturamento das indicações. 

O roteiro de entrevistas foi construído a partir da consulta do referencial 

bibliográfico utilizado, dos temas e objetivos propostos para essa investigação, 

mantendo a centralidade da relação entre interação social de idosos em praças e 

envelhecimento ativo. 

5.1.3. Seleção dos locais de estudo 

Essa etapa metodológica consistiu basicamente na identificação inicial de dez 

praças na cidade de Natal/RN (a partir do total de 252), sendo cinco de recursos 

elevados (PRE) e cinco de recursos precários (PRP) e em seguida, na seleção de dois 

locais de estudo. A estratégia de seleção adotada teve o intuito de permitir a avaliação in 

situ como forma de constatar a existência diferenças na qualidade dos itens do suporte 
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socioambiental. Acreditava-se que possíveis diferenças no qualidade do suporte 

socioambiental poderiam explicar possíveis diferenças nas formas de expressão das 

interações sociais. A quantidade de 5 praças para cada categoria foi uma escolha 

considerada suficiente para uma avaliação inicial por parte do pesquisador. 

Dois procedimentos foram realizados para proceder à seleção das dez praças. O 

primeiro consistiu na utilização de dados oficiais para a identificação das condições dos 

elementos e recursos (naturais e construídos como quadras, fontes, árvores, bancos, etc.) 

disponíveis aos usuários. Embora indiquem as condições das praças no ano de 2009, 

serviram de referência, como critério inicial para selecionar os locais de estudo. O 

segundo procedimento foi a criação de um protocolo de pontuação das características 

socioambientais nos locais selecionados com a finalidade de constatar empiricamente a 

avaliação obtida por meio da pontuação advinda da planilha no primeiro procedimento, 

e com isso, realizar a escolha definitiva dos locais de estudo. 

Após consulta à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 

(SEMURB), foi produzida uma planilha no programa Excel (APÊNDICE F) com um 

sistema de pontuação para cada item avaliado, conforme Tabela 03. Os itens e as 

avaliações a eles atribuídas foram provenientes dos dados publicados pela assessoria 

técnica da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (PMN, 2009). 

Para cada avaliação, foi atribuído um valor numérico com a finalidade de 

totalização do escore de cada praça, contemplando os itens: iluminação (utilização de 

iluminação artificial noturna por meio de postes), acessibilidade (rampas de acesso – 

não há referências quanto a guias, corrimão, escadas e piso tátil), paisagismo 

(jardinagem), ponto de água (acesso a água para irrigação e outros), equipamentos de 

desporto e lazer (ATIs, playground, equipamentos de ginástica, quadras e outros), 
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sombreamento (árvores em condição de proporcionar sombra no período diurno), 

calçamento (calçadas), bancos, estado geral de limpeza e manutenção. 

Tabela 03 
Pontuação dos recursos da praça 

Avaliação Significado Pontuação 
Sem dados Não mencionado — 
Ausente Não existe o elemento — 
Péssimo Elevado estado de deterioração 0,5 
Ruim Más condições de uso 1,0 

Bom 
Avaliação positiva ou 

Condições adequadas de uso 
1,5 

Fonte: SEMSUR - PMN (2009), modificado pelo autor. 

Nesta etapa inicial, esses itens foram avaliados apenas com base nas indicações 

da SEMSUR (PMN, 2009b), que empregou as seguintes expressões: 

• Sem dados – item sem avaliação; 

• Ausente – declaração de inexistência do item; 

• Péssimo – declaração de “péssimas condições”, “péssimo estado” e afins 

• Ruim – declaração de “más condições”, “danificado”, “fora do padrão” e afins; 

• Bom – declaração de “bom” e “ótimo” estado de conservação e afins. 

Os valores de cada item foram somados de modo a obter um escore para cada 

praça. As cinco com maior e menor pontuação foram selecionadas para visita e 

aplicação do protocolo de observação (APÊNDICE A) no horário entre 05:00 às 07:30 

da manhã, entre segunda a sexta-feira, período em que se constatou empiricamente 

maior frequência de usuários idosos nas praça. 

De posse do protocolo de observação, o pesquisador percorria a extensão da 

praça e registrava a pontuação pertinente a cada item, conforme constatava a existência 

e o estado de cada elemento nos aspectos estruturais e socioambientais. Registrou-se 

também informações adicionais consideradas relevantes para o estudo por meio de 
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anotações em diário de campo e equipamento fotográfico. Esse procedimento foi 

realizado com todas as dez praças. 

Os elementos avaliados e os critérios adotados foram estabelecidos com base nos 

estudos de Krenichyn (2004), Araújo (2002), Müller et al. (2007), Almeida Prado 

(2005), Wennberg et al. (2010) e (WHO, 2008), que fornecem indicações de condições 

desejáveis ou indesejáveis para a permanência e a realização de atividades por grupos 

de idosos em EAUPs. Desta forma, foram definidos os seguintes aspectos do ambiente 

sociofísico: presença de idosos, acessibilidade física, elementos do ambiente construído, 

elementos do ambiente natural, elementos do ambiente social e aprazibilidade. Cada 

categoria possui um ou mais itens que foram pontuados com seguinte critério geral: 3 – 

item em boas condições de uso; 3 – presente e em más condições de uso; 1 – presente, 

mas inutilizável; 0 – ausente/inexistente. 

Há exceções a essa regra de pontuação que se aplicam aos seguintes itens: 

• Presença de idosos 

� 3 - acima de 30 idosos no intervalo de 2 horas 

� 2 - acima de 20 idosos no intervalo de 2 horas 

� 1 - acima de 10 idosos no intervalo de 2 horas 

� 0 - abaixo de 11 idosos no intervalo de 2 horas 

• Trânsito ameno e seguro 
� 3 – leve, pouco tráfego de veículos motorizados 

� 2 – moderado,  

� 1 – intenso mas com elementos de apoio ao pedestre como semáforos 

� 0 – intenso e sem elementos de apoio ou redução de velocidade 

• Policiamento 
� 3 – módulo policial num raio de 100 metros 

� 2 – presença periódica de policiamento 
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� 1 – presença eventual de policiamento 

� 0 – sem evidência de policiamento 

• Comércio 
� 3 – diversidade de atividade comercial no entorno imediato da praça 

� 2 – redes comerciais próximas a praça 

� 1 – pouca atividade comercial nas proximidades 

� 0 – ausência de atividade comercial nas proximidades 

• Instituições 
� 3 – presença de instituições de uso e apoio ao idoso no entorno imediato 

� 2 – a praça como ponto de passagem para instituições de interesse do 

idoso 

� 1 – instituições de uso e apoio a qualquer faixa etárias nas imediações 

� 0 – ausência de instituições nas imediações 

• Residências de contato direto 
� 3 – grande visibilidade do interior da propriedade para a praça 

� 2 – visibilidade parcial do interior da propriedade para a praça 

� 1 – reduzida visibilidade do interior da propriedade para a praça 

� 0 – nenhuma visibilidade do interior da propriedade para a praça 

De posse da pontuação de cada item por meio da observação in loco, procedeu-

se sua somatória de modo a obter o escore de cada elemento do suporte socioambiental. 

A totalização dos escores foi utilizada como índice do suporte socioambiental, valor 

utilizado para realizar a escolha dos locais para os estudos de caso. 

Uma forma resumida de se apresentar essa etapa metodológica consiste na 

afirmação de que o primeiro procedimento (a tabulação) indicou dez prováveis locais de 

estudo pelo critério da qualidade dos recursos das praças (iluminação, acessibilidade 
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etc.) e o segundo permitiu eleger dois locais de estudo definitivos de acordo com os 

indicativos de suporte socioambiental pontuados por meio do protocolo. 

Após a aplicação dos protocolos de observação, constatou-se a ausência de 

pessoas de qualquer idade nas praças de recursos precários (PRP), implicando na 

desconsideração destas enquanto possíveis locais de estudo devido a relevância das 

interações sociais para a presente pesquisa. Dessa forma, o critério de seleção para os 

locais de estudo definitivos passou a ser a escolha das duas praças com melhor 

pontuação nos protocolos, onde foram realizados registros detalhados a respeito de seus 

elementos e características sociais e ambientais bem como das interações sociais 

praticadas pelos idosos por meio de anotações, desenhos e fotografias, cujos detalhes 

serão apresentados na seção correspondente de resultados. 

 

5.2. Estudos de Caso 

O estudo de caso é caracterizado pelo estudo aprofundado de um ou poucos 

objetos, de maneira que permita seu conhecimento de forma mais ampla e detalhada 

(Gil, 1991). É considerado o ponto de partida ou elemento essencial da pesquisa 

qualitativa, ainda que possam se utilizar estudos quantitativos que possam servir de 

parâmetros de reflexão ou argumentação. Apesar da abertura no sentido da possibilidade 

de utilização de diversas técnicas investigativas, o estudo de caso está sujeito a uma 

regularidade na condução. Os passos da pesquisa precisam ser explicitados, registrados 

e seguir critérios científicos (Günther, 2006). 

Devido a sua flexibilidade, o estudo de caso é bastante comum em pesquisas 

exploratórias. São úteis na investigação de temas complexos por auxiliar a formulação 

de hipóteses ou problemas. Entretanto, pode igualmente ser aplicado em situações em 
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que o objeto de estudo já se encontra suficientemente conhecido, visando uma descrição 

particular a respeito do objeto em seu contexto específico (Gil, 1991). 

As vantagens mais comumente atribuídas a esse delineamento são: (a) caráter 

flexível, durante a condução da investigação, há possibilidade de se incluir elementos 

que antes não haviam sido previstos; (b) ênfase na totalidade, o pesquisador valoriza a 

multiplicidade de fatores que envolvem o fenômeno utilizando-se de desenhos 

multimétodos; (c) facilidade na execução, os procedimentos de coleta e análise de dados 

adotados costumam apresentar menos complexidade na execução; (d) estudo do 

comportamento no seu contexto natural (Gil, 1991). 

As desvantagens ou limitações desse tipo de condução de pesquisa geralmente 

recaem sobre a dificuldade de generalização dos resultados obtidos. Entretanto, apesar 

dessa possibilidade, os resultados permitem considerar como característicos os 

comportamentos observados, preservando-se as circunstâncias em que foram estudados 

(Silva, 2005 ). Além disso, podem servir de indicadores de tendências ou relações 

possíveis entre pessoas da terceira idade que estejam se socializando em outras praças 

públicas. Estudos com grupos maiores de idosos poderão auxiliar a reforçar a 

consistência e a abrangência dos resultados obtidos, especialmente em outras realidades 

contextuais do país. Acrescenta-se ainda que a execução das pesquisas por meio de 

estudos de caso possibilita que as conclusões possam servir de subsídios para outros 

trabalhos que visem compreender os elementos envolvidos na temática investigada. 

Diante dessas considerações, duas praças da cidade de Natal, RN, foram 

selecionadas para a avaliação das relações entre suporte socioambiental e interação 

social de idosos. O detalhamento dos procedimentos adotados será exposto a seguir. 
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5.2.1. Caracterização do local de estudo 

Trata-se da descrição de elementos sociais e ambientais naturais e construídos do 

local de estudo e seu entorno imediato. Para esse fim, foram utilizados mapas, relatórios 

de secretarias da prefeitura municipal, dados do diário de campo, publicações de web 

sites, fotografias realizadas no momento da seleção dos locais, conversa informal com 

usuários das praças, utilização de instrumento de protocolo de observação (APÊNDICE 

A), publicações de artigos e trabalhos acadêmicos. 

 

5.2.2. Perfil do grupo de estudo 

O grupo de estudo foi composto por idosos presentes nos locais investigados nos 

momentos em que ocorreram as coletas de dados, sem distinção de gênero, etnia, estado 

civil, escolaridade ou classe social. 

Devido ao fato das técnicas e procedimentos empregados terem sido realizados 

em ocasiões diferentes, a quantidade, distribuição e características dos indivíduos que 

compunham o grupo, foram diversificadas. Desta forma, optou-se por realizar uma 

caracterização do perfil dos usuários da praça para a composição do grupo de cada 

estudo de caso. Essa caracterização se deu por meio dos registros de diário de campo, 

aplicação dos protocolos de observação, fotografias dos locais de estudo e realização de 

entrevistas individuais e coletivas (Etapa 2- APÊNDICE C). 

Para fins de operacionalização desse estudo foi adotada a conceituação da ONU 

para identificar a pessoa idosa aquela que se situava na faixa etária presumível de 60 

anos ou mais, um critério eficiente e prático para delimitar a população de uma pesquisa 

(Fernandes et al., 2002). 

A estimativa de idade se deu pela percepção do observador quanto às 

características ou condições individuais que indicavam que o sujeito observado estava 
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na faixa etária em questão, como ocorre em outras pesquisas que utilizam métodos 

observacionais em espaços abertos (Cohen et al., 2009; Floyd, Spengler, Maddock, 

Gobster, & Suau, 2008; Hino et al., 2010; Huang, 2006). 

5.2.3. Entrevistas coletivas e individuais 

Foram realizadas entrevistas coletivas com grupos de idosos das duas praças 

com a finalidade de coletar informações por meio das interações grupais surgidas 

durante a discussão dos tópicos sugeridos pelo pesquisador. A técnica se situa em uma 

posição intermediária entre a observação participante e as entrevistas em profundidade. 

Pode ser entendida também como um recurso para compreender expectativas frente a 

produtos ou atividade, ou processos de construção das percepções, sentimentos, 

opiniões, atitudes e representações sociais de grupos humanos. 

Na pesquisa acadêmica, mercadológica e na prática de recursos humanos as 

entrevistas coletivas podem ser adotadas como principal fonte de dados e servem a uma 

variedade de propósitos, não só para explorar novas áreas pouco conhecidas pelo 

pesquisador, mas aprofundar e definir questões de outras bem conhecidas, responder a 

indagações de pesquisa, investigar perguntas de natureza cultural e avaliar opiniões, 

atitudes, preferências, expectativas, experiências anteriores e perspectivas futuras. 

Por outro lado, também são empregados como técnica complementar, em que o 

grupo serve de estudo preliminar na avaliação de programas de intervenção e construção 

de questionários e escalas. Nesses casos, os objetivos são o de utilizar os grupos apenas 

para fazer uma análise prévia, pois a meta final é a construção de instrumento para 

pesquisas, a introdução de um produto no mercado ou a implantação de um projeto ou a 

contratação em empresas. Além disso, na criação de instrumentos de pesquisa, a técnica 

auxilia a definição das dimensões que irão compor cada domínio, promove insights de 
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como os itens devem ser apresentados (evitando distorções de entendimento), podendo 

servir também de pré-teste de questionários e escalas. 

Devido ao fato de fazer parte de um cenário de pesquisa multimétodos, o uso da 

entrevista coletiva pretende associar-se às outras técnicas para compor um quadro mais 

completo da configuração do campo. Para orientar os procedimentos técnicos da coleta 

de dados por meio das entrevistas coletivas, foram utilizadas as diretrizes gerais 

recomendadas para a realização de grupos focais. Nesse sentido, Gondim (2002), 

menciona que a coleta pode vir antes ou depois de entrevistas individuais e que essa 

tática facilita a avaliação do confronto de opiniões nos dois momentos, grupal e isolado.  

Devido às finalidades investigativas dessa tese, a técnica da entrevista coletiva 

teve finalidades exploratória e complementar com a perspectiva multimétodos. 

Exploratória enquanto meio de apreender como os grupos de participantes vivenciam a 

socialização nas praças, sem hipóteses prévias e por ser um tema ainda em 

desenvolvimento no Brasil. Complementar, por ter fornecido subsídios importantes para 

a composição do instrumento de representação espacial do comportamento de interação 

social (RECIS) que será descrito mais adiante. Seu uso integrado à entrevista individual 

e ao instrumento RECIS que incidirão sobre o mesmo grupo, caracterizará os aspectos 

multimétodos mencionados anteriormente. 

Sua condução ficou a cargo do entrevistador na figura de um facilitador da 

geração de ideias, de opiniões espontâneas, incentivando a participação de todos, porém 

sem coação. O entrevistador deve promover a discussão entre os participantes, sem 

perguntar diretamente a cada um deles, isto é, sem que a reunião pareça uma série de 

entrevistas individuais. As opiniões emitidas são consideradas pertencentes ao grupo, 

pois a unidade de análise é o próprio grupo. Se uma opinião é esboçada, mesmo não 
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sendo compartilhada por todos, para efeito de análise e interpretação dos resultados, ela 

é referida como do grupo (Dias, 2000). 

Os cuidados com o recrutamento dos participantes se mostraram fundamentais 

para a fluidez das falas. Ao serem recrutadas, as pessoas foram informadas a respeito do 

objetivo geral da pesquisa e de seus direitos. Dentre os direitos mais comuns, destacam-

se o direito de confidencialidade, de ser tratado com dignidade, de não ser obrigado a 

responder a todas as perguntas, de saber que a sessão está sendo gravada (Dias, 2000). 

Além disso, é recomendado estipular algumas regras para a boa condução do 

procedimento: (a) só uma pessoa fala de cada vez, (b) evitam-se discussões paralelas 

para que todos participem, (c) ninguém pode dominar a discussão, (d) todos têm o 

direito de dizer o que pensam (Gondim, 2002). 

Outra recomendação é que o roteiro dos temas não seja confundido com um 

questionário. Um bom roteiro é aquele que não só permite um aprofundamento 

progressivo (técnica do funil), mas também a fluidez da discussão sem que o moderador 

precise intervir muitas vezes (Gondim, 2002). 

Quanto à análise, muitos estudos a realizam por meio de estratégias de 

codificação dos conteúdos que emergem do grupo, como a que se processa na análise de 

conteúdo proposta por Bardin (1977). 

Partindo dessas recomendações para o manejo da técnica, a aplicação no 

presente estudo foi realizada com a finalidade de obter categorias de análise e identificar 

as relações que o grupo de estudo estabelece entre a praça, interação social e o 

envelhecimento ativo. A seguir, serão descritos os procedimentos adotados. 

Após a identificação dos pesquisadores (02), os idosos presentes no local de 

estudo foram convidados a participar da entrevista. O grupo foi composto pelas pessoas 

presentes no momento da coleta de dados que aceitaram os termos do TCLE 
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(APÊNDICE E). As discussões foram conduzidas por meio de um instrumento 

entrevista semi-estruturada (APÊNDICE C), desenvolvido para ser aplicado em duas 

etapas. Na primeira, a participação do grupo de pesquisa por meio da entrevista coletiva, 

e na segunda a realização de uma entrevista individual com os mesmos participantes, 

contendo a caracterização sociodemográfica, a concepção do uso da praça enquanto 

oportunidade para o envelhecimento ativo e elementos socioambientais que estimulam 

ou inibem a interação social. 

5.2.4. Representação espacial do comportamento de interação social 

Com o intuito de indicar graficamente no espaço da praça a distribuição dos CIS 

dos idosos nas praças, foi elaborada uma representação espacial dos comportamentos de 

interação social (RECIS) nas praças avaliadas contendo demarcações de zonas ou 

setores. Essa técnica foi adaptada tendo por base o mapeamento comportamental, uma 

forma de observação sistemática que permite a representação das pessoas no ambiente 

em função dos comportamentos que expressam em determinado tempo e lugar (Sommer 

& Sommer, 1997; Pinheiro, Elali & Fernandes, 2008), e utilizado em diversos trabalhos 

do Grupo de Pesquisa Inter-Ações Pessoa Ambiente (GEPA/UFRN), tais como as 

dissertações de Fernandes (2006) e Liberalino (2011). A partir do uso das informações 

geradas pelo mapeamento, pretendeu-se estabelecer relações entre CIS e elementos do 

suporte socioambiental presentes nos locais de estudo. 

A distinção dos setores e seu respectivo suporte socioambiental foram feitas com 

o auxílio de registros de diário de campo, fotografias dos ambientes e observações. 

Elementos físicos naturais ou construídos, sinalizações e outras características 

demarcatórias dos ambientes serviram de referência para delimitação. A análise dos 

dados oriundos do uso desse procedimento permitiu estabelecer relações entre CIS e as 

condições do suporte socioambiental existentes no EAUP. A partir dessas relações foi 
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possível estabelecer análises que possibilitaram a consideração da relevância do suporte 

socioambiental para a proposta do Envelhecimento Ativo. 

A representação espacial foi registrada em um diagrama que representa o setor 

da praça estudado por meio de um sistema de códigos indicativos dos CIS. A forma de 

processar o registro dessas informações atendeu a um critério de anotação por cores, de 

modo a identificar as regiões e o tipo de interação social entre os usuários. Devido ao 

fato das ocorrências dos CIS serem frequentemente coincidentes, a quantidade de 

registros não reflete o número de ocorrências, mas a incidência de determinada 

interação naquele ponto. Os comportamentos que não envolviam interação social 

também foram registrados. 

Participaram da atividade os idosos presentes no setor observado nos momentos 

da coleta, cuja caracterização corresponde ao perfil geral dos participantes realizado no 

procedimento de entrevista. 

Quanto à estratégia de registro, foram adotados os horários em que este 

segmento populacional se fez presente em maior número, no local de estudo. Conforme 

a literatura consultada e na verificação empírica, constatou-se que os horários de maior 

frequência de idosos ocorrem entre 05:00 a 08:00 e entre 17:00 e 18:30 horas, de modo 

a não impedir a realização de atividades domésticas e pessoais no decorrer do dia e para 

evitar o desconforto térmico nos horários de maior radiação solar. Foi definido pelo 

pesquisador adotar o horário diurno no período entre 05:30 até as 07:30, horário em que 

se constatou a maior ocorrência de indivíduos. 

A coleta de dados in situ foi realizada em três dias da semana, abrangendo assim 

aspectos das atividades do grupo de estudo em dois dias úteis da semana (atividades do 

cotidiano típico) e em um dia do final de semana, preferivelmente no domingo devido à 

possibilidade da presença de pessoas profissionalmente ativas. Nessa situação, 
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igualmente enquadram-se os que reservam o final e semana para atividades recreativas 

ou de lazer nos ambientes externos. 

Durante 2 horas contínuas, a cada 10 minutos o pesquisador anotou no diagrama 

os principais comportamentos expressos pelos idosos, por meio do sistema de códigos 

(APÊNDICE J), num total de 12 registros por sessão. Ao final do período estabelecido, 

foi possível identificar as regiões dos setores em que cada tipo de comportamento 

prevalece. 

Os procedimentos adotados foram os mesmos para os dois locais de estudo a fim 

de permitir a comparação entre os resultados, deste modo, após a utilização dos métodos 

anteriores que forneceram indicativos iniciais das práticas sociais ocorridas entre os 

idosos usuários desses espaços. De acordo com o método adotado, os resultados obtidos 

mostraram que os comportamentos de interação sociais mais frequentes entre os idosos 

são: 

• painel de experts: conversar, realizar atividades em grupo, encontrar amigos, 

fazer contato com outras pessoas, ver e ser visto, ser ouvido; 

• observações com uso de diário de campo e fotografias: conversar, realizar 

atividades em grupo, encontrar amigos, ver e ser visto, interação não-verbal 

(cumprimentos, acenos, abraços, expressões gestuais e faciais); 

• entrevistas: conversar, conhecer pessoas, fazer amigos, realizar atividades em 

grupo. 

Partindo desses resultados, os comportamentos observados se enquadraram nas 

categorias, distribuídos conforme o seguinte esquema de cores: 

Comportamentos de interação social: 

• Conversar parado ou sentado - cor amarelo claro - ISCP; 

• Conversar realizando atividades individuais - cor amarelo escuro - ISCA; 
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• Conversar realizando atividades em grupo - cor vermelha - ISCAG; 

• Formas não-verbais de contato social – cor laranja - ISFNV; 

Comportamentos sem interação social: 

• Atividade solitária sem interação - cor azul claro - SISS; 

• Atividade em grupo sem interação - cor azul escuro - SISG. 

A utilização dessa estratégia de pesquisa multimétodos, que integra informações 

oriundas de usuários, pesquisadores e profissionais, teve o intuito de identificar e 

analisar possíveis relações entre características de suporte socioambiental do ambiente 

das praças e a socialização de idosos. Espera-se que os resultados oriundos desse estudo 

possam contribuir para o incentivo e o aprimoramento do envelhecimento ativo nos 

ambientes externos brasileiros. 

5.3. Considerações éticas 

A pesquisa obteve aprovação emitida pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (ANEXO A). Todos os participantes 

convidados que aceitaram fazer parte do grupo de estudo foram informados a respeito 

dos objetivos da pesquisa, mantendo os cuidados necessários para garantir o sigilo de 

suas identidades. Na ocasião das entrevistas, os TCLE para os especialistas 

(APÊNDICE D) e para os usuários das praças (APÊNDICE E) foram lidos juntamente 

com os participantes, tendo sido respondidas todas as suas dúvidas inerentes à 

participação na pesquisa. Solicitou-se também a permissão para gravar as entrevistas 

para facilitar e agilizar o processo de registro. Sugeriu-se também que os que não 

concordassem com as condições apresentadas não precisariam participar e os que 

participassem teriam o direito de falar livremente o que pensavam, sem serem obrigados 

a responder todas as perguntas. Com o consentimento de todos, as entrevistas foram 

realizadas sem quaisquer interrupções ou perturbações. À medida que as perguntas eram 
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realizadas, o pesquisador questionava se havia alguma dúvida quanto ao entendimento 

do enunciado. As eventuais dúvidas relativas à pesquisa como um todo, foram 

prontamente esclarecidas pelo pesquisador, sem que tenham sido identificadas 

dificuldades na compreensão dos enunciados das questões. 

 



 

6. Painel de Experts 

O painel de experts iniciou-se a partir da indicação da psicóloga integrante da 

equipe do projeto Vida com Maturidade, que trabalha aspectos psicossociais decorrentes 

da aposentadoria dos servidores da UFRN. Na ocasião, foram indicados 04 dos 

integrantes que compuseram o grupo de participantes que totalizou sete pessoas, 

doravante nominadas de EXP1 a EXP7 (Tabela 04). A maioria destes profissionais é do 

sexo feminino sendo a média etária de 57 anos. (03 também se enquadram na condição 

de idosos pois tem mais de 60 anos). Seu tempo de experiência profissional com idosos 

(TEPI) varia entre 02 e 60 anos de atuação. Todos têm atuação direta (média de 23,9 

anos), porém apenas 03 possuem formação específica. Sua formação profissional é 

variada: assistência social, pedagogia, sociologia, antropologia, advocacia, geriatria e 

gerontologia. As funções e cargos atualmente ocupados foram: coordenação em 

associações, grupos de convivência e do núcleo de projetos da terceira idade, 

presidência dos conselhos estadual e municipal dos direitos da pessoa idosa, de ONGs, 

UnATI, clínica médica e outros. 

Tabela 04 
Participantes do Painel de Experts 

Participante Sexo Idade Profissão TEPI2 Atuação 

EXP1 F 62 Técnica em Gerontologia 33 Coord. Grp. Conviv. 
ARPI 

EXP2 F 56 Pedagoga 20 Coord. UnATI UnP 

EXP3 F 48 Advogada 12 Pres. Conselho Estadual 
Idoso 

EXP4 F 68 
Socióloga, Antropóloga, 

Esp. Gerontologia 

 
20 Ex-Pres. Cons. Estadual 

Idoso 

EXP5 F 29 Assist. Social. 02 Coord. API Conviver 

EXP6 M 84 Médico 

 
60 Geriatra 

EXP7 F 52 Socióloga, Antropóloga, 

Advogada 
20 Pres. Cons. Municipal 

Idoso 
Fonte: Dados de campo da pesquisa. 

                                                           
2
 Tempo de experiência profissional com idosos em anos. 
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Os resultados quanto aos 03 eixos da pesquisa (suporte socioambiental, interação 

social e envelhecimento ativo) foram sumarizados na Tabela 05 e comentados a seguir. 

Tabela 05 
Síntese dos resultados das entrevistas 

Part. Envelhecimento Ativo Suporte Socioambiental Interação Social 

EXP1 • Ocorre quando o idoso tem boa saúde, 
autoestima e qualidade de vida. 

• Transporte público gratuito e adequado. 
• Estrutura para permanência: com bancos, 
mesas, banheiro, água potável.  
• Estrutura para atividades: espaço para 
apresentações culturais, jogos e exercícios físicos. 
• Sombreamento natural e artificial. 
• Orientação de profissionais. 
• Proporcionar o sentimento de segurança. 
• Programas de atividade destinados ao idoso. 
• Proximidade da residência do usuário. 

• Fazer contato 
com outras pessoas. 
• Conversar. 
• Ser ouvido. 
• Encontrar 
amigos. 
• Realizando 
atividades. 

EXP2 • Proposta de estilo de vida com intenção de 
preservar as capacidades funcionais, sociais, 
intelectuais, físicas e psicológicas. 
• Um ser ativo que respeita seus limites. 
• Possibilidade de novas descobertas e de 
realização do potencial. 

• Proporcionar o sentimento de segurança. 
• Acessibilidade. 
• Estrutura para diversas atividades. 
• Sombreamento natural e artificial para 
abrigar-se do sol e da chuva. 
• Orientação de profissionais. 

• Conversar. 
• Realizando 
atividades 
• Encontrar 
amigos. 

EXP3 • Manter-se ativo e envolvido em seu meio 
social gozando de boa saúde ou que possa 
compensar doenças. 
• É necessário ter um suporte material, afetivo 
e informativo. 

• Estrutura para permanência: bancos, água, 
banheiros. 
• Apoio familiar. 
• Aprazibilidade / beleza cênica. 
• Sombreamento. 
• Orientação profissional. 
• Acessibilidade 
• Proporcionar o sentimento de segurança. 

• Realizando 
atividades. 
• Encontrar 
amigos. 

EXP4 • Diz respeito ao idoso que se dedica a manter 
sua autonomia e independência. 

• Calçamento em boas condições de uso. 
• Acessibilidade. 
• Sombreamento 
• Proporcionar o sentimento de segurança. 
• Estrutura para permanência. 
• Orientação profissional. 

• Conversar. 
• Realizando 
atividades. 

EXP5 • Uma forma de envelhecer de modo saudável 
preservando a qualidade de vida por meio de 
atividades que envolvam socialização. A família 
pode interferir nesse processo, facilitando ou 
dificultando. 

• Proximidade da residência do usuário. 
• Transporte público gratuito e adequado. 
• Presença de outras pessoas para conversar. 
• Estrutura para atividades: jogos. 
• Aprazibilidade / beleza cênica. 
• Acessibilidade. 
• Proporcionar o sentimento de segurança. 
• Orientação de profissionais. 

• Fazer contato 
com outras pessoas. 
• Encontrar 
amigos. 
• Conversar. 

EXP6 • Envelhecimento participativo e permanente. 
• A atividade física auxilia a saúde mental sendo 
indispensável ao bom funcionamento do cérebro. 
• A atividade mantém o estado geral da saúde. 
• É preciso mudar os hábitos dos sedentários. 

• Calçamento em boas condições de uso. 
• Aprazibilidade. 
• Sombreamento natural. 
• Orientação de profissionais. 
• Proporcionar o sentimento de segurança. 

