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Você pensa que a filosofia é difícil, mas eu lhe digo,  
ela não é nada comparada a dificuldade  

de ser um bom arquiteto.
Ludwig Wittgenstein 
Filósofo (1889-1951)
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Resumo | Abstract Os desafios que o crescente aumento da população 
idosa coloca na estruturaçao urbana nos motivou a 
elaborar essa dissertação a fim de entender o processo 
de envelhecimento, as condiçoes de moradia atual dos 
idosos e as favoráveis técnicas na construção de am-
bientes facilitadores diante de declinios da capacidade 
física decorrente do envelhecimento com a finalidade 
elaborar principios projetuais apropriados para todas 
as pessoas. Utilizou-se como base referencias bibliogra-
ficas e visitas a conjuntos habitacionais exclusivos para 
idosos e edificios com grande volume de moradores ido-
sos no Estado de São Paulo.

Palavras-chave: arquitetura, cidade, modos de mo-
rar, envelhecimento

The challenges the increasing urban places in structuring 
motivated us to develop this dissertation in order to unders-
tand the aging process, the current housing conditions of 
the elderly and favorable techniques in building enabling 
environments face of declines in physical capacity due to 
aging in order to draw up appropriate projective principles 
for all people. It was used as a reference base bibliographic 
and visits to unique housing for elderly and buildings with 
large amount of elderly residents the State of São Paulo. 
 
Keywords: architecture, city, modes of living, aging
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É profunda a mudança que vivenciamos nos grandes 
centros urbanos. Nos últimos trinta anos, o quadro de-
mográfico brasileiro inverteu-se. Deixamos de ser uma 
nação de jovens para sermos um País que envelhece.

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), entre 
1980 e 1991, apresentou taxa média de crescimento popu-
lacional de 2,3%, ao ano, enquanto que a de  idosos foi de 
3,8%. Na década seguinte, há maior queda na natalidade, 
enquanto que o crescimento populacional médio foi de 
1,2% ao ano e os idosos cresceram 3,2%, nesse mesmo perí-
odo (MEDEIROS; CASTRO, 1998, p. 26).

Moram, na capital paulista, 67% de todos os idosos da 
RMSP. A distribuição espacial desse contingente de ido-
sos ocorre, em maior volume, nas áreas centrais da cidade 
de São Paulo, nos bairros Jardim Paulista, Lapa, Moo-
ca, Consolação, entre outros, com números entre 15% 
a 20% de idosos. Já os bairros periféricos, como Cidade 
Tiradentes, Grajaú, Anhanguera e também os municípios 
periféricos, como Francisco Morato, Jandira, Itaquaque-
cetuba, por exemplo, possuem menos de 5% da sua po-
pulação constituída de idosos (MEDEIROS; CASTRO, 
1998, p. 25).

Esses dados estão relacionados a questões econômicas, 
visto que há maior concentração de idosos em regiões 
mais ricas e menor volume em áreas mais carentes. Isso 
acontece porque escolhemos viver em grandes centros ur-
banos na crença de que teremos uma vida melhor, o que 
nos levará a um melhor envelhecer. 

Porém, a realidade da metrópole expõe uma fragilidade ur-
bana atual, a avalanche de dados populacionais sobre o enve-
lhecimento, e nada é feito. Continuamos com o ineficiente sis-
tema público de atenção à saúde, a crise latente na previdência 
social, os quase ausentes programas habitacionais, e a profunda 
urgência da evolução e aplicação de nossas políticas públicas.
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Assim, esse cenário urbano, somado ao desejo comum 
de envelhecer bem na cidade, implica o “desenvolvimento 
de pesquisas que busquem alternativas válidas de interven-
ções visando ao bem-estar de pessoas maduras” segundo a 
gerontóloga Anita Liberalesso Neri (1993, p.11). 

O bem-estar pode ser alcançado, entre possíveis ações, 
a partir da constante construção de redes de apoio social, 
definido por Neri (1993), como as relações sociais e, tam-
bém, a partir da compreensão da identidade pública das 
pessoas de “uma rede de respeito e confiança mútuos e um 
apoio eventual na dificuldade pessoal ou da vizinhança”, 
conforme análise das relações urbanas e como nos aponta 
o mote de Jane Jacobs (2000).

Entretanto, essas redes são importantes, na medida em 
que correspondem às necessidades experimentadas pelo ido-
so, podendo elevar o sentimento de valor pessoal e, conse-
quentemente, reforçando o autoconhecimento, a indepen-
dência e autonomia, a partir de mecanismos compensatórios 
em situações estressantes que podem acontecer em decorrên-
cia do declínio de suas forças físicas e/ou perdas pessoais. 

Os espaços urbanos, públicos ou privados, combinam 
construção física e atores. São elementos heterogêneos, 
que produzem o espaço singular (BRANDÃO, 2008) em 
constante troca entre sujeitos produtores do espaço e es-
paço produtores de sujeitos, que devem resultar em um 
ambiente acolhedor e seguro.

O desafio para o projeto arquitetônico, que deve, então, 
antecipar as relações espaciais, moldadas e compartilhadas 
por redes sociais repletas de significações que conferem 
sentido ao ambiente com qualidades físicas, sensoriais, 
cognitivas, afetivas, espirituais e funcionais (PERRACI-
NI, 2002) e que tem papel fundamental na construção da 
sociedade urbana com qualidade de vida e bem-estar que 
nos circundam no dia a dia.

Além das implicações psicossociais do espaço construí-
do no envelhecimento, o nível de pobreza, quanto ao con-
texto social em que o idoso está inserido, importam na sua 
condição de saúde. Idosos pobres, vivendo em ambientes 
degradados, apresentam pior estado de saúde do que ido-
sos igualmente pobres vivendo em ambientes melhores. 

Essas são algumas motivações para estudarmos os mo-
dos de morar dos idosos, diante da enorme desigualda-
de da sociedade urbana, onde iniciativas governamentais 
prometem um melhor envelhecer, a exemplo da crescente 
produção de programas habitacionais para o idoso no es-
tado de São Paulo.
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Nosso percurso de estudo começa por entender as faces 
do envelhecimento. O contexto demográfico, a partir do 
quadro mundial, reduziu-se para a América Latina, para 
depois focar nos dados do envelhecimento no Brasil. 

Os sinais de alerta disparados pelas pesquisas demo-
gráficas culminaram em um conjunto de leis, acordos, 
estatutos e recomendações entre nações, a fim de garantir 
melhores condições de envelhecer. Mas nem sempre os 
documentos produzidos atingiram as demandas desse pú-
blico. É preciso conhecer melhor o idoso.

Para isso, desenhamos, na terceira parte das faces do 
envelhecimento, o que parece ser o envelhecimento real, 
a partir de conceitos e exemplos de velhices que rompem 
o senso comum do que é ser velho. Caminhamos por ve-
lhices reais, que resultam em um ser humano único, com 
repertório individual construído a partir das experiências 
vividas ao longo do tempo.

As descobertas do  1 nos despertaram para a tarefa de 
pensar a arquitetura para o idoso, sem trabalhar os espaços 
para ocupantes com deficiências, e que resultaria em uma 
arquitetura de ortopedia, na qualLas barreras físicas son solo 
parte del nudo del tema pero no el todo. as barreiras físicas 
são apenas uma parte, mas não o todo (FRANK, 1998). 

Em Nuances Técnicas, discorremos sobre conceitos, 
aparentemente similares, entre eles: adaptável, adaptado 
e acessível, que devem nortear os projetos, de forma que 
possam ser ocupados por todos, ou facilmente adaptados 
aos seus ocupantes, como nos orienta Almeida Prado, ao 
explicar que “construir para a adaptabilidade não é cons-
truir uma residência adaptada, mas uma casa comum que 
não foi adaptada” (PRADO, 2010, p.133). 

  Assim, chegamos aos espaços construídos em 
Velhices Urbanas. Esta terceira parte foi estruturada por 
cronologia dos acontecimentos, onde analisamos as in-
terações de pós-ocupação em condomínios residenciais 
públicos e privados, permeados por programas mundiais 
e regionais, voltados ao envelhecimento, que colaboram 
para o desenvolvimento dos programas habitacionais e es-
colha dos edifícios estudados. 

Em Modos de Morar, percebemos que espaço constru-
ído ao ser ocupado sofre transformações e determinações 
de usos, conforme definição dos sujeitos em sociedade e se-
guindo a orientação de John Zeisel (1995) em que, a partir 
das análises de ocupação dos edifícios, é possível determinar 
diretrizes de projeto que orientarão melhores construções 
no futuro.
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A junção do cenário conceitual e visitado que estuda-
mos mostrou que nosso pano de fundo é maior que o 
envelhecimento, é a dimensão humana. Devemos pensar 
em projetos que sejam vivos de pessoas, seguros para as 
pessoas, sustentáveis e saudáveis para todos. Torna-se, en-
tão, inevitável um questionamento final: Quais  elemen-
tos arquitetônicos todo projeto deve ter, de forma a garan-
tir espaços construídos que atendam a todas as pessoas? 
Encerramos o trabalho listando esses elementos.
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Envelhecimento 
Populacional

“Para fazer frente a este incremento do número de 
idosos, será necessário investir em várias frentes; há que 
se desenvolverem alternativas de assistência, gerar co-
nhecimentos que sejam inovadores, que tragam novas 
respostas às demandas sociais.” 

Renato Veras. (VERAS, Renato (org), 1997, p. 07)1

1 Renato Veras é médico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
e diretor da Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI/UERJ). Atua 
nas áreas de Saúde Coletiva e Gerontologia.  

As Faces do Envelhecimento
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O latente envelhecimento europeu está, há muito 
tempo, na agenda dos países desenvolvidos. Em 2003, o 
continente viu 500 mil jovens manifestantes lotarem as 
ruas, na França, em defesa de suas aposentadorias. 

Outra manifestação ocorreu em 2008, quando nova-
mente, em defesa de suas aposentadorias, 700 mil jovens 
mostraram-se contrários à decisão do governo francês 
de aumentar o tempo de contribuição previdenciária 
de 40 para 41 anos de trabalho para garantir o direito à 
aposentadoria integral. 

E assim foi aberto  amplo debate, além dos muros governa-
mentais, sobre a população idosa e os desdobramentos 
sociais e econômicos devidos ao panorama demográfico de 
ascensão do envelhecimento mundial.

Antes das manifestações populares, a Organização das 
Nações Unidas (ONU) já oferecia dados demográficos 
sólidos para o debate sobre o envelhecimento populacional 
mundial, como, por exemplo, o relatório World Population 
Ageing: 1950-20502, lançado em 2002 e revisto em 2010. 
Com dados sem precedentes na história da humanidade, 
prevê que este século registrará um envelhecimento ainda 
mais rápido, visto que o número de idosos triplicou, nos 
últimos 50 anos, e triplicará novamente nos próximos 50 
(Gráfico 1).

Atualmente, a temática do envelhecimento está entre 
os principais desafios a serem resolvidos pela população 
de variados países europeus, com a mesma preocupação e 
enfrentamento que assumem diante de problemas como a 
baixa fertilidade e o grande fluxo de migração.

2 Envelhecimento da População Mundial: 1950-2050. Disponível em: <http://
www.un.org/en/development/desa/population>.  Acesso em: 10 abr. 2013. 
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Fonte: United Nations, Department of  Economic and 
Social Affairs, Population Division (2011): World 
Population Prospects: The 2010 Revision. New York.

Gráfico 2: Transição Demográfica Mundial, 1950-2050

Gráfico 1: População por Grupo  
de Idade e Sexo no Mundo. 

 Fonte: United Nations (UN) . Population Division. 
World population prospects: the 2002 revision. Acesso 
em:  fev. 2003.

Essa temática exige o equilíbrio dos sistemas de 
proteção social e a integração das sociedades, segundo 
Werner Haug3, diretor do Escritório Regional do Fundo de 
População das Nações Unidas (United Nations Population 
Fund - UNFPA) para a Europa Oriental e Ásia Central. 
Ele afirma também que essas novas dinâmicas precisam 
ser geridas e não temidas, visto que a verdadeira ameaça 
é a falta de antecipação às mudanças demográficas e a 
resposta em tempo hábil, pautada nos direitos humanos e 
no respeito à individualidade.

Porém, devemos entender que, hoje, esse fenômeno 
demográfico acontece de forma generalizada, não só na 
Europa, mas em todo o mundo e que os países estão em 
ritmos e estágios bastante diferentes, nesse processo, sendo 
comum a todos apenas a certeza de que o envelhecimento 
populacional é permanente e trará profundas implicações, 
mas novas demandas da vida humana. 

Mas, como isso é possível?

Por muito tempo, até a metade do século passado, 
acompanhamos as elevadas taxas tanto de natalidade 
quando de mortalidade. Atualmente, vivenciamos níveis 
baixos e controlados desses índices, devidos, por exemplo, 
aos avanços sanitários e à medicina, o que nos leva à 
grande transformação demográfica que, intrinsecamente, 
mostra números relativos ao aumento da população 
simultaneamente ao seu envelhecimento (Fig. 1).

3 Disponível em: <http://www.onu.org.br/europa-envelhecimento-baixa-
fertilidade-e-migracao-nao-devem-ser-vistos-como-ameacas-diz-onu>. 
Acesso em: 11 abr. 2013.

As Faces do Envelhecimento

dissertação - ANA CRISTINA - FINAL2.indd   26 2/24/14   3:44 PM



Velhices Urbanas: Seguras - Sustentáveis - Saudáveis | Ana Cristina Satiro de Souza Monteclaro Cesar | 2014 27

 Fonte: KINSELLA e VELKOFF, 2001,  p.15.

Figura 1: Percentual de idosos com 65 anos ou mais, 2000

Consideram-se os idosos de hoje os nascidos na fase em 
que foram alcançadas  altas taxas de natalidade, fato que  
leva a um contingente maior de idosos em comparação 
com o volume da população jovem.

A magnitude desse contexto reflete severas mudanças 
na estrutura da pirâmide populacional mundial, com a 
diminuição dos grupos mais jovens na base e aumento da 
população em faixa etária de trabalho e dos idosos.

Essa variação nas taxas de natalidade e mortalidade, ao 
longo do tempo, é chamada de Transição Demográfica. 
Considerada um processo contínuo e ainda bastante 
ativo, garante que as taxas continuarão caindo na primeira 
metade deste século. 

Então:   

â natalidade 

+ 

â mortalidade

_______________

LONGEVIDADE
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Gráfico 3 - Pirâmide da população 
mundial, 2000-2050. Porcentagem da 
população mundial com 60 anos ou 
mais, a respeito da população total, 
1950-2050.

Fonte: Word Population Prospects: The 2002 revision. 
Disponível em: United Nations, UN / Population 
Division. Fev. 2003

Gráfico 4 - Porcentagem da popula-
ção mundial com 60 anos ou mais em 
relação à população total. 1950 - 2050

Fonte: Word Population Prospects: The 2002 revision. 
Disponível em: United Nations, UN / Population 
Division. Acesso em: fev. 2003

Conforme descrito, o processo de transição demográfica 
mundial não aconteceu, e nem acontece, uniformemente 
entre os países. O ritmo e o tempo mudam entre os 
países desenvolvidos, em desenvolvimento e os menos 
desenvolvidos. Por exemplo, nos países desenvolvidos, 
há um aumento na expectativa de vida que salta de 76 
anos aos possíveis 81 anos, enquanto nos países em 
desenvolvimento a expectativa de vida tem acentuada 
elevação, de 63,4 para 73,1 anos (Gráfico 3). Assim:

Países Desenvolvidos – primeiro vivenciaram o 
desenvolvimento e o enriquecimento, para, recentemente, 
assimilar e enfrentar as implicações do envelhecimento 
populacional. Segundo os levantamentos estatísticos 
apresentados em 2000, a média de idade da população é 
de 37,3 anos.

Países em Desenvolvimento – com elevada taxa anual de 
crescimento, o processo de envelhecimento não esperou 
o desenvolvimento e enriquecimento do país: mas 
acontece abruptamente quando as taxas de mortalidade 
apresentam seus níveis em constante queda, juntamente 
com a baixa nas taxas de natalidade. Esse cenário 
aumenta o volume populacional adulto e mantém 
constante o aporte do adulto no mercado de trabalho. 
Assim, o envelhecimento é enfrentado com surpresa e 
desconhecimento. A idade média da população, nos 
países em desenvolvimento, diminuiu de 21,6 para 
19,12 anos, entre  1950 e 1970, e avançou, a partir daí, 
até alcançar 25,2 anos, conforme dados colhidos no ano 
de 2000. E deve continuar subindo.

Países Menos Desenvolvidos – ainda não enfrentam as 
implicações que o envelhecimento gera, pois apresentam 
crescimento populacional muito elevado e com baixos 
índices de esperança de vida – chega a 49,6 anos. Espera-
se que a idade média da população atinja 30,1 anos, até 
a metade deste século, uma vez que hoje está em torno 
de 18,5 anos. O tempo de envelhecimento ocorrerá mais 
rapidamente nesses países, todavia o crescimento será 
inferior em relação aos países em desenvolvimento e ainda 
mais inferior em relação aos países desenvolvidos.

Mesmo com algumas diferenças, os países terão maior 
proporção da população com 60 anos ou mais. É importante 
perceber que, devido a períodos de grande crescimento 
populacional, países em desenvolvimento, como o Brasil, 
terão, até 2050, em seus territórios,  80% dos 1,900 milhão 
da população mundial com 60 anos ou mais.

As Faces do Envelhecimento
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Gráfico 5 - População mundial com 
60 anos ou mais por região, 1950-
2050

Fonte: Word Population Prospects: The 2002 revision. 
Disponível em: United Nations, UN / Population 
Division. Acesso em: fev. 2003.

Esse mundo que envelhece é descrito, hoje, como um 
tsunami grisalho em que a grande 

onda do envelhecimento vai variar conforme os países e as 
regiões. Mas ninguém vai ficar imune ao tsunami grisalho, 
pois esta onda vai afetar a dinâmica econômica e demográfica 
de todo o mundo, que precisa, desde já, se preparar para lidar 
com este fenômeno inevitável.4 

Segundo comunicado recente da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), veremos, nos próximos anos, mais 
pessoas com 60 anos de idade do que crianças com menos 
de 5, sendo que, desses idosos, 80% viverão em países 
pobres ou em desenvolvimento, como o Brasil e outros 
países da América Latina.

O que vemos, atualmente, na América Latina e no Caribe 
são as profundas transformações demográficas ocasionadas, 
principalmente, pelos avanços da medicina, melhoras na 
urbanização e o desenvolvimento de novas tecnologias que 
surgiram após a Segunda Guerra Mundial e resultaram na 
melhora, sem precedentes, no controle das taxas de natalidade 
e mortalidade que acontecem em níveis e tempos diferentes 
para os diversos países desse grupo latino. 

