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O	investimento	em	uma	residência,	em	sua	maioria,	é	feito	apenas	uma	vez	na	vida,	
e	 representa	 o	 esforço	 de	 uma	 família	 em	 sua	 trajetória.	 Com	esta	 visão,	 parece	
oportuno,	 ao	 planejar,	 pensar	 nas	 necessidades	 próprias	 que	 todos	 temos	 com	 a	
chegada	 da	 terceira	 idade,	 criando	 residências	 que	 nos	 garantam	 liberdade	 e	 o	
máximo	de	autonomia	
	
Você	já	parou	para	pensar	que	as	limitações	de	movimento	e	outras	que	chegam	com	
o	avanço	dos	anos	não	são	fatos	isolados	para	serem	tratados	como	um	assunto	que	
não	 nos	 interessa?	 Pensar	 que,	 se	 tivermos	 o	 privilégio	 de	 ter	 uma	 velhice	 feliz	
gostaríamos	de	encontrar	ambientes	adequados	a	nova	realidade,	que	é	previsível		e	
deve	estar	considerada	em	nosso	planejamento?		
	

Pois	 a	 chegada	 da	 terceira	 idade	 trás	 consigo	 algumas	 restrições	 de	 movimentos,	
reflexos,	 visibilidade	 que	 exigem	 um	 tratamento	 adequado.	 E	 os	 espaços	 podem	 e	
devem	 estar	 planejados	 para	 isto.	 Caso	 contrário,	 passaremos	 a	 pensar	 que	 o	
problema	está	 em	nós,	 quando	a	 limitação	está	na	 flexibilidade	do	ambiente.	Uma	
casa	 projetada	 para	 todos,	 indistintamente,	 garante	 liberdade,	 autonomia	 e	 bem	
estar,	independente	do	momento	de	vida	que	seus	habitantes	estão		vivendo.	Pois	já	
existe	 muita	 gente	 pensando	 nisso,	 e	 os	 arquitetos	 devem	 ser	 os	 grandes	
incentivadores	 e	 agentes	 desta	 flexibilização.	 Qualidade	 de	 vida,	 este	 é	 o	 conceito	
que	está	na	moda.	
	

Alguns	 estudos	 já	 revisam	 padrões	 universais	 de	 construção,	 como	 acessos,	
dimensões	 de	 portas,	 altura	 de	 tomadas,	 escadas,	 iluminação,	 fechaduras,	
acabamentos,	 enfim,	 uma	 visão	 mais	 clara	 e	 universal	 do	 uso	 dos	 espaços,	
democratizando-os	e	conferindo	qualidade	de	vida	a	seus	moradores.	Saiba	que,	se	
há	dificuldade,	muitas	vezes	o	problema	está	no	ambiente	físico	mal	planejado,	e	não	
no	usuário.	Pense	nisto	e	voltaremos	ao	assunto	com	alguns	exemplos	de	 soluções	
nesta	linha	de	abordagem.	
	

Abaixo,	os	princípios	que	norteiam	um	projeto	“para	todos”.	
 

PRINCIPIOS DE UM PROJETO PARA TODOS 
Acessibilidade - o indivíduo deve chegar ao seu destino sem dificuldades, sem barreiras;  
 

Independência - o indivíduo deve poder usar o ambiente com independência;  
 

Igualdade - o ambiente não deve fazer quaisquer distinções entre as habilidades das pessoas;  
 

Freqüentável por visitantes - todo o ambiente construído é usado por dois grupos, os que 
usam e os que visitam;  
 

Adaptabilidade - o ambiente de uso diário deve adequar-se às necessidades individuais e, para 
isso, deve ser adaptável;  
 

Segurança - o ambiente deve ser seguro a todos, de qualquer idade, com qualquer tipo de 
deficiência, em qualquer circunstância; 
 

Uso simples e intuitivo - o ambiente e produtos não devem ter complexidade desnecessária, 
devendo ser compatível com a intuição do usuário; 
 

Ambientes e rotas de fácil percepção - os ambientes e caminhos apresentam reforço das 
indicações de alerta de perigo; 
 

Tolerância a erros - o ambiente deve permitir erros sem conseqüências graves; 
 

Pouco esforço físico - o ambiente permite ao usuário se sentir confortável e seguro durante as 
atividades. 

 