• Conversar. 

EXP7 • É o envelhecimento baseado na felicidade. 
• É possível estar ativo dentro de casa, lendo, 
usando internet, interagindo e participando da vida 
comunitária e familiar. 
• Ser ativo, além da atividade física, inclui outras 
que permite a estimulação mental, afetiva e social. 
• O idoso deve se realizar no que faz, mesmo 
que possa seja em uma atividade sedentária. 

• Sombreamento natural ou artificial. 
• Acessibilidade. 
• Aprazibilidade / beleza cênica. 
• Presença de familiares. 
• Proporcionar o sentimento de segurança. 
• Estrutura para atividades. 
• Acessibilidade. 
• Orientação de profissionais. 

• Realizando 
atividades. 

Fonte: Dados de campo da pesquisa  
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6.1. Envelhecimento Ativo 

As respostas dos participantes, indicam que os profissionais relacionam o EA à 

aquisição ou manutenção da saúde e qualidade de vida, na qual se inclui a competência 

para manter a autonomia, aperfeiçoar as capacidades funcionais e utilizar seu potencial 

para realizações pessoais respeitando seus limites. Foi ressaltado que a proposta do EA 

enquanto um incentivo à adoção de um estilo de vida saudável desfaz o conceito 

antigamente difundido que a velhice é uma etapa de repouso e descanso. Na nova 

concepção, o idoso é um ser ativo que se realiza no exercício de suas habilidades 

mentais, afetivas, físicas e sociais, resultando em uma condição de extensão de suas 

capacidades, como apregoa o conceito de plasticidade da perspectiva Life-Span do 

desenvolvimento humano.  

O entendimento do termo “ativo”, do conceito de EA não tem um sentido 

consensual entre os especialistas. Para alguns a definição se mostra imprecisa (EXP1, 

EXP3, EXP4, P5). Para outro fica claro o sentido de atividade física (EXP6). Apenas 

dois participantes (EXP2 e EXP7) demonstraram uma compreensão mais ampla e 

definida, coerente com a definição oficial de EA. 

Para estes últimos, estar ativo tem o significado de abranger todo tipo de 

atividade, de acordo com as condições e limites de cada pessoa. Deste modo, é possível 

estar ativo conversando, praticando esportes, fazendo leituras, exercícios físicos, 

visitando amigos, dançando, cantando, auxiliando nos afazeres domésticos, realizando 

trabalhos voluntários, participando de eventos religiosos, viajando e fazendo outras 

atividades de lazer. 

Nesse sentido, o EA é compreendido enquanto um conjunto de ações que 

permite ao idoso manter-se ativo nas dimensões física, mental, psíquica e espiritual. 

Estar “ativo” refere-se à participação contínua nas questões sociais, econômicas, 
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culturais, espirituais e civis, e não somente à capacidade de estar fisicamente ativo ou de 

fazer parte da força de trabalho, como mencionado anteriormente no capítulo 3. 

Deste modo, mesmo em atividades consideradas sedentárias como conversar ou 

participar de jogos de mesa, o idoso pode estar de acordo com os preceitos do EA 

Entretanto, ressalta-se que os indivíduos obterão benefícios maiores na medida em que 

puderem manter-se em atividade no maior número possível de dimensões. É preciso 

considerar a necessidade de se respeitar os limites individuais, o que implica reconhecer 

a realidade da heterogeneidade da experiência de envelhecer. Cada indivíduo possui 

suas capacidades e limitações, sejam elas de caráter físico, mental, afetivo ou social. A 

realização pessoal deve ser avaliada ponderando-se as possibilidades individuais. Nesse 

sentido, idosos que não praticam o EA seriam aqueles que tendo condições de exercitar 

suas capacidades, isto é, não há impedimentos explícitos ou implícitos, não o fazem por 

uma deliberação de foro íntimo, acarretando prejuízos à saúde e ao bem-estar, 

representando uma afronta aos pressupostos do EBS. 

Um dos entrevistados demonstrou essa preocupação (EXP6) ao mencionar a 

dificuldade em modificar o hábito de pessoas sedentárias, indicando um campo fértil, 

próprio de exploração da Psicologia, a promoção da mudança de comportamento. 

É o envelhecimento participativo e permanente [Envelhecimento Ativo]. Do mesmo 
modo que os músculos necessitam de atividades, a mente também precisa de 
atividade constante. A atividade física auxilia a atividade mental. Não é só a 
circulação que melhora. Quando nos movimentamos, levamos o combustível 
necessário para o cérebro, oxigênio e glicose. Não é fácil mudar a mente e o 
comportamento de quem já está estruturado. O paciente precisa ter consciência de 
que precisa se cuidar (EXP6). 

Quanto a esse aspecto, outro participante (EXP2) aponta algumas possibilidades 

de enfrentar esse desafio ao citar a importância do suporte socioambiental que pode ser 

promovido nos EAUPs que incentive o idoso a explorar suas capacidades e 

possibilidades de realização pessoal. 
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Esses espaços têm um significado muito grande para os idosos no sentido da 
interação social, mas para isso, é preciso: 

- Segurança para evitar assaltos ou constrangimento aos idosos; 
- Condições de acessibilidade adequadas às características de mobilidade dos 
idosos; 
- Propiciar atividades que sejam do interesse dos idosos tais como jogos e outras 
opções de cultura e lazer. As atividades não podem se restringir a caminhadas e 
exercícios físicos; 
- Elementos sociais, estruturais e ambientais que favoreçam a permanência do 
idoso, sem permanência não há o requisito mínimo para a interação e para o EA. 
Especialistas que orientem a atividade dos idosos nas ATIs. Isso já foi discutido na 
Conferência Municipal, o uso inadequado pode trazer prejuízos à saúde do idoso 
(EXP2). 

6.2. Suporte socioambiental para a interação social 

O suporte socioambiental para a interação social foi identificado pelos 

participantes como elementos presentes no ambiente físico e social que podem 

influenciar a presença, o uso e a permanência dos idosos nas praças. A Tabela 06 

apresenta a relação dos elementos mencionados e sua frequência pelos entrevistados, 

mostrando em ordem crescente os elementos mais mencionados pelos especialistas, 

podendo indicar o grau de relevância que atribuem a estes itens. 

Tabela 06 
Frequência dos elementos do suporte socioambiental – painel de experts 

Categoria Frequência Participantes 

Sentimento de segurança 7 Todos 

Orientação Profissional 7 Todos  

Acessibilidade 7 Todos 

Sombreamento 6 
EXP1, EXP2, EXP3, EXP4, EXP6, 

EXP7 

Estrutura para atividades 4 EXP1, EXP2, EXP5, EXP7 

Aprazibilidade 4 EXP3, EXP5, EXP6, EXP7 

Estrutura para permanência 3 EXP1, EXP3, EXP4 

Apoio familiar 2 EXP3, EXP7 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 

6.2.1. Sentimento de segurança 

Esse aspecto do ambiente social também aparece em outros estudos e relatórios 

enquanto fator decisivo de permanência nos EAUPsa respeito do idoso e seu ambiente. 
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De acordo com a literatura, o receio quanto à segurança pessoal age como uma das 

principais barreiras contra a frequência das pessoas em EAUPs, principalmente de 

idosos, crianças e mulheres (Cattell et al., 2008; Thompson & Travlou, 2007; Vohra et 

al., 2008). 

Para os especialistas participantes da pesquisa, o sentimento insegurança, ainda 

que não existam ocorrências explícitas de crimes ou delitos, pode ser responsável pela 

ausência de participação nas atividades ao ar livre nas praças. 

Falta o suporte que os idosos precisam. Falta segurança. As praças estão 
abandonadas, os idosos relatam que há grupos de pessoas consumindo drogas. Os 
idosos deixam de frequentar as praças por medo (EXP5). 

Falta segurança para evitar assaltos e constrangimentos. Os assaltantes preferem 
atacar idosos por causa de sua fragilidade (EXP2). 

Outra forma de encorajar a presença dos idosos nas praças foi apresentada pelo 

participante EXP7 nos seguintes termos: “A participação familiar junto com o idoso nas 

praças pode incentivar a participação. O idoso se sente mais seguro, mais protegido. 

Não se sentiria intimidado por outros grupos se estivesse presente com a família”. 

6.2.2. Orientação de profissionais 

Outro aspecto do suporte socioambiental de destaque por ter sido mencionado 

por todos os entrevistados foi a necessidade de orientação de profissionais nas praças. 

Essa recomendação se deve principalmente à existência dos equipamentos conhecidos 

como academias da terceira idade (ATIs), instalados em algumas praças da cidade, 

destinados à prática de exercícios físicos de baixo impacto. 

De um modo geral, os entrevistados mencionaram que falta pessoal 

especializado para orientação nas atividades (EXP1, EXP3, EXP6 e EXP7), enquanto os 

participantes EXP2 e EXP4 alertaram para os possíveis prejuízos à inobservância desse 

aspecto. 
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De um modo geral, o estado é precário, não há interesse do poder público nas 
praças para o uso dos idosos e a estrutura física é inexistente. As opções que 
oferecem estruturas de academias ao ar livre precisam ter orientação de 
especialistas nessas atividades, o que não ocorre. O uso inadequado dos aparelhos 
da ATI sem orientação profissional pode trazer prejuízos à saúde do idoso (EXP2). 

Não basta ter o espaço da praça. Não basta também ter a ATI e não ter quem 
oriente. Um exercício mal orientado pode causar mais mal do que bem (EXP6). 

Nas [praças] que tem ATIs, deve ter instrutores, profissionais preparados para dar 
orientação aos idosos que fazem os exercícios. Alguns exercícios são perigosos se 
não forem feitos corretamente (EXP4). 

O participante EXP5, além de recomendar a presença de profissionais para 

orientação nas práticas de exercícios físicos e incluiu um comentário a respeito de 

possíveis conflitos de interesses no uso dos aparelhos das ATIs, muitas vezes ocupados 

por criança e adolescentes, inclusive como brinquedos. 

As academias da terceira idade foram criadas para o uso preferencial do idoso, 
mas muitas vezes são outros grupos que usam a maior parte do tempo. Além disso, 
é necessário haver um acompanhamento profissional para o apoio nas atividades 
físicas (EXP5). 

Além da preocupação evidente quanto ao zelo para com o equipamento e sua 

manutenção, essa fala pode apresentar possíveis indicativos de comportamento 

socioespacial humano em questões como territorialidade, em relação a diferentes 

populações que usam um espaço comum. Essa possibilidade será explorada no contexto 

das metodologias empregadas diretamente com os usuários idosos das praças. 

6.2.3. Acessibilidade 

Item do suporte socioambiental referente às condições de uso e acesso dos 

espaços das praças pelos idosos, incluem-se nessa categoria os temas voltados à 

condições de uso das vias públicas, ruas e calçadas, transporte público, proximidade da 

praça em relação a residência do usuário e outras condições relacionadas a mobilidade. 

As respostas dos entrevistados em relação a esse ponto demonstram graves 

preocupações com o bem-estar dos idosos ao frequentar os espaços abertos urbanos 

públicos em geral. 
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É necessário que os espaços abertos da cidade sejam adaptados para o uso do 
idoso, para que este possa ter opções acessíveis e baratas de sair de casa e ter 
uma atividade no seu próprio bairro, sem que tenha que se deslocar grandes 
distâncias, muitas vezes com dificuldades de acesso seja pela distância, pelas 
condições de transporte e mobilidade que são inadequados para os idosos (EXP1). 

Existe um despreparo de motoristas de ônibus do transporte público, poucas linhas 
de ônibus urbano (EXP1). 

A acessibilidade é essencial. A pessoa idosa que tenha condições de mobilidade 
reduzida precisa ter condições para poder subir rampas. É preciso ter degraus, 
barras de apoio, bancos na altura suficiente para sentar-se sem cair, iluminação 
para a participação no período noturno (EXP7). 

As falas acima estão mais relacionadas ao aspecto da mobilidade, principalmente 

para idosos que dependem de transporte público e idosos com mobilidade reduzida. 

Apontam também para a necessidade de treinamento ou postura profissional mais atenta 

e cuidadosa por parte dos motoristas de ônibus ao conduzir os idosos que apresentam 

condições de mobilidade mais reduzidas do que adolescentes, jovens e adultos. 

Ainda em relação à mobilidade, há ainda um aspecto mais básico em termos de 

mobilidade urbana. Os entrevistados mencionaram o que muitas ocorrências de fraturas 

em idosos nos setores de traumatismo dos hospitais da cidade se devem a acidentes 

relacionados às péssimas condições de mobilidade para os pedestres. As vias públicas 

apresentam graves problemas à segurança e à integridade física de seus usuários por 

diversas irregularidades tais como pisos escorregadios, desnível de uma calçada para 

outra, buracos nas ruas e calçadas, muitas vezes abertos por empresas que prestam 

serviços públicos, veículos estacionados de forma irregular, entre outras. 

A acessibilidade é muito deficitária. As ruas e os calçamentos representam 
barreiras à sua mobilidade. Buracos, desníveis nas calçadas já vitimaram muitos 
idosos (EXP2). 

De uma forma geral, deixa a desejar. Não tem conforto. Os bancos ou são baixos 
demais ou altos, inclinados demais. Falta manutenção, calçamento, presença de 
lixo e entulhos que dificultam a mobilidade (EXP5). 

Não tem como andar em uma praça toda esburacada (EXP4). 
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O participante EXP1 mencionou que uma forma de auxiliar o idoso a sair de 

casa para frequentar os EAUPs sem enfrentar tantas barreiras à sua mobilidade seria 

adequar as praças próximas à sua moradia às suas condições de uso, incentivando a 

integração social com sua própria comunidade. Com essa medida, o idoso não precisaria 

ter que se deslocar até locais mais distantes da cidade que oferecem o suporte necessário 

à sua permanência e atividades. 

6.2.4. Sombreamento 

O sombreamento foi um fator indicado por quase todos os participantes em 

referência tanto ao sombreamento natural (proporcionado por árvores, arbustos ou outro 

tipo de vegetação) quanto ao sombreamento artificial (proporcionado por abrigos 

construídos para proteção contra as intempéries da chuva e do sol e estruturas tipo 

caramanchão que recebem plantas ornamentais). 

O sombreamento foi o segundo aspecto do ambiente de praças mais citado pelos 

especialistas, apenas EXP5 não o mencionou. Esse destaque ocorreu provavelmente 

devido às características climáticas da cidade de Natal, que possui elevados índices de 

radiação solar. 

A menção desse aspecto reforça a necessidade de se alertar a respeito da falta ou 

da inadequação de elementos que proporcionem sombreamento nas praças natalenses, 

pois trata-se de uma condição essencial para qualquer pessoa que frequente espaços ao 

ar livre em cidades tropicais, como ilustram os trechos a seguir. 

O Brasil é um país tropical e o Nordeste é uma região quente. Este tipo de lugar 
dificulta a participação dos idosos durante o dia. Até parece que quem projeta as 
nossas praças não entende que Natal é uma cidade quente. As praças precisavam 
ser muito mais arborizadas. Os idosos não podem ficar sofrendo no calor. Precisa 
ter espaços com sombra (EXP7). 

A condição climática de Natal com forte insolação torna quase impossível sair ao 
ar livre a pé se não tiver uma boa arborização (EXP4). 
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Outros aspectos citados pelos participantes, embora em menor quantidade 

foram: estrutura para atividades (4 menções), aprazibilidade (4), estrutura para 

permanência (3) e apoio familiar (2) – comentados a seguir. 

6.2.5. Estrutura para atividades 

Esse elemento foi citado pelos participantes enquanto uma forma de tornar o 

ambiente das praças mais atrativo aos idosos, diversificando a possibilidade de 

atividades que possam ser realizadas. A diversidade de opções e o contato 

intergeracional auxiliam na motivação do idoso sair de casa e realizar atividades de 

forma satisfatória. Nesse sentido, esse elemento tem impacto direto na execução das 

propostas do EA e pode influenciar na melhoria do bem-estar e da qualidade de vida dos 

usuários. Essas afirmações são consoantes com as encontradas na literatura, como visto 

no capítulo 3. 

As estruturas mais mencionadas pelos experts foram: espaços específicos para 

apresentações culturais, para jogos, exercícios físicos e atividades de lazer. 

Sem estrutura não tem motivação para o idoso ir ao local.... Faltam opções de 
lazer, esporte e cultura (EXP1). 

É preciso propiciar atividades que sejam do interesse dos idosos tais como jogos e 
outras opções de cultura e lazer. As atividades não podem se restringir a 
caminhadas e exercícios físicos (EXP2). 

As condições de suporte são muito fracas, quase inexistentes.... É preciso consultar 
o idoso, saber o que ele tem como prioridade para sua atividade nas praças. 
Muitas vezes se pensa que ter uma Academia da Terceira Idade é o que vai melhor 
atender aquela comunidade de idosos, mas nem sempre é assim. Outras opções 
podem atender melhor a expectativa do idoso como espaço para jogar dama, 
xadrez, dominó, buraco, sueca.... É preciso ter outras opções, é preciso que o 
poder público se preocupe com esses espaços que são muito carentes de 
acessibilidade, de estrutura física e de apoio profissional. Porque o idoso não vai 
frequentar esses espaços se não tiver aquilo que for do interesse, se ele não se 
sentir seguro e se a estrutura do espaço não for adequada para as condições 
físicas do idoso (EXP7). 
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6.2.6. Aprazibilidade 

Item que envolve as respostas relacionadas ao sentimento de bem-estar 

psicológico pela contemplação (de cenários, paisagens, espaços, eventos, pessoas e 

atividades em geral), tornando o ambiente agradável àquele que observa. As referências 

mais comuns a esse tipo de elemento foram: paisagismo, estado geral de limpeza, 

manutenção e conservação das praças e seus equipamentos. 

Os entrevistados conceberam a aprazibilidade de uma praça enquanto uma forma 

de incentivo à participação dos espaços de uma praça. Entretanto, relatam que a quase 

totalidade das praças da cidade está aquém de poder proporcionar esse aspecto aos seus 

frequentadores.  

É preciso haver boas condições físicas, praças sem buracos, com calçamento em 
bom estado de conservação, precisa estar limpa, livre de lixo, ter árvores 
suficientes (EXP6). 

É preciso que o local [praça] seja aprazível, bonito, que as pessoas sintam 
vontade de frequentar (EXP7). 

6.2.7. Estrutura para permanência 

A estrutura para permanência é imprescindível para que as pessoas se 

mantenham nos ambientes. As necessidades dos idosos são em geral, as mesmas das 

pessoas de outras idades, contudo, os idosos estão em uma condição de saúde que 

requer uma atenção maior. Parcela significativa faz uso de tratamento medicamentoso 

para doenças mais frequentes como diabetes e hipertensão, sendo necessária a 

facilitação do acesso a bancos, mesas, água potável e banheiros. 

Há a inexistência ou precariedade de bancos, banheiros, sombreamento e água 
potável, porque muitos idosos fazem uso de medicação diurética e precisam ir ao 
banheiro mais vezes (EXP1). 

...o idoso que toma remédio de pressão que tem efeito diurético precisa de 
banheiro. Além disso, precisa ter nas praças bancos, pontos de água potável e 
mesas fixas para que possam permanecer por mais tempo (EXP4). 
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6.2.8. Apoio familiar 

Aspecto citado por dois especialistas, EXP3 e EXP7, referindo-se que a presença 

e incentivo da família nos ambientes externos próximos à moradia é uma forma a 

proporcionar aos idosos sentimentos de conforto e segurança, favorecendo sua 

participação nas atividades. 

[para a promoção do envelhecimento ativo nas praças é preciso] Espaço físico 
adequado e orientação da família para que estimule o idoso a participar desses 
espaços (EXP3). 

A participação familiar junto com o idoso nas praças pode incentivar a 
participação. O idoso se sente mais seguro, mais protegido. Não se sentiria 
intimidado por outros grupos se estivesse presente com a família (EXP7). 

Ao considerar os elementos do suporte socioambiental supracitados, todos foram 

contemplados pela literatura consultada, exceto orientação profissional e sombreamento, 

indicando uma característica peculiar do suporte socioambiental na área de estudo. 

Outros foram mencionados apenas uma vez tais como: programas de atividades voltadas 

para o público idoso e presença de outras pessoas para conversar. 

6.3. Interação social 

As respostas dos experts referentes à dimensão da interação social apontaram 

cinco categorias apresentadas na Tabela 07. 

Tabela 07 
Categorias de interação social – painel de experts 

Categoria Frequência Participantes 

Conversar 5 
EXP1, EXP2, EXP4, EXP5, 

EXP6 

Realizando atividades 5 
EXP1, EXP2, P3, EXP4, 

EXP7 

Encontrar amigos 4 EXP1, EXP2, EXP3, EXP5 

Fazer contato com outras pessoas 2 EXP1, EXP5 

Ser ouvido 1 EXP1 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
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Conversar, encontrar amigos e interagir socialmente realizando atividades 

físicas, recreativas ou de lazer foram mencionados frequentemente nos estudos 

nacionais e internacionais com idosos em espaços abertos, indicando que as 

necessidades de socialização nesses ambientes se assemelham aos públicos de diversos 

países. Ressalta-se que os especialistas entrevistados também reconheceram essa 

importância. Embora os itens: “fazer contato com outras pessoas” e “ser ouvido” 

tenham sido menos frequentes, também figuram na literatura investigada enquanto 

elementos de prática dos idosos nos EAUPs, como ilustram os depoimentos a seguir: 

Encontrar as pessoas, conversar e ser ouvido, reforçar laços de amizade, 
preencher seu tempo, se distrair, realizar atividades de jogos, esporte, cultura e 
lazer (EXP1). 

Caminhadas com amigos, atividades físicas, convivência social. Os idosos se 
sentem muito isolado, alguns dentro da própria família, mesmo dando atenção a 
eles. Atualmente as famílias estão em um ritmo de atividades que os afastam de 
casa (EXP2). 

A utilização das ATIs é a atividade de interação social mais comum praticada por 
idosos nas praças de Natal atualmente (EXP7). 

6.4. Contribuição das praças para a interação social e o envelhecimento ativo 

Além dos elementos relacionados às categorias acima descritas, o roteiro de 

entrevistas propiciou a investigação da relevância das praças para a interação social e 

envelhecimento ativo na concepção dos especialistas. 

Para os participantes, as contribuições das praças somente são possíveis na 

medida em que ofereçam condições mínimas de suporte socioambiental para o uso e 

permanência, que inclui: condições de segurança pessoal, estruturas adequadas para 

realização de atividades (como jogos, cultura, lazer, ATIs), estruturas para a 

permanência (como mesas, bebedouro, banheiros, bancos), sombreamento e condições 

de acessibilidade no trajeto e no local de uso. 
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Por se tratar de espaços de uso comum, as praças permitem uma integração à 

vida da comunidade, pois: “Há a troca de ideias, há a interação do idoso com a 

sociedade de uma forma geral por meio do contato com outras pessoas, por meio do 

contato desse idoso com as condições de sua vizinhança.” No mesmo sentido, continua 

EXP3: “Muito importante, mantém o idoso em contato com sua comunidade. Permite a 

realização de atividades entre idosos sem segregação social ou etária”. 

Além dos aspectos relativos aos benefícios coletivos, os entrevistados indicaram 

benefícios pessoais relacionados à saúde, bem-estar e à prevenção do isolamento social. 

O idoso que interage com as pessoas melhora sua auto-estima e tendo boa auto-
estima ele melhora a saúde a qualidade de vida e o seu bem-estar, sente-se 
integrante e participante da sociedade (EXP1). 

Nas caminhadas, os idosos acabam formando grupos, encontrando amigos, 
fazendo novas amizades, tem um encontro com a natureza.... Os idosos se sentem 
muito isolados, alguns dentro da própria família, mesmo dando atenção a eles. 
Atualmente as famílias estão em um ritmo de atividades que os afastam de casa 
(EXP2). 

Principalmente para a finalidade de socialização [uso das praças]. A solidão 
prejudica muito o idoso. A família sai para o trabalho, para o estudo, deixa o 
idoso isolado (EXP4). 

A atividade ao ar livre permite um aproveitamento melhor do oxigênio, permite 
maiores possibilidades para o relacionamento social. Isso ajuda na saúde dos 
idosos (EXP6). 

Os participantes EXP2, EXP4 e EXP7 apontam um aspecto bastante valorizado 

pela literatura de espaços abertos (ALR, 2010a; ORC, 2010; 2007; Woolley, 2005) que 

é o acesso gratuito, irrestrito e universal, a possibilidade da participação de pessoas de 

diversas etnias, condição social e faixa etária, o que permitiria uma maior possibilidade 

de trocas afetivas, sociais e culturais para todos os usuários. 

Nesses espaços ocorre também a integração de pessoas de diversos grupos 
socioeconômicos, de outras idades porque o espaço é aberto e isso favorece a 
socialização.... Como esses espaços geralmente são públicos e abertos a presença 
de qualquer pessoa, o idoso pode ter um contato intergeracional (EXP2). 

São ambientes de extrema importância por serem espaços que permitem a 
participação. Nesses locais o idoso pode andar ao ar livre sem se preocupar com o 
trânsito, carros em alta velocidade. A possibilidade dos idosos se conviverem sem 
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barreiras sociais. Cada instituição tem suas propostas, atividades e acabam por 
selecionar as pessoas que são atendidas. As instituições são por assim dizer, 
fechadas para certo público. Nos espaços abertos não há essa separação (EXP4). 

Vejo grande potencialidade das praças enquanto espaço de coletividade, de 
solidariedade entre as pessoas se essa cultura do respeito às diferenças estiver 
internalizada nas pessoas (EXP7). 

Apesar disso, conforme afirma um dos participantes, “Na cidade de Natal 

existem poucos espaços abertos que oferecem as condições mínimas para essas 

possibilidades de interação social para os idosos. Algumas praças são extremamente 

inadequadas para uso e permanência de qualquer faixa etária”. 

Complementando esse entendimento, alguns dos participantes relatam que esses 

espaços estão nessa situação por que: “Não estão sendo cumpridas as recomendações 

das políticas públicas voltadas para os idosos” (EXP4). 

Outra reflexão oportuna, feita por um participante apontou diferenças na 

qualidade entre ambientes domésticos e ambientes externos, defendendo que os 

externos permitem uma vivência social mais enriquecida em relação ao doméstico: 

Esses espaços têm um significado muito grande para os idosos no sentido da 
interação social. Os resultados das atividades externas que os idosos realizam são 
muito melhores do que as que são realizadas dentro de casa. As atividades que os 
idosos desenvolvem no lar passam a ser uma atividade rotineira em função dos 
outros, filhos, netos, marido. A atividade externa, fora de casa é em benefício 
próprio e envolve a interação com pessoas diferentes. Desta forma, a ocupação em 
atividades dentro de casa tem um significado, fora de casa tem outro (EXP2). 

Provavelmente esse posicionamento do entrevistado tem relação com o 

momento temporal vivido, como mostra outra fala da mesma participante: 

A importância é muito grande [EAUPs]. A pessoa que vive este momento da vida 
geralmente tem mais tempo disponível, sem compromisso com horários de 
trabalho, por esse motivo, espaços abertos são locais em que é abre a 
possibilidade de que os idosos possam ir ao encontro de outras pessoas que 
tenham a mesma disponibilidade (EXP2). 

Por fim, a participante EXP7, menciona que as praças possuem grande potencial 

para a socialização dos idosos, e acrescenta outra linha de discussão acerca da questão. 

Afirma que existem barreiras culturais que se expressam na forma de intolerância 
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intergeracional para com os idosos. Nesse sentido, o foco para a promoção da 

socialização nos espaços abertos seria a realização de intervenções na cultura e não em 

aspectos como suporte socioambiental. 

O potencial das praças para a promoção de interações sociais nos idosos é 
enorme. Na minha percepção fica apenas na possibilidade, na potencialidade. 
Pelo que a gente tem visto, não há integração entre as gerações. Há uma 
concepção cultural equivocada de velhice inserida principalmente na juventude 
caracterizada pela falta de um olhar voltado para o envelhecimento. As pessoas 
têm medo de envelhecer, tem medo de parecer velhas, tem horror à velhice. 
Quando se passa a vida toda no culto à beleza, no culto à juventude e ao corpo, 
quando se depara com uma pessoa que é tudo o que você não quer ser, tudo o que 
a sociedade diz que devemos evitar e esconder, essa pessoa passará a renegar 
aquilo que está vendo. A possibilidade das praças propiciarem interações sociais 
nos idosos é imensa, mas sem haver uma cultura de tolerância às diferenças, 
ficará apenas na possibilidade. Isso é o principal, o resto virá por consequência. 
Não importa se o espaço é adaptado, se têm atrativos, se tem estrutura. Sem a 
mudança na cultura não adianta. Se o idoso não se sentir aceito no espaço, ele não 
vai participar (EXP7). 
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6.5. Comentário Geral 

Para concluir este capítulo, destacamos as seguintes contribuições: 

(a) as praças constituem importantes espaços de convivência para a terceira 

idade, tendo a possibilidade de auxiliar a preencher o tempo livre dos idosos 

(quer na prática de atividades físicas ou sedentárias), proporcionando contato 

intra e intergeracional, diminuindo a solidão e a carência afetiva; 

(b) os idosos que as frequentam costumam mostrar-se ativos, participando da 

vida comunitária;  

(c) por serem locais favoráveis às atividades físicas e sociais, a frequência às 

praças influencia positivamente na saúde física e mental dos idosos residentes 

em áreas urbanas. 

Os profissionais reconhecem a reduzida presença de idosos nas praças 

natalenses, embora haja indícios que a implantação das ATIs estejam alterando este 

quadro. Segundo eles, a reduzida participação nesse espaço deve-se a: 

(1) poucas opções de atividades para este público, pois as ATIs e outros 

equipamentos não atingem um número significativo de praças; 

(2) ausência de condições para permanência, como bancos, mesas, 

sombreamento e banheiros; 

(3) precariedade da manutenção, sobretudo dos pisos; 

(4) dificuldade de acesso direto ao local devido à condição de uso das calçadas 

circundantes (percurso habitação-praça);  

(5) sentimento de insegurança (medo de assaltos ou situações constrangedoras, 

mesmo onde isso não costuma acontecer).  

Ressalte-se ainda que entre os elementos do suporte socioambiental para 

interação social citados pelos participantes, a orientação profissional não foi 

mencionada pela literatura consultada, provavelmente indicando uma característica 

peculiar do suporte socioambiental para a interação social de idosos em EAUPs. 



 

7. Seleção dos locais de estudo 

 

Os dois casos a serem estudados foram selecionados entre as 252 praças 

constantes no relatório da (PMN, 2009) em duas etapas: (a) utilização de um sistema de 

pontuação que permitiu a análise de características ambientais, resultando na 

classificação de três níveis de qualidade dos recursos ambientais das praças do 

município; b) identificação de dez praças selecionadas para a aplicação de um 

instrumento de verificação e pontuação das condições do suporte socioambiental para 

interação social de idosos. As duas praças com as melhores pontuações foram 

selecionadas como locais para a condução da parte empírica dessa pesquisa em EAUPs. 