Todo esse contexto de transição demográfica foi divi-
dido em etapas, para melhor compreensão e estudo das 
tendências demográficas na América Latina e no Caribe. 
São elas:

Transição Incipiente – apresenta níveis de crescimento 
populacional baixo devido à combinação de altas taxas 
de mortalidade e fecundidade. Nasce muita gente, mas 
também morre muitos e ainda jovens.

Transição Moderada – a mortalidade segue controlada, 
enquanto a natalidade se mantém em níveis altos, com 
acelerado crescimento populacional. Nasce muita gente e 
morre bem menos gente que na fase anterior.

Plena Transição – nesse momento, a taxa de 
fecundidade cai abruptamente e, como consequência, há  
redução nos níveis de crescimento populacional enquanto 
a mortalidade se mantém controlada.

Transição Avançada e Muito Avançada – ambas as 
variáveis, natalidade e mortalidade, apresentam valores 

4 ALVES, José Eustáquio Diniz. Envelhecimento da população 
mundial: o tsunami grisalho. Artigo publicado em 20 de abril de 2010. 
Disponível em: http://www.ecodebate.com.br/2012/04/20/envelhecimento-
da-populacao-mundial-o-tsunami-grisalho-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-
alves/.
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muito reduzidos e o crescimento da população é muito 
baixo, podendo ser até nulo (Quadro 1).

A Argentina é um dos países latino-americanos de mais 
acentuado envelhecimento populacional. Atualmente, 
a proporção de idosos corresponde a 9,67% do total da 
população, que chega a 3 milhões e meio de pessoas.5 

A história da Argentina  mostra que, desde a década de 
1950, o país sofre perdas na taxa de natalidade, caminhando 
da fase plena para a fase avançada, em apenas três décadas, 
em decorrência das mulheres reduzirem o número de filhos, 
colocando o total de crianças, somado ao total de idosos, 
abaixo do total da população economicamente ativa. 

Seguindo nesse mesmo processo evolutivo, a Argentina  
manteve-se, e ainda está, no estágio avançado na queda da 
taxa de natalidade, gerando hoje um volume populacional 
de idosos quase equivalente ao de jovens ativos.

Assim como acontece na Argentina, as transformações 
na composição populacional por idade, também ocorrem 
em outros países latino-americanos. 

Esse fato pressupõe mudanças e desafios em ques-
tões sociais e econômicas, uma vez que a relação de 
“dependência demográfica” é estabelecida, vemos a 
proporção da população de 0 a 14 anos mais a população 
com 65 anos ou mais, em maior volume que a população 
potencialmente ativa (na faixa etária de 15 a 64 anos).

Esta “dependência demográfica” atinge, principal-
mente, os países em fase de transição mais avançada – 
como a Argentina; que estão próximos do desequilíbrio 
populacional e de uma crise previdenciária bastante severa.

A estrutura etária da população influencia, substan-
cialmente, a economia de um país, uma vez que o 
comportamento econômico dos indivíduos varia de 
maneira sistemática à medida que avançam pelos ciclos 
de vida (MASON; LEE, 2010, p.13) e mudanças nessa 
estrutura alteram a parcela da população que está na 
escola, no trabalho ou aposentada. 

5 Disponível em: <http://www.ciss.org.mx/cadam/pdf/es/Salud_en_
Argentina_Atencion_del_AM.pdf>.Acesso em: 10 abr. 2013.
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ETAPA
PERÍODO

1950-1955 1985-1990 2005-2010

IN
C

IP
IE

N
TE

Bolívia (2,3)
Brasil (2,9)
Chile (2,3)
Colômbia (3,1)
Costa Rica (3,1)
Equador (2,6)
El Salvador (2,8)
Guatemala (2,8)
Haiti (1,9)
Honduras (2,8)
México (3,1)
Nicarágua (3,2)
Panamá (2,7)
Peru (2,6)
República 
Dominicana (3,3)
Venezuela (3,4)

Bolívia (2,6)
Haiti (2,5)

M
O

D
ER

A
D

A

Cuba (2,1)
Paraguai (3,6)

Equador (2,4)
El Salvador (2,3)
Guatemala (3,0)
Honduras (3,2)
Nicarágua (3,0)
Paraguai (2,8)
Peru (2,4)
República 
Dominicana (2,3)

Guatemala (2,8)
Haiti (1,9)

PL
EN

A

Argentina (1,6)

Brasil (1,9)
Colômbia (2,1)
Costa Rica (2,5)
México (2,3)
Panamá (2,2)
Venezuela (2,5)

Colômbia (1,3)
Equador (1,6)
El Salvador (1,7)
Honduras (2,3)
México (1,4)
Nicarágua (2,0)
Panamá (1,6)
Paraguai (1,9)
Peru (1,5)
República 
Dominicana (1,7)
Venezuela (1,6)

AV
A

N
Ç

A
D

A

Uruguai (1,1)

Argentina (1,5)
Chile (1,7)
Cuba (1,0)
Uruguai (0,6)

Argentina (1,0)
Brasil (1,3)
Chile (1,0)
Costa Rica (1,4)
MUITO AVANÇADA:
Cuba (0,3)
Uruguai (0,3)

Quadro 1 - Situação dos países segundo etapa da transição demográfi-
ca, 1950-1955, 1985-1990 e 2005-2010

Fonte: Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (Celade). Estimaciones y proyecciones de 
población. División de Población de la Cepal, 2007.
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Chegaremos ao ponto de ver o aporte econômico 
gerado pela população ativa ser todo direcionado para as 
necessidades da população idosa, o que nos obriga a urgente 
criação de estratégias públicas que garantam a atenção à 
saúde e de previdência econômica e social dos idosos, sem 
prejuízo para toda a população.

Enfim, percepções econômicas, sociais e a grandeza 
dos  números demográficos mostram uma realidade que 
começamos a enfrentar sem saber ao certo como agir:

América Latina: 

Antes de 1950:  5,5 milhões de idosos;

De 1950  a  2000:    28,5 milhões de idosos;

De 2000  a   2050:    aproximadamente 136,5 
milhões de idosos.

Devemos considerar esse número bastante factível, 
mesmo com certo grau de incredulidade pela grandeza do 
dado, uma vez que esses futuros idosos são nossos jovens 
de hoje e as estimativas apontam que, em futuro não 
muito distante, para cada 5 latino-americanos haverá uma 
pessoa com idade superior a 65 anos, em 2050, exposta às 
fragilidades do nosso despreparo. 

Esse tema deve constar das agendas governamental, do 
setor privado e da sociedade. Ressalta-se a importância de 
um trabalho conjunto, para atender às expectativas sociais, 
garantir o aporte financeiro dos sistemas e, principalmente, 
melhorar a capacidade de resposta  às mudanças sociais, a 
fim de assegurar a igualdade de oportunidades para toda a 
população já envelhecida e que envelhece.

As Faces do Envelhecimento
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Enquanto isso
no Brasil...

As Faces do Envelhecimento
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Por muito tempo, a nação brasileira acreditou ser um 
País de Jovens, sinônimo de prosperidade construída 
em bases modernas de crescimento, a exemplo do 
plano urbanístico da capital, Brasília (Gráfico 6). Hoje 
vemos um País que envelhece rápida e visivelmente, 
desde a década de 1990, devido à redução nas taxas de 
fecundidade iniciada nos anos 60 o que nos colocou na 
fase plena na década de 1980 e que, como analisa Moreira 
(2000, p.1), se traduz em uma diminuição absoluta no 
contingente de menores de 5 anos de idades, é um dos 
mais rápidos processos de envelhecimento populacional 
observável no atual conjunto dos países mais populosos 
do mundo.                            

Além das mudanças na taxa de fecundidade, ao longo 
dos anos, os índices de mortalidade estão em queda, com 
o aumento da expectativa de vida, em consequência, 
principalmente, da melhora nas condições sanitárias 
e dos avanços da medicina. O alto índice populacional 
de faixa etária jovem, alcançado antes da queda da 
fecundidade, reforça os dados atuais da mortalidade e 
eleva o contingente populacional de idosos apurados nos 
índices demográficos atuais (Gráfico 7).

Assim, o panorama do envelhecimento no Brasil 
pode ser descrito como de base, haja vista que a queda 
da fecundidade é fator determinante do envelhecimento 
da população, enquanto que o incremento da mulher 
no mercado de trabalho, o uso de anticoncepcionais, e 
até questões estéticas, são algumas das condições que 
implicam as mudanças da taxa de fecundidade brasileira 
(Gráfico 8).

Quando observada a linha do tempo, a partir da década 
de 1950, vemos o País entrar no processo de inversão de 
sua pirâmide etária – mais de 50% de pessoas estão na 
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Gráfico 6 - Pirâmide etária da população por sexo. Brasil, América Latina e Caribe. 1950-2050.

faixa etária entre 15 e 64 anos, enquanto a porcentagem 
de crianças entra em ritmo decrescente, favorecendo o 
aumento da população idosa na projeção demográfica 
para o ano de 2050.

Além disso, estamos muito perto de terminar o nosso 
Bônus Demográfico, fruto do slogan de país jovem, que 
conseguirá manter, somente até 2034, o número de 
pessoas produtivas superior ao de pessoas idosas (Gráfico 
9). Depois disso, esse número se inverterá e, não restará 
dúvida, o Brasil será um país que envelhece.

Envelhecer desperta a necessidade de novas pesquisas 
e de estudos epidemiológicos, uma vez que o maior 
fator de risco para o ser humano é a idade. Com seu 

Fonte: Nações Unidas Dados brutos, 2003. 

Gráfico extraído do artigo de SAWYER, O. D.; 
WONG, L. R.; CARVALHO. 

As Faces do Envelhecimento
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avanço, aumentam as doenças crônicas, incapacidades 
e necessidades básicas para manter a qualidade de vida 
diante da possibilidade atual de sermos seres centenários. 

Viver sem os problemas resultantes da idade, ou melhor, 
abolir a velhice, é o desejo do professor e pesquisador da 
Universidade de Liverpool, João Pedro de Magalhães6, e 
de muito outros cientistas que trabalham no sonho de 
preservar a vida e a saúde a partir do não envelhecimento, 
porém sem medir as possíveis consequências e implicações 
antropológicas de tal prolongamento.

Pelo menos por enquanto, não podemos “evitar” a 
velhice, mas também não evitamos o panorama geral dos 
idosos na América Latina e Caribe, países onde quase 50% 
da população envelhecida não tem recursos suficientes para 
satisfazer suas necessidades diárias,7 o que torna pertinente 
a indagação do filósofo Frances Gustave Thibon8 – “¿De 
qué sirve multiplicar el número de viejos si es para hacer 
de ellos unos inútiles y unos exiliados, para relegarles a 
la indiferencia y al olvido?” (De que serve multiplicar o 
número de velhos se é para torná-los inúteis e exilados, 
para relegá-los à indiferença e ao esquecimento?9).

No papel, no ano de 1993, o Brasil redigiu a primeira 
Lei federal, 8.742, de 7 de dezembro de 1993, chamada 

6 Disponível em: <http://portaldoenvelhecimento.org.br/noticias/
longevidade/el-deseo-cientifico-de-abolir-la-vejez.html>. 
Acesso em: 7 abr. 2013.

7 Estudo Sabe – Salud, Bienestar y Envejecimiento, dirigido 
pela Organización Panamericana de La Salud (OPS).

8 Disponível em: <http://www.eldiaonline.com/el-deseo-
cientifico-de-abolir-la-vejez/>. Acesso em: 10 abr. 2013.

9 Livre tradução da autora.

Gráfico 8 - Taxa de fecundidade total. 
Regiões do Brasil, Suécia e Inglaterra 
– 1900-2000. Filhos por mulher

Gráfico 7: Pirâmide populacional 
atual do Brasil

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD), 2003.

Fonte: IBGE, 2010
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Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), que, dentre seus 
objetivos, no âmbito da assistência social, visa proteger 
a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a 
velhice.10 Em 1994, um marco maior aconteceu com a 
instalação da Política Nacional do Idoso11. Pela primeira 
vez, no País, foi editada uma lei específica, a fim de garantir 
os direitos sociais para a pessoa idosa na expectativa de dar 
condições para a promoção da autonomia, integração e 
participação efetiva na sociedade. 

Porém, o início da maior visibilidade do idoso, no 
contexto social, aconteceu, em outubro de 2003, com a 
criação do Estatuto do Idoso, que tramitou no Congresso 
Nacional por sete anos até ser aprovado. Trata-se de um 
texto mais abrangente que a Política Nacional do Idoso 
(1994) que dava garantias à terceira idade, uma vez que o 
Estatuto institui penas severas para quem desrespeitar ou 
abandonar as pessoas idosas.

Além dos amparos legais já mencionados,  a 

10 Lei Orgânica de Assistência Social (Loas). Lei federal  8.742, 
de 7 dez. 1993, artigo 2º, Item I.

11 Política Nacional do Idoso. Lei federal  8.842, de 4 de janeiro 
de 1994.

Gráfico 9 - Bônus demográfico – po-
pulação produtiva

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD), 2003.

As Faces do Envelhecimento
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Constituição Federal (CF), no artigo 6o, garante, a todos 
os brasileiros, educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, 
segurança, previdência social, proteção à maternidade e 
à infância e a assistência aos desamparados. Esse arrimo 
legal deveria nos levar ao estágio de sociedade perfeita 
na gestão e cuidado com a população idosa. Mas não 
conseguimos atender às necessidades mais básicas dos 
idosos; não dispomos de adequada infraestrutura de saúde. 
Não garantimos moradia, segurança, proteção, cuidado 
e bem-estar às pessoas idosas. Proporcionamos apenas 
popularidade e poder aos demagógicos autores dessas leis 
irreais, tanto na abrangência quanto na aplicabilidade.

Um exemplo primário no contexto é o número de 
profissionais especializados na área de geriatria, nos 
hospitais públicos, que pode ser contado “nos dedos das 
mãos”. Há um geriatra para cada cinco mil idosos, quando 
o recomendável, de acordo com a Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia (SBGG), é um para cada mil. 
O que significa dizer que faltam cinco mil médicos dessa 
especialidade no sistema de saúde. 

Precisamos nos preocupar. Vimos que o País envelhece, 
que ganha todo ano aproximadamente mais 800 mil 
idosos, com previsões de crescimento ainda maior para os 
próximos anos. Enfim, temos uma prática em constante 
contradição, com documentos e planos estratégicos 
fantásticos, no papel. Temos uma realidade vivida distante 
da que desejamos viver.

Mas precisamos enfrentar o nosso “tsunami grisalho”. 
Precisamos estudar a fundo a realidade de um País 
que envelhece, com pesquisas e projetos competentes, 
para alterar as bases sociais e econômicas que estão em 
desequilíbrio e, assim, construir um futuro igualitário 
para todos, em todas as fases da vida. Então, que esta 
disertação contribua para a fundação.
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Envelhecimento 
legal

Uma sociedade para todas as idades possui metas 
para dar aos idosos a oportunidade de continuar con-
tribuindo com a sociedade.

 Para trabalhar neste sentido é necessário remover tudo 
o que representa exclusão e discriminação contra eles.

(Plano de Ação Internacional sobre o
 Envelhecimento, § 19, Madrid, 2002)

As Faces do Envelhecimento
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O envelhecimento populacional é um fato importante 
que vem sendo enfrentado pelos países da América 
Latina, a partir de ações mitigadoras das transformações 
que se impõem nos sistemas de assistência social, saúde e 
habitação.

Medidas de incorporação das pessoas idosas no marco 
jurídico e nas políticas públicas dos países garantem vida 
digna e participação ativa desse segmento, tanto na vida 
pública social, quanto na cultural, o que, diretamente, 
favorece o bem-estar econômico e social de todo o País.

Foram duas as principais fontes primárias que 
estabeleceram, direta ou indiretamente, os direitos 
das pessoas idosas: a primeira, foi o instrumento de 
declaração dos direitos humanos das Nações Unidas. 
Nela encontramos a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos12, que não tratou diretamente das pessoas 
idosas, mas proibiu a discriminação baseada na idade 
e que, posteriormente, foi reforçada e especificada em 
legislações de vários países como, por exemplo, em nosso 
Estatuto do Idoso, do qual trataremos mais adiante.

A outra foi criada pela Organização dos Estados 
Americanos (OEA), da qual o Brasil faz parte,  com 
seus vizinhos Uruguai, Argentina e Paraguai, entre 
outros países. A OEA, em 1948, adotou e proclamou 
a Convenção Americana de Direitos Humanos13, que 
incluiu a questão da idade, de forma implícita, ao declarar 
que todas as pessoas têm garantidos todos os direitos e 

12 Organização das Nações Unidas (ONU). Declaração 
Universal dos Direitos Humanos.

13 Convenção Americana sobre Direitos Humanos (assinada 
na Conferência Especializada Interamericana Sobre Direitos 
Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 
1969).
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liberdades descritos no documento, independentemente 
de “nascimento ou qualquer outra condição” e reforçando 
a questão no artigo 3o,  com o “direito à vida”.

O mesmo não ocorre com o documento posterior, 
vinculante a esse já mencionado, o Protocolo de São 
Salvador14, que contém diretrizes específicas de proteção 
aos idosos como o artigo 17, que visa garantir proteção 
especial durante a velhice. Além disso, está no documento 
o comprometimento dos países em estabelecer medidas 
locais para dar conta, progressivamente, desse direito, 
a partir da promoção de instalações e alimentação 
adequadas, atenção à saúde; elaboração de programas de 
trabalho contínuo adequado às possibilidades da idade, 
respeitando a vocação e o desejo dos idosos; e, também, o 
estímulo por meio de políticas públicas para a formação 
de organizações sociais destinadas a melhorar a qualidade 
de vida na velhice.

Este assunto, envelhecimento, porém, só conquistou 
um assento nas mesas da OEA em 1988, com um artigo no 
Protocolo de São Salvador, em decorrência da Assembleia 
Mundial sobre o Envelhecimento, que ocorreu anos antes, 
em 1982, na Cidade de Viena, sob a coordenação da 
Organização das Nações Unidas (ONU). 

Do encontro na ONU, foi redigido um Plano Interna-
cional sobre o Envelhecimento15, com o propósito de 

fortalecer a capacidade dos países para 
abordar de maneira efetiva o envelhecimento 
de sua população e atender às preocupações 
e necessidades especiais das pessoas de mais 
idade, e fomentar uma resposta internacional 
adequada aos problemas do envelhecimento 
com medidas para o estabelecimento da nova 
ordem econômica internacional e o aumento 
das atividades internacionais de cooperação 
técnica, em particular entre os próprios países 
em desenvolvimento.

14 Protocolo Adicional a La Convencion Americana Sobre 
Derechos Humanos en Materiade Derechos Economicos, 
Sociales Y Culturales “Protocolo De San Salvador”. Adoptado 
en: San Salvador, El Salvador en: 11/17/88.