Os procedimentos de seleção empregados nesse estudo possibilitaram a 

comparação entre a avaliação oficial da prefeitura e o instrumento de protocolo de 

observação criado pelo autor, bem como o estabelecimento de algumas relações entre o 

nível de recursos das praças com características sociodemográficas dos bairros e regiões 

da cidade. Além disso, a aplicação dos protocolos forneceu os parâmetros para a 

avaliação do suporte socioambiental das praças investigadas, considerada uma 

informação importante para a realização da investigação pretendida. 

7.1. Recursos existentes nas praças 

Após a tabulação dos dados fornecidos pelo departamento de Assessoria Técnica 

da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR da cidade de Natal-RN, foram 

identificadas 252 praças a passarem pelo processo de tabulação. A distribuição das 

praças por região administrativa identificou 60 praças na Zona Norte, 90 na Zona Sul, 

72 na Zona Leste e 30 na Zona Oeste. O APÊNDICE F ilustra a estrutura da tabulação e 
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a Tabela 08 mostra a distribuição da pontuação das praças selecionadas para observação 

inicial e a pontuação comparativa (ranking) obtida com os protocolos de observação. 

Tabela 08 
Praças selecionadas para observação inicial 

Suporte Reg. Adm. Bairro Praça Tabulação Protocolos 

PRE Zona Sul Neópolis - Pirangi Praça Tarcísio Maia 13 52 
PRE Zona Sul Lagoa Nova Praça Kalina Maia 10 49 

PRE Zona Sul 
Capim Macio - 

Mirassol 
Praça Ecológica da 
Árvore de Natal 

9 39 

PRE Zona Sul Tirol Praça Augusto Leite 9,5 36 

PRE Zona Sul 
Conjunto Ponta 

Negra 
Praça Varela Barca 8 33 

PRP 
Zona 
Norte 

Potengi - Conjunto 
Santarém 

Praça Itaituba 1 6 

PRP Zona Sul Neópolis 
Praça dos 

Flamboyants II 
1 5 

PRP Zona Leste Tirol 
Praça 

Desembargador José 
Gomes de Melo 

1 6 

PRP Zona Leste Areia Preta Praça do Farol 1 5 

PRP Zona Sul Neópolis – Jiqui 
Praça Marechal 
Floriano Peixoto 

1,5 9 

Fonte: Assessoria Técnica da SEMSUR (PMN, 2009b). 

A atribuição do nível de recursos da praça foi realizada considerando a 

pontuação total obtida pelo escore da tabulação dos itens da cada praça, conforme os 

dados constantes na Tabela 09. 

Tabela 09 
Critério de pontuação dos recursos das praças 

Sigla Denominação Escore 
Total de 
Praças 

PRP Praça de Recurso Precário 
abaixo de 2,0 
(inclusive) 

20 

PRM Praça de Recurso Mediano 
entre 2,5 a 7,0 

(inclusive) 
212 

PRE Praça de Recurso Elevado 
acima de 7,5 

(inclusive) 
19 

Fonte: Composição de dados de campo da pesquisa e da (PMN, 2009b). 
 

A definição dos intervalos de valores foram propostos considerando as 20 praças 

com maior pontuação e as 20 praças com menor pontuação. A categoria PRE possui a 
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variação de uma praça a menos, pois a inclusão de mais uma praça nessa categoria 

resultaria na aceitação do ponto de corte de valor 7, resultando em 30 praças PRE, o que 

geraria uma desproporção em relação as praças de tipo PRP em 10 unidades. Uma praça 

ficou sem classificação por estar ainda em construção. 

Conforme mostra a Tabela 08, foram avaliadas sete praças PRE e cinco de PRP. 

Constatou-se nas duas avaliações, tabulação e protocolo, que a praça com maior escore 

foi a Tarcísio Maia e as com menores foram a dos Flamboyants II e a do Farol. 

Ressalta-se que a tabulação considerou somente os aspectos ambientais (recursos da 

praça) e os protocolos de observação consideraram aspectos socioambientais 

(acessibilidade, ambiente construído, ambiente natural, ambiente social, aprazibilidade). 

A organização dos dados provenientes da SEMSUR referentes aos recursos do 

ambiente físico das praças possibilitou as considerações apresentadas a seguir. 

Referindo-se à totalidade das praças avaliadas, a Figura 04 mostra que a Zona 

Sul é a região com maior número de praças, coincidindo também com a maior 

quantidade de praças PRE e PRM. As praças com exíguos recursos ambientais, cuja 

pontuação se situou abaixo de 2.1, foram totalizadas em 20, tendo um leve incremento 

na região Leste. O bairro com maior número de praças PRP é Neópolis (3) e os bairros 

com maior quantidade de praças PRE foram Capim Macio e Lagoa Nova, ambos com 3 

praças nessa condição. 
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Figura 04 – Gráfico dos recursos das praças de Natal por Região Administrativa 

(Composição de dados provenientes da PMN (2012a)) 

No que se refere à comparação entre praças e quantidade de idosos por bairro, a 

Figura 05 mostra não haver variação predominante entre elas, embora alguns pontos 

despertem atenção por mostrarem maior disparidade, tais como o bairro Potengi, 

Neópolis e Cidade Alta com maior porcentagem de praças em relação à cidade e, Nossa 

Senhora da Apresentação, Alecrim, Quintas e Felipe Camarão que possuem elevada 

porcentagem de idosos e reduzida porcentagem de praças. 

 

Figura 05 – Gráfico da distribuição de idosos e praças nos bairros natalenses 

(Composição de dados provenientes da PMN (2012a)). 

Outra possibilidade de análise é a relação entre a pontuação das dez praças com 

maior escore e a porcentagem de idosos em relação à população do bairro, indicada na 

Tabela 10. A distribuição dos dados permite verificar que seis dos bairros com maior 
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porcentagem de idosos (Petrópolis, Tirol, Cidade Alta, Lagoa Nova, Capim Macio e Neópolis) 

estão situados entre os dez bairros com praças de maiores escores PRE. 

Tabela 10 
Relação de praças e porcentagem de idosos no bairro 

Ord. Bairros Escore - PRE  Ord. Bairros % Idosos 

1 Neópolis 13  1 Petrópolis 23,17 
2 Lagoa Nova 10  2 Tirol 18,31 
3 Tirol 9,5  3 Lagoa Seca 17,52 
4 Capim Macio 9  4 Barro Vermelho 16,71 
5 Petrópolis 9  5 Cidade Alta 16,38 
6 Cid. da Esperança 8,5  6 Lagoa Nova 16,21 
7 Ribeira 8  7 Candelária 15,62 
8 Cidade Alta 8  8 Alecrim 15,53 
9 Ponta Negra 8  9 Capim Macio 14,6 

10 Bom Pastor 8  10 Neópolis 14,43 
Fonte: Composição de dados provenientes da PMN (2012a). 

Quantitativamente tais informações não permitem identificar uma tendência a 

uma estratégia de obras públicas voltadas para a população de idosos, haja vista que a 

praça enquanto bem público de uso comum não se limita a beneficiar uma faixa etária 

exclusiva. Contudo, a Tabela 11, mais adiante, apresenta a distribuição de ATIs por 

bairro, de acordo com a PMN (2012d), situadas nas praças, independente de sua 

pontuação na tabulação, permitindo a constatação da instalação de equipamento público 

destinado à população idosa. 

 

Figura 06 – Gráfico da quantidade de ATIs e porcentagem de idosos por bairro 
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(Composição de dados provenientes da PMN (2012a)). 

A Figura 06 apresenta o gráfico da composição de duas informações, a 

porcentagem de idosos no bairro e a quantidade de ATIs por bairro, instaladas em 

praças. Ressalta-se que também há ATIs em outros EAUPs como calçadão, ruas e áreas 

de caminhada e parques que não foram consideradas devido ao escopo dessa pesquisa. 

Esse pareamento de dados poderia indicar uma tendência a concentrar maior quantidade 

de equipamentos públicos destinados aos idosos em bairros com maior população de 

pessoas com mais de sessenta anos. Entretanto, os dados mostram que alguns bairros 

com maior quantidade de idosos como Petrópolis, Lagoa Seca, Cidade Alta, Candelária 

e Alecrim, não possuem ATIs instaladas. 

Há que se considerar que alguns idosos podem usufruir desses equipamentos nos 

bairros vizinhos devido à proximidade geográfica, o que poderia justificar a ausência de 

ATIs em alguns bairros. Pensando dessa forma, era de se esperar que houvesse ATIs 

nos bairros que fazem limite ao bairro Petrópolis, isso, contudo, não ocorre em Areia 

Preta, Mãe Luiza, Cidade Alta, Ribeira, Rocas e Praia do Meio. A única exceção é Tirol 

que possui três ATIs, conforme mostra a Figura 07. Essa constatação apresenta indícios 

que não é a demanda quantitativa de idosos que determina a instalação desses 

equipamentos urbanos nas praças da cidade. 

Apesar da ilustração indicar apenas três praças (pontos amarelos) em Petrópolis, 

a própria publicação da SEMSUR identifica oito praças no bairro, sem que tenha sido 

registrado nenhuma academia da terceira idade. Outro aspecto que desperta a atenção é 

o fato de que em toda a Zona Leste, apenas o bairro Tirol possui ATIs instaladas, como 

mostra a Tabela 11. Outra região ainda mais carente que a Zona Leste em ATIs 

instaladas é a Zona Oeste que conta com apenas dois desses equipamentos urbanos. 

  



Figura 07 – Mapa da Região Administrativa Leste

Urbanos – SEMSUR (2009

 

Na divulgação da P

para outros bairros da cidade, bem como de reforma das praças 

a SEMPLA, boa parte dos recursos que somam cerca de 7 milhões de 

destinado à implantação das ATIs 

idosos principalmente nos bairros e regiões onde há reduzido número de ATIs.

Tabela 11 

Quantidade de ATIs por Região Administrativa

Região Adm.

Zona Norte 

Zona Sul 

Zona Leste 

Zona Oeste 

Fonte: PMN (2012c)

 

 

Mapa da Região Administrativa Leste 

2009)). 

(Secretaria Municipal de Serviços

divulgação da PMN, há planos para a ampliação da instalação de mais 

para outros bairros da cidade, bem como de reforma das praças (PMN, 2013b

a SEMPLA, boa parte dos recursos que somam cerca de 7 milhões de 

destinado à implantação das ATIs (72). Essa medida, se concretizada irá beneficiar os 

idosos principalmente nos bairros e regiões onde há reduzido número de ATIs.

Quantidade de ATIs por Região Administrativa 

Região Adm. Bairros 
Quantidade 

de ATIs 

 
Potengi (4); Lagoa Azul (1); 

Igapó (1) 
6 

Lagoa  

Nova (3); Capim Macio (1); 

Neópolis (3); Pitimbu (1) 

8 

 Tirol (3) 3 

 
Cidade da Esperança (1); Bom 

Pastor (1) 
2 

PMN (2012c) 
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(Secretaria Municipal de Serviços 

, há planos para a ampliação da instalação de mais ATIs 

PMN, 2013b). Segundo 

a SEMPLA, boa parte dos recursos que somam cerca de 7 milhões de reais será 

. Essa medida, se concretizada irá beneficiar os 

idosos principalmente nos bairros e regiões onde há reduzido número de ATIs. 

Quantidade 
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Aspectos adicionais podem ser verificados com a sobreposição da renda média 

do bairro em salários mínimos com a média do escore dos recursos das praças, 

indicadas na Figura 08. Nota-se que a diminuição da média da renda não está 

diretamente relacionada à queda da pontuação da média dos recursos das praças, 

levando a descartar uma possível relação entre renda do bairro e qualidade dos recursos 

das praças. Bairros com renda média inferiores também possuem praças com recursos 

médios próximos aos bairros com rendas maiores. 

 

Figura 08 – Gráfico da relação entre renda média do bairro (% em relação à cidade) e Média 
recursos das praças do bairro (Composição de dados provenientes da PMN (2012a)). 

É preciso considerar que o efeito nivelador da média tende aumentar a 

pontuação dos elementos menos favorecidos e diminuir a pontuação dos mais 

favorecidos. Nesse sentido, um estudo dedicado ao aspecto quantitativo poderá apontar 

indicativos mais claros. 

A partir de números absolutos, verifica-se que os bairros com maior frequência 

de praças PRE são Capim Macio e Lagoa Nova, cada um com três praças nessa 

condição. O primeiro bairro está na terceira posição em relação à renda, e o segundo, 

em sétima. Verifica-se também certa estabilidade dos recursos das praças na 

distribuição por região administrativa, constatando um ligeiro aumento nas Zonas Sul e 

Leste, que são as de maior poder aquisitivo. Apesar disso, a redução na renda (expressa 

em porcentagem relativa à cidade) não é acompanhada pela redução dos recursos 
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(média dos recursos das praças dos bairros da região) das Zonas Oeste e Norte, como 

mostra a Figura 09. 

 

Figura 09 – Gráfico da distribuição da renda e dos recursos das praças por região administrativa 

(Composição de dados provenientes da PMN (2012a)). 

A pontuação dos elementos dos recursos das praças possibilitou a comparação 

entre os itens avaliados, de modo a mostrar um panorama da situação geral das praças 

da cidade, conforme disposto na Figura 10. 

 

Figura 10 – Gráfico da distribuição da pontuação dos itens avaliados nas praças 
(Composição de dados provenientes da PMN (2012a)). 

 

Destacam-se os valores referentes à avaliação de: 

• ausente – notadamente para os itens: manutenção/conservação e limpeza, 

acessibilidade, paisagismo e equipamentos de lazer e desporto. 
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• ruim – notadamente para os itens: calçamento, bancos e equipamentos de lazer e 

desporto. 

• bom – notadamente para o item: sombreamento. 

Considerando-se a qualificação de ausente, ruim e péssimo, sobressaem-se os 

itens na ordem decrescente: equipamentos de lazer e desporto, manutenção/conservação 

e limpeza, acessibilidade, bancos e calçamento. 

7.2. Suporte socioambiental para interação social 

No total, foram avaliadas 12 praças por meio dos protocolos de observação 

(APÊNDICE A), sete praças de PRE e cinco de PRP, conforme mostra a Tabela 12. 

Devido ao fato de duas praças de recursos elevados não ter presença 

significativa de idosos para os propósitos desse estudo (abaixo de 10 idosos no intervalo 

de duas horas), outras duas foram incluídas para a avaliação. 
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Tabela 12 
Sumarização da aplicação dos protocolos de observação do suporte socioambiental 

Recursos 

da Praça 
Praça Presença Acessib. 

Ambiente 

Construído 

Ambiente 

Natural 

Ambiente 

Social 
Aprazib. Total 

PRE 
Tarcísio 

Maia 

3 11 20 4 7 7 52 

100% 73,33% 60,61% 66,67% 58,33% 46,67% – 

PRE Kalina Maia 
2 11 15 3 6 12 49 

66,67% 73,33% 50% 50% 50% 80% – 

PRE 

Ecológica 

Árvore de 

Natal 

0 8 12 3 7 9 39 

0% 53,33% 40% 50% 58,33% 60% – 

PRE 
Augusto 

Leite 

2 9 12 3 5 5 36 

66,67% 60,03% 40% 50% 41,67% 27,78% – 

PRE 
Varela 

Barca 

0 10 10 5 3 5 33 

0% 66,67% 33,33% 83,33% 25% 33,33% – 

66,67% 46,67% 33,33% 0% 41,67% 26,67% – 

PRP 

Marechal 

Floriano 

Peixoto 

0 2 0 3 2 2 9 

0% 13,33% 0% 50% 16,67% 13,33% – 

PRP 
Praça 

Itaituba 

0 4 0 1 1 0 6 

0% 26,67% 0% 16,67% 8,33% 0% – 

PRP 

Des. José 

Gomes de 

Melo 

0 3 2 0 0 1 6 

0% 20% 6,67% 0% 0% 6,67% – 

PRP 

Praça dos 

Flamboyants 

II 

0 2 1 0 2 0 5 

0% 13,33% 3,33% 0% 16,67% 0% – 

PRP 
Praça do 

Farol 

0 1 2 0 0 2 5 

0% 6,67% 6,67% 0% 0% 13,33% – 

Fonte: Dados de campo da pesquisa. 
 

No que diz respeito às praças PRP, não foi constatada a presença de usuários que 

se enquadrassem nos critérios do grupo de estudo, resultando na exclusão de avaliação 

dessa categoria de praças. Uma solução foi a realizar o estudo em duas praças PRE, pois 

há maior diversidade de participantes e de interações sociais. 
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Como os critérios e categorias dos recursos das praças no levantamento da 

SEMSUR diferem dos utilizados nesse estudo, há dificuldades em realizar uma 

comparação minuciosa, entretanto sugerimos estabelecer um pareamento dos escores 

das praças obtidos por meio dos dois procedimentos, ilustrado na Figura 11. 

Apesar da leve variação das praças PRE, seus escores nos dois procedimentos as 

mantém em posições similares de ordenamento. Já, as praças PRP, apresentam a mesma 

variação de posição. Essa proximidade nos resultados permite constatar que apesar das 

diferenças nos procedimentos avaliativos, as praças e seus recursos tiveram 

praticamente a mesma identificação qualitativa por dois agentes independentes, 

indicando uma viabilidade de utilização dos protocolos de observação como 

instrumentos para verificação das condições de recursos das praças in sito. 

 

Figura 11 – Gráfico comparativo entre os escores da tabulação de dados da SEMSUR e 
protocolos de observação (Composição de dados de campo da pesquisa e da PMN 
(2012a)). 

 

De acordo com os dados constantes na Tabela 12, a Praça Tarcísio Maia teve 

pontuações altas em todos os elementos do SSA. A segunda praça melhor pontuada, 

Praça Kalina Maia teve pontuação média apenas no item ambiente natural. A praça PRE 

com presença mediana de idosos foi a Praça Augusto Leite que obteve pontuações 
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intermediárias nos outros elementos SSA. Dentre as praças desse grupo (PRE), a Praça 

Ecológica Árvore de Natal é a que chama mais atenção por estar na terceira posição do 

ranking geral (39) de SSA e ainda assim não ter apresentado presença significativa de 

idosos (escore = 0). Considerações a esse respeito serão tratadas na seção de discussão. 

Para o segundo grupo de praças, as PRP, verifica-se a ausência ou insuficiência 

de idosos nesses locais e que todos possuem escores muito baixos em todos os 

elementos do SSA, o que sugere uma associação entre SSA e presença de idosos nos 

EAUPs. Esse indicativo, contudo, não está isento da necessidade de um refinamento 

conceitual e metodológico, pois apesar de possuírem altos escores no SSA, as praças 

Ecológica da Árvore de Natal e a Varela Barca apresentaram diminuta presença de 

idosos. 

Práticas metodológicas adicionais ou futuras como questionários, surveys e 

outras que interpelem a vizinhança e as imediações das praças poderiam possibilitar 

melhor compreensão entre a discrepância de uma praça com elevado SSA onde há 

pouca participação dos idosos. Salienta-se que o presente estudo abordou diretamente os 

idosos que estavam presentes, mas não os que estavam ausentes nas praças. No que se 

refere ao aspecto conceitual, a inclusão de aspectos culturais, socioeconômicos e 

individuais como perfil de uma personalidade ativa/sedentária dos moradores do bairro, 

poderiam permitir maiores esclarecimentos. 

Outra forma de comparar os resultados obtidos com a pontuação dos protocolos 

de observação pode ser feita relacionando-se os escores obtidos com a renda do bairro e 

a porcentagem de idosos em relação ao bairro, como mostra a Tabela 13. 

Observa-se que praças de recursos precários como a Praça do Farol e a Praça 

Desembargador José Gomes de Melo situam-se em bairros de renda elevada, no entanto, 

apresentam os mais baixos escores de suporte socioambiental. Por outro lado, nota-se 
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também que praças de recursos elevados como Tarcísio Maia e Varela Barca não estão 

entre os bairros com as primeiras colocações em relação à quantidade de idosos, 

reafirmando os resultados obtidos por meio do levantamento da SEMSUR. 

 
Tabela 13 
Posição das praças avaliadas em relação à renda e idosos no bairro 

Recursos 
da Praça 

Praça 
Bairro 

%Idosos 
Posição 
% Idosos 

Renda 
Posição 
Renda 

Escore 

PRE 
Tarcísio 
Maia 

Neópolis 14,43 10º 2,32 11º 52 

PRE Kalina Maia 
Lagoa 
Nova 

16,21 6º 4,01 7º 49 

PRE 

Ecológica 
Árvore de 

Natal 

Capim 
Macio 

14,6 9º 4,71 3º 39 

PRE 
Augusto 

Leite 
Tirol 18,31 2º 6,46 2º 36 

PRE 
Varela 
Barca 

Ponta 
Negra 

10,91 24º 3,03 9º 33 

PRP 
Marechal 
Floriano 
Peixoto 

 
Neópolis 

14,43 10º 2,32 11º 9 

PRP 
Praça 
Itaituba 

 
Potengi 

11,42 21º 1,23 19º 6 

PRP 
Des. José 
Gomes de 

Melo 

 
Tirol 

18,31 2º 6,46 2º 6 

PRP 
Praça dos 

Flamboyants 
II 

 
Neópolis 

14,43 10º 2,32 11º 5 

PRP 
Praça do 

Farol 
Areia 
Preta 

14,39 11º 4,56 4º 5 

Fonte: - Composição de dados de campo da pesquisa e da PMN (2012a). 

Se a Figura 06 não indica relação entre quantidade de idosos no bairro e 

instalação de ATIs, a instalação de ATIs tem indicado a quantidade de idosos nas 

praças, haja vista que as que foram visitadas, contou com significativa presença de 

idosos (entre 12 a 42). A única exceção foi a Praça Ecológica da Árvore de Natal que 

apesar de possuir uma ATI, contou com a presença de 4 idosos, recebendo o escore 0, 

como ilustra a Figura 12. Apesar disso, há uma constatação empírica que estes 

equipamentos públicos têm atraído a presença e a participação dos idosos em atividades 

físicas e motivado a promoção de interações sociais entre os idosos. Os valores 
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alcançados no gráfico da Figura 12 indicam o escore alcançado em cada elemento, 

conforme escala de pontuação dos protocolos de observação (APÊNDICE A). 

 
Figura 12 – Gráfico da relação entre presença de idosos e ATIs nas praças 

de dados de campo da pesquisa e da PMN (2012a). 

(Composição 

 

Essa hipótese foi investigada por meio de entrevistas coletivas e individuais e da 

representação espacial da interação social dos idosos nas praças dos estudos de caso. 

 

7.3. Comentário Geral 

Durante o desenvolvimento desta etapa preparatória para os estudos de caso, por 

meio dos dados dos recursos ambientais analisados (a partir das publicações do poder 

público municipal (PMN, 2009b)) e por meio dos protocolos de observação das 

condições de SSA das praças visitadas, verificou-se que: 

Muitas praças da cidade encontram-se sem a atenção do poder municipal. Das 

252 praças analisadas, 221 (87,6%) estavam sem manutenção, o que contribui para a 

degradação da qualidade estética e ambiental, que segundo a literatura, resulta na 

percepção negativa por parte da comunidade, inibindo seu uso (motivado por 

sentimento de insegurança, falta de identidade com o lugar, etc.) 
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73,42), itens de acessibilidade (234 pçs / 92,8%), calçamento (183 pçs / 72,61%), 

paisagismo (233 pçs / 92,46%), entre outros. A ausência desses itens de forma conjunta 

ou isolada constitui-se em barreira ao uso e permanência, por não oferecer condições 

estruturais mínimas. 

A maioria das praças foi classificada como PRM, entretanto, mesmo nessa 

classificação, muitas praças não atraiam a participação do público, que foi constatada 

apenas nas PRE visitadas (ainda assim com exceções). 

As relações a respeito da qualidade de recursos das praças com dados 

sociodemográficos não revelaram dados significativos, mas forneceu indícios que os 

critérios para a instalação das ATIs seguem parâmetros outros que a porcentagem de 

idosos nos bairros. 

O emprego da metodologia empregada mostrou-se uma alternativa viável para 

identificar, avaliar e selecionar os estudos de caso a serem investigados diante de um 

universo de 252 opções. 

 



 

8. Estudo de caso 1 – Praça Augusto Leite 

Por motivos de logística do pesquisador, o primeiro estudo de caso foi 

conduzido na Praça Augusto Leite (PAL), local em que foi instalada a primeira 

Academia da Terceira Idade da cidade de Natal em 2009 (Ideias Saudáveis, 2009). A 

praça de um modo geral apresenta-se com aspecto desgastado, com focos de lixo, 

entulho e ervas daninhas em áreas reservadas ao paisagismo, chafariz quebrado com 

água suja, bancos e muretas de proteção danificados conferem ao local um aspecto de 

abandono, mesmo diante dos cuidados dos usuários idosos que concentram sua atenção 

para a área da ATI, promovendo pequenos reparos. A demarcação de setores apresenta 

traçados atrativos, havendo zonas rebaixadas e espaços destinados ao lazer passivo que, 

diante do estado de degradação não chegam a despertar a atenção. O entorno em que a 

praça se insere é altamente movimentado. Uma das laterais da praça encerra (ou inicia) 

a rua Romualdo Galvão, havendo grande circulação de veículos de transportes públicos 

e particulares. Há boa diversidade de uso no seu entorno, com prédios residenciais, 

comerciais e prestação de serviços que estimulam o uso da praça como local de 

passagem para pessoas que se deslocam para atividades profissionais, pessoais, 

educacionais, comerciais etc. Apesar da grande circulação, não se verificou o uso para 

permanência por parte dos idosos, que limitaram o uso aos equipamentos da ATI. 

8.1. Caracterização do local de estudo 

A PAL situa-se na região leste da cidade no limite dos bairros Barro Vermelho e 

Tirol, entre as ruas Joaquim Fagundes, Major Laurentino de Morais e Avenida 

Rodrigues Alves. Geograficamente ela está no bairro Barro Vermelho, mas seus 

usuários bem como a própria PMN (2009b) a consideram sediada no bairro Tirol. 
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A região é caracterizada pela presença de residências, condomínios verticais, 

variedade de centros médicos e clínicas diversas como cardiológicas, oftalmológicas, 

otorrinolaringológicas, odontológicas, hospitais, e outros serviços de saúde. Além disso, 

outros pontos de serviços promovem a circulação de pessoas pelos arredores, tais como: 

farmácia, padaria, cigarreira (instalada na praça), bar, loja de materiais para construção, 

igrejas evangélica e católica, posto desativado da polícia militar, salão de cabeleireiro e 

ponto de taxi. 

 

Figura 13 – Localização da Praça Augusto 
Leite 

 

 

Figura 14 – Visualização da Praça 
Augusto Leite 

 

 

A PAL está localizada próxima a Av. Afonso Pena, via que é parcialmente 

interditada para a caminhada de idosos nos primeiros horários da manhã e conta com 

assistência de profissionais para orientações de caminhada, alongamento, aferição da 

pressão arterial e outras dicas de saúde. Muitos idosos praticam a caminhada nesse 

espaço e só depois se dirigem para os exercícios na ATI da PAL. Para uma melhor 

compreensão da organização espacial da PAL, a Figura 15 apresenta a disposição do seu 

mobiliário urbano e elementos de suporte ambiental. 

 

(Google Maps (2013)) 

(Google Maps (2013)) 
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Figura 15 - Diagrama da Praça Augusto Leite (adaptado de Cipriani (2013)). 

 

A inauguração da ATI na PAL deu-se em 15 de maio de 2009 (embora a praça 

seja bem mais antiga) pelas Secretarias Municipais de Serviços Urbanos (SEMSUR) e 

Secretaria de Esporte e Lazer (SEL). Durante o evento, o presidente do Sindicato da 

Construção Civil do RN (SINDUSCON/RN), assinou um termo de adoção para a 

manutenção da praça dentro do programa “Adote o Verde”, válido para o período 

2009/2011 (Ideias Saudáveis, 2009). O programa que hoje conta com 80 parceiros, tem 

a função de destinar à iniciativa privada, instituições e ao cidadão a responsabilidade 

pela limpeza, manutenção, conservação e irrigação de praças parques, jardins e 

canteiros em troca do direito de publicidade (PMN, 2012c; PMN, 2013a). 

Na época, a praça passou por uma revitalização, com a restauração da 

iluminação, pintura, pequenos reparos nas estruturas de alvenaria e reativação do 

chafariz com instalação de fonte luminosa. Na ocasião, um professor de educação física 

da SEL orientou a correta utilização dos aparelhos da ATI e após essa aula inaugural, 

foi indicada a permanência do professor de segunda a sexta-feira, nos horários de 5h30 

às 8h30 e de 17h às 20h (Ideias Saudáveis, 2009). Segundo participantes da pesquisa, há 

muito tempo não há a orientação de um instrutor para as atividades na ATI. 
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Situada em um bairro considerado nobre na cidade (Gomes, 2012), no momento 

da coleta de dados, a praça aparentava estar sem os cuidados de limpeza, manutenção e 

conservação, com muitas ervas daninhas em canteiros e jardins, e arbustos em mau 

estado, principalmente no nível rebaixado da praça, lado oposto ao da implantação da 

ATI. Segundo Cipriani (2013), essa condição indica o zelo dos usuários, em especial 

dos idosos que se utilizam do local. Nesse sentido, durante as visitas não se constatou a 

presença de funcionários responsáveis pela manutenção, havia, porém uma obra de 

reforma na quadra de alvenaria. 

Apesar de não haver um responsável oficial para a manutenção da praça, 

constatou-se, assim como apontado no estudo de Cipriani (2013), verificou-se a ação de 

boa-vontade de um morador local que irriga as plantas, coleta e armazena o lixo e 

entulho. Essa ação tem se mostrado emergencial e insuficiente para realizar as 

benfeitorias necessárias no local, uma vez que diversos tipos de resíduos e rejeitos estão 

marcadamente expostos no ambiente. Durante conversa informal com o referido 

morador voluntário, este informou que por diversas vezes esteve em contato com 

setores da Prefeitura Municipal para providenciar instrumentos como mangueiras, 

vassouras, e outros itens para que ele voluntariamente pudesse realizar pequenos 

serviços na praça, porém sem êxito. Este senhor chegou a confundir o pesquisador com 

algum funcionário público que no local se fazia presente para atender alguma de suas 

solicitações. 

Além desse morador, outro voluntário, usuário da ATI, realiza manutenção de 

peças, consertos, soldas, lubrificação e pintura nos aparelhos da academia, por meio de 

uma cota mensal entre os frequentadores mais assíduos. O único funcionário público 

presente na praça realiza apenas a tarefa de aferir a pressão arterial de quem solicita. 
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No que diz respeito a equipamentos urbanos, há diversos bancos e vias de 

circulação em estado razoável de conservação, boa iluminação, arborização esparsa, 

preponderantemente na parte do nível rebaixado, playground de concreto, quadra de 

esportes e exíguos equipamentos de ginástica, ATI com equipamentos danificados, 

lixeiras inutilizadas. 