15 Plano de Ação Internacional Sobre os Idosos, adotado 
pela Assembleia Mundial Sobre os Idosos e Endossado 
pela Assembleia Geral na Sua Resolução 37/51, de 3 de 
dezembro de 1982.
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O Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento 
foi base para propostas políticas na esfera internacional, 
ao fornecer princípios gerais e diretrizes sobre como a 
comunidade internacional, os governos e a sociedade em 
conjunto, podem trabalhar para enfrentar as mudanças 
ocasionadas pelo crescente envelhecimento populacional. 
Para tanto, foram levantadas 66 recomendações aos estados 
membros sobre sete áreas importantes: saúde e nutrição, 
proteção dos consumidores idosos, habitação e meio 
ambiente, família, bem-estar social, educação, segurança de 
renda e emprego.

Pela primeira vez, vimos um debate fora do ponto 
focal da economia e política, passando agora a transitar 
pela esfera social, apresentando preocupações sobre o 
enve-lhecimento coletivo e individual. Tinha como 
pano de fundo o bem-estar social dos idosos dos países 
desenvolvidos e a manutenção da independência e 
autonomia no envelhecimento como se percebe nas reco-
mendações sobre Habitação e Meio Ambiente:

1. Fomentar a independência;

2. Garantir a integração social;

3. Concepção de ambiente funcional para a vida;

4. Garantir a mobilidade das pessoas idosas;

5. Garantir a segurança dos que começam a 
envelhecer;

6. Facilitar a participação das pessoas idosas nos 
processos de adoção de decisões em matéria 
urbanística.

Por ser o primeiro documento internacional, especifi-
camente sobre o envelhecimento, obteve status de 
referência para os acadêmicos. Teve grande repercussão 
por todo o mundo, elevando o debate sobre as condições 
de vida da pessoa idosa, com o claro propósito de garantir 
independência e autonomia, a fim de prolongar o poder de 
compra dos idosos, engrossando a camada de consumidores 
e aquecendo a economia dos países desenvolvidos. 

Mesmo diante do claro propósito econômico, foram 
necessários quase dez anos de intervalo para que o 
envelhecimento entrasse de forma mais firme e definitiva 
na agenda política dos países em desenvolvimento. Em 
1991, foi lançado o Princípio das Nações Unidas em Favor 
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das Pessoas Idosas16, construído durante outra Assembleia 
Geral da ONU e que contém 18 princípios para as pessoas 
idosas, agrupados em cinco grandes temas: 

1. Independência – a partir de políticas públicas que 
garantam a independência financeira e a autonomia 
física;

2. Participação – constante integração das pessoas idosas 
na sociedade;

3. Cuidado – a partir do cuidado familiar, ou 
institucional, deve estar garantido o desfrute de todos 
os direitos humanos e a liberdade;

4. Autorrealização – possibilidade de acesso do idoso a 
oportunidades de desenvolvimento potencial, a partir 
da educação, cultura, espiritualidade e lazer;

5. Dignidade – possibilitar que o idoso viva seguro e 
dignamente, sem qualquer tipo de exploração ou 
maus-tratos.

Com o propósito de avançar com o Plano de Ação, 
foi instituído, durante nova Assembleia Geral da ONU, 
em 1992, com a Proclamação do Envelhecimento17, o 
ano de 1999 como o Ano Internacional do Idoso que 
teve como slogan a ascensão a uma sociedade para todas 
as idades. 

Além disso, a Conferência de 1992 elaborou parâmetros, 
para o início da construção de um marco conceitual sobre 
as questões do envelhecimento, concluído em 1995, com 
o Documento 50/114 da ONU, que, na busca por uma 
sociedade para todas as idades, lista quatro pontos de análise:

1. A situação dos idosos,

2. O desenvolvimento individual continuado,

3. As relações multigeracionais,

4. A inter-relação entre envelhecimento e desenvolvi-
mento social.

A partir daí, todo o imaginário social de fragilidade 
e vulnerabilidade vinculado ao idoso foi paulatinamente 

16 Princípios das Nações Unidas para as Pessoas Idosas. 
Resolução 46/91 da Assembleia Geral das Nações Unidas, 16 
de dezembro de 1991. 

17 Proclamation on Ageing, G.A. res. 47/5, 47 U.N. GAOR Supp. 
(n. 49) at 13, U.N. Doc. A/47/49 (1992). 
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substituído pela figura do idoso ativo e atuante na 
construção do seu bem-estar e da sociedade.

Como determinado, em 1999, foi comemorado o Ano 
Internacional do Idoso e instituído o dia 1o de outubro 
como o Dia Internacional do Idoso. Os países membros 
da ONU foram incentivados a implantar políticas 
públicas locais baseadas nos cinco princípios aprovados e 
publicados na Assembleia Geral de 1991.

Passados vinte anos da primeira Assembleia em Viena, 
a segunda ocorreu em Madri e foi baseada em relatório 
elaborado pelo Conselho Econômico e Social, que descreve 
a importância dos valores culturais e sua transmissão para as 
futuras gerações. Esse valor cultural esteve presente também 
nas 700 instituições não governamentais que ganharam 
assento no conselho consultivo da ONU e contribuíram 
para mudar o cenário desta Assembleia em relação à anterior.

Da Assembleia, resultaram dois documentos, uma 
Declaração Política18 e um novo Plano de Ação Internacional 
para os Idosos19, propostos como referências para os 
países quanto à adoção de medidas normativas sobre 
o envelhecimento, principalmente para os países em 
desenvolvimento. Além disso, representou um passo à frente 
na temática, conforme afirmação do secretário-geral adjunto 
para os Assuntos Econômicos e Sociais, Nitin Desai,

Foi afirmado em termos muito claros e 
vigorosos que o envelhecimento não é um 
problema, mas sim uma conquista. Foi 
definido o desafio demográfico do século, 
tanto nos países desenvolvidos como nos 
países em desenvolvimento. É necessário um 
esforço idêntico para colocar as políticas de 
envelhecimento entre as grandes prioridades20.

A Declaração Política apresenta os principais compro-
missos assumidos pelos governos para colocar em prática o 
Plano de Ação, reforçando a aplicação e a ação direcionadas 
ao envelhecimento nos países em desenvolvimento. São eles:

18 Declaração Política. Documento A/CONF.197/3/Add.1, 
conforme as alterações introduzidas pela Agenda e por A/
CONF.197/MC/L.1/Add. 1, 4, 6 e 7. Nações Unidas, Madri, 
Espanha. 2002.

19 Plano de Ação Internacional Sobre os Idosos.

20 Disponível em: <http://www.unric.org/html/portuguese/ecosoc/
ageing/idosos-final.pdf>. Centro de Informação das Nações 
Unidas em Portugal. Acesso em: 22 maio 2013.
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1. Envolvimento e participação ativa dos idosos na 
sociedade pelo desenvolvimento e na luta contra a 
pobreza, uma vez que coloca o idoso como capital 
humano e um grande recurso disponível e pronto 
para ser usado em prol do desenvolvimento do 
país.

2. Fomento da saúde e bem-estar na velhice com 
medidas de promoção do envelhecimento saudável, 
a partir de melhores práticas de saúde, desde a 
infância, e que se intensifiquem na velhice, além 
da constante capacitação e atualização profissional 
de geriatras, gerontólogos e serviços sociais, que 
tendem a ser bastante reduzidos nos países em 
desenvolvimento.

3. Criação de um entorno propício e favorável ao 
envelhecimento, onde devem existir políticas 
públicas direcionadas à família e à comunidade, 
que colaborem para um envelhecimento seguro e 
intergeracional, que favoreça o acesso ao entorno 
físico, aos recursos e serviços da sociedade.

O diferencial e a força desse documento estão na 
contribuição dos idosos para a sociedade, atribuindo-
lhe valor e reconhecimento, por ser depositário de 
competência e experiência acumulada ao longo dos anos, 
como está claro no artigo 6o:

Quando o envelhecimento é aceito como 
um êxito, o aproveitamento da competência, 
experiência e dos recursos humanos dos grupos 
mais velhos é assumido com naturalidade, como 
uma vantagem para o crescimento de sociedades 
humanas e plenamente integradas.

Quanto ao Plano internacional de Ação de Madri, o 
corpo do documento, em relação ao anterior, aumentou de 
forma considerável. São 35 objetivos e 239 recomendações, 
que agora atingem não somente governos, mas parcerias 
entre governos e membros da sociedade e do setor privado, 
para dar cabo da demanda sugerida.

Há uma novidade no Plano de Ação de Madri - a questão 
do gênero, quando o parágrafo 8o aponta a “integração 
de uma perspectiva de gênero nas políticas, programas e 
legislação sobre o envelhecimento” e ao estabelecer que a 
“situação das mulheres idosas deve ter prioridade nas ações 
políticas”. Ou seja, as mulheres foram o foco no tocante ao 
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gênero, o que é bastante coerente, visto que, 
naquele momento, as pesquisas já apontavam 
uma feminização do envelhecimento – a 
mulheres vivem mais do que os homens (Fig. 2).

        Porém, segundo Knodel e Ofstedal (2003), o Plano 
contém mais de 40 artigos que reforçam a vulnerabilidade 
da mulher idosa em relação ao homem, deixando uma 
marca de desvantagem para a mulher, em vez de apenas 
considerar que existem diferenças entre os gêneros.

Outro ponto interessante é a aplicabilidade do 
documento, que parece ser pouco real. Mesmo com a 
concordância de todos os países membros sobre os termos 
escritos, a implementação das diretrizes deve passar, 
primeiramente, por uma análise particular de cada país, 
sobre suas prioridades nacionais e suas políticas sociais, 
conforme descrito no Plano: “corresponde a cada país 
desenvolver os mecanismos necessários à promoção de um 
nível de bem-estar social adequado ao número adicional 
de anos de vida da população idosa”.

Visto que o conjunto das diretrizes parece pertencer 
à realidade vivida dos países desenvolvidos, encontramos 
países em desenvolvimento que podem alcançar êxito com 
a implementação e chegar a níveis bastante satisfatórios de 
qualidade e bem-estar no envelhecimento populacional, 
como outros que não conseguiram e, talvez nem consigam, 
iniciar seus trabalhos nesta questão. Isso não ocorre no Brasil.

O Brasil deu seus primeiros passos bem antes do 
Plano de Ação de Madri, quando, em 1961, foi criada a 
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), 
por estímulo do Projeto de Lei do Senado Federal, de 
1954, que trata da especialização médica Geriátrica21. 

Pouco tempo depois, em 1963, o Serviço Social do 
Comércio (Sesc), por iniciativa própria, desenvolveu um 
trabalho com um grupo pequeno de comerciários da cidade 
de São Paulo, motivados por preocupações fundadas no 
desamparo e solidão dos idosos, o que resultou na certeza 
da urgência de uma política pública de assistência social 
a esse público.

A esfera federal trabalhou, na década de 1970, em ações 
preventivas na prestação de assistência social ao idoso 
em centros sociais do Instituto Nacional de Previdência 
Social (INPS), e também na criação de dois benefícios 

21   Disponível em: <http://www.sbgg.org.br/profissionais/
index.php?historico>. Acesso em: 22 maio 2013.

Figura 2 – Instantâneos com idosos

Fonte: Fotos tiradas pelo Autor
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não contributivos – as aposentadorias para trabalhadores 
rurais e a Renda Mensal Vitalícia (RMV) para carentes, 
nas zonas urbana e rural –, primeiras medidas de proteção 
às pessoas com necessidades especiais e idosas. 

Nesse mesmo período, o Ministério da Previdência e 
Assistência Social (MPAS) editou uma Política Social para 
o Idoso: Diretrizes Básicas (1976) que trata de assuntos 
como a importância da mobilização comunitária na 
manutenção do idoso na família; a revisão de critérios 
para o funcionamento de entidades que abrigam o idoso; 
e formas de incentivar a formação de profissionais para o 
atendimento ao idoso.

As diretrizes apontadas foram previamente discutidas 
em três seminários regionais realizados em São Paulo, com 
o objetivo de identificar as condições de vida do idoso 
brasileiro daquela época. Foram amplamente discutidas as 
questões de provimento e renda para a população que entra 
na velhice, a aposentadoria e a assistência aos necessitados 
e dependentes. Esse viés indica os primeiros contornos da 
visão generalizada de vulnerabilidade e dependência dessa 
população.

O Brasil foi um dos países que assinou o Plano 
Internacional de Ação para o Envelhecimento, de 1982, 
o que o influenciou a assumir posturas mais assertivas, 
nessa temática, incorporando o envelhecimento na 
agenda política, no mesmo período em que acontece o 
processo constituinte, que acaba por dedicar um  do texto 
constitucional de 198822, com alusões diretas à proteção 
social desse segmento.

Na mesma década, movimentos isolados, mas não menos 
importantes, por todo o País, mostraram a movimentação 
da sociedade para fazer ouvir as reivindicações dos idosos. 
Entre eles destacam-se a criação da Confederação Brasileira 
de Aposentados e Pensionistas (Cobap), em 1984, e a  da 
Associação Nacional de Gerontologia (ANG), em 1985, 
com o objetivo desenvolver ações políticas e técnicas entre 
os setores público, privado e a sociedade.

A década de 1990 é marcada com a regulamentação de 
dispositivos constitucionais ainda mais fortes e específicos, 
dentro da temática da aposentadoria e assistência social. 
Em 1991, com a aprovação dos Planos de Custeio e 
Benefícios da Previdência Social, que estabelecem, entre 

22 Senado Federal. Constituição da república federativa do Brasil. 
Promulgado em 5 de outubro de 1988. Brasília, DF. Disponível em: <http://
www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988>. Acesso em: 22 maio 2013.
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outras medidas, a concessão de pensão também ao homem, 
em caso de morte da esposa segurada e a concessão de 
aposentadoria por tempo de serviço proporcional à 
mulher. Em 1993, é aprovada a Loas – Lei 8.742, referente 
à assistência social, que estabelece programas e projetos 
para os idosos em corresponsabilidade com os governos 
federal, estadual e municipal.

Porém, seja por um princípio, uma declaração, um plano 
de ação ou um plano previdenciário, ou para aumentar 
o consumo, melhorar a saúde ou proteger as mulheres 
idosas, qualquer política voltada para o envelhecimento 
deve ser multifacetada e articulada em conjunto nas 
esferas da saúde, economia, cultura, trabalho, previdência 
e educação. É preciso ter clara a diversidade regional 
no processo do envelhecimento e nas necessidades dos 
idosos. O que vimos ser desenhado, em meio ao fervor do 
debate mundial sobre o envelhecimento, quando o Brasil 
aprovou, em 1994, a Política Nacional do Idoso (PNI) 
(Lei 8.842)23.

Esta foi fundamentada no princípio dos direitos do 
idoso e no atendimento diferenciado em todas as suas 
necessidades: físicas, sociais, econômicas e políticas, 
afirmando, para efeito da lei, que idosa é a pessoa maior 
de 60 anos de idade e que “o processo de envelhecimento 
diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de 
conhecimento e informação para todos”. Além disso, cria 
o Conselho Nacional dos Direitos do idoso (CNDI), mas 
que precisou de mais oito anos de maturação para sua 
efetiva implementação, em 2002.

Até então, há ordenamentos jurídicos, ou instrumentos 
de gestão política, voltados para a atenção dos idosos, 
aplicada de forma fragmentada, até que, em 2003, é 
aprovado o Estatuto do Idoso. Trata-se de um instrumento 
legal amplo, que reúne, em uma única peça legal, muitas 
leis e políticas aprovadas anteriormente e acrescida de 
uma visão de longo prazo, na busca pelo bem-estar dos 
idosos (Fig. 3).

Mais do que isso, o Estatuto entra em consonância com 
as orientações descritas no Plano de Madri, ao ampliar 
o poder de lei, determinando crime e prevendo sanções 
administrativas para atos contra os idosos, inclusive se 
praticados por um familiar.

23 Política Nacional do Idoso (PNI). Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8842.htm>.
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E, principalmente, o Estatuto do Idoso identifica e 
enquadra o envelhecente como um subgrupo populacional 
que demanda especificidades para conseguir alcançar seus 
direitos sociais, que podemos associar ao pensamento de 
Edgar Morin, quando descreve a missão antropológica do 
milênio: “respeitar no outro, ao mesmo tempo, a diferença 
e a identidade quanto a si mesmo” 24.

Dentro da complexidade do pensamento de Morin, 
é possível traçar um paralelo quanto à complexidade de 
envelhecer, visto a heterogeneidade desse segmento popu-
lacional e o amplo espectro, de até 30 anos, que compreende 
o período da “velhice”. Esse quadro impõe a necessidade 
de políticas públicas diferenciadas, que alcança o ápice no 
contexto mundial, com o Plano de Madri, e, no Brasil, 
com o Estatuto do Idoso. Por ser uma lei geral voltada 
especificamente para os idosos, é consoante com a construção 
de um entorno propício e favorável para as pessoas de todas 
as idades, como descreve Uriona e Hakkert25 (2002) e que 
acreditamos ser a essência desta dissertação.

24 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 
2. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

25 URIONA, J. L.; HAKKERT, R. Legislación social sobre adultos 
mayores em América Latina Y El Caribe. 2002. Mimeo.

Figura 3 - Cartaz de divulgação 
elaborado pelo Ministério Público de 
Pernambuco, de 2011
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A velhice só é honrada na medida em que resiste, 
afirma seu direito, não deixa ninguém roubar seu po-
der e conserva sua ascendência sobre os familiares até o 
último suspiro. Gosto de descobrir o verdor num velho 
e sinais de velhice num adolescente. Aquele que compre-
ender isso envelhecerá talvez em seu corpo, jamais em 
seu espírito. 

(Cícero, 103-43 a.C)26

26  CÍCERO, marco Túlio. 103-43 a.C. Saber envelhecer e a 
amizade. Tradução de Paulo neves. Porto Alegre: L&PM, 
2009. p. 32.

Envelhecimento 
Real
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“Me considero un ‘gerontolescente’ típico.” Essa frase, 
que foi dita pelo médico geriatra carioca,  Dr. Alexandre 
Kalache27 (Fig. 4), em entrevista ao jornal espanhol El 
País28, apresenta um termo criado por ele – gerontolescente 
–, no intuito de denominar o período de transição entre 
a idade adulta e a velhice. Ele acrescenta uma pertinente 
indagação ao recordar-se da época em que seu avô morreu, 
aos 68, a mesma idade que tem hoje: “era un viejito, débil 
y frágil” (...) Estoy activo, sigo trabajando, viajo, participo 
en la sociedad, sigo adquiriendo conocimientos... ¿Cómo 
puedo envejecer como mi abuelo?”29.

Essa dúvida pessoal do Dr.  Kalache nos faz pensar na 
dificuldade em compreender o que é ser velho, uma vez 
que envelhecer hoje não é igual ao que foi envelhecer 
no passado, e tampouco será parecido com o envelhecer 
que teremos no futuro. Vemos esse movimento do 
envelhecer nos pressupostos do filósofo Heráclito, quando 
diz: “Não é possível descer duas vezes o mesmo rio”30, 
porque ambos serão diferentes, o rio e o homem. Assim 
é o envelhecimento, pode ser biologicamente definido, 
socialmente determinado, mas jamais saberemos com 
exatidão o que significa ser velho, pois não há velhice igual.