Nas vias imediatas da praça, a circulação de veículos se intensificava após as 

07:00, não coincidindo com a presença de grande parte dos idosos que frequentam o 

local entre 05:00 e 07:00. Convém mencionar que há sombreamento advindo da 

projeção de edificações sobre a área da ATI até o horário das 08:20 aproximadamente. 

Após esse horário há intensa radiação solar nessa região, verificando-se a presença de 

poucas pessoas de faixas etárias anteriores a dos idosos. Para Gomes (2012) esse fator 

dificulta o uso efetivo da praça no período diurno. 

Há poucas residências visíveis nas proximidades imediatas e que não possuem 

boa visibilidade para a rua e vice-versa, no entanto, predominam prédios residenciais 

(de 10 a 25 andares) com uma distância superior a 200mts. As clínicas, consultórios, 

centros médicos e pequeno comércio não estimulam uma sensação de segurança devido 

aos muros altos, fachadas com vidros escuros ou espelhados, grades e recursos de 

segurança como o uso de interfone. A esse respeito, convém mencionar a presença de 

moradores de rua no local que utilizam a PAL para dormir, alimentar-se e realizar sua 

higiene pessoal. O sentimento de segurança parece vir mais da ocupação nos horários 

em que os idosos estão presentes do que por outros aspectos presentes no ambiente. No 

que se refere ao transporte público, verificou-se a intensa passagem de ônibus nas 

proximidades (Avenida Prudente de Moraes e Hermes da Fonseca). A Figura 16 ilustra 

os itens mencionados.  
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Figura 16 – Painel de fotografias da Praça Augusto Leite

de campo da pesquisa). 

 

 

  
Posto policial desativado Residências próximas

  
Final da rua Romulado Galvão Uso da ATI e consultório

  
Arborização no nível rebaixado Nível rebaixado (oposto ao da ATI)

  
Acúmulo de lixo e entulho Acúmulo de lixo e entulho

  
Banho no chafariz Playgr

Painel de fotografias da Praça Augusto Leite (Acervo fotográfico: dados

 

178 

 
Residências próximas 

Uso da ATI e consultório 

 
rebaixado (oposto ao da ATI) 

 
Acúmulo de lixo e entulho 

 
Playground 

(Acervo fotográfico: dados 

  



179 
 

No início da observação, havia apenas dois idosos utilizando os aparelhos da 

ATI, logo outros foram chegando, todos a pé. Cumprimentavam-se, perguntavam sobre 

outros usuários que ainda não haviam chegado ou que há algum tempo não estava mais 

frequentando. Havia idosos mais eloquentes que falavam com todos que tinha 

oportunidade, conforme se aproximava dos aparelhos para fazer as atividades, ou ainda 

se dirigia a todos os presentes falando em um tom de voz mais alto. 

Grupos de homens que estavam em aparelhos próximos contavam piadas e 

falavam de figuras políticas da cidade. Enquanto isso chegavam dois homens que 

aparentavam serem moradores de rua que primeiramente se deitaram em bancos 

próximos e depois se dirigiram ao chafariz para jogar água no rosto, bochechar água e 

depois entrar para banhar-se. A presença e as ações dessas pessoas não foi motivo de 

alteração das atividades ou de comentários dos idosos presentes. 

Apenas o espaço da ATI era utilizado pelos idosos, os que não estavam nos 

aparelhos estavam à volta, sentados em bancos, muretas ou de pé próximos aos 

aparelhos, todos em interação verbal, nenhum dos presentes aparentou ter 

comprometimentos na mobilidade. 

Diferentemente do verificado na Praça Tarcísio Maia, nenhum idoso utilizou 

qualquer espaço da praça para fazer caminhada e somente um dos vinte e oito idosos 

que se fizeram presentes durante a observação chegou e permaneceu sem interação com 

os demais até sair do ambiente sem se despedir. 

A partir de conversa informal com um dos usuários, este informou que nenhum 

deles faz caminhada na praça. A caminhada é feita antes de chegarem à ATI da praça, 

na rua Afonso Pena que possui um suporte ambiental e profissionais dedicados a 

auxiliar com suas atividades de alongamento e aferição de pressão arterial. Outro 
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assunto espontaneamente mencionado foi o mau estado de conservação da praça e a 

falta de um instrutor para as atividades na ATI. 

 

8.2. Perfil do grupo de estudo 

O perfil do grupo de estudo foi caracterizado conforme mencionado no item 

4.2.2. As informações que se seguem se originaram da entrevista individual. 

Apesar de o grupo ter originalmente contado com a participação de 14 pessoas, 

as duas que se recusaram a assinar o TCLE solicitaram para não serem incluídas na 

pesquisa, desta forma, os dados apresentados referem-se a 12 participantes (Tabela 14). 

A maior parte foi composta por mulheres, que também predominou entre 

aqueles que não se dispuseram a participar da pesquisa. A idade variou de 62 a 75 anos 

e as atividades profissionais se distribuíram em “do lar”, comerciantes, médico, 

economista, bancários, pedagogas e professoras. Apenas 3 pessoas não eram ainda 

aposentadas, dentre os que eram, o período variou de 3 a 24 anos de aposentadoria. 

A partir dos dados constantes na Tabela 14, referindo-se a saúde física, alguns 

afirmam não ter problemas crônicos de saúde (6) e entre os que têm, foram 

mencionadas as seguintes condições: hipertensão (3), diabetes (2), deficiências 

cardíacas (1) e um participante absteve-se de responder. 

Nenhum participante mora sozinho, a maioria reside com o cônjuge ou com o 

cônjuge e um filho. Apenas um entrevistado reside com mais de 4 pessoas. A distância 

da residência em relação à praça situa-se entre 200 a 400 metros (7), permitindo que 

possam chegar a pé em um tempo médio de 10 minutos. Apenas dois participantes 

levam mais tempo, pois se deslocam a partir de bairros mais distantes (Alecrim e Praia 

do Meio). O participante que mora no Alecrim às vezes vem acompanhado dos filhos, 

os demais saem desacompanhados de sua casa. 
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Tabela 14 
Distribuição das respostas das entrevistas individuais - PAL 

Particip. Gênero Idade Profissão Doenças 
Tempo 

Frequência 
Dias 

PAL-E1 F 62 Do lar Hipertensao 4 anos Seg. a Sex. 
PAL-E2 F 64 Do lar Não tem 4 anos Seg. a Sex. 
PAL-E3 M 62 Comerciante Diabetes 4 anos Seg.Sex.Dom. 

PAL-E4 M 74 
Economista e 
bancário se absteve 1 ano 2 vzs na semana 

PAL-E5 F 71 Pedagoga 
Diabetes e 
hipertensão 4 anos Seg. a .Sab. 

PAL-E6 F 63 Comerciante Não tem 1 ano Seg. a Sex. 
PAL-E7 M 75 Médico Cardíaca 4 anos Seg. a Sex. 
PAL-E8 M 61 Bancário Hipertensão 4 anos Seg. a Sex. 
PAL-E9 F 63 Pedagoga Não tem 4 anos Seg. a Sex. 
PAL-
E10 F 60 Professora Não tem 4 anos 

Seg. a Sex. 

PAL-
E11 F 69 Do lar Não tem 4 anos 

Seg. a Sex. 

PAL-
E12 F 62 Do lar Não tem 4 anos 

Seg. a Sex. 

Fonte: Dados de campo da pesquisa. 

A presença na praça parece fazer parte da rotina diária dos participantes, pois 

apenas duas pessoas participam a aproximadamente 1 ano, todos os outros frequentam 

desde a inauguração em 2009 (12/14) e somente uma pessoa frequenta o local menos de 

4 vezes por semana. Há a predominância da participação de segunda a sexta-feira, há 

mais de quatro anos, com a permanência no local em média por 40 minutos. 

Na praça, a atividade predominante dos idosos são os exercícios na ATI e, a 

partir desse encontro no local, segundo informaram, desenvolvem o interesse em 

continuar participando para manter a saúde e interagir com os demais. Caminhada no 

Parque das Dunas e na Rua Afonso Pena foram mais citadas por aqueles que frequentam 

outros EAUPs, por serem considerados locais mais seguros. 

O participante do bairro Alecrim, que se revelou em um nível de interação com o 

local maior que os outros (faz a manutenção da praça voluntariamente, leva os filhos ao 
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local, interage com a totalidade do grupo de idosos), além de praticar ciclismo tem o 

hábito de frequentar diversos espaços abertos, nem sempre públicos ou urbanos. 

Ao se referirem ao que gostariam que houvesse na praça, todos mencionaram 

limpeza, conservação e manutenção, bem como a presença de instrutor para orientar a 

prática de exercícios. Apenas um participante mencionou a necessidade de uma 

cobertura natural (árvores) ou construída para proteger das intempéries como chuva e 

radiação solar, mas ponderou a respeito da possibilidade disso atrair outras pessoas que 

poderiam incomodá-los durante a prática dos exercícios. 

8.3. Entrevistas 

As entrevistas foram realizadas em duas etapas: coletiva e individual, para evitar 

que os participantes, no contexto de pesquisa não precisassem abandonar seu programa 

pessoal de exercícios nos aparelhos. 

A etapa coletiva teve a duração de 25 minutos e próximo a esse período, alguns 

participantes solicitaram permissão para ausentarem-se devido a compromissos 

particulares. A etapa individual foi realizada em outro dia, com as mesmas pessoas, 

enquanto realizavam suas atividades nos aparelhos, tendo a duração adicional de 120 

minutos, totalizando 145 minutos de entrevista coletiva e individual. 

Na etapa coletiva a coleta contou com o auxílio de uma pesquisadora do GEPA 

com experiência na pesquisa do comportamento em praças da cidade de Natal 

(Liberalino, 2011). 

A dinâmica de entrevista foi iniciada após o convite do pesquisador aos idosos 

presentes no espaço da ATI para participarem de uma pesquisa a respeito do uso da 

praça. Os interessados foram reunidos em uma das muretas próximas da ATI, alguns se 

sentaram, outros permaneceram de pé. Os quatorze participantes se mostraram dispostos 

a responder as questões propostas pelos pesquisadores que os incentivavam a se 



183 
 

expressarem. Alguns falavam menos justificando que alguém já havia dito o que 

pretendiam, outros se expressavam com facilidade, contando com a concordância, 

discordância ou ainda o complemento da fala pelos demais. Ao final, três tiveram que se 

ausentar antes do término e dois se recusaram a assinar o TCLE. 

A seguir, serão apresentados os principais resultados das entrevistas coletivas e 

individuais subdivididos em função das temáticas abordadas. 

8.3.1. O ambiente da praça 

Os participantes foram unânimes ao afirmar que são atraídos à praça para utilizar 

a ATI. Parte dos que hoje frequentam o local, anteriormente caminhavam na rua, mas 

quando surgiu a ATI passaram a ir à praça. Uma participante disse que mora na região 

desde 1980, mas só depois da academia começou a frequentar o local. “Se algum 

companheiro da praça se ausenta por um período, os demais começam a sentir sua 

falta e chegam a ir até a casa dele para saber o motivo de não estar vindo” (PAL-E12). 

Para a maioria, a utilização dos equipamentos auxilia a melhoria e conservação 

da saúde, seu motivo inicial para frequentar o espaço. 

Se não existisse a ATI na praça, a gente estava em casa sem fazer nada. Se chegar 
o dia que a gente não puder mais usar a ATI, acho que a gente vai continuar se 
reunindo, aqui mesmo pra conversar, porque vir pra cá já faz parte da nossa 
rotina. (PAL-E9). 

Outro motivo apontado para o uso do espaço da praça foi a gratuidade e a 

liberdade de todos poderem participar sem restrições. 

A praça é 0800! (PAL-E12) 

A praça é muito democrática. Participa quem quer quando quer. Tem também os 
que não participam, mas acabam interagindo também. É uma questão de opção 
(PAL-E5). 

Deste modo, para os participantes, a utilização do espaço da praça proporciona 

oportunidades para manter a saúde física por meio da prática de exercícios físicos, 
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conhecer pessoas, fazer amigos, conversar, e “falar da vida alheia”, conforme PAL-E12 

disse e os demais concordaram. 

A praça em si não é utilizada para caminhada e ocorre na Av. Afonso Pena por 

haver apoio a essa atividade (como aferição da pressão arterial) e poder contar com um 

instrutor para os alongamentos. Outro espaço existente na praça que não tem uso pelos 

idosos e não foi por eles mencionado é a quadra, que no momento estava em reforma. 

No que se refere às dificuldades para a permanência na praça, os idosos 

ressaltaram a falta de limpeza, manutenção e conservação, ou seja, “o aspecto de 

abandono em que a praça se encontra”. Além disso, informam que se não fosse a boa 

vontade do trabalho voluntário de dois idosos (já mencionados) a praça estaria em um 

estado de deterioração ainda mais avançado. Para poder solucionar alguns problemas 

emergentes como o estresse hídrico das plantas e a manutenção de equipamentos da 

ATI (que se desgastam naturalmente pelo uso ou são depredados pela ação de terceiros), 

o grupo de idosos realiza uma cota mensal (de R$ 10,00 por pessoa) para compra de 

mangueiras, bomba d’água, graxa, tinta, peças, soldas e outros materiais. De acordo 

com o que narraram, sempre há algum reparo a ser feito e não há assistência específica 

do poder público ou empresas privadas (como acontecia no início da implantação dos 

equipamentos). 

Além de eventuais vândalos e estudantes das escolas próximas, foi mencionada 

ainda a presença moradores de rua no local, os quais inicialmente dividiam espaço com 

os idosos, gerando algum desconforto e agora se situam na parte rebaixada da praça, 

oposta aos aparelhos da academia. Os participantes relataram que às vezes algum 

morador de rua vai até os aparelhos e logo sai. Os idosos não os perturbam para que 

também não venham as ser perturbados, e assim cada um usa o seu espaço. 
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Os moradores de rua não representam mais ameaça. No começo a gente os 
estranhava um pouco, mas agora eles se limitam à outra parte da praça. Nós não 
os incomodamos e eles não nos incomodam” (PAL-E3). 

Uma reivindicação constante é a presença de instrutor para orientar a correta 

realização dos exercícios, como havia na época da inauguração e não souberam indicar 

outra atividade que poderiam realizar na praça, além do uso da ATI. 

 

8.3.2. Suporte socioambiental para interação social 

No aspecto do suporte socioambiental apenas a ATI foi apontada como fator 

atrativo. Não foram mencionadas quantidade e adequação de bancos, árvores, 

calçamento ou outra estrutura física nem elementos sociais do ambiente. Foi citado que 

deveria haver mais ATIs em outros bairros da cidade, mas que seria necessário realizar 

a manutenção necessária, pois são equipamentos de uso diário e permanente. Uma fala 

isolada incluiu a importância de haver um espaço mais adequado para as crianças. 

Aqui deveria ter um espaço, um parquinho mais adequado para as crianças 
também poderem participar. Esses brinquedos que tem aqui são perigosos (PAL-
E11). 

Essa medida poderia auxiliar nos casos em que o pesquisador presenciou o uso 

da ATI como brinquedos. 

As falas indicam basicamente que o maior propósito da permanência na praça é 

o uso dos aparelhos, não sendo necessários outros equipamentos ou mobiliários 

urbanos. O elemento mais relevante para proporcionar a permanência de acordo com a 

literatura é o sentimento de segurança, que no local, ao que tudo indica, pode ter sido 

suprido pela presença e integração social entre os usuários nos horários habituais de uso 

dos idosos, uma vez que em suas falas não demonstraram sentirem-se ameaçados. 
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8.3.3. Socialização e interação social 

Segundo os entrevistados, a presença de outros idosos na praça consiste em 

ótima oportunidade para conversar, conhecer pessoas e fazer amigos, reforçando o papel 

socializante do ambiente. Para os participantes a existência das ATIs facilitam a 

ocorrência da interação social por reunir todos os interessados nos exercícios em um 

único local. 

A gente se encontra todos os dias, se vê todos os dias e vai se acostumando como o 
outro e vai conhecendo cada vez mais um ao outro, criando uma amizade (PAL-
E6). 

Só não se socializa, só não interage quem não quer, por algum motivo como 
timidez. A gente começa a criar de amigos e combinar os dias de frequência para 
se encontrar. Alguns são mais extrovertidos e mexem com a gente, e aí os outros 
também entram na brincadeira e começam a se soltar e a brincar também, até os 
mais tímidos, como eu. Esta aqui quando chega, grita: ‘Bom diaaaa!’ Pra todo 
mundo ouvir. Tem outros que chegam e falam baixinho, ‘bom dia...’ Quando tem 
alguém mais animado, vai levantando os outros também (PAL-E7). 

Outras formas de expressão do contato social entre os idosos na praça se 

mostram pelo deslocamento de membros do grupo que vão até a residência dos usuários 

que se ausentam das atividades e a celebração de aniversários dos aniversariantes do 

mês na padaria do outro lado da rua. 

 

8.3.4. Relação entre suporte socioambiental, interação social e 
envelhecimento ativo 

Os participantes disseram saber que o exercício proporciona benefícios à saúde e 

reconheceram que a formação de grupos facilita a continuidade, a constância da 

participação, pelo incentivo gerado pelos laços sociais e afetivos. Uma senhora 

mencionou que se não existisse o espaço da ATI na praça, não estaria com as boas 

condições de saúde e de aparência que avalia ter. 

A gente tem conhecimento que o exercício faz bem para a saúde e é mais fácil 
quando a gente frequentar quando está em grupo” (PAL-E5). 
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Eu mesma moro em outro bairro e lá perto de minha casa também tem a ATI, mas 
eu gosto de vir é aqui por causa das amizades, porque aqui na Augusto Leite foi 
quando instalou primeiro, então eu comecei a frequentar aqui e fiquei conhecendo 
essas amigas. Hoje tem a ATI pertinho de casa, mas eu gosto é de vir aqui. (As 
amigas rindo e dizendo: “daqui você não sai, daqui ninguém te tira!”). Mas 
quando eu passo por lá e vejo alguma amiga ou vizinha, eu paro um pouco, 
converso, às vezes faço um “exercíciozinho” (PAL-E12). 

Uma pessoa como eu, com a idade que eu tenho, se não fossem as atividades que 
eu faço aqui na praça, já era para eu estar uma pessoa muito envelhecida, até com 
uma bengala, mas ativa como eu estou, ainda vai demorar muito pra isso 
acontecer porque eu me mantenho em atividade (PAL-E11). 

Logo, é possível perceber que os participantes compreendem a importância do 

suporte socioambiental (recursos do ambiente construído e do ambiente social) 

enquanto fator facilitador que pode auxiliar na promoção do bem-estar físico e mental. 

Contudo, não houve menção quanto à importância do ambiente natural nem mesmo sob 

a forma de aprazibilidade ou beleza física. Aliás, a aprazibilidade se mostra enquanto 

ausência, sob o desconforto diante da presença do lixo, entulho e outros rejeitos e falta 

de manutenção que incomoda pelo aspecto de abandono. 

Provavelmente devido ao horário que executam os exercícios ao ar livre e do 

sombreamento proporcionado pelos edifícios nos arredores, os idosos não sofrem o 

incômodo da radiação solar. Assim, disseram que a quantidade de árvores existentes é 

suficiente mesmo não havendo árvores na região que utilizam e permanecem. 

 

8.4. Representação espacial dos comportamentos de interação social 

Conforme mencionado pelos participantes e constatado pelo pesquisador, o setor 

da ATI é o único espaço da praça utilizado pelos idosos, apesar de haver outros setores 

propícios ao uso, seja para as práticas de exercícios como a caminhada ou para as 

formas de lazer passivo e interação social, por esse motivo, os registros dos 

comportamentos foram destinados especificamente para essa área. 
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Os registros foram realizados nos dias 18/02/2014 (terça-feira, 24 pessoas), 

20/02/2014 (quinta-feira, 18 pessoas) e 23/02/2014 (domingo, 6 pessoas), a partir das 

05:30 min. da manhã até as 07:30, no intervalo de 10 minutos. Os códigos referentes 

aos comportamentos foram anotados no instrumento RECIS de forma a representar o 

mais próximo possível o local em que ocorreram as expressões de socialização. 

A reduzida quantidade de participantes no fim de semana já havia sido insinuada 

durante as entrevistas, diante da pergunta a respeito da frequência semanal. Além disso, 

nesse dia a maioria das atividades comerciais, educativas, laborais não estão funcionais, 

de modo a diminuir a circulação de pessoas na praça e seus arredores, trazendo 

implicações para o SSA como acessibilidade visual (avaliação negativa do nível de 

segurança) e oportunidades para contato social (ausência de pessoas para interagir). 

Muitos também deixam de participar por preferirem realizar outras atividades mais 

ligadas à dinâmica pessoal e familiar. 

A observação naturalística mostrou que ao chegarem à praça, os participantes 

imediatamente se dirigem ao setor da ATI (Figura 17). Todos usam vestimentas para a 

realização de exercícios e geralmente cumprimentam-se verbalmente ou por gestos. 

Alguns se dirigem a todos os presentes e outros apenas a um determinado grupo ou 

pessoa. Alguns preferem iniciar a atividade física em uma sequência previamente 

estabelecida, deste modo, se o aparelho está em uso, o aguarda até que este esteja 

disponível e assim por diante, comportamento observado em sete participantes (4 

homens e 3 mulheres). Os demais (aproximadamente 22 pessoas por dia de observação) 

iniciam os exercícios nos aparelhos que estão disponíveis e aparentam não se 

importarem com a ordem em que os exercícios são realizados. A esse respeito, um 

instrutor ou profissional especializado poderia trazer maior esclarecimento quanto a 
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uma sequência mais adequada; ressalte-se que em todas as oportunidades de contato 

com o pesquisador, os usuários fizeram menção à este ponto. 

Os que aguardam os aparelhos serem desocupados permanecem enquanto 

aguardam a desocupação mantém uma interação maior do que os que não se importam 

com uma sequência prévia, utilizando o primeiro equipamento disponível. 

À medida que se dirigem a outro aparelho, após ter concluído os exercícios no 

anterior, por vezes eles cumprimentam o participante que está em aparelho contíguo. 

Quase todos os aparelhos, excetuando-se o A7 (Planta baixa da ATI - Figura 17), são 

projetados para o uso simultâneo de até três pessoas na mesma unidade estrutural, 

permitindo o posicionamento dos usuários lado a lado ou de frente para o outro, 

conforme indicado a seguir.  
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Figura 17 – Diagrama e fotografias do setor ATI – Praça Augusto Leite 

– dados de campo da pesquisa. 

Acervo fotográfico 
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Planta baixa da ATI (adaptada de 

Cipriani, 2013) 

 
A6 – Simulador de Cavalgada 

 
A2 – Surf 

 
A7 – Remada Sentado 

 
A3 - Rotação Vertical 

 
A8 - Simulador de Caminhada 

 
A4 - Rotação Dupla Diagonal 

 
A9 - Multi-exercitador 

 

 
A5 - Alongador 

 
A10 - Pressão de Pernas 
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• A1 - três pessoas em pé dispostas lateralmente; 

• A2 - duas pessoas em pé frente a frente; 

• A3 - três pessoas em pé dispostas lateralmente; 

• A4 – duas pessoas em pé de frente para outra; 

• A5 – três pessoas em pé dispostas lateralmente; 

• A6 – três pessoas em pé dispostas lateralmente; 

• A7 – uma pessoa sentada 

• A8 – três pessoas em pé dispostas lateralmente; 

• A9 – Duas pessoas sentadas de lados opostos e uma em pé na lateral; 

• A10 – três pessoas sentadas de frente para outra. 

Os bancos no setor da ATI, dois contíguos em lados opostos do setor e um mais 

afastado, ao lado da sala multiuso no gramado, totalizando três, raramente são 

utilizados. De igual forma, os outros bancos no ambiente da praça não são utilizados 

pelo grupo de estudo. A permanência no local se reduz ao tempo de uso da ATI. Há 

momentos em que alguns participantes, após concluírem seus exercícios, aguardam o 

companheiro concluir também para saírem. Nesse ínterim, quem aguarda geralmente 

fica de pé, conversando. 

Houve diferenças quanto ao uso e ao tipo de CIS no domingo, dia em que 

decresceu a presença de usuários (de 22 usuários em média para 6) e o tempo de 

utilização (de 40 min. em média para 25 – 30 min.). Os CIS se limitaram a conversar 

realizando atividades individuais que tornaram-se mais esparsa (maior intervalo entre a 

última e a seguinte). Além disso, os diferentes momentos em que cada usuário chega à 

praça gera desencontros, diminuindo as possibilidades de interação. 
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Figura 18 – RECIS – Praça Augusto Leite - ATI (Dados de campo da pesquisa) 

  

 
Legenda Geral 
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8.4.1. Conversar parado ou sentado  

 Ocorre aleatoriamente com localização mais fixa próximo a locais para sentar-se 

como bancos e muretas e também próximo aos equipamentos, onde alguns usuários 

conversam com outros que estão utilizando os equipamentos. Essa forma de interação 

ocorre também nos equipamentos onde os exercícios são realizados sentados, como no 

multi-exercitador e remada sentada. No primeiro dia de observação, houve alguns 

momentos de chuva súbita, fazendo com que os usuários se abrigassem ao lado da sala 

multi-uso e ali expressassem algumas interações. No domingo, os usuários interagiram 

apenas durante a realização de exercícios. 

8.4.2. Conversar realizando atividades individuais 

 Essa modalidade de interação ocorreu somente durante o uso dos exercícios. 

Muitos conversavam entre si enquanto se exercitavam, sem interromper os movimentos. 

Notou-se que os equipamentos onde essa modalidade mais se destaca são os que 

permitem a utilização por mais de um usuário como simulador de caminhada (três 

usuários de pé dispostos lateralmente), simulador de cavalgada (três usuários sentados 

dispostos lateralmente), surf (dois usuários de pé dispostos frente a frente), rotação 

diagonal dupla (três usuários de pé dispostos frente a frente), esqui (três usuários de pé 

dispostos lateralmente), multi-exercitador (quatro usuários de pé ou sentados em lados 

opostos) e pressão de pernas (três usuários sentados dispostos frente a frente). 

O revezamento no uso dos aparelhos, favorecido pelo seu arranjo espacial aberto 

com área central desimpedida, também criava oportunidades para a interação social num 

dado intervalo de tempo uma vez que os usuários passavam por todos os equipamentos 

antes de deixarem a ATI, gerando oportunidades para interação. 

8.4.3. Conversar realizando atividades em grupo 
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Comportamento pouco frequente no espaço da ATI que ocorreu apenas no 

primeiro dia quando um grupo de quatro usuários estava realizando alongamentos com 

e sem a utilização do aparelho multi-exercitador. 

8.4.4. Formas não-verbais de contato social 

Modalidade de interação ocorrida sem a utilização da fala, conforme 

anteriormente mencionada, expressa por gestos, cumprimentos e expressões faciais 

predominantemente. Ocorreram predominantemente nos aparelhos ou próximos a eles 

durante a prática dos exercícios ou enquanto o usuário aguardava equipamento vago ou 

ainda durante um breve intervalo para repouso. Foram constatadas também nos 

momentos de saudações de encontros e despedidas e em situações de conversas 

aparentemente mais particulares quando um dos interlocutores consentia ou discordava 

fazendo sinais de positivo, negativo com as mãos ou com a cabeça. Outras formas 

menos frequentes foram as expressões faciais que demonstravam agrado ou desagrado. 

Constatou-se que a comunicação não verbal na forma de cumprimentos eram realizadas 

a uma distância maior do que a comunicação por meio de expressões faciais, uma 

prática mais intimista que demanda distâncias mais reduzidas, característica das 

distâncias íntima e pessoal. 

8.4.5. Atividade solitária sem interação 

Ocorria quando o participante realizava atividades individuais sem estar 

objetivamente interagindo com outras pessoas. Foi considerada atividade nesse estudo a 

expressão ou não de movimentos, de forma a estar de acordo com os pressupostos do 

envelhecimento ativo segundo o qual estar ativo não implica apenas estar praticando 

exercícios físicos, mas também em atitude contemplativa ou reflexiva. Deste modo, 

pessoas praticando exercícios, ou simplesmente paradas ou sentadas sem se comunicar 

foram integradas nessa categoria. Sua distribuição se assemelhou a de conversar parado 
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ou sentado e ocorreu com frequência maior nos próprios aparelhos quando os idosos 

realizavam seus exercícios sem interagir com os demais. Dentre os aparelhos da ATI, o 

alongador foi único onde não se observou a interação social durante sua utilização, 

possivelmente devido à forma como é utilizado por muitos, com a pessoa segurando o 

peso do corpo com ambas as mãos em um círculo de metal situado acima de sua cabeça 

e com os pés suspensos a poucos centímetros do chão. 

8.4.6. Atividade em grupo sem interação 

Comportamento inexistente, pois o uso dos equipamentos pelos idosos não foi 

considerado uma prática em grupo, assim como na categoria “conversar realizando 

atividades em grupo” (comentários mais detalhados na discussão). 

8.5. Comportamento socioespacial humano 

Os CSEH foram identificados durante o estudo de caso mediante o uso do diário 

de campo, observações naturalísticas, realização de entrevistas e aplicação de 

protocolos. De um modo geral, a reduzida dimensão do setor, o design estrutural e o 

arranjo espacial do mobiliário urbano da ATI repercutiram em quase todos os 

comportamentos socioespaciais analisados incentivando as interações sociais entre os 

idosos, conforme descrito a seguir. 

8.5.1. Distância interpessoal e privacidade 

Devido às curtas distâncias dos equipamentos entre si, era possível utilizando-se 

um tom de voz um pouco mais alto que o normal, ouvir as palavras pronunciadas por 

outros usuários de extremidades opostas. Em acréscimo, como os aparelhos possibilitam 

a utilização simultânea de dois, três ou quatro usuários a curtas distâncias (40 a 50 cm 

aprox.), a proximidade permitia a condução de uma conversa preservando-se a 

privacidade entre os interlocutores, situando a relação interpessoal na distância pessoal. 
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Notou-se que uma das estratégias para regular o nível de privacidade da comunicação 

foi a diminuição do tom de voz e a utilização de formas de comunicação não-verbais, 

utilizando-se de gestos e expressões faciais para denegar ou consentir assuntos de teor 

implícito. A distância social ocorria nos momentos de cumprimentos e despedidas e a 

distância pública, de caráter mais oficial não foi observada, tampouco distinções 

comportamentais em virtude de papéis sociais. Todos agiam de modo espontâneo e 

informal, vestidos de forma semelhante com roupas para prática de exercícios físicos. 

Devido as características do arranjo do mobiliário urbano, a privacidade era 

exercida dentro de certos limites devido a proximidade entre os participantes. Além 

disso, há a que se considerar que sendo um EAUP, a estratégia de privacidade é 

regulada pela distância que se toma em relação as outras pessoas presentes no ambiente, 

tendo sido constatada em momentos que algum participante aproximava-se de outro 

para sussurrar algo, sem que precisasse sair do setor, ocorrência pouco frequente. 

8.5.2. Territorialidade e apropriação 

A praça, considerada um local de uso público, permite a presença de qualquer 

pessoa interessada em utilizar-se de seu espaço, conforme visto na revisão de literatura, 

entretanto, o grupo de idosos que se utiliza do espaço da ATI conta com uma 

demarcação que os identifica enquanto legítimos usuários do espaço. Há em todas as 

ATIs da cidade uma placa indicativa orientando oito posições de alongamento com a 

figura de um idoso e recomendando uma consulta médica antes de iniciar a prática de 

exercícios físicos e por fim a indicação “Dê preferência para as pessoas da melhor 

idade”, sinalizando e sugerindo o uso do espaço para esse grupo etário. 

As entrevistas coletivas mostraram indícios de negociações informais pelo uso 

do espaço entre os idosos, os moradores de rua e os estudantes de escolas próximas, 

gerando algum desconforto que foi resolvido de maneira espontânea. Os idosos ocupam 
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no horário matutino, os adolescentes das escolas na saída das aulas, quando não há mais 

a presença dos idosos. Os moradores de rua se limitam a outro setor da praça e quando 

raramente utilizam os equipamentos permanecem por pouco tempo. 

Outros indícios se mostram na personalização e manutenção do ambiente, pois 

os idosos contribuem com uma cota mensal para realizar a manutenção e pequenos 

reparos nos equipamentos da ATI, mangueira e bomba d’água para irrigação de árvores 

e plantas ornamentais. Os reparos que já foram realizados implicaram na mudança do 

padrão dos equipamentos que são instalados pela prefeitura municipal, personalizando 

os elementos existentes. A manutenção dos equipamentos pelo grupo também pode ser 

interpretada como uma forma de defender o espaço, mantendo sua existência diante do 

desgaste natural e ação de vândalos, constituindo-se também um comportamento 

socioespacial de territorialidade. O uso de marcadores territoriais não foi verificado 

(bolsa, chaves, toalhas e outros objetos), havendo o cuidado de deixar o aparelho 

disponível para outra pessoa quando este não estava em uso. 

A apropriação dos espaços da ATI pelos idosos é evidenciada pelo uso cotidiano 

expressivo no início da manhã, quando mais de 85% dos usuários eram da terceira idade 

(somente no procedimento RECIS do total de 55 pessoas, 48 eram de idosos). Esse uso 

em período específico caracteriza uma apropriação temporária, revelando que esse 

EAUP reúne no período matutino as características de SSA importantes e necessárias 

para que um EAUP possa permitir o uso bem sucedido pelos idosos. Posteriormente 

será discutido se esse uso atende aos requisitos e indicações das propostas da 

perspectiva do envelhecimento ativo. 

8.5.3. Arranjo Espacial 

O modo com o espaço foi estruturado com a disposição dos equipamentos 

urbanos e suas particularidades contribuíram para incentivar a interação social dos 
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idosos. Conforme mostra a Figura 17, a existência de bancos e muretas próximas aos 

aparelhos permitem que os que realizam atividades tenham a opção de descansar 

enquanto aguardam o reinício dos exercícios, sem precisar sair dos limites do setor para 

tal finalidade. Essa possibilidade também permite que os idosos possam manter a 

conversação que haviam iniciado durante a realização dos exercícios, sendo que alguns 

optam por permanecerem próximos ao equipamento em que se situa seu interlocutor, de 

pé ou mesmo sentados nos aparelhos desocupados. 

A distribuição dos equipamentos no espaço permitia a seus usuários uma fácil 

visualização dos aparelhos que estavam na fileira à frente, nas laterais imediatas e na 

área central (frequentemente ocupada por usuários que aguardam vaga para utilizar 

equipamentos ou conversar com os que estão em atividade), permitindo a interação com 

os que se situavam nesses locais. A ausência de zonas circunscritas, característica 

própria dos arranjos espaciais abertos possibilitaram o uso mais dinâmico do espaço, 

permitindo a livre movimentação para entrar, sair ou permanecer no setor, tornando 

mais eficiente o acesso aos aparelhos. O desenho estrutural dos equipamentos (uso 

conjugado) favoreceu o contato social ao aproximar os usuários criando frequentemente 

oportunidades para a distâncias pessoal e social. Outro aspecto da dinâmica de uso foi o 

constante revezamento nos aparelhos, uma vez que os usuários passavam por todos os 

equipamentos antes de deixarem a ATI, possibilitando a interação social entre os 

usuários do espaço num dado intervalo de tempo. Em certos equipamentos, como o 

“surf” os usuários ficam de pé face a face realizando movimentos laterais com ambas as 

pernas enquanto mantém o tronco imóvel, podendo facilmente uma conversação a 

aproximadamente 40 cm de distância. 

.



 

9. Estudo de caso 2 – Praça Tarcísio Maia 

 

A Praça Tarcísio Maia (PTM), apresenta um ótimo estado de conservação geral: 

os espaços são amplos, limpos e arborizados em muitos pontos; o tráfego de veículos é 

ameno; as ruas circundantes são sombreadas, largas e extensas com canteiro central, 

permitindo visibilidade à distância; as residências tem visibilidade ampla ou parcial para 

a rua; há proximidade de transporte público e atividade de pequeno comércio, 

transmitindo a sensação de um local residencial tranquilo e seguro devido aos aspectos 

da acessibilidade visual e simbólica (ausência de pichações e sem depredação ou sinais 

de vandalismo), mostrando-se convidativa para realização de diversas atividades. 

Entretanto, há acúmulo de lixo em alguns pontos e aparenta sinais de falta de 

manutenção nos elementos paisagísticos. Esses aspectos qualitativos possibilitaram sua 

classificação como a PRE de maior escore nos itens acessibilidade, estruturas para 

presença, estruturas para permanência (itens do ambiente construído, natural e 

mobiliário urbano), estrutura para atividades, aprazibilidade e oportunidades de 

interação social. 

9.1. Caracterização do local de estudo 

Localiza-se na região sul da cidade no bairro de Neópolis, Conjunto Pirangi, 

entre as ruas Cambuí, Caxambú e Avenida das Alagoas, localizada próxima a uma 

grande e movimentada via, a Avenida Ayrton Senna, que liga Natal ao município de 

Parnamirim. A região é eminentemente residencial tendo o predomínio de residências, 

pequena atividade comercial de bares, inclusive no próprio terreno da praça e de praças 

adjacentes, mini-mercados, ferragens, armarinhos, colégio particular, salão de 

cabelereiro, clínica médica, papelaria, cigarreira, pontos de ônibus, lanchonetes, 

farmácias, pet shop e uma escola Estadual. 
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Figura 19 – Localização da Praça Tarcísio Maia 

(Google Maps (2013)) 

 
Figura 20 – Visualização da 
Praça Tarcísio Maia  

(Google Maps (2013)) 

 
 

Essa rede de oferta de produtos e serviços incentiva o trânsito de pessoas nos 

arredores da praça, o que pode auxiliar na sensação de segurança de seus 

frequentadores, essencial para o público idoso. Além disso, o próprio idoso ao fazer uso 

do comércio local pode vir a considerar a praça como um espaço viável de uso e 

participação. 

Quadras de areia e de concreto destinam-se a prática de diversas atividades 

esportivas, bancos em diversos pontos são sombreados por árvores, entretanto em 

alguns pontos mostram-se com uma altura inadequada para idosos, por serem muito 

baixos. Há um espaço sem cobertura com arquibancada para apresentações artísticas e 

culturais, ATI, equipamentos para ginástica tradicional e parque infantil, sugerindo a 

ideia que a praça fora pensada para o uso de todas as idades, por oferecer uma estrutura 

para uso diversificado. 

A partir de certo ponto do perímetro de caminhada é possível ter uma 

visualização clara de todo o setor da ATI, permitindo a interação entre usuários dos dois 

setores. 
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Figura 21 - Diagrama da Praça Tarcísio Maia 

 

Legendas: 

J = Jardins, plantas ornamentais. 
ATI = Academia da Terceira Idade 
PG = Parque Infantil 
AT = Academia Tradicional 
P1 = Passeio 
QD1 = Quadra Pavimentada 
QD2 = Quadra de Areia 
EC = Espaço Cultural 
CM = Comércio (bar) 
PC = Pista de Caminhada 

 

Toda a extensão do piso está preservada, nivelada e livre de obstáculos, 

possuindo delimitações com o piso tátil, inclusive o passeio interno que possui canteiros 

com plantas ornamentais floridas, porém com sinais de falta de conservação, com 

plantas e gramado em estado de seca (ver Figura 22). 

Não havia entulho na praça, mas acúmulo de papéis, embalagens e folhas secas 

carregadas pelo vento presas nas grades das quadras. Contudo, no entorno da praça, em 

canteiros e calçadas de comércio e residências, havia lixo e entulho, o que pode indicar 

o cuidado dos moradores em manter a aparência e conservação da praça, evitando 

depósito desses resíduos. Ademais, dentre todas as praças visitadas, esta foi a única que 

mantinha lixeiras, apesar de algumas estarem danificadas.  
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Atividade comercial na Praça 

 
Escola Estadual 

 
Farmácia 

 
Residência visualização parcial 

 
Residência ampla visibilidade 

 
Quadra de areia 

 
Item de acessibilidade 

 
Espaço para atividades culturais 

 
Espaço para exercícios 

 
Via pavimentada e com paisagismo 

 
Transporte público 

 
Academia da Terceira Idade 

 
Idosos em caminhada 

 
Acúmulo de lixo junto as quadras 

 
Banco de baixa altura 

 
Figura 22 – Painel de fotografias da Praça Tarcísio Maia 

de campo da pesquisa). 

(Acervo fotográfico - dados  
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A praça é utilizada basicamente pelos residentes das proximidades que chegam à 

pé. Durante a verificação dos itens do entorno da praça notou-se que as diversas vias de 

acesso (calçadas e ruas) para a praça encontram-se bem preservadas. Na praça não há 

desníveis acentuados ou locais com dificuldades de acesso, havendo ainda rampas, piso 

tátil e local para próprio para estacionamento de veículos. 

Durante o estudo de caso, diversos idosos faziam caminhada em pequenos 

grupos que esporadicamente interagiam com outros grupos presentes por via verbal ou 

gestual com acenos. Outra parte dos idosos fazia exercícios na ATI, alguns iniciavam os 

exercícios com a caminhada em volta da praça e em seguida se dirigiam para atividades 

nos equipamentos e outros, faziam o inverso. 

Foi possível notar que os que estavam no espaço da academia mantinham maior 

interação social verbal do que os que estavam na caminhada. É provável que por serem 

equipamentos estáticos, estarem em um ambiente reservado e possibilitarem certa 

proximidade entre os usuários, o espaço da ATI propicie condições mais favoráveis para 

interação social. Os temas das conversas versavam a respeito de culinária, saúde e 

demais assuntos de ordem pessoal. Não havia a presença de crianças no local e ninguém 

aparentava possuir graves problemas de mobilidade, pois se deslocavam sem 

dificuldades e alguns ainda praticavam pequenas corridas. 

Por meio de conversa informal com um usuário idoso, o pesquisador foi 

informado que apesar de haver outras praças no bairro, a Praça Tarcísio Maia é a mais 

frequentada e que após a instalação da ATI aumentou a participação de idosos. Segundo 

ele a praça é um local onde as pessoas da comunidade se encontram. Quando chega 

alguém diferente nesse espaço eles procuram identificar quem é, por medidas de 

segurança. 
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9.2. Perfil do grupo de estudo 

O grupo de estudo foi estabelecido com o total de 15 participantes (10 do sexo 

feminino 5 do sexo masculino). A idade variou entre 60 a 76 anos, tendo exercido 

atividades profissionais de comerciantes, professores, pedagogas, economista, 

bancários, entre outras (Tabela 15). Somente 4 pessoas ainda não haviam se aposentado 

e dentre os que eram, o período variou de 3 a 19 anos de aposentadoria. Referindo-se a 

saúde física, há casos de doenças cardíacas (2), diabetes (2), hepatite (1) e hipertensão 

(5), sendo que outros afirmaram não ter problemas de saúde (5). 

 

Tabela 15 
Distribuição das respostas das entrevistas individuais - PTM 

Particip. Gên. Idde Profissão Doenças 
Tmp 
Freq. 

Dias 
Sem. 

Atvdd 
Praça 

PTM-E1 
F 63 Do lar Hipertens. 4 5 Cam. & ATI 

PTM-E2 
F 67 Do lar não tem 5 5 ATI 

PTM-E3 
M 63 Comerciante Diabetes 2 5 Cam. & ATI 

PTM-E4 
M 71 Economista  Hepatite 4 5 Cam. & ATI 

PTM-E5 F 72 Professora Hipertens. 2 2 Cam. & ATI 
PTM-E6 

F 62 Comerciante não tem 1 5 Cam. 
PTM-E7 

M 73 Professor Hipertens. 6 5 ATI 
PTM-E8 

M 76 Bancário Hipertens. 4 5 Cam. & ATI 
PTM-E9 

F 60 Pedagoga não tem 4 5 Cam. & ATI 
PTM-E10 

F 61 Professora Cardíaca 4 5 Cam. & ATI 
PTM-E11 

F 67 Do lar não tem 4 5 Cam. & ATI 
PTM-E12 

F 61 Farmacêutica não tem 4 5 ATI 
PTM-E13 

F 63 Comerciante diabetes 3 2 Cam. & ATI 
PTM-E14 

F 64 Do lar Hipertens. 2 6 Cam. 
PTM-E15 

M 66 Contador Cardíaca 1 6 Cam. 

Fonte: Dados de campo da pesquisa. 

Apenas um participante mora sozinho, a maioria reside com o cônjuge ou com o 

cônjuge e um filho e dois entrevistados residem com mais de 4 pessoas em casa. A 
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distância da residência em relação à praça variou de 50 a 500 metros e chegam ao local 

caminhando (tempo médio de 7 minutos). Pelo fato de a maioria frequentar a praça 

cinco ou seis vezes na semana (13 pessoas) e há mais de três anos (10 pessoas), a 

utilização do espaço faz parte da sua rotina diária, e eles permanecem no local por um 

tempo médio de 36 minutos.  

As principais atividades praticadas na praça são os exercícios na ATI e a 

caminhada pelo perímetro. Conforme informações provenientes das entrevistas, muitos 

iniciam a participação nesse EAUP devido a possibilidade de praticar exercícios e 

outros por indicação médica. Quando começam a participar das atividades realizam 

contatos com desconhecidos e conhecidos do próprio bairro. A frequência dos contatos 

no ambiente favorece a continuidade das atividades físicas devido aos laços sociais e 

afetivos que se desenvolvem. De acordo com os entrevistados, a maioria não têm o 

hábito de frequentar outros EAUPs e apenas dois mencionaram a frequência esporádica 

a  praias. Alguns faziam caminhada em outras praças próximas a PTM, entretanto, após 

a reforma que ocorreu em 2010, passaram a frequentá-la. 

Embora não se organizem com cota financeira para manutenção e reparos dos 

equipamentos da ATI (como ocorreu no primeiro estudo de caso), o grupo de idosos da 

PTM também faz o conserto dos equipamentos. Quando há alguma peça danificada, do 

mesmo modo que fazem os idosos da PAL, os usuários da PTM entram em contato com 

o poder público municipal para providenciar o reparo, entretanto, devido a ausência de 

providências, sempre há algum participante que toma a iniciativa e procede o reparo. 

Diante do tema da entrevista relativa ao que gostariam que houvesse na praça, 

todos mencionaram itens ligados à manutenção conservação e limpeza, Diferentemente 

dos usuários do primeiro estudo, eles contam com a orientação de um instrutor 

contratado pela prefeitura municipal que os auxilia na condução das atividades. Não 



206 
 

foram mencionadas outras reivindicações, provavelmente devido ao bom aparelhamento 

estrutural e mobiliário da praça e das boas condições de suporte socioambiental. 

9.3. Entrevistas 

A entrevista coletiva que implicou na interrupção do programa diário de 

atividades dos idosos teve a duração de 35 minutos, deixando ainda tempo hábil para 

que pudessem realizar parcial ou integralmente, o que pretendiam. No dia seguinte não 

houve prejuízos à consecução dos exercícios por parte dos idosos, pois o pesquisador 

procedeu com a entrevista individual enquanto eles utilizavam os aparelhos. As 

entrevistas individuais foram realizadas em 140 minutos, totalizando 175 minutos entre 

entrevista coletiva e individual. Os idosos que apenas realizam caminhadas sem utilizar 

os aparelhos da ATI (02) foram entrevistados após a conclusão de sua atividade. 

Os quinze idosos mostraram-se colaborativos e à medida que a entrevista 

avançou, eles próprios incentivavam os demais a se comunicarem. Os principais 

resultados das entrevistas serão apresentados a seguir, subdivididos em função das 

temáticas abordadas, abordando os mesmos itens do estudo 1. 

9.3.1. O ambiente da praça 

Dois participantes informaram que já utilizavam a praça antes da reforma e da 

instalação da ATI e que nessa época havia pouca participação. Após a reforma, a praça 

mostrou-se mais atrativa para o uso e permanência. Muitos frequentavam praças 

próximas da região, pois do seu ponto de vista não havia diferença em termos de 

atratividade, a diferença era apenas em relação à proximidade da praça. Outros 

passaram a ir pelo fato de presenciar outros usuários praticando exercícios, e 

continuaram a frequentar para poder rever as amizades. 
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Eu e minha esposa começamos a vir porque muitos vizinhos e conhecidos do 
bairro vinham fazer caminhadas aqui. Antes essa praça não era tão bonita como 
está agora, mas ainda precisa melhorar, porque não tem limpeza (PTM-E4). 

Para os participantes, a realização de atividades físicas na praça trouxe muitos 

benefícios. Alguns disseram que sentem-se mais dispostos, mais alegres, mais 

confiantes, o que contribui para melhorar a sua estima. Outros percebem que sentem 

menos dores nas articulações e reduziram o uso de medicamentos. Alguns que relataram 

ter hipertensão arterial mencionaram que a prática diminuiu o mal-estar decorrente do 

aumento da pressão arterial. Da mesma forma que no Estudo 1, os entrevistados 

reconheceram a importância da disponibilização das opções de participação que a praça 

oferece, principalmente porque são gratuitas e acessíveis. 

Fazer exercícios ajuda a gente se sentir bem. Essa praça aqui no bairro é muito 
importante porque além da gente poder cuidar da saúde, a gente faz e encontra 
amigos, conversa e distrai a mente. Evita de a gente ficar aqueles velhos ranzinzas 
e rabugentos que só sabe reclamar das dores (risos). A praça é de uso gratuito e 
livre, se a pessoa não quer gastar com academia ou não gosta porque acha que lá 
não é lugar de velho, aqui não tem desculpa. Pra praça só não vem quem não 
quer! (PTM-E13) 

A diversidade de uso na PTM permite o uso intensivo do espaço que possui 

extensão, equipamentos e opções para diversas idades. Existem espaços que ficam 

inativos em alguns períodos (quadra de concreto, ATI, academia tradicional) e outros 

que ficam constantemente inativos (espaço cultural, quadra de areia) que poderiam ser 

mais utilizados pela população ou ainda haver a iniciativa de setores da sociedade 

(poder público, associação de moradores, iniciativa privada) para oferecer opções de 

atividades nesses espaços ociosos, favorecendo o encontro, o lazer e o convívio social. 

Referindo-se aos pontos que poderiam melhorar, os entrevistados mencionaram 

aspectos ligados ao suporte da aprazibilidade, especificamente quanto à limpeza, 

conservação e manutenção que, segundo eles, não ocorre há mais de dois anos, e, no 

caso dos aparelhos da ATI, nunca houve manutenção. Para os moradores esse é um fator 

que gera desconforto, como relata uma das entrevistadas:  
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As plantas estão secando, a prefeitura não vem jogar uma água, os bancos estão se 
desmantelando, as lixeiras sendo quebradas, a academia do idoso tem dia que 
amanhece sem peça que algum desocupado leva embora. Desse jeito, se continuar 
assim, a praça vai se acabar e a gente não vai ter onde fazer atividades (PTM-E9). 

Outro aspecto investigado junto aos idosos foi quanto a possíveis conflitos pelo 

uso do espaço. Verificou-se que no espaço da ATI não há conflitos nem negociações a 

respeito do uso do espaço, provavelmente devido ao horário em que são utilizados pelos 

idosos. Constatou-se de forma empírica e assistemática que nos espaços das ATIs da 

cidade, geralmente há algum tipo de disputa ou negociação nos horários em que outros 

segmentos etários também utilizam os EAUPs, contudo o início do período matutino 

torna o espaço da praça de uso quase exclusivo pelos idosos. 

Diferentemente do que foi constatado na PAL, na PTM não se encontrou 

evidência de comportamentos de cuidados com o aspecto estético da praça. A atenção 

maior focaliza-se para a área da ATI cujos equipamentos recebem reparos quando são 

danificados. 

9.3.2. Suporte socioambiental para interação social 

Referindo-se ao SSA, os entrevistados demonstraram estar satisfeitos com os 

recursos que a praça dispõe. Na opinião do grupo, a acessibilidade, as estruturas para 

permanência, as estruturas para atividades, a aprazibilidade e as oportunidades para o 

contato social são suficientes. 

A praça antes era muito descuidada, dava até desgosto de morar num lugar e ver 
que era abandonado. Um bairro tão bonito desse não podia ter uma praça daquele 
jeito. Agora está muito melhor, aqui se você precisar vir de manhã, a tarde ou a 
noite pode vir sem medo porque a praça está sempre ocupada, sempre tem gente 
aqui. Nas quadras, no parquinho, na academia, fazendo caminhada, descansando 
nos bancos, porque com tanta árvore assim, sombra é o que não falta. No começo, 
depois da inauguração, quer dizer, depois da reforma, até vigia tinha para cuidar 
da praça, mas passou um tempo parou de vir (PTM-E1). 

Não temos queixas dessa praça. Comparando com outras que tem por aí, a gente 
se sente muito privilegiado. A vizinhança aqui procura cuidar dessa praça. O Sr. J. 
aqui, que mora do outro lado da rua vem aqui todo dia. Vem de dia, vem de tarde e 
vem de noite. Como ele trabalha a noite, quando ele sai e quando ele volta pra 
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casa ele sabe quem é que vem. Se ele vê alguma coisa errada aqui a gente já fica 
sabendo (PTM-E5). 

 

Percebe-se que os idosos sentem-se seguros para estar no local pois a presença 

de outras pessoas em um ambiente que permite uma ampla visibilidade pode 

proporcionar o sentimento de segurança, favorecendo a presença e a participação no 

espaço aberto. Nota-se que a presença tornou-se mais acentuada após os serviços de 

benfeitorias no local, instalando elementos que proporcionam opções para realização de 

atividades, isto é, fornecendo suporte. Constatou-se, ainda, que além do aspecto prático, 

o elemento estético também é valorizado e pode estimular o desejo de pertencimento ao 

local, de fazer parte do grupo. A fala de PTM-E1 mostra que a estética do local é 

relevante para a construção da identidade do grupo. A aparência de abandono e 

descuido está associada à ideia de algo ruim, desagradável e sem valor, remetendo à 

falta de identificação. Por outro lado, ambientes bem cuidados e esteticamente 

agradáveis promovem sensações de bem-estar e desejo de vínculo e pertencimento, 

fortalecendo a identidade de grupo. 

Apesar de não haver todas as estruturas consideradas importantes para os idosos 

indicadas pelos experts, o grupo de idosos da PTM sente-se atendido em relação às 

necessidades de suporte para a presença, permanência e uso, ainda que alguns pontos 

necessitem ser melhorados. 

Eu sei que todo mundo aqui falou que a praça é boa, eu sei e concordo, mas tem 
coisas que precisam melhorar porque se não tiver cuidado, vai se acabar. Eu 
venho nessa praça já faz um bom tempo, e sei como era antes. Veja só como estão 
as flores, as plantas, estão tudo secando. Tem que ter um serviço da prefeitura que 
venha jogar água nas plantas. O moço aqui perguntou [pesquisador] se falta 
alguma coisa na praça. Tem algum ou outro que diz que falta vigia, que falta 
banheiro que falta isso, falta aquilo. Mas veja só, todo mundo aqui mora perto, se 
eu me apertar, corro pra casa, vigia somos nós mesmos, então pra mim, na minha 
opinião não falta nada, só falta zelar pra manter o que já tem. (PTM-E8) 
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9.3.3. Socialização e interação social 

Para os entrevistados, a presença de outros idosos na praça age como um fator 

atrativo, desperta o interesse daqueles que antes não a viam como local de participação 

e encorajam os que estavam indecisos, provavelmente considerando o princípio “se é 

bom para os outros, pode ser bom para mim.” As opções de atividades que reúnem 

diversas pessoas em um lugar comum ocupando o mesmo espaço, geram oportunidades 

de contato que, com o uso frequente, estimula a socialização. 

Como eu tinha falado antes, eu passava por aqui todo dia com minha esposa, 
depois que reformaram tudo aqui deu vontade de participar, mas como eu não 
conhecia ficava meio assim. O tempo foi passando e cada dia tinha mais gente na 
praça, aí sabe como é né, se tem muita gente num lugar só, é porque tem coisa boa 
(PTM-E4). 

Vir aqui e encontrar os amigos é muito bom. Faz pouco tempo que venho, mas já 
fiz amizades. Essa daqui mesmo eu conheci aqui. A gente se via quase todo dia, até 
que um dia começamos a conversar e não paramos mais. Hoje uma frequenta a 
casa da outra e ainda se vê aqui na praça (risos) (PTM-E13). 

A PTM passa a ser um elo, um espaço no qual as pessoas de uma comunidade 

podem conhecer-se e encontrar-se, uma possibilidade para construir novos laços sociais, 

iniciar novos horizontes de trocas sócio-afetivas, convivência comunitária e agente 

promotora de bem-estar, ou seja, o sentimento de comunidade também pode ser uma 

das consequências das formas de interação que se desenvolvem nesse espaço. 

Aqui todos se conhecem, se eu precisar de algo enquanto estou aqui ou se eu não 
me sentir bem por causa do meu problema de saúde [cardíaca], ou se eu precisar 
de alguma ajuda, sei que vou poder contar com todos, aqui todo mundo é unido 
(PTM-E10). 

 

9.3.4. Relação entre suporte socioambiental, interação social e 
envelhecimento ativo 

Para os idosos entrevistados há uma relação entre interesse no uso da praça e os 

recursos que o ambiente construído e social oferece. Houve um destaque maior para o 

elemento segurança que integra juntamente com outros elementos o suporte para 
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permanência no ambiente. Fizeram comentários a respeito da violência, assaltos e 

crimes que são divulgados na imprensa como forma de ressaltar a necessidade de 

sentirem-se seguros para poder estar nos EAUPs. Para eles o ambiente da PTM oferece 

as condições de segurança pelo fato de poderem contar com o “olhar da vizinhança”, a 

presença de pessoas conhecidas a quem depositam sua confiança. Devido ao fato de 

perceberem a existência desse elemento no ambiente, sentem-se confiantes para poder 

participar. Além disso, a composição desse fator com os outros do SSA como o aspecto 

estético, aperfeiçoado após a reforma da praça proporcionou maior incentivo à 

participação de pessoas que ainda não frequentavam o local. 

A partir da realização de atividades, foi sendo estabelecido o vínculo por meio 

das interações sociais que auxiliou na sustentação da motivação para continuar a realizar 

atividades no EAUPs, estimulando práticas que são recomendadas pelas premissas do 

envelhecimento ativo, e preenchendo lacunas do ponto de vista social e do bem-estar. 

Para as pessoas da nossa idade, vir pra praça é o melhor remédio. Os filhos vão 
trabalhar, os netos vão estudar e nós, vamos fazer o quê? Às vezes a gente sai pra 
pagar umas contas da gente ou dos outros, vai para a fila dos bancos ou do 
supermercado pagar contas dos filhos ou dos vizinhos, mas fazer alguma coisa pra 
gente também precisa né ? Então dar uma volta na praça ou fazer uma 
ginasticazinha é bom pra manter a saúde, conversar e falar dos assuntos que a 
gente gosta (PTM-E15). 

9.4. Representação espacial dos comportamentos de interação social 

A aplicação desse método foi realizada nos setores da ATI (Figura 23) e do 

perímetro da PTM (Figura 24) devido ao fato dos idosos utilizarem-se 

predominantemente desses dois setores, apesar de haver outros setores propícios ao uso 

para as práticas de exercícios, caminhadas ou para as formas de lazer passivo e 

interação social, por esse motivo, os registros dos comportamentos foram destinados 

especificamente para essas áreas.  
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Figura 23 - Diagrama e fotografias do setor ATI – Praça Tarcísio Maia 

dados de campo da pesquisa). 

(Fotografias –  
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Figura 24 – Diagrama e fotografias do setor de caminhada – Praça Tarcísio Maia 

(Acervo fotográfico – dados de campo da pesquisa). 
  

 

Legendas: 

J = Jardins, plantas ornamentais 

ATI = Academia da Terceira Idade 

PG = Parque Infantil 

AT = Academia Tradicional 

P1 = Passeio 

QD1 = Quadra Pavimentada 

QD2 = Quadra de Areia 

EC = Espaço Cultural 

CM = Comércio (bar) 

PC = Pista de Caminhada 
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A observação naturalística mostrou que ao chegarem à praça, alguns 

participantes se dirigem ao setor de caminhada ou ao setor da ATI, mudando de setor 

após concluir a primeira atividade, outros dedicavam-se apenas à caminhada ou apenas 

ao uso dos aparelhos da ATI. Entretanto, notou-se que a maioria fazia uso da ATI, 

alguns que não a utilizava mencionaram ter algumas restrições de ordem de física ou 

orgânica temporária ou permanente. Todos usam vestimentas para a realização de 

exercícios e antes de iniciarem as atividades geralmente se cumprimentam. 

No setor de caminhada, os idosos andavam (raramente algum idoso corria) em 

grupos ou isoladamente. Os que iniciavam em grupo permaneciam no grupo até o fim 

da atividade e os que iniciavam sozinhos continuavam nessa condição ou agregava-se a 

outra pessoa, formando um grupo. Ao passarem pelos conhecidos durante a caminhada, 

interagiam por cumprimentos, trocavam breves palavras ou estabeleciam rápida 

comunicação não-verbal. O mesmo ocorria quando passavam pelo setor da ATI, 

avisando em alguns casos que logo estariam de volta. O mesmo se repetiu inversamente 

com algumas pessoas que estavam na ATI. 

A respeito do conteúdo temático das conversas, estas versavam a respeito de 

assuntos do cotidiano como notícias, política e futebol, assuntos que envolvem 

acontecimentos na comunidade e também assuntos de ordem e interesse pessoal como 

assuntos familiares, acontecimentos particulares, situação de saúde e assuntos 

financeiros. Alguns assuntos se iniciavam na caminhada e seguiam para a ATI, sendo 

que o movimento inverso também ocorreu, possibilitando a troca de informações dos 

assuntos e acontecimentos na comunidade. Depois que iniciavam a caminhada, os 

idosos paravam somente para mudar para o setor da ATI ou para ir para casa. Entretanto 

alguns, antes de ir para casa, continuavam conversando, às vezes procurando isolamento 

de um dos bancos de modo a manter a privacidade da interação. 
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Na ATI, alguns possuem uma sequência de exercícios previamente estabelecida 

e aguardam a disponibilização do aparelho, outros realizam os exercícios de modo 

aleatório. Enquanto aguardam a vez de usar o aparelho, geralmente mantém interação 

com o ocupante. 