27  Dr. Alexandrea Kalache é médico geriatra e foi, por 14 anos, responsável 
pelo programa de envelhecimento da OMS, período em que coordenou 
a pesquisa mundial  denominada Cidade Amiga do Idoso.

28 Entrevista concedida pelo Dr. Alexandre Kalache ao jornal 
El País, em 17 de junho de 2013. Entrevistado por Jaime Prats. 
Disponível em: <http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/17/
actualidad/1371497696_243112.html>.

29  “Era um homem velho, fraco e frágil (...) Eu sou ativo, continuo 
trabalhando, viajo, participo na sociedade, continuo adquirindo 
conhecimentos... Como posso envelhecer como o meu avô?” – livre 
tradução da autora.

30   ABBAGNANO, Nicola. História da filosofia. 5. ed.,v. I, Lisboa: 
Editorial Presença, 1991. p.39.

Fonte: <http://portaldoenvelhecimento.org.br/noticias/
comportamento/me-considero-un-gerontolescente-ti-
pico.html>. Foto: Tânia Castro, na coluna comporta-
mento, do jornal El País.

Figura 4 - Dr. Alexandre Kalache
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Até meio século atrás, atingir a velhice era uma 
proeza, já que a expectativa de vida pairava nos 50 anos 
de idade. Atualmente, vemos com frequência pessoas 
descritas por alguns como um ser “velho velho”. São 
aqueles que ultrapassam a faixa dos 90 anos de idade e 
que caminham para engrossar o número de centenários 
que os médicos classificam como pessoas na Quarta Idade. 
Vimos centenários como o arquiteto Oscar Niemeyer, 
comemorado em dezembro de 2007 (Fig. 5); a artista 
plástica Tomie Ohtake, comemorado neste ano de 2013, 
com 15 exposições simultâneas por todo o Brasil (Fig. 6); 
ou conhecemos centenários desconhecidos em matérias 
jornalísticas, depois que o Censo do IBGE, de 2010, 
apontou que no Brasil há mais de 17 mil pessoas com 
mais de cem anos.

Essas pessoas nos ajudam a entender que o envelhe-
cimento é um processo, a velhice uma fase da vida e, o 
idoso, o resultado final personificado dos dois termos 
anteriores. Simbolicamente, o envelhecimento é um trem 
em movimento: a velhice é um dos vagões e o idoso é a 
pessoa que se movimenta dentro desse trem, trocando de 
vagão com o passar dos anos. Esse trem começa a andar 
ao nascermos. Um bebê que nasceu ontem é mais velho 
que um bebê que nasceu hoje. Uma criança de dez anos de 
idade é mais velha do que outra criança de um ano. 

Assim, envelhecimento é um processo dinâmico 
e progressivo, no qual há modificações morfológicas, 
funcionais, bioquímicas e psicológicas, que evoluem, 
quando na velhice, para a perda da capacidade de adaptação 
do indivíduo ao meio ambiente31. Temos definido, em 
termos gerais, as características do envelhecimento em:

1. Universal – porque é para todos,

2. Contínua – porque não para,

3. Irreversível – porque não retrocede, e

4. Diferenciada – porque todas as pessoas envelhecem de 
formas distintas (DI VÉROLI, SCHMUNIS, 2008, 
p. 15).

Da mesma forma que vivenciamos a adolescência, 
vivemos a velhice. Trata-se de mais uma fase da vida – 
mais um vagão. O diferencial está no momento em que 
nosso corpo vivencia o maior declínio das capacidades 

31   FREITAS, Elizabete Viana de (Org.). Tratado de geriatria e 
gerontologia. Rio de Janeiro:  Guanabara Koogan S.A., 2002. p. 10.

Figura 5 - O número 100, composto 
por 100 rosas, desenhadas pelo artis-
ta plástico Paulo von Poser, lembram 
o centenário do arquiteto, a ser com-
pletado em 15 de dezembro

Figura 6 - Artista plástica Tomie 
Ohtake, que completou 100 
anos em 2013 

As Faces do Envelhecimento

dissertação - ANA CRISTINA - FINAL2.indd   54 2/24/14   3:44 PM



Velhices Urbanas: Seguras - Sustentáveis - Saudáveis | Ana Cristina Satiro de Souza Monteclaro Cesar | 2014 55

funcional, biológica e outras perdas, inclusive sociais, 
como o trabalho. Esse processo de declínio torna-se mais 
evidente a partir da terceira década de vida, quando, 
cientificamente, se inicia a perda muscular. Mais adiante, 
na quarta década, muitas pessoas percebem, por exemplo, 
perdas visuais, como a necessidade de “braços mais longos” 
para ler livros, ou seja, muito antes da idade cronológica 
definida, socialmente, como início da velhice (Fig. 7).

Fica claro que não há um marco regulatório biológico 
exato que determina o início da velhice. Essa fase é 
rigorosamente indefinida. Segundo Baldessin32, vemos 
pessoas de 45 anos que parecem velhos e velhos de 70 
que parecem jovens. Assim como ser velho pode não 
necessariamente ser a condição de uma pessoa de 60 
anos, mas sim o olhar do outro para com ele. Ser velho 
é bastante diferente de se sentir velho, o que explica a 
necessidade sentida pelo Dr. Alexandre Kalache de criar 
um termo novo para a fase que vivencia – ter mais de 60 
anos de idade e não se ver, ou se sentir, velho.

Velho, este, no sentido social, carregado do olhar 
preconceituoso, construído ao longo do tempo, como 
aquele que acumula perdas, problemas sociais, psicológicos, 
patologias acentuadas. Que é sinônimo de isolamento 
social, uma vez que não trabalha mais para contribuir com a 
sociedade, assim como destila o filósofo Schopenhauer sobre 
esse contexto: “A atitude espontânea e a repulsa uma vez que 
a velhice se define pela impotência, pela feiura e pela doença 
e contradiz o ideal viril ou feminino dos jovens e adultos 
toda sociedade vive envolto ao vigor e à fecundidade sempre 
associados à juventude e teme o desgaste e esterilidade” 33.

A China é um dos poucos países em que os idosos 
são detentores da sabedoria. É forte a hierarquização 
familiar, onde os mais jovens devem obediência aos mais 
velhos. Assim, o filho deve obediência ao pai, na mesma 
proporção em que o filho mais novo deve obediência ao 
irmão mais velho. A idade avançada é sinônimo de poder 
e este se mantém mesmo depois da aposentadoria.

Cabe ressaltar que a longevidade é um fenômeno recente 
para a humanidade e a veneração ao idoso na China tem 

32  BALDESSIN, A. O idoso? Viver e morrer com dignidade. In: 
PAPALÉO NETTO, M. (Ed.) Gerontologia. São Paulo, Rio de janeiro, 
Belo Horizonte: Atheneu, 1996. p. 491-499.

33   SCHOPENHAUER, Arthur, 1788-1860. A arte de envelhecer. 
Organização e introdução de Franco Volpi. São Paulo:  Martins Fontes, 
2012. Fonte:http://paracatu.net/view/2371-as-fases-da-vida

Figura 7 – Fases da vida
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forte ligação com o número reduzido de idosos que havia 
antigamente e também devido às crenças religiosas como a 
doutrina de Lao-tséu34, que difunde a ideia de que, quando 
um homem completa 60 anos, pode liberar-se do corpo por 
meio do êxtase e vir a ser um santo. Ou como no neotaoísmo 
chinês, que acredita ser,  a “longa vida” o objetivo supremo 
do homem, e os que a alcançam são venerados como 
santidades que, pelas crenças, estão protegidos da morte. São 
condições culturais e religiosas que, somadas, configuram 
uma atmosfera favorável ao envelhecimento social, pleno de 
respeito e de vida na forma de velhice.35 (Fig. 8).

 Porém, a história do Ocidente mostra, desde muito 
tempo,  quanto é diferente a figura do idoso na sociedade. 
O primeiro texto conhecido sobre a velhice mostra quanto 
nebuloso era esse assunto. O texto, escrito por Ptah-hotep, 
filósofo e poeta egípcio, é datado de 2500 a.C.: 

Como é penoso o fim de um velho! Ele se 
enfraquece a cada dia; sua vista cansa, seus 
ouvidos tornam-se surdos; sua força declina; seu 
coração não tem mais repouso, sua boca torna-
se silenciosa e não fala mais. Suas faculdades 
intelectuais diminuem, e lhe é impossível 
lembrar-se hoje do que aconteceu ontem. 
Todos os seus ossos doem. As ocupações que até 
recentemente causavam prazer só se realizam 
com dificuldade, e o sentido do paladar 
desaparece. A velhice é o pior dos infortúnios 
que pode afligir um homem. O nariz entope, e 
não se pode mais sentir nenhum odor.36

Não há dúvidas de que a velhice acarreta, organica-
mente, perdas e declínio. A questão está no medo que suscita 

34   Lao-Tsé foi um importante filósofo da China antiga. Conhecido 
como o autor do Tao Te Ching, a obra basilar da filosofia taoísta. Lao-
Tsé não é um nome e significa “grande senhor” ou “velho mestre”. De 
acordo com a tradição chinesa, ele viveu em uma época conhecida como 
Cem Escolas de Pensamento.

35   BEAUVOIR, Simone de, 1908-1986. A velhice. Tradução de 
Maria Helena Franco Monteiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.

36   BEAUVOIR, Simone de, 1908-1986. A velhice. Tradução de 
Maria Helena Franco Monteiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. p. 
112-114.

Figura 8 – Ancião chinês

Fonte: <http://1.bp.blogspot.com/-MEIe-zggTys/
anciao%2Bchines.JPG>.
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nos homens, inflando o desejo de reverter a velhice em 
juventude, a exemplo da Grécia, onde os gregos praticavam 
a ingestão de glândulas de animais jovens na crença de que 
isso manteria o corpo jovem, forte e belo; características 
demasiadamente desejadas nos primórdios daquela época.11

Para os gregos, a velhice era um conjunto de queixas 
inspiradas na vida, como o sacerdote Cólofon de Jônia 
escreve, perto de 630 a.C., sobre os prazeres da juventude, 
do amor e quanto detesta a velhice: “Infeliz dele! Foi com 
o mal imortal que os deuses o atingiram!”13 ou, ainda: 
“Quando a juventude desaparece, mais vale morrer que 
viver. Pois muitos infortúnios apoderam-se da alma 
humana: destruição do lar, miséria, morte dos filhos, 
deficiências, não há ninguém a quem Zeus não envie 
infortúnios em abundância”.

 E ainda coloca a velhice como um castigo dos Deuses: 
“Uma vez chegada à dolorosa velhice, que torna o homem 
feio e inútil, as inquietações malignas não deixam mais seu 
coração e os raios do sol não lhe trazem nenhum reconforto. 
Ele é antipático às crianças, e as mulheres o desprezam. 
Foi assim que a velhice foi zoada por Zeus”37.  Mas não 
poderíamos esperar menos de uma civilização que esculpiu 
corpos jovens e viris, nas fachadas monumentais de sua 
arquitetura e que até hoje é referência, afinal, dizemos ao 
outro: “Parece um Deus Grego”, ao exaltar a beleza física.

O mesmo não ocorria na sociedade romana, onde os 
anciões tinham uma posição privilegiada. A autoridade 
familiar – o “pater poder” –, era devido aos anciões; o 
direito romano, nosso berço jurídico, também conferia 
cargos importantes do senado aos anciões, eram os 
“patrícios”. Além disso, a figura erudita do filósofo Cícero 
(106 a.C a 43 a.C) combateu fortemente essa imagem 
construída pelas sociedades vizinhas, sobre a velhice, ao 
afirmar que temos características morais que somente se 
desenvolveriam com a chegada de uma idade avançada, 
num processo de amadurecimento que teria seu ápice na 
velhice38 (Fig. 9).Figura 89- Cícero, Marco Túlio. 103-
43 a.C. Nascido em Arpino, Itália. Foi político romano, 
orador e filósofo.

37   CÍCERO, Marco Tulio. Saber envelhecer: seguido de a 
amizade. Tradução de Paulo Neves, Porto Alegre: L&PM, 2009.

38 LENT, R. (2001). Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais 
de neurociência. Rio de Janeiro: Atheneu. In: GOMES,Juliana Oliveira. 
A memória e suas repercussões no envelhecimento saudável. 
Universidade Federal de Juiz de Fora, Departamento de Psicologia. 
Orientadora: Professora Dra. Neide Cordeiro de Magalhães. 2007. 

Figura 9- Cícero, Marco Túlio. 
103-43 a.C. Nascido em Arpino, 
Itália. Foi político romano, orador 
e filósofo

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/
wiki/C%C3%ADcero>. Acesso em: 20 set. 
2013.
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O olhar do filósofo Cícero, quanto à velhice, é certeiro, 
vivenciado e despido do véu de perdas e fragilidades, 
sendo, então, descrito em quatro “inconvenientes” 
contraditórios, que nos levam ao que acreditamos ser o 
envelhecimento real (Fig. 10).

E pode, sim, haver perda de memória, com a velhice, 
mas principalmente quando não é cultivada. Vamos 
a um exemplo. O Dr. C. M.39, de 86 anos, procurador 
aposentado do estado de São Paulo, lê o jornal diariamente 
com uma potente lente de aumento. Conta longas e 
divertidas histórias do passado distante e outras ocorridas 
há semanas. Porém, os relatos só ocorrem em duas 
circunstâncias: quando o assunto lhe interessa ou agrada 
contar. Caso contrário diz: “Pergunte a ela (a esposa), que 
sabe tudo de mim”. Agora, se essa fala for dita diante do 
médico, sairão do consultório com inúmeros pedidos de 
exame para avaliar essa “perda de memória”.

A perda da memória é a maior queixa relatada pelos 
idosos e deve ser vista em contextos distintos – quando há 
um diagnóstico de alguma patologia que leva a essa perda, 
não há muito o que fazer,  além do tratamento indicado 
e terapias de manutenção e prevenção de evolução da 
doença. Não havendo doença, a manutenção da memória 
é prioritária para o funcionamento das atividades da vida 
diária e colabora para manter o idoso ativo e independente.

Para tanto, assim como um músculo, a memória precisa 
ser trabalhada; viver a constante aventura de aprender algo 
novo, de aquisição, gravação, conservação e evocação40.

Assim, o processo de envelhecimento implica perdas e 
declínios intrínsecos a essa fase da vida. Todo organismo 
multicelular possui um tempo de vida e, ao longo deste, 
sofre diversas mudanças fisiológicas, que podem ser 
divididas em três fases: do crescimento e desenvolvimento, 
da reprodução, e da senescência ou envelhecimento. Esta 
última caracterizada pelo declínio funcional do organismo 
(Fig. 11). 

Com o envelhecimento a agilidade no 
processo cognitivo diminui levando a menor 

39 Idoso com quem a autora conviveu, em curtos e interessantes 
períodos, desde 2012. 

40 LENT, R. (2001). Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais 
de neurociência. Rio de Janeiro: Atheneu. In: GOMES, Juliana Oliveira. A 
memória e suas repercussões no envelhecimento saudável. Universidade 
Federal de Juiz de Fora, Departamento de Psicologia. Orientadora: 
Professora Drª. Neide Cordeiro de Magalhães, 2007.

Figura 10 – Protesto na Grécia contra 
o desemprego 

Fonte: <http://oglobo.globo.com/economia/desem-
prego-cortes-de-beneficios-geram-protestos-na-gre-
cia-8612617>.
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habilidade em armazenar informações. Isto 
não indica perda da memória mas diminuição 
da capacidade devido à perda de células em 
uma parte do cérebro que acarreta a queda na 
produção de neurotransmissores. A cada década, 
o hipocampo, responsável pela memória recente, 
perde 5% de seus neurônios, o que explica a 
dificuldade em lembrar acontecimentos atuais. 
Além disso, o próprio cérebro encolhe, com a 
idade. São acontecimentos normais do processo 
de envelhecimento, que começam antes mesmo da 
velhice. Pesquisadores da área da saúde afirmam 
que a atividade física ajuda a diminuir e até 
retardar processos e sintomas do envelhecimento.

 

A velocidade com que ocorre esse declínio das funções 
fisiológicas é exponencial, ou seja, ao longo de toda a vida 
existem perdas. Por exemplo, o sistema respiratório e o 
tecido muscular começam a decair a partir dos 30 anos de 
idade. Ou, entre os 60 e 70 anos, ocorrem mais perdas do 
que entre os 50 e 60 anos de idade. 

Há uma tendência natural do organismo em manter 
a estabilidade interna, denominada de homeostase41. 
Isso explica porque vemos pessoas idosas que sobrevivem 
a um infarto cardíaco, enquanto é fatal para adultos na 
faixa de 30 a 40 anos42. O corpo, ao longo do tempo, cria 
circulações colaterais ou novos ramos de vasos sanguíneos 
para suprimir a demanda de supostas isquemias que 
acontecem no decorrer da vida. 

O processo de envelhecimento pode seguir por dois 
caminhos – o envelhecimento normal, em que a morte 
acontece em algum momento da senescência, quando o 
organismo não consegue praticar a homeostase, ou seja, 
restabelecer o equilíbrio funcional. E o envelhecimento 
patológico, quando, dentro desse mesmo processo natural 
de declínio das funções, há também a incidência de uma 
doença que pode acelerar todo o processo.

Assim, a perda de memória, quando em níveis 
crescentes, jamais deve ser entendida como uma condição 
“normal” do envelhecimento, mas como sinal latente de 
alguma patologia a ser desvendada.

41   Disponível em: <http://www.comciencia.br/reportagens/
envelhecimento/texto/env10.htm>. Acesso em: 11 dez. 2013.

42   Há outros fatores envolvidos e não deve ser entendido como regra. 

Fonte: <http://envelhecimentobiobio.blogspot.com.
br/2013/11/memoria.html>

Figura 11 - Envelhecimento

dissertação - ANA CRISTINA - FINAL2.indd   59 2/24/14   3:44 PM



Velhices Urbanas: Seguras - Sustentáveis - Saudáveis | Ana Cristina Satiro de Souza Monteclaro Cesar | 201460

1. A falta de vigor. É o segundo inconveniente suposto 
da velhice. (CÍCERO, 2009, p. 25). 

Em 2010, a Universidade Federal de Pelotas (RS) avaliou 
4.325 jovens, com idades entre 14 e 15 anos, e descobriu 
que, baseado nos parâmetros mínimos de atividade física, 
menos da metade dos jovens pode ser considerada ativa e 
que quase um terço está acima do peso. E pode-se ir além, ao  
confrontar com dados mundiais da OMS que confirmam 
esse cenário em pesquisas realizadas em 34 países, onde 
somente 24% dos meninos e 15% das meninas nessa faixa 
etária atendem aos critérios mínimos de atividade física.43 

Cabe aqui outra frase do filósofo: “Confesso não sentir 
essa falta; tampouco quando adolescente eu lamentava não 
possuir a força do touro ou do elefante” (CÍCERO, 2009, p. 
25). A força não é, necessariamente, sinônimo de juventude. 
A imagem coletiva de força que nos vem à mente, quando 
pensamos na falta de vigor no envelhecimento, está presente 
em sua maioria, nos atletas e nas academias de ginástica e é 
o retrato de parcela pequena da população. Não queremos 
dizer com isso que a fraqueza nos acompanha pela vida 
toda, mas, sim, que a imagem de força acompanha  poucos, 
com muito suor e técnica, que ultrapassam os limites das 
potencialidades musculares.

Dizer que ser velho é ser fraco não corresponde à 
verdade, nem define a velhice. Caminhar pelo envelhe-
cimento é carregar a bagagem produzida nas fases 
anteriores. Quando a força muscular foi trabalhada na 
juventude e é mantida na fase adulta, haverá também 
um envelhecimento com vigor - também denominado 
de envelhecimento saudável. 

É necessário romper o paradigma. Quebrar conceitos, 
ou melhor, pré-conceito, e ampliar o repertório de 
potencialidades e vigor humano para reconhecer as forças 
disponíveis ao longo da vida, enxergar vigor no trabalho 
intelectual, como nos ensinou o, já citado, arquiteto 
moderno Oscar Niemeyer (1907-2012) (Fig. 12). A força 
dos seus desenhos repletos de delicadas linhas curvas 
nos mostra tamanha beleza que jamais necessitaram de 
qualquer força física (Fig. 13). 

43   Jornal Folha de S. Paulo. Caderno Equilíbrio. Maioria dos 
adolescentes é sedentária; um terço está acima do peso. Autores: Fernanda 
Bassette e Gabriela Cupani. São Paulo. 16 jun. 2010. Disponível em: <http://
www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/751810-maioria-dos-adolescentes-e-
sedentaria-um-terco-esta-acima-do-peso.shtml>. Acesso em: 20 set. 2013
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 Todos os dias dona Zezé (dona Maria 
José Bossi Scellner, no RG, nascida em 17 de 
dezembro de 1907) acorda às 7h e se mantém 
cheia de atividades. Participa de sessões de terapia 
ocupacional, faz aulas de música e frequenta 
uma vez por semana um centro espírita. “Meu 
sobrinho me pega e me leva para eu ver a palestra. 
Levo uma garrafa com água. A reunião acaba às 
22h e ele me traz de volta”, conta ela.” 

Além do mais, devemos adaptar, em todas as fases da 
vida, os nossos esforços, com os meios que possuímos. 
Não vemos um adolescente chorar a perda da infância, 
ou mesmo um adulto chorar a perda da juventude. Então 
por que, quando velhos, choramos a perda da juventude 
na velhice? Cada fase da vida expressa uma potencialidade 
diferente – a fragilidade das crianças, a pressa dos jovens, 
o rigor dos adultos e a maturidade dos idosos e devemos 
vivenciar e prezá-las individualmente em seu tempo.

2.  Chegamos agora ao terceiro agravo feito com 
frequência à velhice: ela seria privada de prazeres. (CÍCERO, 
2009, p. 33). 

O termo “paixão” vem do verbo latino patior, e 
significa sofrer, sentir uma emoção de ampliação que 
beira a doença; quem sente pode perder a razão, a 
individualidade, é doloroso e acomete principalmente 
os jovens e está vinculada ao desejo de sentir prazer. 
Nesse sentido da expressão, a velhice realmente não tem 
“prazer”, porque  tem muito mais. Tem a capacidade de 
absorver cada momento, de aproveitar cada instante com 
sabedoria, parcimônia e prazer, quando sentido em seu 
estado afetivo, pela realização de um desejo. 

Cícero nos conta quanto a velhice é boa por livrar o ser da 
volúpia, do prazer dessa deplorável paixão que anula e dói. Então,

 por que falar tanto do prazer? Porque, em 
vez de censurar a velhice, devemos nos felicitar 
que ela não nos faça lamentar demais os prazeres. 
Ao renunciarmos aos banquetes, às mesas que 
desabam sob os pratos e as taças inumeráveis, 
renunciamos ao mesmo tempo à embriaguez, à 
indigestão e à insônia (CÍCERO, 2009, p. 37).

E conclui que a velhice nos ensina a desfrutar das 
refeições equilibradas sem jamais precisar abrir mão delas.

Figura 12 - Arquiteto Oscar Niemeyer

Foto: Alex Araújo/G1 MG Fonte: <http://g1.globo.
com/brasil/noticia/2010/10/centenarios-brasileiros-
-contam-como-viver-vida-depois-dos-70.html>.

Figura 13 – Como viver depois dos 70 
anos

Imagem disponível em: <http://oglobo.globo.com/fo-
tos/2007/12/14/14_MHG_cult_niemeyer.jpg>. Acesso 
em: 20 set. 2013.
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Esse estigma de velhice dissociado do prazer vem 
principalmente do pré-conceito de idoso, intrínseco na 
visão do outro, uma vez que o próprio idoso, como nos 
conta a pesquisadora Viviane Jardim e demais autores44, 
“vê o processo do envelhecimento como um tempo 
oportuno para a construção de algo novo. A positivação 
da identidade do idoso significa reconhecer o que há de 
importante nessa etapa de vida para desfrutá-la da melhor 
maneira.” 

Enfim, dissociada da velhice, está a dor do prazer do 
jovem, a rapidez com que ele perde o interesse, o nível 
de aprofundamento nas relações de prazer que inicia. Na 
velhice, o prazer também é maduro. O que não significa 
que estamos diante de uma pessoa amarga, ou, mesmo, 
“Ouve-se ainda dizer que os velhos são mal-humorados, 
atormentados, irascíveis e rabugentos – e mesmo avarentos, 
examinando bem” (CÍCERO, 2009, p. 51). Mais uma 
vez, nos deparamos com pré-conceitos sobre ser velho, 
vínculos, rótulos, que construíram a ideia de velhice no 
imaginário coletivo como “todo velho é rabugento”. Ora, 
então, qualquer pessoa, ao completar 60 anos  um dia, 
passa a ser rabugenta? Claro que não. 

De tudo o que foi descrito, podemos afirmar que a velhice é 
mais uma etapa de um caminho que começou a ser percorrido 
ao nascer. A forma como esse caminho foi percorrido, assim 
também será na velhice. Não há mudança de comportamento, 
caráter, atitudes, na velhice. Seremos, quando velhos, o que 
fomos quando adultos. Sendo rabugento quando adulto, idoso 
rabugento será. Sendo amável e bondoso, quando adulto, 
idoso amável e bondoso será.

O mesmo vale para a situação inversa – “todo 
velhinho é bonitinho” – não! Todo velho é alguém com 
marcas, gestos e identidade construídos ao longo do 
tempo, que não o torna parte de um universo coletivo 
de velhinhos, dividido em bonzinhos e mauzinhos. 
Será, apenas, uma pessoa que nutre sonhos, desejos 
ainda por realizar e que os “cabelos brancos e as rugas 
não conferem por si sós, uma súbita respeitabilidade. 
Esta é sempre a recompensa de um passado exemplar” 
(Cícero, 2009, p. 50) (Fig. 14).

44   JARDIM, Viviane Cristina Fonseca da Silva; 
MEDEIROS, Bartolomeu Figueiroa de; BRITO, Ana Maria de. Um 
olhar sobre o processo do envelhecimento: a percepção de idosos sobre 
a velhice. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Versão 
impressa. ISSN  1809-9823. Rev. Bras. Geriatria e Gerontologia.v. 9, n.2, 
Rio de Janeiro, 2006. 

As Faces do Envelhecimento
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3.  Resta a quarta razão de temer a velhice, a que desola 
e acabrunha particularmente as pessoas de minha idade: a 
aproximação da morte (CÍCERO, 2009, p. 52). 

A morte é um fato, não podemos negar. E morrer não 
é exclusividade dos idosos. Quem tem a certeza de que vai 
estar vivo até o fim do dia? Pesquisas médicas mostram 
que o adulto na faixa dos 40 anos morre mais de infarto 
do que os idosos. As doenças graves, quando acometem 
o adulto jovem, são mais fatais que nos idosos. Os jovens 
se arriscam mais no consumo de bebida alcoólica, no uso 
de drogas, no trânsito e as seguradoras já perceberam 
isso e oferecem descontos para os segurados mais velhos. 
Quantas mães idosas choram a perda dos filhos e se dão 
conta de que morrer é um risco compartilhado com a 
juventude e que o dito popular tem fundamento: “Para 
morrer basta estar vivo”.

Entendemos que a diferença no enfrentamento da 
morte está na certeza de ela estar próxima quando se é 
velho, e na imatura volúpia do jovem, diante da força que 
sente de vida. 

Porém, a mágica desse enfrentamento está na sabedoria 
de viver sem se apegar desesperadamente ao cotidiano e 
jamais abrir mão de viver para esperar a morte, que não 
marca hora nem avisa quando vai chegar.

Devemos ressaltar que, tanto antes quanto depois dos 
pensamentos de Cícero, muitos autores colocam a velhice 
dentro do ciclo de vida, sem distinção ou particularidades, 
o que pode ser percebido com a leitura de textos que 
contam a história da velhice dentro da vida adulta - como 
um todo. Fato este sentido pelo historiador Georges 
Minois45, ao escrever a trajetória da velhice do Ocidente, 
uma vez que a divisão da vida em fases é uma invenção da 
modernidade.

Durante a modernidade, o ciclo de vida foi dividido 
em três fases, com valores específicos para cada uma:

•	 Infância – fragilidade, cuidado e preservação de futuro.

•	 Adulta – fase produtiva da vida, tanto de trabalho 
como de reprodução.

•	 Velhice – improdutiva, cessação das atividades, retira do 

45  MINOIS, Georges. A história da velhice no ocidente. Editora 
Teorema, 1999.

Fonte: Foto tirada pelo Autor.

Figura 14 – Atividades na velhice

Fonte:Fotos tiradas pelo Autor.
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convívio, isolamento (asilo) e aposentado (permanência 
no aposento).

O envelhecimento, seja dividido em fases, repleto de 
preconceitos, mitos e estereótipos coloca pesquisadores 
e estudiosos da atualidade diante de uma pluralidade de 
possíveis velhices que torna difícil fechar um conceito, 
definir o real envelhecimento.

Ao olharmos o envelhecimento nos Estados Unidos 
da América, encontramos em lojas, restaurantes ou 
supermercados, animadas senhoras e distintos senhores 
que trabalham duro diariamente: o suor nascendo dos 
cabelos branco e percorrendo o rosto entre rugas por 
um salário mensal. Ou trabalhando em aeroportos, com 
tamanha agilidade e vigor que retiram malas da esteira mais 
rapidamente que os passageiros, ou mesmo empurram 
cadeiras, como aconteceu com a advogada e cientista política, 
Sandra Starling46:

 Passei o maior vexame, quando precisei 
pedir uma cadeira de rodas para sair do avião, 
em Houston, em virtude de um problema na 
coluna. Quando chegou minha cadeira, detrás 
dela, empurrando-a, veio uma senhora uns dez 
anos mais velha do que eu. Tive ganas de pô-la 
em meu lugar.

Na Alemanha, é possível encontrar, durante a semana, 
uma idosa com mais de 80 anos de idade trabalhando 
exaustivamente na sua função de médica, e que, nos fins 
de semana, sai para pedalar sua bicicleta, a fim de relaxar, 
e iniciar bem a próxima semana no consultório.

Não podemos dizer o mesmo do Brasil. Toda proteção 
dedicada à criança tem se voltado agora para os idosos. 
Uma vez completados os 60 anos de vida, o rumo é um 
só – os aposentos! Caso venha a sair de casa, tudo lhe é 
facilitado – estacionamento reservado, fila preferencial, 
atendimento preferencial, desconto em cinema, teatro, 
parques. Além da “tarifa zero” no transporte público, que 
somada à fila preferencial nos bancos e cartórios,  acabou 
por abrir um mercado novo de trabalho para aposentados 
– os office  boys (deveriam ser office olds) que geram grande 
economia de tempo e custo para empresas.

Há um acentuado alarde quanto às vantagens da 

46   Publicado em 26/5/2010. Disponível em:  <00h00 http://www.
otempo.com.br/opini%C3%A3o/sandra-starling/entre-a-senectude-digna-e-a-
velhice-for%C3%A7ada-1.219244>.

As Faces do Envelhecimento

dissertação - ANA CRISTINA - FINAL2.indd   64 2/24/14   3:44 PM



Velhices Urbanas: Seguras - Sustentáveis - Saudáveis | Ana Cristina Satiro de Souza Monteclaro Cesar | 2014 65

aposen-tadoria. Vemos cada vez mais propagandas de 
idosos felizes viajando, gastando e fazendo empréstimos 
com a mesma facilidade, promessas de uma velhice 
alegre, coletiva e saudável. Mas alguém perguntou se essa 
pessoa de 60 anos quer encerrar as atividades? 

Analisamos, até aqui, que envelhecer é um processo 
dentro do ciclo total da vida, que ser velho não significa 
ser diferente do que foi quando adulto. Por exemplo, 
quem nunca viajou quando jovem e adulto, não vai viajar 
quando velho. Quem sempre trabalhou, quer mesmo 
parar de trabalhar?

Podemos pensar em mudar não só a visão do 
envelhecimento, mas alguns critérios que generalizam 
os indivíduos. Pensar cada caso em separado, dentro do 
possível, para que haja meios de, por exemplo, tratar a 
aposentadoria de forma equitativa, justa, em que sejam 
avaliados aspectos pessoais, como o desejo de parar 
ou não; e aspectos práticos, como os desgastes físico e 
mental que a pessoa sofreu ao longo dos anos de sua vida 
profissional. 

Que existam condições de ampliar as possibilidades de 
plano de carreira e dos estudos técnicos para  pessoas mais 
velhas e, principalmente, coibir a dispensa do trabalhador 
mais antigo para a entrada de um mais jovem, mesmo 
que isso signifique prejuízo de qualificação. 

Vemos, nesse contexto, a sobreposição da idade ao 
conheci-mento e à experiência acumulada. Um grande 
erro que colabora para a visão pejorativa do idoso.

Enfim, ao longo deste , o tsunami de cabelos 
brancos que acolhemos com algumas bases legais e 
políticas públicas construídas em referências históricas 
e conceitos sociais do envelhecimento, reforçam 
fragilidades e deficiências, quando o correto seria que 
levantassem a bandeira pela vida até quando cada um 
conseguir aguentar.
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D + A = I1

D= pessoas com necessidades especiais 
(são pessoas com impedimento físico ou 
mental que limita  uma ou mais atividade 
importantes da vida).

A= acessibilidade (é a facilidade que ofe-
recem os espaços e elementos para serem 
usados por todas, com ou sem necessidades 
especiais).

I = inclusão (é a incorporação dos indi-
víduos com necessidades especiais na socie-
dade, exercendo seus direitos e deveres para 
atuar de forma total e com igualdade no co-
tidiano da vida e com liberdade de agir e de-
cidir).

A dimensão humana esteve ausente das pranchetas dos 
arquitetos e urbanistas, principalmente no último meio 
século, devido, entre alguns fatores, à ideologia de pla-
nejamento que garante nossa rápida movimentação e, de 
preferência, que seja motorizada. 

Atualmente, a palavra de ordem da atualidade urbana é 
mobilidade, entendida como o deslocamento das pessoas, 
seja com automóvel particular, transporte de massa, bici-
cleta ou a pé. Importante perceber que, no deslocamento 
pelos centros urbanos, são os idosos as principais vítimas 
fatais por atropelamento na capital paulista (Gráfico 10), 

1   Fórmula apresentada por FIGINI, Ligia. Espacio libre de barreiras: 
diseño universal. 1. Edição. Buenos Aires: Nobuko, 2006, p.15 (Tradução da 
autora).
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Gráfico 10 - Os idosos são as princi-
pais vítimas fatais por atropelamento 
na capital paulista

Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias> 

visto que 36% das 630 mortes registradas é de pessoas 
com mais de 65 anos - os dados são de 2010 e relatados 
pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)2 .

Algumas ações pontuais para esse problema estão em teste,  
como um projeto piloto de adaptação de vias para idosos na 
Avenida Jabaquara, na zona centro-zul da cidade de São Pau-
lo, por ter um histórico crítico de atropelamentos. O projeto 
prevê mudanças simples, como sinalização, iluminação, rebai-
xamento de guias e, principalmente, o tempo de travessia foi 
revisto para 0,65 metros por segundo, conforme velocidade 
média de caminhada do idoso. Em geral, os semáforos da ci-
dade são programados para 1,2 metros por segundo. (Fig. 15).

A jornalista Jane Jacob escreveu, já em 19613, em seu 
livro Morte e Vida de Grandes Cidades  o preocupante  au-
mento do tráfego de automóveis, aliado ao pensamento 
urbanístico modernista, que destaca edifícios e categoriza 
usos como uma combinação explosiva que esvaziaria de 
pessoas as cidades. 

Atualmente, muitas cidades estão no limite de sustenta-
ção das atividades urbanas e com problemas monumentais 
nas ruas e agora, para tornar viável a vida, são necessárias 
medidas de planejamento que harmonizem a ocupação das 
pessoas nos espaços construídos.

As estatísticas da mobilidade urbana que colaboram 
para esvaziar as ruas incluem, também, as quedas, em de-

2 Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,projeto-
de-faixa-para-idosos-reduz-atropelamentos-quase-pela-metade,849022,0.
htm. Projeto de faixa para idosos reduz atropelamentos quase pela 
metade>.

3 Ano do  lançamento do livro Morte e Vida de Grandes Cidades.

Nuances técnicas
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Figura  15  - Projeto piloto de adapta-
ção de vias para idosos na Avenida 
Jabaquara, na zona centro-zul da 
cidade de São Paulo.

Disponível em: < http://www.estadao.com.br/noticias/
cidades,projeto-de-faixa-para-idosos-reduz-atropelamen-
tos-quase-pela-metade,849022,0.htm

corrência das péssimas condições de uso das calçadas. Uma, 
em cada cinco vítimas de queda, atendidas no Hospital das 
Clínicas de São Paulo, caiu em calçada. O resultando, com 
frequência, são as lesões (45%),  contusões (35%) e fratu-
ras (8,5%) que geram o custo médio de internação de R$ 
40 mil, pagos pelos cofres do sistema de saúde pública do 
Estado4.

Um retrospecto sobre antigos padrões de mobilidade 
devem ser revistos como por exemplo o tempo de travessia 
dos pedestres. Há inúmeros semáfaros para pedestre que 
são provas de corrida com velocidade. 