A descrição referente ao uso simultâneo por mais de um usuário no mesmo 

aparelho na PTM são as mesmas para os usuários da PAL, pois a quantidade, estrutura e 

função destes são as mesmas para ambos os locais de estudo.  

Referindo-se a diferenciações entre dias de semana e fim de semana. No setor de 

caminhada e na ATI durante a semana houve a ocorrência de todas as formas de 

interação, mas no domingo a quantidade de usuários reduziu bastante suas ocorrências 

(média aproximada de 47 idosos nos dois setores), sendo que na caminhada a forma 

mais afetada foi a atividade em grupo sem interação (verbal e não-verbal), e na ATI as 

interações foram reduzidas com um todo, inclusive o de conversar parado ou sentado 

que não ocorreu no domingo na PAL. Da mesma forma que na PAL, constatou-se 

também a redução no tempo de realização das atividades (média de 40 – 50 min. para 

25 – 30 min.).  

Da mesma forma que no primeiro estudo de caso na PAL, na PTM constatou-se 

que a dinâmica de utilização do espaço no fim de semana foi bastante diferente, pois os 

participantes pouco interagiam e estavam presentes em horários diferenciados, 

realizando os exercícios em menos tempo e saindo logo em seguida. A Figura 25 mostra 

os registros dos dias de observação e a justaposição dos resultados compondo uma 

representação final das interações ocorridas no setor da ATI. Na sequência, a Figura 26 

mostra os registros dos dias de observação e a justaposição dos resultados compondo 

uma representação final das interações ocorridas no setor de caminhada. 
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Os registros da área de caminhada foram realizados nos dias 08/04/2014 (terça-

feira, 32 pessoas), 10/04/2014 (quinta-feira, 26 pessoas) e 13/04/2014 (domingo, 8 

pessoas), a partir das 05:30 min. da manhã até as 07:30, no intervalo de 20 minutos 

devido a extensão desse setor. Os registros da área da ATI foram realizados nos dias 

14/04/2014 (segunda-feira, 18 pessoas), 16/04/2014 (quarta-feira, 23 pessoas) e 

27/04/2014 (domingo, 4 pessoas), a partir das 05:30 min. da manhã até as 07:30, no 

intervalo de 10 minutos. Os códigos referentes aos comportamentos foram anotados no 

instrumento RECIS de forma a representar o mais próximo possível o local em que 

ocorreram as expressões de socialização. A seguir, serão apresentados os resultados das 

formas de interações sociais registradas com o procedimento RECIS considerando os 

dois setores investigados. 
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Figura 25 – RECIS – Praça Tarcísio Maia – Setor da ATI (Dados de campo da pesquisa). 
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Figura 26 – RECIS – Praça Tarcísio Maia – Setor de caminhada (Dados de campo da pesquisa). 
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9.4.1. Conversar parado ou sentado  

 

 No setor de caminhada ocorre aleatoriamente com localização mais definida 

próximo aos bancos ou nos próprios bancos, no setor da ATI ocorre junto aos aparelhos 

ou no próprio aparelho nos momentos em que se aguardava vaga ou apenas se 

conversava com outro usuário. 

 

9.4.2. Conversar realizando atividades individuais 

Na caminhada, esse comportamento não foi registrado, pois partiu-se do 

pressuposto que os que conversavam com algum companheiro de caminhada o fazia em 

grupo (duplas, trios, quadras), tendo sido registrado nessa modalidade de interação. 

Na ATI, essa modalidade de interação ocorreu de modo semelhante ao primeiro 

estudo, tendo sido verificada somente durante o uso dos exercícios a exceção de um 

usuário que na segunda-feira realizava exercícios de alongamento enquanto conversava 

com outro que estava em aparelho. Muitos conversavam entre si enquanto se 

exercitavam, sem interromper os movimentos. Notou-se que os equipamentos onde essa 

modalidade mais se destaca são os que permitem a utilização por mais de um usuário, 

como anteriormente mencionado. Essa forma de interação recebeu estímulo direto do 

design estrutural dos equipamentos que permitem o uso conjugado reduzindo a distância 

interpessoal para a pessoal. 

Essa forma de CIS (conversar realizando atividades individuais) ocorria também 

entre esses dois setores, suscitando nos usuários formas de interações verbais (mais 

fugazes devido ao movimento dos caminhantes) e não-verbais (mais frequentes), 

mantendo a distância social e pública, suscitando menor grau de intimidade. O nível de 

intimidade e privacidade na interação foi maior na pista de caminhada do que na ATI ou 
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na intersecção entre ATI e pista de caminhada. Isso se deve provavelmente porque na 

ATI o espaço é reduzido e a conversação no setor com ou sem atividade é mais estática, 

já atividade de caminhada, a maior mobilidade permite o afastamento pró-ativo 

(acelerar ou reduzir o passo) ou passivo (esperar que pessoas em sentidos opostos ou 

iguais passem com o deslocamento natural, mantendo o ritmo). 

 

9.4.3. Conversar realizando atividades em grupo 

Atividade muito comum e ocorre frequentemente entre os praticantes da 

caminhada de modo aleatório ao longo de todo o percurso utilizado, não havendo local 

fixo ou específico para sua ocorrência no setor. 

Esse comportamento não foi registrado no espaço da ATI, pois partiu-se do 

pressuposto que, mesmo sendo possível realizar exercícios no mesmo aparelho, a 

atividade em si é individual e um usuário que inicia o uso de um equipamento não 

costuma acompanhar o colega (nos demais equipamentos ao mesmo tempo), 

diferentemente do que ocorre na caminhada, na qual as duplas, trios ou grupos de 

usuários que iniciam a atividade, a realizam e concluem juntos. 

 

9.4.4. Formas não-verbais de contato social 

Sua ocorrência deu-se de modo semelhante ao estudo do primeiro caso, sendo 

aplicável aos dois setores considerados no estudo. Na ATI não há indícios de uma 

localização específica para sua ocorrência, no setor de caminhada porém, há a tendência 

maior de ocorrência próximo ao setor da ATI, provavelmente devido as cumprimentos 

dirigidos aos usuários daquela área. 

Foram constatadas em momentos de saudações de encontros e despedidas, mas 

também em situações de conversas aparentemente mais particulares quando um dos 
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interlocutores consentia ou discordava fazendo sinais de positivo, negativo com as mãos 

ou com a cabeça. Outras formas menos frequentes foram as expressões faciais que 

demonstravam estados de humor ligados ao agrado ou desagrado. 

 

9.4.5. Atividade solitária sem interação 

Sua distribuição deu-se de modo aleatório, assemelhando-se a de conversar 

parado ou sentado. Na ATI, ocorreu de modo quase exclusivo nos próprios aparelhos 

quando os idosos realizavam seus exercícios sem interagir com os demais. Na pista de 

caminhada ocorreu de modo aparentemente acidental. 

 

9.4.6. Atividade em grupo sem interação 

Na pista de caminhada ocorria nos momentos em que o grupo deixava de 

interagir por alguns instantes, com ocorrência aleatória ao longo de todo o percurso. Na 

ATI esse tipo de comportamento não foi registrado no setor. 

 

9.5. Comportamento socioespacial humano 

Na ATI, a reduzida dimensão do setor, o design estrutural e o arranjo espacial do 

mobiliário urbano repercutiram de uma forma mais direta em quase todos os CSEH 

analisados incentivando as interações sociais entre os idosos. Na pista de caminhada a 

extensão, o estado de conservação e as boas condições de visibilidade, foram 

determinantes no favorecimento das distâncias interpessoais e na privacidade, 

mostrando-se relevantes para as oportunidades de interação social. 
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9.5.1. Distância interpessoal e privacidade 

 

Na ATI, devido às curtas distâncias dos equipamentos entre si, era possível ser 

visto e ouvido utilizando-se um tom de voz normal em qualquer ponto do setor, 

permitindo assim que as pessoas presentes pudessem interagir por meio da conversação 

com todos os participantes. Além disso, conforme já mencionado, o desenho estrutural 

dos equipamentos permitia sua utilização simultânea de dois, três ou quatro usuários a 

curtas distâncias (40 a 50 cm aprox.), permitindo, caso desejassem, a condução de uma 

conversa preservando-se a privacidade entre os interlocutores, situando a relação 

interpessoal na distância pessoal e social. Notou-se que uma das estratégias para regular 

o nível de privacidade da comunicação foi a diminuição do tom de voz e a utilização de 

formas de comunicação não-verbais, utilizando-se de gestos e expressões faciais para 

denegar ou consentir assuntos de teor implícito. A distância social ocorria nos 

momentos de cumprimentos e despedidas e a distância pública, de caráter mais oficial 

não foi observada, tampouco distinções comportamentais em virtude de papéis sociais. 

Todos agiam de modo espontâneo e informal, vestidos de forma semelhante com roupas 

para prática de exercícios físicos. 

No setor de caminhada, observou-se que durante as atividades em grupo ou 

individuais, as pessoas que desejavam manter maior privacidade em relação aos outros 

utilizavam-se da estratégia de adiantar ou atrasar o passo, isto é, aumentar ou reduzir a 

velocidade para ganharem maior distanciamento em relação aos outros que estavam se 

deslocando no mesmo sentido. Quando o deslocamento ocorria entre pessoas ou grupos 

contrários, bastava interromper a conversação por alguns segundos até que o 

afastamento ocorresse como consequência natural do movimento oposto. Outra 

característica que contribuiu para essas estratégias foi a possibilidade de visualização 
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desimpedida por todos os lados da praça. Devido sua ampla forma triangular, era 

possível visualizar constantemente com antecipação o que se passava à frente, seja nas 

retas ou nas curvas, permitindo assim grande eficácia na regulação da privacidade. 

Para que a conversação entre os membros de um grupo pudesse ser realizada 

sem esforços adicionais com a fala, a maioria dos grupos mantinha a distância pessoal e 

social, favorecendo o estabelecimento ou a manutenção de laços sociais. As formas de 

comunicação não-verbais nesse setor ocorriam geralmente para cumprimentar outros 

praticantes da atividade de caminhada ou da ATI quando por ela passavam. 

 

9.5.2. Territorialidade e apropriação 

 

A legibilidade espacial que permitira a distinção dos limites demarcatórios dos 

setores da praça era muito nítida e evidente. Os passeios localizam-se na parte interna 

da praça que conta ainda com quadras cercadas por muretas e alambrados, a pista de 

caminhada possuía em toda sua extensão piso táctil, e rampas rebaixadas de acesso da 

rua para a praça em alguns pontos. A ATI situada em uma das extremidades do formato 

triangular da praça estava próxima do ponto de confluência de duas de suas laterais bem 

como de duas ruas, uma dela a principal do bairro que concentra a maior parte do 

tráfego de pessoas e veículos. Da mesma forma que na PAL, nessa, há também a placa 

indicativa de uso preferencial dos idosos, conferindo maior legitimidade de uso por 

parte desse segmento populacional. 

A expressão do comportamento de territorialidade pode ser constatada pelo 

comportamento observado de cuidado para com a manutenção dos aparelhos além de 

momentos na entrevista em que foram expressas falas indicativas desse tipo de 

comportamento tais como: “Quando chega alguém estranho aqui, a gente já fica 
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atento” (PTM-E10), sugerindo atenção em relação a possibilidade de defesa do 

território que se manifestou enquanto uma expressão conjunta do grupo de idosos em 

relação à praça. Para eles a preservação do espaço, uma das formas de se defender o 

espaço, é vista como um todo, não apenas de um ou outro setor, apesar do setor da ATI 

demandar maior atenção devido à necessidade frequente de manutenção dos 

equipamentos (não prestado pelo poder público) pelo grupo dos usuários idosos devido 

ao desgaste pelo uso natural e possíveis comportamentos de vandalismo, mencionado 

pelos participantes. 

Apesar desses indícios de preocupação para com a preservação da praça como 

um todo, não foram constatados comportamentos de cuidados ou personalização como 

os que ocorriam na PAL por meio da ação de limpeza, capina, poda e irrigação das 

plantas. Da mesma forma, não foram constatados indicativos ou manifestações durante 

as entrevistas que sugerissem conflitos ou negociações no uso do território. A praça 

extensa e com diversidade de opções de uso parece ser suficiente para abrigar os grupos 

e seus propósitos. Um entrevistado mencionou o fato dos estudantes de escolas 

próximas passarem pelo setor e brincarem nos aparelhos, o que gera certa preocupação 

em relação a possibilidade de danificar seu funcionamento adequado. 

Esses aparelhos, tem criança, tem adulto, tem todo tipo de gente que usa, mas a 
gente não incomoda com isso porque eles vem na hora que a gente não usa. A 
gente só não gosta quando vê que eles ficam se pendurando, pulando ou soltando o 
peso do corpo em cima porque pode quebrar. Já aconteceu da gente chegar de 
manhã e ver um ferro torto ou parafusos frouxos. Eu que moro aqui perto, quando 
vejo isso vou logo pedindo pra sair (PTM-E3). 

A apropriação dos espaços da ATI e do setor de caminhada pelos idosos é 

evidenciada pelo uso cotidiano expressivo no início da manhã (somente no 

procedimento RECIS do total de 136 pessoas, 111 eram de idosos - 81%). Esse uso 

caracteriza uma apropriação temporária, revelando que esse EAUP reúne no período 
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matutino as características de SSA importantes e necessárias para que um EAUP possa 

permitir o uso bem sucedido pelos idosos. Esse tema será melhor retratado na discussão. 

9.5.3. Arranjo Espacial 

 

O modo com o espaço da PTM foi estruturado com a disposição dos 

equipamentos urbanos e seus atributos de SSA contribuíram para incentivar a interação 

social dos idosos. Apesar de haver diferenças no arranjo espacial do setor da ATI da 

PTM em relação à ATI da PAL, constatou-se que a dinâmica e o padrão do CIS dos 

idosos durante a utilização dos equipamentos foi semelhante ao registrado no estudo 1, 

sendo válidas muitas das constatações pontuadas no primeiro estudo com relação a 

distribuição espacial, dinâmica de revezamento e a estrutura de uso conjugado dos 

equipamentos que permite o uso simultâneo por mais de 1 pessoa, aproximando-as para 

a distância pessoal e social de seus utilizadores. 

Referindo-se à disposição dos aparelhos, oito dos dez estavam posicionados em 

duas fileiras opostas (Figura 25) e dois nas extremidades opostas acompanhando o 

formato retangular com uma das extremidades em semicírculo, mantendo um espaço 

central vazio que possibilita a visualização da quase totalidade dos outros aparelhos e 

com visualização lateral parcial para quem utilizava o equipamentos: rotação vertical, 

pressão de pernas, simulador de caminhada e esqui. Essa organização característica de 

arranjos abertos, favorecia o contato visual com quase todos os equipamentos (e seus 

usuários), nos pontos de avistamento parcial apenas dois equipamentos não eram 

completamente visíveis, permitindo possibilidades de interação verbal ou não-verbal 

com usuários de vários aparelhos. 

O arranjo espacial aberto sem a existência de zonas circunscritas favoreceu a 

interação verbal e não-verbal entre usuários e não usuários de equipamentos, devido a 
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ausência de obstáculos adicionais ao campo visual. Facilitou a movimentação e o acesso 

ao setor (entrar e sair) e aos aparelhos como um todo, favorecendo também a dinâmica 

de revezamento, como anteriormente descrito para os usuários da PAL. Influenciou 

também a interação entre usuários dos dois setores analisados devido à existência de um 

ponto de interceptação em comum. 

A existência de sombreamento natural na área da ATI permitia o uso em 

horários mais avançados do que ocorria na PAL devido a redução da radiação solar e ao 

aumento do nível de conforto térmico, sem, contudo, influenciar a dinâmica 

comportamental dos usuários desse setor (os usuários não preferiram, nem tampouco 

iniciaram as atividades ou ficavam mais tempo nos aparelhos onde a sombra se 

projetava). Essas diferenças em relação ao primeiro estudo não parecem exercer 

alterações significativas no comportamento dos idosos em relação à dinâmica de 

ocorrência dos CIS da ATI da PAL. 

As diferenças mais significativas foram constatadas devido a existência da área 

de caminhada que intercepta uma das extremidades da ATI que permitiu a expressão de 

CIS entre os que praticam caminhada e os que estão utilizando o espaço da ATI. A 

interação ocorre mediante o avistamento de pessoas conhecidas que se cumprimentam. 

Alguns avisam que em um momento posterior à realização dos exercícios vão se dedicar 

a uma interação mais prolongada, de modo a não interromper a consecução do exercício 

realizado no momento. Esse arranjo espacial entre os setores, juntamente com os 

objetivos pessoais dos usuários ocorrem nas distâncias interpessoais social e pública, 

constituindo-se e em um espaço de encontro entre os moradores do bairro. Por meio dos 

contatos casuais que promove, favorece a ocorrência de interações sociais por meio das 

formas de comunicações não verbais, que permitem manter a privacidade, a condução 
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dos objetivos pessoais, o estreitamento dos laços sociais com a vizinhança e ainda 

oportuniza o planejamento de contatos sociais futuros. 

As características espaciais da área de caminhada levadas em consideração para 

o arranjo espacial foram a extensão, a visibilidade do percurso, o nivelamento do piso e 

a largura das calçadas. A interação entre esses aspectos do setor de caminhada 

contribuíram para facilitar e favorecer a mobilidade livre e desimpedida ao longo do 

percurso percorrido pelos idosos. 

A extensão e a ampla visibilidade à distância propiciaram ao idoso usuário da 

PTM maior segurança bem como a previsão de possíveis obstáculos móveis ou estáticos 

na região, favorecendo o senso de controle sobre a atividade, importante para que o 

idoso sinta-se confiante no EAUP. O nivelamento do piso foi uma característica 

importante para o deslocamento dos idosos que possuem maiores restrições de 

mobilidade, evitando quedas e acidentes que podem ser gravíssimos devido a possíveis 

fragilidades ósseas. A largura da pista permitia o usuário se desviar com facilidade de 

obstáculos no trajeto como árvores, postes e outros usuários, além disso, verificou-se 

que o piso possuía textura antiderrapante, contribuindo ainda mais para incentivar uma 

caminhada segura entre os idosos. 

 



 

10. Discussão 

 

Por meio dos estudos de caso esse estudo objetivou estabelecer relações entre o 

suporte socioambiental de espaços abertos e a interação social de idosos, buscando 

compreender de que forma o ambiente sociofísico pode estar envolvido no sentimento 

de bem-estar proporcionado pela experiência de utilizar os espaços abertos urbanos 

públicos (EAUPs), quais seus benefícios e que elementos do lugar se destacam nessa 

relação, com especial interesse pelo aspecto socializante das interações. 

Durante o processo do desenvolvimento teórico-conceitual da pesquisa, os 

elementos dos espaços abertos foram traduzidos para elementos do suporte 

socioambiental (SSA), os espaços abertos foram delimitados às praças da cidade de 

Natal - RN, as interações sociais de idosos foram definidas em formas verbais e não-

verbais que podem ser estimuladas ou enfraquecidas mediante o desenvolvimento de 

comportamentos socioespaciais. 

Referindo-se ao perfil dos grupos de estudo investigados, constatou-se que 

foram compostos por idosos na sua maioria de aposentados que gozam de boa saúde 

física e mental, possuindo aparentemente (e conforme relataram) bom estado geral de 

saúde física e mental (capacidades funcionais preservadas, facilidade de mobilidade, 

funções cognitivas intactas), a despeito de alguns distúrbios de saúde comuns à idade 

como hipertensão arterial (3 na PAL e 5 na PTM) e diabetes (1 na PAL e 2 na PTM), 

utilizando-se do ambiente da praça como recurso e não como prótese. Esse perfil 

populacional coincide com as definições encontradas na literatura para a designação do 

chamado “movimento da terceira idade”, referindo-se à parcela economicamente ativa 

da população idosa que não tem uma saúde debilitada e impulsiona setores como o de 

turismo e serviços (Barros & Castro, 2002). 
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Desta forma, os resultados obtidos podem servir de referência para estudos e 

investigações voltados para esse perfil de idoso, podendo contribuir para um bom ajuste 

entre ambiente (EAUP) e indivíduo (necessidades de interação social). Nesse mesmo 

sentido, Oswald et al. (2003) advertem que não se deve atribuir o sucesso ou a 

eficiência de um comportamento atribuindo apenas à influências das características 

ambientais. O ajuste (disponibilização de SSA) entre a pressão do ambiente e a 

competência dos idosos investigados demandou a adaptação de poucos recursos no 

ambiente público devido ao bom nível de preservação de suas capacidades funcionais. 

Um ambiente flexível e com alta capacidade de apoio ou suporte (supportiveness) não 

garante por si só um alto desempenho comportamental. Segundo os autores 

anteriormente mencionados, é preciso reconhecer o papel das atitudes pró-ativas do 

indivíduo com seu ambiente, a partir de um ponto de vista de aspectos da personalidade. 

Além disso, deve-se acrescentar que as capacidades funcionais além de estarem 

envolvidas nesse processo, podem ser a base para a pró-atividade. Ter motivação 

pessoal para agir nem sempre implica em ter condições físicas ou mentais para tal, nesse 

sentido, as considerações devem ser complementares. 

A análise dos comportamentos de interação social (CIS) foram realizadas 

considerando os setores dos locais de estudo mais utilizados pelos idosos (ATI na PAL 

e ATI e perímetro da praça na PTM). De forma geral, comparando-se o desempenho dos 

itens do SSA entre os dois estudos, a PTM obteve melhores pontuações em todos os 

quesitos avaliados (Tabela 12 e Apêndice G), gerando maiores condições para uso e 

permanência, atuando de forma sinérgica complementar para a geração de CIS. Na PAL 

os itens do SSA mais influentes nos CIS da PAL foram estrutura para atividades, e 

oportunidades para o contato social que atuaram de forma compensatória sobre as 

deficiências nos outros itens do SSA. 
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Os comportamentos socioespaciais humanos (CSEH) que se mostraram mais 

atuantes para a criação e preservação dos CIS nos dois estudos foram a relação entre 

arranjo espacial e distância interpessoal, que contribuíram para a criação do sentimento 

de unidade do grupo que, segundo Twigger-Ross e Uzzell (1996) pode ser constituído 

pela realização de atividades em comum. 

10.1. Suporte socioambiental – Acessibilidade 

Reconhecendo a influência do ambiente sociofísico no comportamento humano, 

ao instituir a perspectiva do envelhecimento ativo (EA) incluiu o ambiente como um 

dos fatores determinantes para o envelhecimento saudável, citando algumas diretrizes 

básicas para a configuração de ambientes favoráveis ao EA. Dentre elas estão a 

eliminação de barreiras e obstáculos, estabelecimento de vizinhanças seguras que 

favoreçam interações sociais positivas, ruas iluminadas e banheiros públicos acessíveis. 

A criação de ambientes que proporcionem condições para facilitar ou estimular a prática 

de atividades nos idosos contribuem para o alcance das metas do EA. Nesse sentido, 

constata-se que a Psicologia Ambiental e outras áreas do conhecimento que investigam 

as relações pessoa-ambiente podem trazer contribuições para implementar ambientes 

compatíveis com as capacidades dos idosos e que possam estimulá-los a agirem de 

modo ativo nas diversas situações da vida cotidiana. 

A acessibilidade foi considerada essencial para os CIS, pois conforme Carr et al. 

(1992), a utilização dos ambientes construídos está fortemente associada à noção de 

acessibilidade, que é condição básica para a existência de atividades em um espaço, 

deste modo, sem possibilidade de uso, não há presença e sem presença não há 

participação ou interação social. 

Na PAL esse item apresentou desempenho um pouco acima da média, atingindo 

9 (60%) pontos em uma escala máxima de 15 pontos (Tabela 12), contando com alguns 
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aspectos básicos da estrutura e mobiliário urbano com certo nível de desgaste e 

degradação (piso, escadas, rampas, trânsito, faixa de pedestres para a travessia de acesso 

da rua à praça e vice-versa). Mesmo não tendo sido apontada pelos grupo de usuários 

(mas indicada pelos experts), a acessibilidade na PAL foi suficiente para permitir o uso 

das atividades de interesse no setor da ATI. 

Diferentemente do que foi constatado na PAL, na PTM esse item apresentou 

boas qualidades, tendo alcançado a pontuação de 11 pontos (73,33%) do total de 15, 

contando com recursos importantes para favorecer a presença das pessoas no local tais 

como: escadas, corrimão, bancos (embora alguns inadequados), rampas de acesso em 

diversos pontos, piso contínuo bem preservado com diversidade de acesso aos passeios 

e a setores internos da praça, trânsito do entorno ameno e seguro, inexistência ou boa 

visibilidade de possíveis obstáculos ou barreiras estáticas ou móveis (pessoas se 

deslocando na pista de caminhada) e concepção de design que facilitou a identificação 

dos setores e seu propósito funcional (espaços bem demarcados como quadras cercadas, 

localização de lixeiras, diferenciação de piso no setor de caminhada, diferenciações no 

piso e na estrutura física do espaço cultural, delimitações para os elementos 

paisagísticos, etc). A diversidade desses elementos e muitos ainda em boas condições de 

uso causam a impressão geral de um lugar agradável de dinâmica fluida. 

Esses aspectos da acessibilidade contribuíram para a presença e a permanência 

de pessoas de diferentes faixas etárias ao longo do dia, realizando atividades nos 

setores, o que favoreceu o estabelecimento de contatos intergeracionais e o 

fortalecimento de vínculos afetivos entre os usuários que foi um aspecto muito 

valorizado pelos especialistas consultados. Apesar disso, a presença dos idosos foi 

somente expressiva nos horários em que o estudo de caso foi conduzido. A necessidade 

de banheiros e fonte de água potável no local, provavelmente não foi mencionada pelos 
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usuários devido ao fato de a praça estar localizada próximo às suas residências, como 

indicado em uma das entrevistas, quando há alguma necessidade nesse sentido, a casa 

serve como ponto de apoio. A esse respeito, McCormack et al. (2010), afirmam que a 

existência de espaços abertos locais, acessíveis a uma caminhada de curta distância, foi 

positivamente associado ao seu uso frequente. 

Na PTM, a acessibilidade mostrou mais claramente sua influência no sentido de 

proporcionar o suporte para a presença de pessoas, o que contribuiu, conforme 

manifestados nas entrevistas, para estimular a adesão ao local. O fato de ver pessoas de 

sua faixa etária praticando atividades pode ter estimulado na identificação com práticas 

promotoras de bem-estar, que juntamente com possíveis objetivos pessoais, pode ter 

gerado a motivação necessária para a decisão de fazer parte do grupo, o que caracteriza 

uma das formas da acessibilidade, a psicológica, na qual as imagens que o indivíduo 

tem do espaço, aliado ao sentimento de ser ou não aceito, indicam se o espaço é ou não 

acessível (Araújo, 2002). Os mesmos indicativos são válidos para justificar a presença 

dos idosos na PAL, corroborando os achados de Lay e Reis (2005) que afirmam que a 

acessibilidade visual associada à acessibilidade simbólica exerce maior influência no 

uso dos espaços que a acessibilidade física. Isso provavelmente se deve a uma avaliação 

perceptiva mais das pessoas que consideram outros elementos do SSA como a 

aprazibilidade, a sensação de segurança, oportunidades para a interação social e a 

identificação das possibilidades de uso de acordo com seus interesses, desde que no 

ambiente, as barreiras físicas não representem fatores impeditivos à utilização. 

10.2. Suporte socioambiental – Estrutura para permanência 

Os aspectos ambientais ligados à permanência geralmente considerados 

relevantes para a satisfação da maioria das pessoas são: a presença de vegetação, 

arborização, bancos, banheiros, mesas, sombreamento, iluminação no turno da noite, 
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presença de outras pessoas, abrigos, entre outros. Segundo Kearney (2006), quando 

esses elementos estão disponíveis e utilizáveis, o tempo de permanência geralmente é 

mais prolongado, o que possibilita o aumento das oportunidades de interação social e o 

senso de comunidade nos EAUPs. 

Devido às necessidades das pessoas idosas, faz-se necessário uma atenção maior 

para que sua permanência no local seja convidativa, agradável e proporcione mais bem-

estar do que incômodos e preocupações. Um exemplo é disponibilidade de bancos e 

áreas para sentar que representa uma característica necessária nos EAUPs para que os 

idosos possam utilizar um lugar para descansar (WHO, 2008). 

Na PAL, esse item do SSA demonstrou ter pouca influência na determinação da 

presença do grupo de estudo (o item estrutura para atividades teve maior destaque). É 

provável que devido à baixa qualidade ou inadequação de alguns dos recursos desse 

SSA, tenham desestimulado a presença e o uso de outros setores da PAL. A avaliação 

desse item alcançou o escore 12 (40%) para um total de 30 pontos (Tabela 12), 

considerando-se alguns aspectos básicos para permanência nos EAUPs (bancos, mesas, 

espaço para caminhadas, sombreamento, entre outros), que na PAL apresentavam-se 

inutilizados (partes do piso), degradados (bancos, muretas), inadequados (bancos muito 

baixos) ou insuficientes (árvores). Reforça essa ideia, os comentários dos idosos durante 

a condução da pesquisa referentes à falta de limpeza, manutenção e conservação 

gerando a impressão de um local abandonado, que segundo a literatura pode suscitar 

sensações de insegurança, ligadas à acessibilidade visual e simbólica, gerando baixa 

adesão na participação em EAUPs (Carr et al., 1992). 

Diferentemente do que foi constatado na PAL, as qualidades dos recursos para 

permanência na PTM foram notadamente superiores. O design, o conjunto estético e a 

facilidade de leitura do ambiente juntamente com a disponibilidade e as boas condições 
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de uso de bancos, quadras, espaço para caminhadas, ATI, sombreamento natural, entre 

outras características, constituíram de modo integrado uma forma de apoio para a 

permanência no local, que em alguns casos pode ser o primeiro passo para o 

engajamento em atividades, tendo sido deste modo, considerado relevante item do SSA 

para os CIS na PTM. 

Por estarem disponíveis e utilizáveis, esses recursos foram favoráveis à presença 

e participação no local que, proporcionando a sensação/percepção de segurança, como 

expressa uma das falas presente nas entrevistas:  

Aqui todos se conhecem, se eu precisar de algo enquanto estou aqui ou se eu não 
me sentir bem por causa do meu problema de saúde [cardíaca], ou se eu precisar 
de alguma ajuda, sei que vou poder contar com todos, aqui todo mundo é unido 
(PTM-E10). 

Ambientes considerados seguros proporcionam o conforto psicológico 

necessário à permanência nos EAUPs (Cattell et al., 2008; Kim & Kaplan, 2004; 

Sugiyama & Thompson, 2007), e contribuem de forma significativa para um bom nível 

de conforto físico, psicológico e social, que como anteriormente mencionado, 

estimulam a estadia mais prolongada, aumentando as oportunidades de interação social 

com reflexos positivos para o sentimento de comunidade. Deste modo, a estrutura para 

permanência foi considerada um elemento necessário aos CIS de idosos nos EAUPs por 

favorecem a presença no local com certo nível de conforto físico, psicológico e social. 