Neste sentido, o MIT AgeLab5 desenvolve pesquisas 
para a aproximação de antigos padroes a realidade da po-

4   Disponível em: <http://www5.usp.br/18937/1-em-cada-5-
vitimas-de-queda-atendidas-no-hc-cairam-em-calcadas/>. Acesso 
em: 23 jan. 2014.

5   Disponível em: http://agelab.mit.edu/, consultado em 30/01/2014.
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pulação. A base dos dados é o contextos físico de um ido-
so de 75 anos que pode ser vivido pelos integrantes do 
laboratório quando vestem um macacão que imita todas a 
limitações fisicas causadas pelo envelhecimento. 

Ademais, devemos produzir estimulos categóricos para 
as interrelações sociais no território urbano exige uma 
mudança no olhar tradicional do urbanista favorescendo 
ligações mais curtas, percursos mais faceis e agradaveis pri-
mariamente para o pedestre, depois para o ciclitas e por 
último propôr outras possibilidades de mobilidade.

Uma das tarefas é reconhecer a dimensão humana na 
diversidade como ponto de partida universal para a inclu-
são social. E algumas ferramentas estão à disposição, como 
a gerontologia ambiental; o desenho universal; a norma de 
acessibilidade; conceitos como adaptado, adaptável e aces-
sível; bem como características de ambientes seguros para 
os idosos, que estudaremos a seguir.

Fotos Da roupa de limitação voluntá-
ria desenvolvida pelo MIT AgeLab em 
2011 como ferramenta de pesquisa 
sobre as possibilidades fisicas dos 
idosos na vivencia diária na cidade. 

Disponível em: http://agelab.mit.edu/, consultado em 
30/01/2013. Autor desconhecido

Nuances técnicas
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2. Nuances Técnicas

Gerontologia 
Ambiental

Envelhecer
A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer

A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer
Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer

Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer
Não quero morrer pois quero ver

Como será que deve ser envelhecer (...)

(Arnaldo Antunes, Marcelo Jeneci e Ortinho)

Nuances técnicas
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No  anterior, devendamos as faces do envelhecimento, 
ampliando seu expectro e, principalmente, diferenciando 
o envelhecimento normal, ou saudável6, do envelheci-
mento patológico.

Aproximadamente 40% dos idosos têm  diagnóstico 
de possível doença de Alzheimer, Parkinson ou outra do-
ença cognitiva de incidência na velhice. Nesse caso, esta-
mos diante do envelhecimento patológico e a arquitetura 
tem muito a contribuir. Projetos específicos para quadros 
como esses, atuam como facilitadores dos cuidados e estí-
mulos diários para os idosos.

Em dezembro de 2007, foi inaugurado, na zona sul 
da cidade de São Paulo, o Centro de Vivência para Ido-
sos Hiléa7, com o propósito de atender principalmente a 
idosos com a doença de Alzheimer e os idealizadores do 
empreendimento dedicaram atenção especial ao projeto 
do edifício (Fig. 16). Os quartos adaptados e toda a estru-
tura hospitalar para os cuidados médicos, foram projeta-
dos pelo arquiteto Jonh Zeisel.

Sociólogo e doutor em arquitetura e design, Jonh Zei-
sel8 executa projetos de prédios, como o Hiléa, destinado 
a idosos com Alzheimer, em que, entre diversos detalhes, 
prevê, para a área comum, uma praça que reproduz com 
fidelidade pracinhas do interior exatamente como eram 
antigamente (Figs. 16 e 17). 

6   Mais adiante, incluiremos a denominação atual de  “envelhecimento 
ativo” à condição do envelhecimento normal.

7   Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,centro-
para-idosos-fecha-as-portas-em-sp,401481,0.htm>. Acesso em: 16 jan. 2014.

8   Autor do livro Inquiry by Design.
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Como a memória é a mais afetada, nessa doença, Jonh 
explica seu trabalho:

no caso da memória, crio um ambiente em que ela te-
nha seus próprios objetos, retratos dos filhos, coisas que 
lembrem o passado. Música e arte são fundamentais, por-
que estão entranhadas profundamente no espírito e na 
mente.  Basicamente, o idoso quer que o mundo faça sen-
tido. Busca entender o que está acontecendo e lidar com 
isso. Quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficando. 
É nossa função tornar o mundo mais compreensível, para 
facilitar sua vida.9

Em 2009, o Hiléa encerrou suas atividades, mas dei-
xou para a arquitetura esse desdobramento recente da ar-
quitetura como facilitadora do envelhecimento patológi-
co. Pela riqueza e inovação da matéria, a ideia demanda 
pesquisas e trabalhos acadêmicos que contribuam para a 
consolidação no Brasil de projetos semelhantes. 

Apesar de instigante, as contribuições da arquitetura 
para o envelhecimento patológico, como o trabalho do 
John Zeisel, não são foco desta dissertação, que objetiva 
compreender as condições do ambiente construído que 
favorecem e colaboram para a qualidade de vida e bem-
-estar no envelhecimento normal.

Envelhecer não exclui viver e experimentar diariamen-
te sentimentos, pensamentos e atividades que levem a des-
cobertas; ao contrário, é o constante desejo do diferente 
que nos impulsiona a viver o amanhã. 

O nível de desempenho nas atividades que nos move 
diariamente pode sofrer interferências que estão além dos 
fatores individuais, como o aumento da idade, diminui-
ção da capacidade física, do nível econômico, mas, sim, na 
condição de moradia e infraestrutura dos espaços em que 
agimos e que podem interferir e até limitar nosso desejo, 
o querer e o poder fazer.

Podemos vislumbrar um equilíbrio nessa equação, na ve-
lhice, com o apoio da Gerontologia10 (do grego: gero = enve-

9   Entrevista concedida à revista Veja, em 27 de abril de 2007, sobre 
o projeto Hiléa. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/250407/auto_retrato.
shtml>. Acesso em: 16 jan. 2014.

10   Ainda neste século, surge a Geriatria que pertence à área médica 
e trata dos aspectos biológicos, psicológicos e sociais das doenças que podem 
acometer os idosos. Mais tarde, surge a Gerontologia, para ser uma especialidade 
de caráter global e um ramo da ciência que estuda o processo de envelhecimento e 
a multiplicidades de problemas que envolvem o ser humano.

Figura 16 - Vista do Centro de Convi-
vência para idosos Hiléa

Figura 17 - Área comum do Hiléa. Re-
produção detalhada de uma praça de 
cidade do interior de antigamente

Figura 18 - Área comum do Hiléa. 
Festa junina na praça

Fonte: Material de divulgação do lançamento.

Fonte: Material de divulgação do lançamento.

Fonte: Material de divulgação do lançamento.
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lhecimento + logia = estudo). Termo proposto pela primeira 
vez em 1903, por Metchinicoff, ao apresentar um tratado em 
que correlacionava a velhice a um tipo de autointoxicação. 

A gerontologia estuda os processos de envelhecimento 
normal e patológico em suas dimensões e relações bioló-
gica, psicológica e social, associados ao curso de vida. A 
pesquisadora Anita Neri (2008, p. 95) explica se tratar 
de um “campo multi e interdisciplinar que visa à descri-
ção e a explicação das mudanças típicas do processo de 
envelhecimento e seus determinantes genético-biológicos, 
psicológicos e socioculturais”. 

O pesquisador Papalléo Netto11 entende a gerontolo-
gia como uma disciplina científica multi e interdisciplinar 
que estuda os idosos, as caracteristicas do envelhecimento 
e seus determinantes biopsicossocias, na fase final do ci-
clo de vida humano e, exatamente por compreender essa 
finalidade de estudo, ele propõe a criação de uma nova 
área, denominada de Ciência do Envelhecimento, que dê 
conta das questões relacionadas em todas as suas áreas de 
abrangência e considere o processo de envelhecimento do 
ser humano desde a concepção até a morte.

Do berço gerontológico, surge, em 1959, a Geronto-
-logia Ambiental, a partir da publicação do livro Hand-
book of Aging and the Individual: Psychological and Bio-
logical Aspects, organizado por James E. Birren12, em que 
um dos s, escrito por Kleeimer, foca diretamente a relação 
existente entre os idosos e os ambientes. 

As duas décadas seguintes registram intensa produção li-
terária sobre a temática quando, em 1973, os pesquisadores 
Lawton e Nahemow introduziram o modelo teórico Pres-
são Competência, segundo o qual, quanto menor o nível de 
competência dos indivíduos, maior é a influência dos fatores 
do ambiente no comportamento, ou seja, uma pessoa com-
petente suporta maior pressão do meio ambiente.

Não tardou, Lawton e Nahemow ampliaram o estudo, 
incluindo a ideia de “proatividade dos indivíduos” sobre os 
espaços, ao retirar o ser humano da sua condição de sofre-

11   PAPALLÉO NETTO, M. Questões metodológicas na investigação 
sobre velhice e envelhecimento. In: FREITAS, E. V.  et al (Ed.). Tratado de 
geriatria e gerontologia. Rio de janeiro: Guanabara-Koogan, 2002. Cap. 10, 
p. 91-105.

12   BIRREN, James E. (Org). Handbook of aging and the individual: 
psychological and biological aspects. Universidade de Chicago, Chicago, EUA, 
1959.
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dor passivo, diante das barreiras espaciais, e colocá-lo na 
condição de agente transformador de mudanças no espaço 
construído que atuem a seu favor.  

Dadas as condições de transformação, os estudos da 
gerontologia ambiental apontam como escopo da maté-
ria as possibilidades de moradia para idosos na elaboração 
de uma modelagem específica de programas habitacionais 
com padrões e satisfação residencial do idoso. 

Há também o estudo quanto à natureza e ao impacto 
do envelhecimento patológico nos modelos teóricos e nas 
diretrizes de planejamento dos lares, a fim de compor es-
copo para a institucionalização da velhice. 

A atuação da gerontologia ambiental compreende todo 
o contexto do envelhecimento no ambiente construído, 
sem deixar de lado os cenários social e político, do lar  
e  da vizinhança, do individual ao coletivo; avaliando as 
oportunidades e limitações para o idoso. 

A partir do final da década de 1980, Wahl e Weid-
man13, para efeito de estudo, dividiram a gerontologia 
ambiental em três grandes temas - o ambiente privado ou 
doméstico, as instituições ou ambientes planejados e, por 
último, as “decisões residenciais” relacionadas a mudanças 
de uma moradia para outra, do lar para a instituição, ou o 
movimento inverso. Atualmente, podem ser incluídos os 
programas habitacionais. 

Dentro da especificidade da Gerontologia Ambiental, 
alguns modelos teóricos foram desenvolvidos, para expli-
car as relações dos idosos com o ambiente construído. Os 
dois mais elaborados, e pertinentes a esse estudo, são: o 
“modelo ecológico” e o “modelo da congruência” entre os 
idosos e o ambiente (TOMASINI,  2005, p. 80.)

Modelo Ecológico - tem como foco a compreensão da 
interação entre o ambiente e o idoso, proposto por La-
wton a partir de duas proposições: a docilidade do am-
biente, que está relacionada diretamente a idosos com dé-
ficits diversos, os quais, quando em ambientes equipados 
com auxílio protético, passam a ter melhores resultados 
adaptativos.

13   WAHL, H.; WEISMAN, G. D. Environmental gerontology at the 
beginning of new millennium: reflectivos no its historics, empirical and theoretical 
development. The gerontologist. v. 43, n. 5, p. 612-627, 2003. In: BIRREN, 
James E. (Org). Handbook of aging and the individual: psychological and 
biological aspects. Universidade de Chicago, Chicago, EUA, 1959.
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Nesse estudo, podemos exemplificar com os ambientes 
hospitalares, onde são inúmeras as fragilidades decorren-
tes da internação, das doenças e de interações medicamen-
tosas, que implicam o auxílio estratégico de equipamentos 
para segurança dos idosos nesse contexto. 

Fora dele, o uso desses equipamentos deve seguir 
orientação médica, caso contrário, casas equipadas com 
assentos elevados no vaso sanitário, por exempo, são,  no 
entendimento de Eduardo Frank14, uma postura  ortopé-
dica, o que significa que tais instrumentos devem ser em-
pregados em circunstâncias médicas. Jamais pelo simples 
fato de envelhecer. 

Modelo de Congruência15 - esse modelo é mais pertinente 
a esta dissertação por tratar o espaço como proativo, ou seja, 

conforme o idoso é fortalecido em sua capacidade de 
desempenho, a possibilidade de que o utilize para atender 
às suas necessidades pode igualmente aumentar, ou seja, 
o ambiente proativo destaca sobretudo a possibilidade de 
que os idosos, apesar das perdas biológicas que lhes são 
inerentes, mantenham a capacidade de engajamento sa-
tisfatório com os ambientes físico e social (TOMASINI, 
2005, p. 81).

Os dois modelos tem em comum a capacidade de fun-
cionamento físico do idoso e a intensidade de adaptação 
que o ambiente deve sofrer para adequar-se às suas neces-
sidades. O primeiro modelo refere-se ao envelhecimento 
patológico e o outro é focado no envelhecimento normal. 

Faz parte do envelhecimento normal alguns declínios 
do desempenho físico, como a redução da habilidade 
motora e dos reflexos proprioceptivos16; a diminuição e 
lentidão dos movimentos; certa insegurança na marcha 
(andar); a perda de flexibilidade corporal, força, potência, 

14   FRANK, Eduardo. Vejes, arquitectura y sociedad. Buenos Aires, 
Argentina: Nobuko, 2003. 

15   TOMASINI, Sérgio Luiz Valente. Envelhecimento e planejamento 
do ambiente construído: em busca de um enfoque interdisciplinar. Revista 
Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano. Passo Fundo, 76-88 
- jan./jun. 2005.

16   Os reflexos proprioceptivos originam-se nos receptores dos músculos, 
tendões, ligamentos e das articulações e dão origens a impulsos, conscientes e 
inconscientes, que auxiliam no controle e manutenção dos membros sempre na 
posição anatômica de conforto. Por exemplo, permite atividades importantes, 
como andar e criar uma posição importante para iniciar alguma atividade. 
Disponível em <http://www.uff.br/webvideoquest/SN/LM3.htm>.

dissertação - ANA CRISTINA - FINAL2.indd   79 2/24/14   3:44 PM



Velhices Urbanas: Seguras - Sustentáveis - Saudáveis | Ana Cristina Satiro de Souza Monteclaro Cesar | 201480

velocidade, destreza e resistência muscular17. Juntas, ou 
não, essas mudanças físicas podem provocar dificuldades 
na realização de várias atividades da vida diária e deve-
mos considerá-las em todo o processo de envelhecimento, 
como indicam as implicações e diferenças do envelheci-
mento normal e do patológico.

As perdas associadas ao processo de envelhecimento 
normal, a eventos indesejados da vida, ou mesmo a expe-
riências desagradáveis, podem transformar a velhice em 
uma experiência bastante difícil para muitas pessoas. Um 
resultado equilibrado pode ser encontrado nas formas e 
possibilidades de ajustamento às pressões e às perdas devi-
das ao envelhecimento. 

E o ambiente construído é relevante, no processo de 
envelhecimento saudável, considerando o modelo de con-
gruência e quanto podemos ampliar e dar continuidade 
na rede de relações com os outros e com o mundo, a partir 
da ocupação de espaços mais favoráveis à experiência de 
satisfação e superação das habilidades.

Podemos dizer que o modelo de congruência busca 
um equilíbrio entre as competências pessoais e as barreiras 
ambientais relevantes no desempenho das atividades co-
tidianas do idoso e que as variáveis dessa equação - tanto 
pessoas como ambientes, podem variar e afetam direta-
mente os resultados de congruência esperados e, conse-
quentemente, o bem-estar, a autonomia e  independência. 

Esses três elementos - o bem-estar, a autonomia e a 
independência - são o horizonte desejado da gerontologia 
ambiental e desta dissertação, e estão diretamente relacio-
nados e vinculados à condição projetual dos ambientes 
que possibilita o encontro das competências pessoais com 
as demandas ambientais necessárias para a continuidade 
da vida independente no envelhecimento. 

Segundo Goldstein18, a sensação de controle sobre os 
eventos e situações que afetam nosso bem-estar parece ser 
intuitiva, como uma tendência inerente ao ser humano, 
de agir e sentir-se como alguém que pode influenciar os 

17   VITTA, Alberto de. Atividade física e bem-estar na velhice. In: 
NERI, Anita Liberalesso; FREIRE, Sueli Aparecida (Orgs.) E por falar em boa 
velhice. 2. ed. Editora Papirus, 2003.

18   GOLDSTEIN, Lucila L. No comando da própria vida: a 
importância de crenças e comportamento de controle para o bem-estar na velhice. 
In: NERI, Anita Liberalesso; FREIRE, Sueli Aparecida (Orgs.). E por falar em 
boa velhice. 2. ed. Editora Papirus, 2003.
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acontecimentos da vida. Ter esse senso de controle é im-
portante para sentir bem-estar.

Porém, algumas pesquisas relatadas por Goldstein 
mostram que os idosos investem mais energia e tempo em 
ações nas quais são relativamente bem-sucedidos, abando-
nando objetivos mais difíceis, ou os que não alcançam a 
qualidade desejada.

Esse comportamento é chamado de “controle primá-
rio”, ou seja, são os esforços direcionados ao meio am-
biente com a intenção de mudar ou controlar uma situa-
ção a fim de obter o resultado desejado.

Um aspecto comum do controle é a avaliação subjetiva 
que cada indivíduo faz diante de determinado evento. A 
ação vem em decorrência do julgamento quanto à capaci-
dade de controle do evento; qual a melhor forma de agir 
para obter o resultado desejado e analisar a capacidade de 
executar tal comportamento – são pensamentos subjeti-
vos e relacionados à crença individual do ser humano.

Alguns fatores podem influenciar a crença do contro-
le, como o contexto social em que as pessoas próximas 
podem prover oportunidades encorajadoras ou desesti-
mulantes de comportamentos de controle. Os eventos da 
vida que não podem ser previstos e nem são desejados, 
relacionados a perdas físicas, a deficiência temporária ou 
permanente, a doenças crônicas, e a perda de entes queri-
dos, acarretam na percepção de baixo controle. Além das 
características pessoais quanto ao sentimento de controle 
de situações que podem afetar a autonomia do indivíduo.

Assim, há fatores pessoais que podem influenciar a ca-
pacidade adaptativa dos idosos perante barreiras ou di-
ficuldades, por serem traços da personalidade e que não 
podemos modificar. 

Mas podemos, e devemos, atuar no ambiente constru-
ído, de forma a ampliar e manter a percepção de compor-
tamento de controle, a partir da identificação das barreiras 
e nelas investir novas práticas projetuais para reduzir o es-
forço, otimizar o funcionamento e uso desses ambientes, 
contribuindo para o envelhecimento bem-sucedido.