Apesar da relevância desse item ter sido mencionada tanto na literatura quanto 

pelos experts como imprescindíveis à presença do idoso nos EAUPs, ele não foi 

valorizado pelos idosos da PAL que citaram como principal motivo de permanência no 

local o uso da estrutura para atividade ATI e a possibilidade de se socializarem. A ATI 

também pode ser considerada um elemento de motivação da presença, entretanto, essa 

presença tem como finalidade a atividade, portanto preferi classificá-la como elemento 

de atividade.  
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10.3. Suporte socioambiental – Estrutura para atividades 

Segundo a literatura consultada, a existência de estruturas para atividades é 

considerada de fundamental importância para a permanência e uso dos recursos que os 

espaços abertos oferecem. Os recursos que compõem essa categoria podem oferecer 

opções diversas para que as pessoas presentes os ambientes das praças possam exercitar 

atividades variadas e manter ou aprimorar os níveis de desempenho funcional nos 

aspectos físicos, mentais emocionais e sociais. Thwaites e Simkins (2007) afirmam que 

o próprio mobiliário urbano é considerado objeto-âncora de atração do público quando 

apresenta bom arranjo espacial ou ainda quando há possibilidade de imprimir certa 

personalização ao espaço. 

Os recursos relacionados à estrutura para atividades foram os que mostraram 

estar mais diretamente ligados ao CIS e ao EA devido ao caráter atrativo e estimulante 

que exercem, sendo seu uso e função socializante, constatados ao longo da condução do 

estudo de caso, bem como mencionados por experts (etapa preparatória) e usuários. 

Considerando esses aspectos, constatou-se que a PAL conta com ATI 

(degradada, mas em condições de uso), equipamentos tradicionais de ginástica em 

concreto (4 em condições de uso), quadra (em reforma) e parque infantil (concreto, sem 

condições de uso seguro), embora apenas a ATI seja utilizada pelos idosos, as outras 

estruturas podem servir de atrativo para a apropriação do local por outros grupos, 

gerando oportunidades para interação social com os idosos. 

Na PTM, a utilização do setor de caminhada da praça contribuiu para ampliar as 

possibilidades de utilização do espaço, sendo que há idosos que mencionaram utilizar a 

praça somente para caminhada, somente a ATI, entretanto, a grande maioria utiliza as 

duas possibilidades. O fato dessas duas formas de atividade coexistirem, facilitou a 

expressão de CIS não-verbais mais frequentes no ponto de intersecção entre os setores. 
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Além do uso desses setores, na PTM foi também constatada a possibilidade de uso 

outras áreas em bom estado de uso tais como: quadras para prática de esportes, espaço 

cultural, parque infantil, academia tradicional, passeios e outros anteriormente descritos, 

não tendo sido constatada a utilização por parte do grupo. A disponibilidade de opções 

transmite a ideia de um espaço polivalente que pode, se necessário, atender a outras 

demandas dos usuários de idades e propósitos diversos. 

A ATI e o setor de caminhada foram considerados objetos-âncora para os idosos 

devido a função aglutinadora de manter por cerca de 40 minutos diversas pessoas 

interagindo socialmente enquanto realizavam atividades físicas que, segundo a 

literatura, refletem positivamente na conservação dos níveis de desempenho funcional 

considerados de suma importância para a independência na realização das tarefas diárias 

e para a manutenção do autoconceito positivo e do senso de controle. A fala de um dos 

usuários entrevistados ilustra essa ponderação: 

Uma pessoa como eu, com a idade que eu tenho, se não fossem as atividades que 
eu faço aqui na praça, já era para eu estar uma pessoa muito envelhecida, até com 
uma bengala, mas ativa como eu estou, ainda vai demorar muito pra isso 
acontecer porque eu me mantenho em atividade (PAL-E11). 

Deste modo, a estrutura para atividades nos dois locais de estudo, juntamente 

com os laços sócio-afetivos estabelecidos entre os idosos por meio de alguns CSEH, 

foram determinantes para a participação e assiduidade dos idosos nos EAUPs. 

Mostraram-se diretamente ligados ao CIS, favorecendo a continuidade da prática de 

atividades e deste modo, atendendo as prerrogativas da WHO (2005) para o 

Envelhecimento Ativo que recomenda dentre outras ações, as práticas de atividades 

físicas no cotidiano e no lazer. 
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10.4. Suporte socioambiental – Aprazibilidade 

Os recursos do SSA da aprazibilidade referiram-se nesse estudo aos sentimentos, 

percepções, impressões ou preferências estéticas existentes nos EAUPs que podem 

transmitir ou remeter a sensações agradáveis por estar no ambiente, podendo estimular a 

participação e o uso mais frequente. Apesar da incidência de grande influência de 

componentes culturais e subjetivos, certos elementos possuem características que 

podem ser compartilhadas de uma forma mais ampla entre os diversos grupos e 

comunicam o padrão funcional e a estrutura social do lugar (Rapoport, 1986), atraindo 

ou afastando pessoas, dependendo do grau de identificação do indivíduo com as 

características físicas do lugar (Kim & Kaplan, 2004). A ausência ou precariedade na 

aprazibilidade pode constituir uma barreira à presença e participação. 

Partindo dessas considerações, a avaliação desse item do SSA foi considerada 

deficitária na PAL, somando 5 (27,78%) pontos para um total possível de 18. A 

presença de mato, lixo, entulho, piso quebrado, chafariz danificado, aparência de sujeira 

generalizada (pintura encardida e desgastada), mau estado geral de conservação do 

mobiliário e ausência de paisagismo trouxeram graves prejuízos para esse item do SSA, 

que repercutiu nas falas dos usuários durante as entrevistas ao expressarem seu 

descontentamento com a falta de conservação e aspecto de abandono. 

Esses indícios reforçam a consideração da relevância desse aspecto para o CIS 

nos espaços externos, pois como anteriormente mencionado, excetuando-se a ATI, 

outros setores da PAL não eram utilizados. Isto é, provavelmente, devido à ausência ou 

precariedade desses recursos nos setores, os idosos não sentiram-se estimulados a 

utilizá-los. É possível que, se a qualidade ambiental de outras regiões da praça estivesse 

em melhores condições, haveria maior interesse de uso. Essa hipótese é corroborada 
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com a respostas dos usuários: “Manutenção!”, diante da pergunta: “O que gostaria que 

houvesse na praça e que não tem?”. 

As condições estéticas da PTM, com elementos paisagísticos bem definidos e 

delimitados com passeios e plantas ornamentais (embora em estado de seca), lixeiras, 

bom estado geral de conservação, concepção de design fluido com fácil identificação 

funcional das estruturas, abundância de arborização em diversos pontos, entorno 

agradável com calçadas de acesso e ruas em bom estado de conservação, ausência de 

poluição sonora, tráfego ameno e seguro, entre outras características, contribuíram para 

construir o conceito de uma imagem sócio-ambiental positiva (Elali, 2007). Esses 

aspectos contribuíram para a composição estética da paisagem mobilizando nos usuários 

um sentimento de bem-estar por poder estar e usufruir do espaço, fornecendo indícios 

que esse aspecto do SSA da PTM foi relevante para os CIS entre os usuários idosos, 

conforme expresso nas falas: 

A praça antes era muito descuidada, dava até desgosto de morar num lugar e ver 
que era abandonado. Um bairro tão bonito desse não podia ter uma praça daquele 
jeito. Agora está muito melhor, aqui se você precisar vir de manhã, a tarde ou a 
noite pode vir sem medo porque a praça está sempre ocupada, sempre tem gente 
aqui. Nas quadras, no parquinho, na academia, fazendo caminhada, descansando 
nos bancos, porque com tanta árvore assim, sombra é o que não falta. No começo, 
depois da inauguração, quer dizer, depois da reforma, até vigia tinha para cuidar 
da praça, mas passou um tempo parou de vir (PTM-E1). 

Eu e minha esposa começamos a participar depois de ver que muitos vizinhos e 
conhecidos do bairro vinham fazer caminhadas aqui. Antes essa praça não era tão 
bonita como está agora, mas ainda precisa melhorar porque não tem limpeza 
(PTM-E4). 

A apreciação dos usuários pela composição estética da praça, contribuiu para a 

adesão à participação nas atividades ela oferece. Segundo a literatura, ambientes bem 

cuidados e esteticamente agradáveis promovem sensações de bem-estar e desejo de 

vínculo e pertencimento àquele local, fortalecendo a identidade de grupo dos 

participantes, dependendo do grau de identificação do indivíduo com as características 

físicas do lugar. No mesmo sentido, Kim e Kaplan (2004) afirmam que a composição da 
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aparência de um lugar tem a tendência de atrair ou afastar pessoas, dependendo do grau 

de identificação do indivíduo com as características físicas do lugar, aumentando ou 

reduzindo o uso do local. Essas considerações contribuem para o entendimento mais 

plausível do desinteresse de permanência dos usuários da PAL e do efeito oposto nos 

usuários da PTM. A existência de maior qualidade estética no ambiente segundo 

McCormack et al. (2010) é capaz de gerar satisfação com a qualidade ambiental que 

influencia no desejo de nele permanecer por mais tempo, aumentando a possibilidade de 

contatos sociais com pessoas de preferências semelhantes. Essas constatações permitem 

recomendar a necessidade de conservar aprazibilidade para estimular os CIS de idosos 

em EAUPs. 

10.5. Suporte socioambiental – Oportunidades para o contato social 

Juntamente com estrutura para atividades, este foi um elemento de destaque nos 

dois estudos de caso. A revisão da literatura permite afirmar que existe uma estreita 

relação entre CIS e atividade, o que explica a preservação da qualidade e intensidade 

dos CIS observados na PAL mesmo diante da deficiência dos outros elementos do SSA. 

Os recursos considerados para esse item foram presença de pessoas e diversidade de 

oferta de atividades no local e entorno imediato.  

A circulação de pessoas no entorno bem como a presença de idosos no início da 

manhã foi profícua nos dois locais, o que permitiu o fortalecimento o sentimento de 

segurança devido a sentir-se que se houver alguma emergência pode-se contar com o 

auxílio dos que se encontram presentes. A presença de outros usuários no espaço 

estimula a participação, e pode constituir-se no principal motivo de participação de 

outras pessoas, transformando os pontos de encontro em pontos centrais da convivência 

e socialização de uma comunidade. As falas dos usuários a seguir foram selecionadas 

para exemplificar essas asserções. 
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A gente tem conhecimento que o exercício faz bem para a saúde e é mais fácil 
quando a gente frequentar quando está em grupo” (PAL-E5). 

A gente se encontra todos os dias, se vê todos os dias e vai se acostumando como o 
outro e vai conhecendo cada vez mais um ao outro, criando uma amizade (PAL-
E6). 

Eu mesma moro em outro bairro e lá perto de minha casa também tem a ATI, mas 
eu gosto de vir é aqui por causa das amizades, porque aqui na Augusto Leite foi 
quando instalou primeiro, então eu comecei a frequentar aqui e fiquei conhecendo 
essas amigas. Hoje tem a ATI pertinho de casa, mas eu gosto é de vir aqui. (As 
amigas rindo e dizendo: “daqui você não sai, daqui ninguém te tira!”). Mas 
quando eu passo por lá e vejo alguma amiga ou vizinha, eu paro um pouco, 
converso, às vezes faço um “exercíciozinho” (PAL-E12). 

A realização de atividades em um local comum aumenta a percepção das 

pessoas de que EAUPs ocupados são mais seguros do que os desocupados, eliminando 

um possível impedimento à participação e favorecendo o contato social. 

Aqui todos se conhecem, se eu precisar de algo enquanto estou aqui ou se eu não 
me sentir bem por causa do meu problema de saúde [cardíaca], ou se eu precisar 
de alguma ajuda, sei que vou poder contar com todos, aqui todo mundo é unido 
(PTM-E10). 

Para Whyte (2001), espaços abertos desocupados, mal-conservados, sujos ou 

depredados geram uma sensação de insegurança desencorajando o uso seja por medo ou 

por falta de identificação com o lugar. Por outro lado, a existência de pessoas realizando 

atividades nos EAUPs é um fator que atrai a presença de outras pessoas (Gehl, 2006), 

ademais, conforme Jacobs (1961), a oportunidade de ver, ouvir e encontrar outras 

pessoas pode ser assumida como uma das mais importantes atrações da vida pública. 

Além da presença e da variedade de atividades no entorno (uso misto do 

terreno), a diversidade de opções para atividades no próprio EAUP é considerada 

importante para a intensidade de uso por motivar e atender a pessoas com interesses de 

uso diferenciados, conforme salienta um dos experts entrevistados:  

Muitas vezes se pensa que ter uma Academia da Terceira Idade é o que vai melhor 
atender aquela comunidade de idosos, mas nem sempre é assim. Outras opções 
podem atender melhor a expectativa do idoso como espaço para jogar dama, 
xadrez, dominó, buraco, sueca.... É preciso ter outras opções, é preciso que o 
poder público se preocupe com esses espaços que são muito carentes de 
acessibilidade, de estrutura física e de apoio profissional. Porque o idoso não vai 
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freqüentar esses espaços se não tiver aquilo que for do interesse, se ele não se 
sentir seguro e se a estrutura do espaço não for adequada para as condições 
físicas do idoso (EXP7). 

As oportunidades para o contato social foram consideradas indispensáveis para 

servir de suporte aos CIS de idosos nos EAUPs, pois conforme Schaie e Carstensen 

(2006), com a idade os contatos sociais tornam-se altamente valorizados, são avaliados, 

procurados ou evitados, tendo como critério o retorno da qualidade afetiva visando a 

gratificação emocional de curto prazo que é influenciada pelas oportunidades 

adaptativas que o ambiente oferece, e este, por sua vez, pode estimular ou desestimular 

o desenvolvimento de sentimentos de inclusão. Desta forma, os laços sociais estimulam 

e reforçam o senso do significado da vida, gerando um incentivo para estar ativo, o que 

revela a importância das interações sociais enquanto agente motivador de atividades em 

idosos, estimulando-os a sair de casa e reunirem-se para realizar atividades, que 

segundo diversos estudos exercita e desenvolve habilidades físicas, mentais, emocionais 

e sociais. Além disso, McAuley et al. (2000, p. 609) atestam “haver evidências 

suficientes que indicam que o suporte social desempenha um papel importante para a 

adesão das pessoas à atividades físicas”, constituindo-se portanto, um fator de 

relevância para os objetivos do EA. 

 

10.6. Comportamento Socioespacial Humano 

A utilização da abordagem multimétodo ao longo do estudo de caso permitiu o 

registro e a análise das expressões de interações sociais dos usuários, auxiliando o 

estabelecimento de relações entre SSA, CSEH e CIS. Os arranjos espaciais dos 

equipamentos no setor da ATI juntamente com o desenho estrutural de uso conjugado 

dos aparelhos favoreceram as expressões dos CIS de: conversar parado ou sentado, 

conversar realizando atividades individuais e formas não-verbais de contato social. 
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Contatou-se que o uso contíguo de 2 ou mais usuários no mesmo equipamento manteve 

a distância interpessoal no nível pessoal e social (Hall, 1990). Do total de dez aparelhos, 

nove permitam esse uso simultâneo gerando frequentemente oportunidades para os CIS, 

ocorrendo também comportamentos sem interação social, sem que isso causasse algum 

tipo de embaraço ou desconforto. 

O modo como os aparelhos estavam dispostos no setor propiciaram arranjos 

espaciais com ausência de zonas circunscritas e um espaço central vazio, característica 

própria dos arranjos espaciais abertos (Legendre, 1999). Isso permitia o uso mais 

dinâmico do espaço devido a livre movimentação para entrar, sair ou permanecer no 

setor, tornando mais eficiente o acesso aos aparelhos. Essa organização permitiu o 

contato visual desimpedido a partir de quase todos os equipamentos, possibilitando a 

comunicação com usuários de equipamentos mais distantes por interação verbal ou não 

verbal. Na PAL, nos pontos em que a visibilidade se mostrava mais comprometida, 

apenas três dos dez equipamentos e seus respectivos usuários eram parcialmente 

visíveis, na PTM essa condição se aplicou a dois equipamentos, devido a ligeira 

diferença na conformação do mobiliário (ver Figura 17 – PAL e Figura 23 – PTM). A 

ATI da PAL apresenta a disposição de duas fileiras paralelas de 5 equipamentos (aberta 

nas extremidades), a da PTM, duas fileiras de 4 equipamentos e mais um em cada 

extremidade (conformação mais fechada). Apesar dessas diferenças, não se constatou 

redução significativa das interações sociais, tendo em vista que todos tinham 

oportunidades para interagir devido a prática do revezamento de exercícios nos 

aparelhos. 

A territorialidade e a apropriação também foram investigadas entretanto, tiveram 

um peso bem menor em relação aos CSEH supra mencionados. Ao que tudo indica, a 

pré-existência da apropriação e da legitimidade do território já estavam garantidas 
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devido ao propósito da existência dos aparelhos da ATI (conforme a placa que se refere 

à preferência de uso pelo público idoso). Contudo, a apropriação se consolidou com a 

frequência de utilização cotidiana que também contribuiu para a criação da identidade 

do grupo de usuários idosos dos dois locais de estudo. 

Comportamentos de privacidade foram mais significativamente observados ao 

longo da extensão da pista de caminhada (PTM). Seu bom estado de conservação e a 

visibilidade desimpedida, contribuíram favoravelmente para a regulação das distâncias 

interpessoais e da privacidade, mostrando-se favoráveis aos CIS de: conversar 

realizando atividades em grupo (no setor de caminhada) e das formas não-verbais de 

contato social (no setor de caminhada e na intersecção entre a caminhada e a ATI). A 

distância interpessoal no perímetro da caminhada pôde ser regulada de modo mais livre 

e independente do que em relação ao setor da ATI, pois nesse setor, a realização da 

atividade em um local fixo condiciona a regulação das distâncias interpessoais à 

distância pré-determinada dos equipamentos (seja no mesmo ou em outro ou em relação 

aos demais), restringindo a privacidade. No setor de caminhada, havia maior liberdade 

para regular as distâncias interpessoais em relação a participação de pessoas 

indesejadas, por meio da ação de deslocamento e ritmo de caminhada no perímetro da 

praça. Contudo, a despeito da necessidade de privacidade, observou-se que a interação 

social durante a caminhada em grupo mantinha geralmente entre os participantes a 

distância pessoal e social. 

 



 

11. Consideracões Finais 

 

Na velhice, como em outras fases do desenvolvimento humano, ocorrem 

mudanças biopsicossociais que implicam diversas alterações na vida do indivíduo. 

Algumas dessas mudanças incidem sobre os aspectos sociais, que podem levar a uma 

diminuição na quantidade e qualidade das interações sociais, advindas da aposentadoria, 

saída dos filhos de casa, viuvez, entre outras. Por outro lado, tendo diminuído suas 

tarefas da vida laboral, muitos idosos passam a utilizar o tempo disponível para 

engajamento em novas atividades, notadamente as que permitem a convivência social 

(Oliveira, 2002). 

Diante desse quadro, as interações sociais têm sido relatadas na literatura 

gerontológica como o grande motivador de atividades em idosos. As oportunidades de 

interação social estimulam o idoso a sair de casa e exercitar suas habilidades físicas, 

mentais, emocionais e sociais. Dentre as diversas possibilidades para que isso ocorra, a 

participação em atividades nos ambientes externos tem sido recomendada pelos 

estudiosos nesse campo, tanto por tratar-se de uma atividade ao ar livre (considerada 

benéfica para o organismo) quanto pelas oportunidades de interação que esses 

ambientes podem oferecer. Para essa finalidade, as praças públicas podem representar 

uma excelente alternativa de participação e convívio, pois geralmente estão localizadas 

nas imediações do ambiente doméstico que, segundo Lawton (1986), são os mais 

indicados às pessoas mais velhas as quais, com frequência, podem apresentar uma 

redução na mobilidade. 

Praças são espaços abertos urbanos públicos de acesso livre e gratuito para 

pessoas de todas as idades, etnias e classes sociais, nos quais é possível a realização de 

inúmeras atividades, como exercícios físicos, jogos, atividades recreativas, leitura, 
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contemplação, entre outras. A maioria dessas atividades envolve o estabelecimento de 

interações sociais, consideradas elemento-chave para estimular que o idoso se mantenha 

ativo - o que, de acordo com os pressupostos do envelhecimento ativo, é fundamental 

para a promoção da saúde, bem-estar e a qualidade de vida na velhice -, além de 

favorecer o encontro e a formação de laços sociais na comunidade. 

Perante a necessidade de socialização que o público idoso demanda para seu 

bem-estar biopsicossocial e as oportunidades de socialização que as praças públicas 

representam, o presente estudo se propôs a investigar de investigar quais elementos do 

suporte socioambiental presentes em praças urbanas contribuem para a promoção de 

interações sociais em idosos na cidade de Natal – RN e considerar a viabilidade da 

utilização desses ambientes para os propósitos da política de envelhecimento ativo. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa exploratória que utilizou a estratégia 

multimétodos dividida em duas etapas: 1) Contato inicial com o objeto de pesquisa e 

definição dos locais de estudo; 2) Realização de dois estudos de caso. 

Na primeira etapa foram entrevistados especialistas com experiência de atuação 

com o público idoso que forneceram informações iniciais a respeito de possíveis 

elementos que possam influenciar a relação do idoso com o ambiente da praça, 

procedimento essencial para o conhecimento introdutório das características 

socioambientais que tais locais oferecem ao público, bem como de suas necessidades 

específicas como pessoas da terceira e quarta idade. 

Posteriormente foi realizado um levantamento das condições ambientais de 252 

praças natalenses por meio de publicações oficiais, que permitiu a criação de um 

parâmetro de classificação da qualidade ambiental desses EAUPs, e resultou na seleção 

de 10 praças para a aplicação de um protocolo de análise de sua qualidade com base em 

parâmetros relacionados ao ambiente construído, natural, social, acessibilidade física e 
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elementos estéticos (aprazibilidade). Esse procedimento de contato mais contínuo com 

os elementos ambientais e com os idosos usuários permitiu o surgimento das categorias 

iniciais de análise, a consolidação/reorientação/aprimoramento das estratégias 

metodológicas utilizadas, e a escolha de dois locais para a condução dos estudos de caso 

(etapa seguinte do estudo empírico). 

A segunda etapa consistiu na realização dos estudos de caso utilizando: a) 

caracterização do local de estudo; b) entrevistas; c) representação espacial dos 

comportamentos de interação social observados. 

A adoção dessa estratégia mostrou-se útil para a consecução dos objetivos da 

pesquisa, uma vez que as etapas foram realizadas de modo escalonado e com aumento 

gradativo da complexidade, de modo que o procedimento metodológico anterior servia 

de apoio para o seguinte. As categorias analíticas foram construídas a partir da 

contribuição das diferentes instâncias envolvidas no processo investigativo tendo como 

base: 

a) literatura na área das relações pessoa-ambiente; 

b) a concepção de profissionais com experiência reconhecida na problemática 

que envolve a pessoa idosa; 

c) depoimento dos idosos usuários dos EAUPs; 

d) observação dos locais dos estudos de caso como fonte de informações das 

categorias de análise ligadas à relação pessoa-ambiente (CIS e SSA), tendo o CSEH 

como uma importante interface a ser investigada. 

O estudo recorreu a três categorias básicas de análise, cada uma com subdivisões 

específicas, como segue: 

• Suporte socioambiental (SSA): cuja função é facilitar a execução de tarefas 

para reduzir a pressão do ambiente sobre o comportamento do idoso por 
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meio de intervenções no ambiente, nesse campo o estudo deu ênfase à: 

acessibilidade, estrutura para permanência, estrutura para atividades, 

aprazibilidade, e oportunidades para o contato social. 

• Comportamentos de interação social (CIS): diferentes formas de contato 

entre duas ou mais pessoas, envolvendo: conversar parado ou sentado, 

conversar realizando atividades individuais, conversar realizando atividades 

em grupo, formas não-verbais de contato social. 

• Comportamento socioespacial humano (CSEH): as formas de inter-relação 

entre o(s) indivíduo(s) e o ambiente, destacando: apropriação, distâncias 

interpessoais, privacidade, territorialidade, arranjo espacial. 

Os resultados obtidos foram discutidos de modo a permitir a identificação dos 

recursos ambientais que favoreçam os CIS positivos em idosos usuários de EAUPs, bem 

como para o estabelecimento inicial de relações entre estes aspectos. Eles mostram que 

os itens do SSA proporcionam o apoio necessário para a condução de atividades ou 

comportamentos pretendidos pelos idosos, atuando no nível da relação pessoa-ambiente 

e sendo regulados por fenômenos gerados a partir dessa própria relação, os quais podem 

estimular ou enfraquecer o uso. Entre esses fenômenos estão o CSEH (em suas várias 

modalidades), que mostrou-se fundamental para o estabelecimento e manutenção dos 

CIS de idosos nos EAUPs. Assim, uma vez que as diferentes modalidades de CSEH se 

estabelecem, elas aparentam favorecer sua própria continuidade, garantindo a ocupação 

do local. O uso desse ponto de vista para analisar as atividades presentes nas praças 

natalenses investigadas em relação ao suporte socioambiental que é oferecido aos 

idosos, mostra, com relativa clareza, que elas proporcionam o alcance das metas do 

envelhecimento ativo, pois são capazes de incentivar comportamentos que passam a ser 
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incorporados à rotina cotidiana dos idosos, gerando neles hábitos saudáveis e uma 

postura mais ativa. 

A utilização das praças pelo público idoso revelou um benefício duplo: prática 

de exercícios e o estabelecimento de interações sociais positivas gratificantes, capazes 

de gerar a motivação necessária para a continuidade da participação nas atividades 

físicas possibilitadas pelo ambiente, ambas recomendadas por programas de políticas 

públicas, programas de qualidade de vida, gerontólogos e demais profissionais ligados à 

saúde do idoso. 

De um lado, as atividades físicas ajudam a conservar os níveis de capacidade 

funcional, importantes na manutenção do auto-conceito, senso de controle e eficácia e 

independência, necessários para a realização eficiente das tarefas de vida diária 

auxiliando o idoso a enfrentar a pressão exercida pelo ambiente com o aumento da 

competência pessoal. De outro, as interações sociais positivas reduzem o isolamento 

social, motivam a adesão às atividades físicas, cognitivas e sociais, moderam o stress e 

o humor, previnem sintomas depressivos, compensam possíveis relações pessoais ou 

familiares insatisfatórias, entre outras. Para que esses benefícios sejam alcançados 

recomenda-se estimular a adesão dos idosos às atividades, auxiliando-os a perceber as 

praças (e, consequentemente, os EAUPs) como opções viáveis de participação que 

podem resultar em sentimentos de satisfação e bem-estar. 

O presente estudo é convergente com outros (Bennett, 2002; Butterworth, 2000; 

Dunnett, Swanwick, & Woolley, 2002; Gehl, 2006; House, Landis, & Umberson, 1988; 

McAuley et al., 2000; Sugiyama & Thompson, 2005; Wilson, 2007; Woolley, 2005; 

Ybarra et al., 2008 , entre outros) que atestam que as interações sociais positivas são o 

elemento-chave para a promoção de atividades em idosos, os quais, nessa fase da vida, 

valorizam a qualidade do retorno afetivo que as gratificações de curto prazo possam vir 
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a oferecer (conforme atesta a TSS) que, por sua vez, é influenciada pelas oportunidades 

adaptativas que o ambiente oferece (Carstensen, 2006). 

A proposta de realizar intervenções adaptativas no ambiente tem raízes no 

modelo teórico da pressão-competência cujos desdobramentos tornaram possíveis a 

proposição de ajustes nas propriedades do ambiente para promover o melhor encaixe 

entre as condições de desempenho do idoso e o seu ambiente. Para que este último 

possa favorecer as condições necessárias ao desempenho bem-sucedido de um 

comportamento, faz-se necessário haver a compatibilidade entre suas 

propriedades/recursos/características e as necessidades de seus usuários. 

Considerando a necessidade de interação social positiva entre idosos em EAUPs, 

a presente pesquisa ao longo do seu desenvolvimento teórico-metodológico-conceitual, 

propôs o conceito de suporte sócio-ambiental, composto por elementos que integram as 

dimensões: social, natural e construída, e criou cinco categorias para analisar suas 

características presentes nos EAUPs: acessibilidade, estrutura para permanência, 

estrutura para atividades, aprazibilidade e oportunidades para o contato social. A 

proposição do conceito e destas categorias analíticas, bem como do modo como se 

relacionam aos comportamentos socioespaciais humanos, constituem a principal 

contribuição dessa tese para a compreensão dos aspectos que favorecem os 

comportamentos de interação social de idosos nos espaços abertos urbanos públicos. 

Além disso, seu caráter abrangente permite que outros estudos possam ser conduzidos 

nos mais variados contextos de espaços abertos urbanos, servindo de subsídio para 

futuras investigações na área. 

Devido ao caráter dinâmico, multidimensional e interdependente que envolve os 

processos da socialização humana, diversos fatores concorrem para influenciar sua 

ocorrência nos EAUPs, permitindo a compreensão que a distinção dos elementos do 
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suporte socioambiental para as interações sociais, no entanto, tem caráter mais didático 

que factual. Partindo desse entendimento, verifica-se que a acessibilidade, as estruturas 

para permanência e para atividades e a aprazibilidade participam de forma conjunta ou 

isolada nas oportunidades para o contato social, considerado uma necessidade humana 

básica nas ciências sociais. De modo semelhante, uma forma de suporte pode servir de 

apoio e sustentação para outro a exemplo da acessibilidade para a permanência, da 

permanência para a atividade e da aprazibilidade para presença. 

Dentre as diferentes modalidades de CSEH investigadas (distâncias 

interpessoais, apropriação do espaço, territorialidade, privacidade, arranjo espacial), nos 

dois estudos de caso foram identificados como mais relevantes para a criação de 

oportunidades de interações sociais nas ATIs: distâncias interpessoais, apropriação do 

espaço e arranjos espaciais. Nesse sentido, os comportamentos ligados à apropriação do 

espaço revelaram o envolvimento do grupo com o local e o sentimento de 

pertencimento a ele, elemento importante nas expressões sociais mais espontâneas. Nas 

ATIs, os arranjos espaciais dos equipamentos mostraram-se decisivos para o 

estabelecimento de distâncias interpessoais no nível pessoal e social. Na PTM, a 

privacidade teve uma expressão maior devido à maior liberdade que a mobilidade 

confere à atividade, sendo bastante verificada durante a prática de caminhada. 

Os resultados dos estudos de caso permitem sugerir que o conjunto dos 

elementos do SSA constituem “atratores” que despertam o interesse e a avaliação 

pessoal de que o espaço pode ser ocupado pelo indivíduo, que estima o retorno de bem-

estar que poderá ser proporcionado, bem como se identifica com o lugar. Já os CSEH, 

favorecidos pelas características do SSA, aparentam consolidar-se ao longo das 

transações pessoa-ambiente, influenciado a presença das pessoas no ambiente e o modo 

como suas interações sociais se manifestam. 
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Se as interações sociais forem positivas, isto é, se propiciarem mais bem-estar do 

que incômodos, a presença de idosos no local e as atividades desempenhadas serão 

estimuladas gerando um processo que se retroalimenta, isto é, o SSA propicia o 

estabelecimento dos CSEH que por sua vez incentivam os CIS. Se o retorno afetivo for 

positivo (TSS) a atividade será incentivada, motivando a continuidade de sua execução 

a partir das condições que o meio oferece (SSA), mantendo os CSEH e as formas de 

interações que proporcionam. Se o retorno for negativo, se os CIS não proporcionarem 

satisfação o processo pode ser interrompido. 

A partir do que foi verificado, recomenda-se que para que os EAUPs possam 

proporcionar as condições mínimas para a expressão de CIS no público idoso é 

necessário prover o ambiente com os recursos SSA de estrutura para atividades e 

oportunidades para interação social. Além disso, esses recursos devem propiciar CSEH 

de apropriação, arranjos espaciais que favoreçam ou estabeleçam as distâncias ‘pessoal’ 

e/ou ‘social’ (como acontece na ATI) e que oportunizem a regulação da privacidade. 

Como essas indicações estão fundamentadas nos resultados obtidos para esse 

estudo, há grande possibilidade que em outros contextos sócio-econômico-culturais 

possam existir padrões diferenciados. Assim, por exemplo, é possível que em praças de 

recursos precários (PRP) apenas a presença do SSA ‘oportunidades para contato o 

social’ seja suficiente para promover comportamentos de interação social. Sob outra 

perspectiva, também é possível que em praças com presença de vários elementos de 

SSA, eles não sejam suficientes para promover a desejada interação, pois existem outros 

fatores atuantes (como medo social ou grande restrição na acessibilidade psicológica) 

que o impeçam. Esses, no entanto, são temas para serem discutidos em outros estudos. 

Durante a condução da pesquisa, no momento de seleção dos locais de estudo, 

verificou-se que havia praças com boa qualidade nos itens do SSA, porém sem a 
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participação de pessoas, por outro lado, na PAL, mesmo com uma avaliação pouco 

positiva da aprazibilidade e diante de estruturas para permanência deficitárias, houve a 

presença e o estabelecimento de vínculos sócio-afetivos suficientemente fortes para 

assegurar a participação assídua no espaço. Além disso, pode haver diferenciações 

também no mesmo EAUP para setores de uso diferentes, como constatado na PTM (uso 

da ATI e pista de caminhada). 

Considerando-se as características dos indivíduos, salienta-se que o nível de 

SSA pode apresentar grande variação diante de idosos mais fragilizados, com maiores 

comprometimentos na capacidade funcional. Os ambientes estudados podem não ser tão 

dóceis (ou amigáveis) para pessoas que demandam um nível maior de SSA a fim de 

compensar a pressão do ambiente sobre seu comportamento. Esse argumento explicaria, 

por exemplo, a quase inexistência de pessoas da 4ª idade nas praças investigadas. 

Para propiciar a participação de idosos mais debilitados, provavelmente os 

elementos do SSA deveriam ser mais completos, atuar de forma mais protética, 

principalmente quanto à acessibilidade física e comunicacional (rampas de acesso que 

sejam eficientemente utilizáveis, estruturas de apoio que facilitem a mobilidade 

sinalização eficiente para as diferentes áreas e usos, entre outras), às estruturas para 

permanência (bancos adequados, sobreamento, piso em bom estado) e às estruturas para 

atividades (mesas, bancos, outras formas de práticas recreativas e de lazer passivo). Se o 

ambiente das praças forem mais dóceis à participação e ao uso dos idosos com maiores 

comprometimentos, sua presença nesses EAUPs seria verificada com maior frequência?  

Ainda com relação à docilidade ambiental, a literatura aponta a sua proximidade 

em relação à residência como um fator positivo para o maior uso das praças, sobretudo 

cm relação ao tempo de caminhada necessário para atingi-las. Sendo assim, até que 

ponto a proximidade com a residência compensaria, também, a inexistência de recursos 
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como banheiro e água, uma vez que a habitação poderia provê-los de modo rápido e 

eficiente? Poderia esse tipo de entendimento rebater-se em uma política pública que 

buscasse ações mais pontuais e pulverizadas na malha urbana, ao invés de promover o 

surgimento de espaços maiores e mais exigentes em termos de infra-estrutura? 

O reconhecimento desses aspectos implica a consideração da possibilidade de 

que pode haver certos elementos do SSA que possuam uma influência mais 

determinante para o estabelecimento de CIS do que outros, levando-se em conta as 

diferenças individuais. No caso em específico (estudo de caso 1), foi suficiente haver os 

itens do SSA estrutura para atividades (ATI) e oportunidades de interação social 

(presença de pessoas). Estudos adicionais são necessários para aprimorar o 

entendimento dessas relações nas diferentes situações apontadas. 

Diante desses argumentos, e considerando o papel do estudo exploratório como 

fonte de indagações que podem gerar novas pesquisas, entendo que novas investigações 

relacionadas a aspectos da socialização de idosos em EAUPs que venham a tomar essa 

tese como referência, precisam estar atentas a algumas lacunas metodológicas existentes 

nesse estudo, a fim de aperfeiçoar e aprofundar o entendimento das relações aqui 

apresentadas. Na aplicação do instrumento RECIS, por exemplo, sugiro: a) realizar os 

registros em diferentes horários (matutino, vespertino e noturno); b) aplicar em EAUPs 

com diferentes níveis de SSA, desde que haja presença de idosos; c) implementar o 

instrumento produzindo variações de tamanho dos círculos coloridos que correspondam 

a um índice de frequência do comportamento registrado; d) trabalhar simultaneamente 

com dois pesquisadores durante o registro dos CIS, aumentando a quantidade de 

informações coletadas. Já no que diz respeito às entrevistas individuais, para aprofundar 

a investigação seria preciso ampliar o entendimento dos aspectos individuais 

relacionados às capacidades funcionais, estado de saúde, satisfação com a vida, 
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sentimento de bem-estar, status socioeconômico, satisfação e benefícios percebidos com 

o uso do EAUP. No tocante às ATIs, seria interessante avaliar se diferentes arranjos 

espaciais dos equipamentos (assumindo formas diversas: círculo, semicírculo, linha, 

quadrado, entre outros) teriam influencia na intensidade dos CIS. 

Entendo que cada EAUP tem características sociais, culturais, históricas e 

estruturais próprias, as quais repercutem em sua identidade e para a identificação da 

população para com elas, condição que se reflete no uso do local (ou seu desuso) e na 

(maior ou menor) socialização daqueles que lá se encontram, notadamente os idosos. 

Além destes, é possível que existam outros fatores não considerados que se mostrem 

determinantes nessas relações, e precisam ser estudados. Deste modo, embora 

generalizações não possam ser estabelecidas, o estudo apresentado nessa tese pode vir a 

servir como referência para outras iniciativas que se proponham a investigar aspectos 

sociais da participação de idosos em EAUPs situadas em países de clima quente. 

Nas praças natalenses estudadas, os EAUPs mostraram oferecer oportunidades 

para interações sociais positivas durante a realização de atividades pelos frequentadores, 

desempenhando funções relacionadas a:  

a) fornecer recursos ambientais compatíveis com sua capacidade 

funcional, atraindo seu interesse e utilização devido à percepção de eficácia no 

desempenho da atividade (corroborando o modelo teórico da pressão-

competência). 

b) propiciar a manutenção ou o incremento de suas capacidades 

funcionais, aumentando sua competência para lidar com as pressões dos 

ambientes cotidianos (conceitos de plasticidade da perspectiva lifespan, e de pró-

atividade ambiental de Lawton). 
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c) estimular o surgimento de oportunidades para a promoção de interações 

sociais positivas (por meio da provisão de SSA adequados), o que gera 

gratificação emocional e contribui com a continuidade da atividade (teoria da 

seletividade socioemocional). 

Especificamente em se tratando das necessidades do público idoso, essas 

possibilidades contribuem para: melhoria da saúde e qualidade de vida, capacidade 

funcional, autonomia, senso de controle sobre a própria vida, autoestima, manutenção 

das capacidades cognitivas, prevenção de sentimentos de isolamento social e depressão, 

além de atuar no sentido de propiciar a criação/consolidação dos sentimentos de 

comunidade, identidade e coesão de grupo. O hábito da participação diária nas 

atividades dos EAUPs propicia aos idosos a adoção de um estilo de vida ativo, de 

acordo com as metas (postura ativa) recomendadas pela política do envelhecimento 

ativo (saúde, bem-estar e qualidade de vida). 

Assim, os resultados do estudo realizado contribuem para a ampliação do tema 

na área de interface entre a Psicologia, a Arquitetura e Urbanismo, a Saúde Pública e os 

Programas de Atenção ao Idoso, podendo fornecer subsídios para a iniciativa privada 

voltada para a gerência de programas de qualidade de vida e instituições de atenção ao 

idoso, quanto para a implementação de políticas públicas voltadas para este público. 

De fato, em uma realidade multifacetada como a brasileira, iniciativas como as 

ATIs são uma forma de resistência ao projeto neo-liberal globalizante que a tudo 

privatiza, retira os recursos do público e responsabiliza o indivíduo por sua própria 

manutenção, culpabilizando-o pelos fracassos pessoais e sociais. Mesmo reconhecendo 

os limites desta proposta, é preciso reconhecer que atuando na contramão do 

individualismo que privatiza as possibilidades de cidadania (como são, por exemplo, as 

academias privadas), as ATIs possibilitam o re-encontro das pessoas, sua aproximação 
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com a comunidade, o afastamento da solidão e a circulação de ideias e afetos, 

proporcionando a construção de uma rede social de apoio essencial ao envelhecer bem 

sucedido. Considerando o pequeno investimento financeiro necessário para sua 

implantação, o programa torna-se uma demonstração bastante prática e simples de como 

é possível recorrer a medidas de saúde preventivas a fim de desenvolver estratégias 

públicas e gratuitas para a melhoria das condições de saúde psicossocial da população. 
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APÊNDICE A — Protocolo de Avaliação do Suporte Socioambiental das Praças 

Data:___________________ 
 

Local:_______________________________________________ 
 

Hora: 

 
   ELEMENTOS ITENS 3 2 1 0 

Presença de idosos 
Presença de idosos______________________________ 
         

Acessibilidade física 

Pontuação Total 
Escadas ou rampas para acesso à praça e equipamentos 
Piso para caminhada (adequação e conservação) 
Trânsito ameno e seguro         

Transporte público 

Faixa de pedestre / dispos. p/ redução velocid. veículos         

Outros         

Pontuação Total 

Elementos do  

Ambiente Construído 

(Estrut. e equipamentos 

urbanos) 

Bancos para sentar-se 
Mesas 
Academia da Terceira Idade         

Equipamentos para ginástica         

PlayGround         

Quadra de esportes         

Banheiro público         

Bebedouro         

Abrigos – Cobertura         

Iluminação         

Outros         

Pontuação Total 

Aprazibilidade 

(agradabilidade, atrativos, 

beleza cênica, manutenção, 

limpeza e estado de 

conservação) 

Conservação geral dos equipamentos 
Ausência de lixo e entulho 
Ausência de capim, mato         

Monumentos e esculturas         

Caramanchão         

Outros         

Pontuação Total 

Elementos do  

Ambiente Natural 

Árvores 
Jardinagem e plantas ornamentais         

Outros         

Pontuação Total 

Avaliação diferenciada para cada item ver tabela de pontuação correspondente 

Elementos do  

Ambiente Social 

(Características sociais do 

entorno) 

Policiamento         

Comércio / Serviços         

Instituições         

Residências (contato aberto/fech.)         

Outros         

Pontuação Total 

3 = presene e em boas condições 1 = presente mas inutilizável 

2 = presente e em más condições 0 = Ausente 

           Total:________________ 

Avaliador:____________________________ Condições climáticas:________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Endereço: ______________________________________________________________________________________ 
Referências geográficas: __________________________________________________________________________ 
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TABELA DE PONTUAÇÃO – características sociais do ambiente e trânsito 

      

Policiamento 

3 módulo policial na praça 

2 presença periódica de policiais 

1 presença eventual de policiais 

0 sem policiamento 

Comércio 

3 diversidade de opções 

2 grande rede comercial próxima 

1 exíguo 

0 ausente 

Instituições 

3 de interesse direto ao idoso 

2 favorece presença de pessoas 

1 auxílio em eventual necessidade 

0 ausente 

Residências contato aberto / 
fechado 

3 grande visib. Do interior p/ rua 

2 mediana 

1 pouca 

0 nenhum (muros altos, sem visib.) 

Trânsito ameno e seguro 

3 leve 

2 moderado 

1 intenso mas seguro (recursos p/ redução velocid.) 

0 intenso e inseguro 

 
 

Presença de idosos 
 
Refere-se a idosos presentes no local como usuário dos recursos da praça. 
 
3 - acima de 30 idosos no intervalo de 2 horas 
2 - acima de 20 idosos no intervalo de 2 horas 
1 - acima de 10 idosos no intervalo de 2 horas 
0 - abaixo de 11 idosos no intervalo de 2 horas 
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APÊNDICE B — Entrevista semi-estruturada – Painel de Experts 

 
 

Dados sociodemográficos: 
 

Nome:___________________________________________________________ Idade: _________________ 
Profissão ______________________________________ Função: __________________________________ 
Experiência com idosos: _________________________________________________Tempo: ____________ 

 
 
 
 
 

Temas 
 
 
 

1 – Significado, definição e importância do Envelhecimento Ativo. 

2 – A função / relevância das praças para o Envelhecimento Ativo. 

3 – A relevância do suporte socioambiental de praças para o Envelhecimento ativo. 

3.1 – elementos físicos, ambientais e estruturais das praças para o Envelhecimento Ativo. 

3.2 – aspectos sociais das praças para o Envelhecimento Ativo. 

4 – Relevância das praças e de suas condições de suporte socioambiental para promoção de interações sociais de 

idosos. 

5 – Atividades de interações sociais mais comuns praticadas por idosos em praças. 

6 – Avaliação das condições de suporte socioambiental das praças de Natal para o favorecimento do envelhecimento 

ativo. 

7 – Indicação de entrevista a outros especialistas. 
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APÊNDICE C — Entrevistas 

Entrevista 

Fase Coletiva 

 
 
 
 

1. Motivos pelo qual frequenta a praça. 

2. Benefícios de frequentar a praça. 

3. Impedimentos, dificuldades ou incômodos à permanência na praça. 

4. Tempo gasto para chegar e distância da praça em relação à moradia. 

5. Atividades que realizam quando estão na praça. 

o Classificação por ordem de tempo dedicado a cada atividade. 

6. Atividades que gostariam de realizar na praça, mas não é possível. 

7. Elementos físicos, ambientais, estruturais e sociais que favorecem a permanência de idosos nas praças. 

o Calçadas, calçamento, ruas, trânsito, segurança (sensação), bancos, lojas, paradas de ônibus, 

árvores, lanchonetes, paisagismo, equipamentos, quadras, iluminação, estado de limpeza e 

conservação... 

8. Recursos ou elementos físicos, ambientais, estruturais e sociais presentes na praça que dificultam ou 

impedem a presença de idosos. 

o Calçadas, calçamento, ruas, trânsito, segurança (sensação), bancos, lojas, paradas de ônibus, 

árvores, lanchonetes, paisagismo, equipamentos, quadras, iluminação, estado de limpeza e 

conservação. Intimidação pela presença ou possível ação de grupos sociais (mendicância, 

vandalismo, drogas e criminalidade). Intimidação pela presença de cães. 

9. A importância da praça para a socialização dos idosos. 

10. As formas de interação social de idosos existentes na praça. 

11. A relevância dos recursos socioambientais da praça para a promoção da interação social de idosos. 

12. Elementos socioambientais existentes na praça que dificultam a interação social de idosos. 

13. Relação entre interação social e atividade física. 

14. A praça e seu potencial para a promoção do Envelhecimento Ativo. 

15. Importância da interação social para o Envelhecimento Ativo. 

16. Avaliação das condições de suporte socioambiental da praça para o incentivo à interação social e ao 

envelhecimento ativo. 
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Entrevista  

Fase Individual 

 
 
 

1 - Dados dos participantes 

 
Nome:___________________________________________________________ Idade: __________________ 

Profissão _________________________________________________________________________________ 

Aposentado e/ou em atividade: _______________________________ Tempo aposent.: _________________ 

Alguma disfunção física e ou mental: __________________________________________________________ 

Reside com quantas pessoas em casa: _________________________________________________________ 

 
2 - Hábitos dos freqüentadores 

 
Desde quando freqüenta essa praça: ____________________ Distância da residência: __________________ 

Freqüência semanal à praça: ____________________________ Tempo de permanência: ________________ 

Freqüenta: só __________________ / acompanhado (quem?): _____________________________________ 

Freqüenta outros espaços abertos: ____________ Se sim, quais: ____________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

O que costuma fazer quando está na praça: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

O que há nessa praça que gostaria de fazer e não faz: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

O que gostaria que houvesse na praça e que não tem: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D — Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Experts 

 
 Você está convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa Interação social de idosos em espaços 

abertos urbanos públicos que é conduzida por Eduardo Alexandre Ribeiro da Silva. Caso você concorde em 
participar, favor assinar ao final do documento. Sua participação é voluntária, e, a qualquer momento, você poderá 
desistir de participar e retirar seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Também lhe 
será garantido o direito de se recuar a responder perguntas que lhe cause constrangimento de qualquer natureza. 

 Essa pesquisa tem o intuito de avaliar se as interações sociais de pessoas idosas que freqüentam praças 
públicas da cidade de Natal, RN, favorecem o envelhecimento ativo. Os resultados desta investigação possibilitarão 
integrar um conjunto de informações necessárias para a criação de espaços abertos urbanos públicos mais 
significativos para o envelhecimento ativo. 
 Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos:  

Responder a perguntas a partir de um instrumento de entrevista semi-estruturada que contém indagações a 
respeito dos espaços abertos urbanos públicos da cidade de Natal, RN freqüentados por idosos, recursos 
socioambientais dos locais, sua relevância para o envelhecimento ativo e suas influências no comportamento de 
interação social dos idosos. 

 Salienta-se que sua participação nessa pesquisa não apresenta riscos e que e ainda terá como benefício o 
conhecimento das diretrizes internacionais para o envelhecimento ativo. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os 
dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 
voluntários. Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, caso 
solicite. A qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá 
direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá 
perguntar diretamente para Eduardo Alexandre Ribeiro da Silva, no endereço Av. Senador Salgado Filho, 3000 – 
Lagoa Nova, Natal, RN, 59078-970 – Campus Universitário – CCHLA – PPGPSI, ou pelo telefone 84 3215-3590 – R 203. 
Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no 
endereço Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN, Telefone/Fax 
(84)215-3135. 

 
Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e 
concordo em participar voluntariamente da pesquisa Interação social de idosos em espaços abertos urbanos 

públicos e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas 
desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, __________________ 

 

 

Nome e Assinatura 

Participante da pesquisa 

 

   Pesquisador Responsável 
Eduardo Alexandre Ribeiro da Silva:  Campus Universitário UFRN - Av. Senador Salgado Filho, 3000 – Lagoa Nova, Natal, RN, 59078-970 –CCHLA – PPGPSI, 

telefone 84 3215-3590 – R 203. 
 

Comitê de ética e Pesquisa: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN, Telefone/Fax (84)215-3135. 
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APÊNDICE E — Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Entrevista Coletiva / Individual 

 

 Você está convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa Interação social de idosos em espaços 

abertos urbanos públicos que é conduzida por Eduardo Alexandre Ribeiro da Silva. Caso você concorde em participar, 
favor assinar ao final do documento. Sua participação é voluntária, e, a qualquer momento, você poderá desistir de 
participar e retirar seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Também lhe será garantido 
o direito de se recuar a responder perguntas que lhe cause constrangimento de qualquer natureza. 
 Essa pesquisa tem o intuito de avaliar se as interações sociais de pessoas idosas que freqüentam praças públicas 
da cidade de Natal, RN, favorecem o envelhecimento ativo. Os resultados desta investigação possibilitarão integrar um 
conjunto de informações necessárias para a criação de espaços abertos urbanos públicos mais significativos para o 
envelhecimento ativo. 
 Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos:  

Participar de uma reunião em grupo de idosos a ser formado no local de estudo juntamente com dois pesquisadores 
utilizando-se de fotografias do local e de um instrumento de entrevista semi-estruturada para discutir as implicações 
dos recursos ambientais e sociais para a interação social e o envelhecimento ativo. 

 Salienta-se que sua participação nessa pesquisa não apresenta riscos e que e ainda terá como benefício o 
conhecimento das diretrizes internacionais para o envelhecimento ativo. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados 
serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. Se você 
tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. A qualquer momento, 
se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá 
perguntar diretamente para Eduardo Alexandre Ribeiro da Silva, no endereço Av. Senador Salgado Filho, 3000 – Lagoa 
Nova, Natal, RN, 59078-970 – Campus Universitário – CCHLA – PPGPSI, ou pelo telefone 84 3215-3590 – R 203. Dúvidas a 
respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Praça do 
Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN, Telefone/Fax (84)215-3135. 

 
Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e 
concordo em participar voluntariamente da pesquisa Interação social de idosos em espaços abertos urbanos 

públicos e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas 
desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, __________________ 

 

 

Nome e Assinatura 

Participante da pesquisa 

 

   Pesquisador Responsável 
Eduardo Alexandre Ribeiro da Silva:  Campus Universitário UFRN - Av. Senador Salgado Filho, 3000 – Lagoa Nova, Natal, RN, 59078-970 –

CCHLA – PPGPSI, telefone 84 3215-3590 – R 203. 

 

Comitê de ética e Pesquisa: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN, Telefone/Fax (84)215-

3135. 
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APÊNDICE F — Formulário de avaliação das condições de recursos das praças da cidade de Natal - RN 
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APÊNDICE G — Protocolo de Observação da Praça Tarcísio Maia 

 

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DO SUPORTE SOCIOAMBIENTAL DAS PRAÇAS 
 
Data:___07/05/2013_____ 
 

Local:____Praça Tarcísio Maia____________________ 
 

Hora:  
05:05 
07:20 

ELEMENTOS ITENS 3 2 1 0 

Presença de idosos 
Presença de idosos__42__________________________ 
 X 

Acessibilidade física 

Pontuação Total 3 
Escadas ou rampas para acesso à praça e equipamentos X 
Piso para caminhada (adequação e conservação) X 
Trânsito amen o e seguro X 

Transporte público X 
Faixa de pedestre / dispos. p/ redução velocid. veículos X 
Outros 

Pontuação Total 11 

Elementos do  
Ambiente Construído 
(Estrut. e equipamentos 

urbanos) 

Bancos para sentar-se X 
Mesas X 
Academia da Terceira Idade X 
Equipamentos para ginástica X 
PlayGround X 
Quadra de esportes X 
Banheiro público X 
Bebedouro X 
Abrigos – Cobertura X 
Iluminação X 
Outros  (ESPAÇO PARA APRESENTAÇÕES) X 

Pontuação Total 20 

Aprazibilidade 
(agradabilidade, atrativos, 
beleza cênica, manutenção, 

limpeza e estado de 
conservação) 

Conservação geral dos equipamentos X 
Ausência de lixo e entulho X 
Ausência de capim, mato X 
Monumentos e esculturas X 
Caramanchão X 
Outros X 

Pontuação Total 7 

Elementos do  
Ambiente Natural 

Árvores X 
Jardinagem e plantas ornamentais X 
Outros X 

Pontuação Total 4 

Avaliação diferenciada para cada item ver tabela de pontuação correspondente 

Elementos do  
Ambiente Social 

(Características sociais do 
entorno) 

Policiamento X 
Comércio / Serviços X 
Instituições X 
Residências (contato aberto/fech.) X 
Outros X 

Pontuação Total 7 

3 = presene e em boas condições 1 = presente mas inutilizável 

2 = presente e em más condições 0 = Ausente 

           Total:___52___________ 

Avaliador:____Eduardo Alexandre___ Condições climáticas:__sol de pouca intens. Poucas nuvens temp. aprox. 25C_ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Endereço: ______________________________________________________________________________________ 
Referências geográficas: __________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE H – Protocolo de Observação da Praça Augusto Leite 

 

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DO SUPORTE SOCIOAMBIENTAL DAS PRAÇAS 
 
Data:___16/09/2013______ 
 

Local:____Praça Augusto Leite________________________ 
 

Hora: 
05:15 
08:15 

ELEMENTOS ITENS 3 2 1 0 

Presença de idosos 
Presença de idosos___13 mulheres_________________ 
12 homens = 25  

X 
  

Acessibilidade física 

Pontuação Total 2 
Escadas ou rampas para acesso à praça e equipamentos X 
Piso para caminhada (adequação e conservação) X 
Trânsito ameno e seguro X 

Transporte público X 
Faixa de pedestre / dispos. p/ redução velocid. veículos X 
Outros X 

Pontuação Total 9 

Elementos do  
Ambiente Construído 
(Estrut. e equipamentos 

urbanos) 

Bancos para sentar-se X 
Mesas X 
Academia da Terceira Idade X 
Equipamentos para ginástica X 
PlayGround X 
Quadra de esportes X 
Banheiro público X 
Bebedouro X 
Abrigos – Cobertura X 
Iluminação X 
Outros X 

Pontuação Total 12 

Aprazibilidade 
(agradabilidade, atrativos, 
beleza cênica, manutenção, 

limpeza e estado de 
conservação) 

Conservação geral dos equipamentos X 
Ausência de lixo e entulho X 
Ausência de capim, mato X 
Monumentos e esculturas X 
Caramanchão X 
Outros  FONTE COM ÁGUA X 

Pontuação Total 5 

Elementos do  
Ambiente Natural 

Árvores X 
Jardinagem e plantas ornamentais X 
Outros X 

Pontuação Total 3 

Avaliação diferenciada para cada item ver tabela de pontuação correspondente 

Elementos do  
Ambiente Social 

(Características sociais do 
entorno) 

Policiamento X 
Comércio / Serviços X 
Instituições X 
Residências (contato aberto/fech.) X 
Outros X 

Pontuação Total 5 

3 = presene e em boas condições 1 = presente mas inutilizável 

2 = presente e em más condições 0 = Ausente 

           Total:____36_____________ 

Avaliador:____________________________ Condições climáticas:________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Endereço: ______________________________________________________________________________________ 
Referências geográficas: __________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE I – Exemplo de Diário de Campo 

DIÁRIO DE CAMPO 
SELEÇÃO DOS LOCAIS DE ESTUDO 

  
 Local: Praça Varela Barca – Zona Sul – Ponta Negra  Total de pontos: 33 

Endereço: Rua Praia de Pirangi com Rua Jardim de Alá 
Hora: 05:20 – 07:20 

 Condições Climáticas: Céu com nebulosidade, pouca iluminação, fraca incidência solar – 240 C sem vento.
 Referências geográficas: S 50 52.3343’ W 350 11.1726’ (12 satélites – precisão 6,71 m) 

 
 Havia apenas um senhor caminhando sozinho, caminhando desconfiado, olhando para os lados e para trás. Na 
sequencia, em menos de 1 minuto deixou o local. Havia muitas nuvens e o sol ainda não despontara completamente no 
horizonte. Algumas lâmpadas da praça ainda estavam acesas.  
 A primeira impressão era de uma praça congestionada. Uma praça com diversos recursos mas em desuso. Muitas 
folhas secas, grama seca plantas quase secas, árvores altas com poucas folhas, lixo em muitos pontos. 
 
 Havia apenas idosos na praça. Dos sete idosos durante o período de observação, houve apenas uma dupla de 
senhoras que conversavam ao caminhar. As outras senhoras e senhores caminhavam isolados, sem se cumprimentar, 
gesticular ou conversar. 
 

 Não havia pessoas de outro grupo etário utilizando a praça. Apenas alguns transeuntes ao final da observação que 
utilizavam o local como ponto de passagem para chegar a uma mercearia nas proximidades. 
 

 Apenas uma senhora caminhava com certa dificuldade, movimentando o corpo para as laterais e caminhando 
mais lentamente.  
 

 Há muitas árvores em espaços próximos a bancos e ao longo do perímetro do passeio externo e interno. Todo o 
piso está preservado e com delimitações táteis, incluindo passeio interno. Há plantas, algumas floridas, mas em mau 
estado de conservação, assim como o gramado, porém sem ervas daninhas. 
 Praça com acúmulo de folhas seca no piso, deixando o piso escorregadio em alguns pontos. Há presença de 
entulho em alguns pontos, garrafas plásticas, sacolas, embalagens, sementes e frutos acumulados no piso. 
 As lixeiras ao redor da praça estavam todas destruídas. 
 De um modo geral, o local não é muito amplo, mas bem arborizado com calçamento em excelente estado de 
conservação e de material aderente, mas com pontos problemáticos devido acúmulo de detritos. A intensidade do tráfego 
é ínfima. 
 Na rua Jardim de Alá, que delimita uma lateral da praça, há presença de atividade comercial modesta de uma 
mercearia, cabelereiro e distribuição de água mineral. No cruzamento com esta rua há uma pequena igreja evangélica. 
 Há indicativos de que esta praça possa ter uma participação maior de utilização pois dispõe de recursos 
ambientais que faltam as outras como excelente calçamento, arborização, bancos, rampas de acesso, quadra de esportes.  
Entretanto, a pouca participação observada pode ser devido a época do ano, estação de férias, as condições de 
conservação da praça que embora tenha recursos, a aparência geral da praça desestimule a presença de usuários.  
 

 O entorno é notadamente residencial, com a predominância absoluta de casas, com trânsito calmo e a circulação 
de transporte coletivo, havendo uma parada de ônibus (sem sinalização nem abrigo algum) em uma das laterais da praça. 
 O comércio é bastante exíguo, havendo uma mercearia, um salão para corte de cabelo e uma pequena loja de 
distribuição de água mineral.  

 
 Por meio de conversa informal com uma dupla de idosas, estas reclamaram do estado de manutenção da 
praça, do acúmulo de lixo e da quantidade de mosquitos que perturbam a caminhada. Elas informaram que antes 
caminhavam na calçada da Rua Engenheiro Roberto Freire, mas como tem a praça mais próxima de casa, preferem 
vir à praça, mas caminham muito descontente e contrariadas pois a praça está muito descuidada. Disseram que 
gostariam que fizessem uma reportagem denunciado o estado das praças para que as autoridades possam tomar 
providências. 

  



APÊNDICE J – Exemplo de Instrumento RECIS 

 

Exemplo de Instrumento RECIS aplicado - 
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– PTM - ATI 
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 Exemplo de Instrumento RECIS aplicado –
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– PTM - Caminhada 
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ANEXO A — Folha de Tramitação do Projeto no Comitê de Ética 

 

 
 