A Gerontologia Ambiental também pode alterar os ín-
dices de saúde da população idosa. Em 1990, a Lei 8.08019 

19   Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências (Disponível 
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preconizou que a saúde tem como fatores determinantes 
e condicionantes a alimentação, a moradia, o saneamento 
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, 
entre outros.

Durante o 4o Seminário Internacional de Engenha-
ria de Saúde Pública, realizado em março de 2013, pela 
Fundação Nacional de Saúde (Funasa), especialistas ex-
plicaram  que, para cada R$ 1 que o governo investe em 
saneamento básico nas cidades, são economizados R$ 4 
em atendimentos de saúde. Significa que interferir nas 
condições de infraestrutura urbana implica reduzir o volu-
me de doenças geradas em decorrência de contaminações 
oriundas da ausência de saneamento básico, ou seja, com 
o aumento nas obras de saneamento, automaticamente, 
há diminuição de doenças. 

Estudos relatados por Cassol20 vão adiante, nessa ma-
temática, apresentando três cenários que interferem dire-
tamente na saúde da população.

 Cenário 1 – o envelhecimento da população, nos úl-
timos dez anos, com o efeito das condições genéticas, de 
vida e trabalho, principalmente com exposições a deter-
minados poluentes ambientais elevou o número de casos 
de doenças cardiovasculares e neoplásicas21.

Cenário 2 – as condições socioambientais precárias ou 
em condições ruins elevam o número de doenças infecto-
parasitárias.

 Cenário 3 – implica as situações que englobam os aci-
dentes e as violências.

 Distribuídos os cenários fica, agora, evidente a 
interferência direta do ambiente e das condições socio-
-ambientais no perfil de saúde da população, evidencian-
do a importância da sua promoção como ferramenta para 
garantir o envelhecimento bem-sucedido.

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>).

20   CASSOL, Paulo Barrozo. A gerontologia: interface do meio ambiente 
como estratégia no cuidado e promoção da saúde. Revista Eletrônica em 
Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental. v. 6, 2012, p. 1043-1048.

21   Neoplasia (neo = novo + plasia = formação) é o termo que designa 
alterações celulares que acarretam um crescimento exagerado dessas células, ou 
seja, proliferação celular anormal, sem controle, autônoma, na qual reduzem 
ou perdem a capacidade de se diferenciar, em consequência de mudanças nos 
genes que regulam o crescimento e a diferenciação celulares. A neoplasia pode ser 
maligna ou benigna (Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Neoplasia>. 
Acesso em: 11 dez. 2013).
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Nesse sentido, em 1986, a Carta de Ottawa institui 
novas possibilidades de promoção à saúde que envolve a 
capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua 
qualidade de vida e saúde; e para alcançar um completo 
bem-estar, os indivíduos devem saber identificar as aspira-
ções, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o 
meio ambiente,12 conforme detalharemos adiante.
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Norma Técnica 
de Acessibilidade – 
NBR 9050
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Na década de 1980, no Brasil, começaram as reflexões 
acerca da acessibilidade, a partir de movimentos sociais 
organizados por grupos de pessoas com deficiência. 

A reflexão passou para a ação, em 1988 quando, na 
esfera do governo federal, a Constituição acolheu dispo-
sitivos de acessibilidade nas edificações e nos transportes 
(ORNSTEIN; PRADO; LOPES, 2010).

Mais tarde, pela união de técnicos dos transportes, 
principalmente da Companhia Metropolitana de São 
Paulo,  intensificou-se o estudo da acessibilidade, em de-
corrência das perdas judiciais que sofria em questões sobre 
os direitos das pessoas.

Na década de 1990, as secretarias públicas do estado de 
São Paulo e os técnicos da Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT) juntaram esforços, a fim de elabo-
rar uma regulamentação técnica de acessibilidade. Assim, 
em 1994, surge a primeira norma técnica brasileira de 
acessibilidade, a NBR 9050.

Apenas em 2000, no Censo da Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a pessoa com 
deficiência aparece nos dados. Apurou-se que 24,6 mi-
lhões de brasileiros possuíam algum tipo de deficiência, 
ou seja, 14,5% da população nacional. Número superior 
ao que, amadoramente se estimava, de 2%.

Com dados reais, os olhares foram direcionados para 
as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
quanto às recomendações de programas de saúde para pes-
soas com deficiência. 

 Esse contingente populacional é representado pelo 
Símbolo Internacional de Acesso, desenvolvido pela orga-
nização Rehabilitation International, e definido por con-
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curso realizado em 1968, ou seja, muito antes do assunto 
chegar ao Brasil. 

O pictograma representa qualquer condição de defici-
ência locomotora ou sensorial, e foi aceito por organiza-
ções ligadas à Organização das Nações Unidas (ONU) e 
está contido na norma NBR 9050 (Fig. 19).

  Depois da avalanche numérica do Censo, a mesma 
equipe técnica volta a trabalhar com a proposta de cria-
ção de normas de acessibilidade. Agora voltadas para o 
transporte público, como ônibus urbano, trens metropo-
litanos, transportes aéreos, fato que chamou a atenção da 
ABNT para a necessidade de formação de um comitê es-
pecífico para acessibilidade.

Surge, então, o Comitê Brasileiro de Acessibilidade 
(CB-40), que canaliza os debates sobre o assunto e evi-
dencia falhas na NBR 9050/1994, dando início à sua re-
formulação.

Em 2004, é publicada a atualização da norma, agora 
NBR 9050/2004. A partir daí, o assunto cresce constan-
temente em importância nas mesas de debate, nas pran-
chetas e nas esferas legislativas, desde que foi promulga-
do o Decreto 5.296/2004, pelo governo federal, que cita 
em seu conteúdo a norma e torna obrigatório o seu uso 
(ORNSTEIN; PRADO; LOPES, 2010).

Concomitantemente, a população mundial envelhe-
ce e entra na “era do envelhecimento”. Os princípios do 
Desenho Universal (DU) avançam sobre as pranchetas e 
o aprimoramento do conhecimento sobre as deficiências 
sinaliza a importância de revisão na norma de acessibili-
dade. 

O CB-40, da ABNT em conjunto com técnicos, em-
presas e sociedade, trabalha até meados de 2013, na refor-
mulação da norma NBR 9050/2004, que fica disponível 
com brevidade.

Enquanto isso, a Gerontologia Ambiental, diferente-
-mente do DU e da NBR9050/2004, não tem história no 
Brasil; é pouco articulada à teoria arquitetônica e, conse-
quentemente, pouco utilizada e divulgada entre os profis-
sionais, sendo de conhecimento restrito dos pesquisadores 
e interessados na gerontologia.

Figura 19 - Símbolo  
internacional de acesso

Fonte: ABNT (2004, p.14)
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Desenho
Universal
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No Brasil, o DU fica conhecido na década de 1990, 
mas tem emprego iniciado nos Estados Unidos da Amé-
rica, vinte anos antes, ao relacionar a deficiência física a 
direitos civis, resultando na definição de acessibilidade. 

Na década de 1980, arquitetos e designers americanos 
propõem critérios mais inclusivos, em que o meio am-
biente construído deveria atender a todas as pessoas, in-
dependentemente de tamanho, idade, formas e diferentes 
deficiências físicas e/ou cognitivas. Atualmente, o DU 
tem presença no design de produtos na busca por atender 
o maior número possível de pessoas sem necessidade de 
adaptação ou desenho diferenciado. 

Dessa disciplina, devemos absorver a ideia de inclu-
são e o reconhecimento de que somos diferentes, além da 
importância dos sete princípios do DU, como guia para 
diversas disciplinas. São eles22:  

1. Uso Equitativo – ser útil a pessoas com diversas 
capacidades (Fig. 20).

•	 Prover	o	mesmo	meio	de	uso	para	todos	os	usuários,	
idêntico, quando possível, ou equivalente;

•	 Evitar	segregar	ou	estigmatizar	alguns	usuários;

•	 Proporcionar	privacidade,	tranquilidade	e	segurança	
de forma igual para todos;

•	 Fazer	com	que	o	desenho		seja	atraente	para	o	público	
em geral.

22   Disponível em: <http://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/pubs_p/docs/
poster.pdf>. Acesso em: 4 dez. 2013.

Figura 20 – Meios de uso para 
todos os usuários

      Fontes das imagens:1.<http://www.agtel.
com.br/porta-sensor.php>; 2. <http://revista-
portfolioeav.rj.gov.br/edicoes/01/?p=52> ; 3. 
<http://www.aguasdelindoia.sp.gov.br/site/
Impressoes/imp_noticias.php?id=42>.
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2. Flexibilidade no Uso – acomodar um vasto leque 
de preferências e capacidades individuais (Fig. 21).

•	 Prover	escolha	entre	métodos	de	uso;

•	 Acomodar	acesso	e	uso	por	pessoas	destras	e	canhotas;

•	 Facilitar	a	acuidade	e	precisão	do	usuário;

•	 Prover	a	adaptabilidade	ao	ritmo	do	usuário.

3. Uso Simples e Intuitivo – fácil utilização, indepen-
dentemente de experiência, capacidade, concentração e 
conhecimento do utilizador (Fig. 22).

•	 Eliminar	complexidade	desnecessária;

•	 Ser	 consistente	 com	as	 expectativas	 e	 a	 intuição	do	
usuário;

•	 Acomodar	gama	ampla	de	habilidades	 linguísticas	e	
de leitura;

•	 Organizar	 a	 informação	 de	 acordo	 com	 a	 sua	 im-
portância;

•	 Prover	 “dicas”	 eficazes	 e	 a	 retroalimentação	 (feed-
back) durante e depois de completar a tarefa.

4. Informação Perceptível – informar de forma clara 
ao utilizador, independentemente  de suas capacidades ou 
conhecimentos (Fig. 23).

•	 Usar	modos	diferentes	–	figuras,	palavras,	tato,	para	
apresentação redundante de informação essencial;

•	 Maximizar	a	“legibilidade”	da	informação	essencial;

•	 Diferenciar	 elementos,	 de	 maneira	 que	 possam	 ser	
descritos, isto é, facilitar o enunciado de instruções 
ou orientações;

•	 Prover	a	compatibilidade	com	uma	variedade	de	téc-
nicas ou aparelhos, utilizados por pessoas com limita-
ções sensoriais.

      

Figura 21 – Acesso e uso para 
qualquer usuário

Fontes das imagens: 1. <http://revistapegn.globo.com/
Banco-de-ideias/Estetica-e-bem-estar/noticia/2013/05/
xicara-apoia-movimentos-de-quem-tem-disturbio-
-motor.html>; 2..< http://www.preciolandia.com/
br/tesoura-fiskars-para-patchwork-7grmtg-a.html>; 
3. <http://www.archdaily.com.br/br/01-87173/26-
-premio-design-mcb-revela-resultado-final-em-
-oito-categorias>.
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Figura 22 – Acomodar ampla gama 
de leitura

Fontes das imagens: 1. <http://pt.dreamstime.com/
imagem-de-stock-telefone-do-sos-e-de-emergncia-na-
-estrada-no-tempo-da-noite-image31987771>; 2. 
<.http://www.jatosistema.com.br/alarme-incendio/
alarme-de-incencio-enderecavel/acionador-manual-
-de-alarme-enderecavel-137.html>; 3. <http://www.
transitomanaus.com.br/pisca-alerta-%E2%80%93-
-segundo-o-codigo-de-transito-brasileiro/>.

Figura 23– Informação perceptível

Fonte das Imagens: 1.< http://www.copyexpress.com.
br/208-SINALIZACAO-PROIBIDO-ANIMAIS/
prod-1234575/>; 3.< http://unmundomovil.blogspot.
com.br/2012/01/sonidos-con-las-teclas-del-celular.
html>.
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5. Tolerância de Erros – minimizar os riscos e as con-
sequências.

•	 Fornecer	avisos	de	perigo	e	erros	(Fig.	24);

•	 Prover	características	a	prova	de	falhas;

•	 Não	incentivar	ações	inconscientes	em	tarefas	que	re-
queiram atenção.

6. Pouco Esforço Físico – forma de uso eficiente, con-
fortável e com o mínimo de fadiga (Fig. 25).

•	 Permitir	 que	 o	 usuário	mantenha	 posição	 corporal	
neutra;

•	 Usar	forças	imperativas	moderadas;

•	 Minimizar	ações	repetidas;

•	 Minimizar	esforço físico prolongado.

      

7. Tamanho e Espaço para Aproximação e Uso – 
garantir tamanho e espaço suficientes para aproximação, 
alcance, manipulação e uso, independentemente do ta-
manho do usuário, sua postura ou mobilidade.

•	 Proporcionar	linha	de	visão	desimpedida	aos	elementos	
importantes para todos os usuários, sentados e em pé;

•	 Fazer	com	que	seja	confortável,	para	todos	os	usuários,	
sentados ou em pé, alcançar todos os componentes;

•	 Acomodar	 variações	 no	 tamanho	da	mão	 e	 da	 em-
punhadura;

•	 Prover	espaço	adequado	para	o	uso	de	aparelhos	de	
apoio e para assistência pessoal (Fig. 26).      

Figura 24 – Avisos de perigo e erros

Fontes das imagens: 1. <http://www.magazineluiza.
com.br/esteira-eletrica-dobravel-perform-r-2-motor-1-
-25-hp-dc-velocidade-maxima-12-km-h/p/2020400/
es/este/>; 2.< http://zonaderisco.blogspot.com.
br/2011/08/um-prego-de-10-cm-foi-removido-da.
html>.
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Figura 25 – Forma de uso eficien-
te, confortável e com o mínimo de 
fadiga

Figura 26 – Componentes com tama-
nho e espaço adequados

Fontes das Imagens: 1.<http://www.acessibilidadena-
pratica.com.br/flagrantes-dos-seguidores/primeiros-fla-
grantes-enviados-pelos-seguidores/>; 2.< http://www.
londresparaprincipiantes.com/descontos-nos-transpor-
tes-para-criancas/>; 3.< http://gestaoegastronomia.
com.br/Portal/Textos/?Revista/12947/Um-ambiente-
-para-todos->.

Fontes das imagens: 1. <http://www.flickr.com/photos/me-
trosp_oficial/4478371853/>;
2. <http://www.compranotamil.com.br/k339-10788.
html>; 3..< http://www.abstratil.com.br/2011/design-
-universal/>
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Adaptado, Adaptável  
e Acessível
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Adaptado é aquele ambiente que não teve, em sua con-
cepção, nenhum dos conceitos anteriores e recebeu adap-
tação que, não necessariamente, será tecnicamente ade-
quada, mas uma construção criativa para resolver neces-
sidade emergencial. Adaptável pressupõe o entendimento 
do ciclo da vida. É espaço construído que podemos alterar 
ao longo do tempo. Espaços acessíveis pressupõe o uso 
igualitário de todas as pessoas, sem limites ou restrições 
de necessidades especiais, em todos os sentidos de uso e 
ocupação do espaço construído, desde a inauguração. Va-
mos detalhar.

2.4.1 Adaptado
É todo espaço que, ao longo do tempo, precisou re-

ceber modificações para se adaptar às necessidades dos 
usuários. Assim, o projeto de adaptação do espaço será de 
caráter individual, atendendo às necessidades diretas do 
usuário local.

O processo de conceber a adaptação de um ambiente 
construído deverá sempre respeitar as normas de acessi-
bilidade e atender às necessidades específicas do usuário, 
mas a dificuldade paira no projeto e na execução das mo-
dificações, uma vez que o espaço construído não foi pen-
sado para ser modificado como no conceito de construção 
adaptável.

A adaptação contará necessariamente com o conhe-ci-
mento técnico e específico do arquiteto quanto à acessibi-
lidade e com sua capacidade criativa de encontrar soluções 
diante da dificuldade de atingir os três grandes pontos que 
devem ser trabalhados no projeto de adaptação � a ausên-
cia de barreiras arquitetônicas como degraus e limitações 
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de passagens; evitar altos gastos com as obras – menor 
custo-beneficio; e, por fim, proporcionar melhor conforto 
a todos, a partir de breves adaptações, que não causem 
custos elevados, mas que permitam melhorar o conforto 
para cada um.

A adaptação de um ambiente construído sem parâ-
-metros de acessibilidade varia de uma pessoa para ou-
tra, ou conforme a necessidade do usuário local, e não 
pode ser previsto de antemão qual tipo de ordenamen-
to será necessário trabalhar e instalar. Já a arquitetura 
adaptável – ou, como preferimos nomear, Arquitetura 
Amiga, deve apresentar suficientes potencialidades para 
responder às exigências mais variadas de seus usuários, 
ao longo do tempo.

2.4.2 Adaptável
Um espaço adaptável è aquele que, em sua concepção, 

foi considerado o fato de que os usuários apresentam ne-
cessidades que mudam com o tempo. Refere-se a todos, 
e não só a pessoas idosas ou com necessidades especiais. 

Tem como princípio tornar fácil a mudança, a partir da 
origem da construção. È prever modificações ao longo do 
tempo, como, por exemplo, reformas rápidas, sem mexer 
em estrutura, ou mesmo sem alterar espaços comuns. 

Outro exemplo didático è pensar na altura das barras 
de apoio nos banheiros, antes mesmo da necessidade de 
instalá-las, e com isso projetar a tubulação de água a uma 
distancia segura dessa futura instalação. Isso evita furos, 
reparos e grandes obras para a simples instalação de um 
equipamento de segurança que, desde o início, é sabido 
ser necessária sua colocação futura, visto que o envelheci-
mento é intrínseco ao ser humano.

Para tanto, devem ser respeitadas, em projeto, duas 
condições mínimas de desenho  - a largura dos acessos 
e espaços futuros de circulação de uma cadeira de rodas. 
Caso isso não aconteça, estaremos tratando de uma futura 
adaptação, como detalharemos a seguir (Fig. 27).
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2.4.3 Acessível
Um ambiente adaptado talvez seja um lugar acessível. 

Um ambiente adaptável está pronto para ser acessível, as-
sim que for necessário. Um ambiente acessível é aquele 
que apresenta todas as características de acessibilidade, 
conforme legislação, normas técnicas e decretos, desde 
sua concepção de projeto. Deverão ser, necessariamente, 
acessíveis, os espaços públicos, os edifícios públicos e os 
espaços comuns, sejam privados ou públicos, indepen-
dentemente do uso ou da função.

Figura 27 - Exemplo de projeto adaptável em que são 
previstas paredes possíveis de serem eliminadas ao 
longo do tempo, sem comprometer a estrutura da 
construção. As circunferências indicam as áreas de 
circulação com cadeira de rodas possíveis de giro

Fonte: <http://www.plain-pied.com/upload/bureau/
guide.pdf>. p. 19 e 20.
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Ambientes seguros
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Não poderíamos deixar de citar a relação direta do idoso 
com os ambientes construídos que pode vir a ser uma com-
binação fatal. Atualmente, podemos dizer que se trata de 
assunto de saúde pública, uma vez que os centros de aten-
dimento médico  públicos e  privado atendem um volume 
cada vez maior de idosos, em decorrência de queda.

Assim, o correto seria tratar de uma política pública de 
ação direta na prevenção de quedas. Mas algumas ações já 
acontecem, como o Dia Mundial de Prevenção de Que-
das, convencionado todo dia 24 de junho, certa vez com o 
slogan Cair de maduro é pra fruta e várias outras iniciativas 
para prevenção e orientação direta ao idoso, sobre como 
reduzir os riscos de queda, visto que é a primeira causa de 
acidentes em pessoas acima de 60 anos e as mortes, devido 
a quedas, ocorrem principalmente entre os idosos.

Quando não há morte, há a internação, e o Ministério 
da Saúde tem contabilizado os gastos nos cuidados hospita-
lares com idosos em decorrência de quedas e são eles:

O tempo médio de permanência hospitalar foi de 5,1 
dias para o grupo de 0-14 anos, 5,1 dias para o grupo de 
15-59 anos e 6,8 dias para o grupo mais idoso; não foi tão 
alto do que o observado em países mais desenvolvidos, no 
entanto, quando observamos o índice de hospitalização 
(número de dias de hospitalização consumido por habi-
tante/ano) notamos que cada indivíduo da faixa de 0-14 
anos esteve 0,23 dias no hospital no ano de 1996, na faixa 
de 15-59 anos o índice foi de 0,40 dias e na faixa de 60 
anos ou mais, 1,12 dias (isto é, cada brasileiro desta faixa 
etária consumiu, per capita, 1,12 dias de hospitalização 
no SUS.

Se desdobrarmos a faixa etária de 60 anos ou mais em 
grupos de 5 anos, vamos notar que para cada 5 anos de idade 
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teremos um aumento significativo do índice de hospitaliza-
ção, desde 0,8 dias na faixa de 60-64 anos até 1,9 dias na 
faixa de 80 anos ou mais. 

De um custo total de R$ 2.997.402.581,29, uma grande 
parcela (23,9%) foi consumido pelos idosos, 19,7% pela 
faixa de 0-14 anos e 57,1% pela de 15-59 anos.

O custo médio por hospitalização foi de R$ 238,67 para 
a faixa etária de 0-14 anos, R$ 233,87 para os entre 15-59 
anos e R$ 334,73 para os com 60 anos de idade ou mais. 

O índice de custo (custo de hospitalização consumido 
por habitante/ano) foi de R$ 10,93 para o segmento mais 
novo, de R$ 18,48 para o grupo de 15-59 anos e R$ 55,25 
para o de 60 anos ou mais. 23

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia24, o risco de queda aumenta, na chamada 
terceira idade, faixa em que um, entre quatro idosos, cai 
em casa, pelo menos uma vez ao ano, e que a frequência 
de queda aumenta na mesma proporção que aumenta a 
idade. Além disso, em 34% dos casos, ocorre algum tipo 
de fratura (Quadro 2).

Frequência de quedas entre idosos 

Idosos que caem uma vez ao ano
Fatores que aumentam chance de queda Aumento
Já ter tido fratura  
Dificuldade para realizar mais que quatro atividades  
Ser mulher  
Baixa visão  
Dificuldade para realizar de uma a três atividades 

4,6 vezes 
2,4 vezes 
2,0 vezes 
1,5 vezes  
1,5 vezes

Idosos que caem mais de uma vez ao ano
Fatores que aumentam a chance de queda Aumento
Já ter tido fratura  
Dificuldade para realizar atividades  
Ser mulher  
Ser solteiro, desquitado ou viúvo  
Ler pouco  
Baixa visão 

7,7 vezes 
2 a 3 vezes 
1,8 vezes 
1,6 vezes 
1,5 vezes 
1,5 vezes

Fonte: Quadro adaptado dos dados da Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia

23   Fonte: Ministério da Saúde. Programa Saúde do Idoso. 
Disponível em:  <em www.saude.gov.br>. 

24   Disponível em: <www.sbot.org.br>.
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Entre os idosos que sofreram uma queda, 10% virão a 
falecer em decorrência da mesma, e cerca de 30% terão, 
como consequência, uma lesão, que, frequentemente, é 
a fratura de membros e lesões da pele e dos músculos. A 
fratura mais recorrente, nesses casos, é a do colo do fêmur, 
mas não se pode ignorar que, para a maioria dos idosos, 
a queda se traduz no forte impacto psicológico, que se 
manifesta no medo de nova queda, que leva a pessoa a evi-
tar sair de casa, se expor ao risco em vias públicas, a uma 
redução brusca nas atividades diárias, podendo chegar ao 
isolamento social.

Contudo, as quedas não são “normais” ao envelhe-ci-
mento ou de saúde fragilizada, o envelhecimento aumenta 
o risco, mas as quedas podem e devem ser evitadas e assim 
favorecer a independência, mantendo a saúde em um es-
tado razoável de harmonia entre o sujeito que envelhece e 
a realidade em que está inserido. Há fatores intrínsecos e 
extrínsecos das causas para as quedas.

Intrínsecos – são os problemas inerentes à saúde do 
indivíduo, como uso de muitos medicamentos de forma 
inadequada; problemas de visão; dificuldade de ajuste vi-
sual do claro para o escuro; doenças neurológicas, como 
Parkinson e Doença de Alzheimer; incontinência uriná-
ria; dores pelo corpo, como osteoartrite nos joelhos ou 
lombalgia; hipotensão postural, que é a queda da pressão 
arterial quando muda de posição, como deitado para sen-
tado, ou sentado para em pé; dificuldade, ou alterações, 
na audição, entre outras.

Extrínsecos – são fatores que podem ser modificáveis no 
ambiente ou nos hábitos das pessoas maduras, como cal-
çados inadequados, com sapato de salto alto, sapato solto 
no pé ou com sola escorregadia; tapetes soltos e em áreas 
de circulação; iluminação inadequada; piso encerado; es-
cadas sem corrimão, iluminação, com degraus altos ou es-
treitos; mobiliário, como camas, cadeiras, vasos sanitários 
muito altos ou muito baixos; sedentarismo; obstáculos no 
caminho; superfícies escorregadias; prateleiras muito altas 
ou baixas; via pública malconservada, etc. 

“Independência” é a palavra chave para um envelhe-
-cimento saudável. Ao contrário da relação que existe entre 
uma pessoa com deficiência e os equipamentos de apoio ou 
auxílio, como uma cadeira de rodas ou uma barra de apoio; 
para o idoso é importante prorrogar o uso desses equipa-
mentos de apoio, e assim favorecer a independência, as ati-
vidades autônomas, mas sempre com segurança. 
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Uma barra de apoio, no banheiro, deve sempre estar 
instalada na casa do idoso, da mesma forma que o car-
ro na garagem deve ter um seguro. Explicando: é muito 
importante, principalmente nas condições atuais da vida 
urbana, ter um seguro para o carro, porém, ninguém quer 
acionar a empresa seguradora � ninguém quer bater ou 
ter o carro roubado, certo? Então, a relação das barras, 
por exemplo, com o idoso, é a mesma coisa. É preciso que 
estejam lá para, no momento de insegurança, fraqueza, ou 
escorregão, tenham onde segurar!

Assim, apresentaremos, em linhas gerais, algumas dicas 
úteis de pequenas mudanças em casa, no mobiliário ou no 
comportamento do dia a dia, que podem reduzir o risco 
de queda da pessoa idosa em casa e nos arredores. Cabe 
ressaltar que estamos falando do ambiente privado, “como 
a casa da gente” e que, na maioria dos casos, são constru-
ções que não foram concebidas como Construções Adap-
táveis, ou que atendam às orientações técnicas de normas 
de acessibilidade.

2.5.1 Orientações Gerais
1. Arredores 

a) Área externa da casa, entrada e garagem.

•	 Identifique	os	 locais	de	maior	 acesso	ou	circulação,	
como a entrada da casa, e os mantenha cobertos, a 
fim de evitar andar no molhado e possíveis estragos 
no piso com chuvas. A limpeza de folhas e lixo é fun-
damental, nessas áreas de circulação.

•	 Se	 for	construção	nova,	 evite	desníveis.	No	caso	de	
existirem degraus, que estes sejam bem sinalizados 
para rápida identificação.

•	 Evitar	degrau	na	soleira.	Prefira	uma	suave	rampa.

•	 Usar	 sapatos	 com	 sola	 antiderrapante	 e	 presos	 aos	
pés. Esqueçam os chinelos de enfiar! 

•	 No	 caso	 de	 usar	 bengala,	 prefira	 sempre	 com	 uma	
ponteira de borracha.

•	 Tenha,	nessas	áreas	de	circulação	externa,	luminárias	
com sensor de presença.

•	 Tenha	 em	 casa,	 em	 lugar	 de	 fácil	 acesso,	 uma	 lan-
terna, para o caso de faltar energia.

Nuances técnicas
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2. Área Interna  

b) Cozinha

•	 Evitar	tapetes	soltos	e	andar	com	o	piso	molhado.

•	 Ao	sentir	necessidade,	não	hesite,	sente-se	para	reali-
zar as tarefas.

•	 Jamais	suba	em	bancos.	Mantenha	os	utensílios	do-
mésticos que mais usa em lugares de fácil acesso. 

•	 Evite	levantar	pesos.

•	 Prefira	torneiras	de	alavanca,	para	facilitar	o	uso.

•	 Tenha	iluminação	adequada,	para	executar	suas	tarefas.

•	 Evite	grandes	deslocamentos	na	cozinha,	mantenha	a	
geladeira e a dispensa, sempre que possível, próximas 
da pia e do fogão (como uma linha de produção in-
dustrial!).

	•	 Atenção	com	o	uso	do	fogão.	Devido	a	mudanças	no	
olfato, há prejuízo na percepção de vazamento de gás.

•	 Evite	deixar	o	cabo	da	panela	para	fora	do	fogão.

•	 Mantenha	números	de	emergência	e/ou		de	parentes	
próximos ao telefone ou em lembretes na geladeira.

c) Banheiro

•	 Evite	 tapetes	 soltos,	 o	 ideal	 é	 que	 tenham	ventosas	
aderentes (bem aderentes!) para mantê-los fixos ao 
chão, mesmo dentro do  boxe.

•	 Prefira piso antiderrapante.

•	 Assim como a cozinha, mantenha tudo próximo – to-
alhas perto da pia e junto ao chuveiro, evitando grandes 
deslocamentos, e, eventualmente, molhar o piso.

•	 Dê preferência à cortina, no lugar do  boxe de acrílico 
ou vidro, reduzindo o risco de ferimentos em even-
tual queda. Alem de favorecer o espaço para receber 
ajuda no banho, usar cadeira para banho ou, mesmo, 
receber ajuda, em caso de emergência.

•	 O boxe deve ter fácil acesso às torneiras, barras de 
apoio, assento para banho, chuveiro ajustável com 
ducha móvel e tapete com ventosas bem fixo ao piso.

•	 Devido à fragilidade da pele e perda do tato, certi-
fique se a temperatura da água está adequada, antes 
de entrar no  boxe.
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•	 O vaso sanitário deve ser um pouco elevado, para fa-
cilitar sua utilização.

•	 Instale alças de apoio junto ao vaso sanitário para se-
gurança.

•	 Mantenha sempre uma luz noturna, no banheiro, 
para auxiliar o uso durante a noite.

d) Quarto

•	 Evite tapetes soltos junto à cama, ou nos espaços de 
circulação.

•	 Procure guardar o que mais usa em locais de fácil 
acesso.

•	 Eleve um pouco a cama, de forma a facilitar o ato de 
sentar-se e levantar-se.

•	 Mantenha, ao lado da cama, um criado-mudo fixo a 
parede e na mesma altura que a cama. Tenha, sempre, 
um abajur, telefone e números de emergência.

•	 Antes de levantar-se, sente-se por poucos minutos na 
beira da cama.

•	 Mantenha luz noturna no trajeto do quarto para o 
banheiro e do quarto para a cozinha.

•	 Ao levantar-se, tenha sempre um sapato próximo e 
que seja firme no pé.

•	 Evite vestir-se em pé. Sente-se.

f ) Sala

•	 Prefira sofás ou poltronas com braço e com altura en-
tre 55 e 56 cm, de forma a facilitar o ato de sentar-se 
e levantar-se.

•	 Evite móveis muito “fofos”. Por serem tão fofos, pode 
ser que necessite de ajuda para levantar-se.

•	 Identifique as áreas de maior circulação e as deixe 
livres para passagem.

•	 Evite mesas de centro, objetos e tapetes soltos.

•	 Quando houver a possibilidade de construir ou re-
formar, prefira instalar janelas mais baixas, a fim de 
possibilitar o contato com o exterior, mesmo quando 
estiver sentado.

Nuances técnicas
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g)  Corredor

•	 Deve ser bem iluminado, com piso estável e sem bar-
reiras, como mesinhas de telefone.

•	 Caso sinta necessidade, instale barras.

•	 Deve ter iluminação noturna.

•	 Sempre que possível, ter largura suficiente para passar 
uma cadeira de rodas.

h) Pisos e escadas

•	 Evite encerar pisos. Dê preferência ao piso antider-
rapante.

•	 Mantenha o piso da casa sempre seco.

•	 Quando insistir no uso de tapetes, passadeiras ou ca-
pachos, prenda-os ao chão.

•	 Sempre que houver desnível, por menor que seja, 
identifique-o com fitas adesivas de alerta ou pintura.

•	 As escadas não precisam ser evitadas, mas devem ser 
usadas com bastante segurança. 

•	 Escadas devem ter corrimão dos dois lados e com cir-
cunferência adequada para que a mão tenha firmeza 
ao segurar – dizemos: “com boa pegada”. E, claro, 
mantenha sempre uma mão livre para segurar no cor-
rimão. 

•	 O corrimão deve começar antes da escada e terminar 
depois do último degrau.

•	 Deve ter iluminação noturna.

•	 Indicação de início e término dos degraus com fita 
adesiva de alerta ou pintura.

•	 Jamais use tapete solto nos degraus.

•	 Esteja sempre com sapatos e, de preferência, preso ao pé.

•	 Se possível, evite carregar peso ao subir escadas.
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São muitos os modos de morar na cidade indo da 
residência unifamiliar aos atuais home offices. Quando o 
assunto é moradia para idosos as condicionantes culturais 
e econômicas ditam as regras do morar.

No Brasil, assim como na maioria dos países latinos e em 
desenvolvimento; a dinâmica familiar não inclui nas opções 
de moradia as instituições asilares para seus idosos. Onde, 
apenas 1,5% dos idosos brasileiros vivem em ILP1 enquanto 
nos países desenvolvidos este número chega a 11%. 

A escolha pela institucionalização do idoso em nosso 
país esta vinculada a necessidade de cuidados específicos 
em decorrência manifestação de doenças como, por ex-
emplo, o Alzheimer. As ILPs são definidas como clínicas 
para idosos especializadas ou não em alguma patologia as-
sociada ao envelhecimento; com serviços de enfermagem 
24 horas. 

Seguindo o percurso de opções de moradia a partir do 
envelhecimento patológico encontramos como alterna-
tiva a comunidade de cuidado contínuo a aposentados que 
mescla o cuidado a idosos em variados estágios de doen-
ças degenerativas podendo ter idosos independentes ou 
inicial comprometimento cognitivo à clínica no mesmo 
lugar. Como exemplo, temos em São Paulo, na zona sul 
da cidade, o Residencial para Idoso Albert Einstein.

Na sequência esta a moradia congregada que funciona 
como um flat em que o morador idoso conta com ser-
viços de conveniência ou suporte como lavanderia, posto 
de enfermagem, limpeza, restaurante, entre outros. Em 
São Paulo, o Residencial Santa Catarina presta este ser-

1   Instituição de Longa Permanencia, denominação atual para 
asilo.
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viço a idosos independentes ou com comprometimento 
cognitivo inicial. Quando há avanço na doença a família 
do idoso deve, necessariamente, escolher outra opção de 
cuidado.

Assim como o envelhecimento patológico, as ILPs, co-
munidades de cuidado e moradia congregada não são foco 
deste trabalho, mas devemos listar como modo de morar 
na velhice.

Finalmente, entramos no modo de morar deste estudo, 
a moradia independente que são conjuntos habitaciona-
is destinados a idosos ativos e independentes capazes de 
viver com o mínimo ou nenhuma assistência. Em geral, 
são subsidiados pelo governo e contam com a inserção 
de programas assistenciais públicos para idosos ou com 
o trabalho de voluntários. Os dias destes moradores são 
preenchidos com atividades físicas, recreativas e sociais 
que visam à integração entre os idosos.

Conjuntos residenciais exclusivos para idosos são uma 
tendência na produção habitacional pública por implica-
ções legais e pela necessidade exposta na vulnerabilidade 
de muitos idosos nas cidades. 

Neste estudo apresentamos exemplares destes con-
juntos que são ícones por serem os primeiros conjuntos 
residências para idosos. O Condomínio República da 
Melhor Idade foi à primeira experiência desta modalidade 
na capital paulista criada pela CDHU – Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de 
São Paulo, e aprimorada mais tarde para o Programa Vila 
Dignidade e que visitamos na Cidade de Avaré.

Como exemplo da produção habitacional do mu-
nicípio paulista, visitamos o Condomínio Vila dos Idosos 
que se mantém até o momento, como primeira e única 
construção da COHAB SP – Companhia metropolitana 
de Habitação de São Paulo.

Para fechar o estudo, tratamos dos edifícios residenciais 
de São Paulo que diante da longevidade populacional é 
crescente o número de idosos solitários em apartamentos 
como no famoso Condomínio Copan e no Condomínio 
IAPI/Mooca, que visitamos em decorrência do Programa 
Condomínio Amigo desenvolvido pelo OLHE – Ob-
servatório da Longevidade Humana e Envelhecimento 
(ONG) e que detalharemos a seguir. 

Velhices Urbanas
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Programa Cidade 
Saudável
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Em novembro de 1986, ocorreu a primeira Conferência 
Internacional sobre Promoção da Saúde nos países indus-
trializados, realizada em Ottawa, no Canadá. O resultado 
foi a Carta de Ottawa que contém orientações para alcan-
çar a Saúde para Todos até o ano 2000 e seguintes, em um 
movimento em pról da saúde pública mundial.1

Baseada na questões de atenção primária a saúde, a Carta 
de Ottawa direcionou para as pessoas ou a um grupo de 
pessoas a responsabilidade de identificar e realizar suas ar-
pirações, satisfazer necessidades e adaptar ou modificar o 
meio ambiente.

Dessa forma as praticas de saúde até então limitada a cura 
médica, amplia o espectro na globalidade de fatores que 
insidem sobre a saúde. O tratamento agora, seria integra-
do e a saúde mais um meio mas sim um recurso de vida. 

Por iniciativa da Organização Mundial de Saúde – OMS 
e inicialmente estudada nos paises europeus, difundiu 
através de redes de cidades, países e regiões um movi-
mento internacional de construção de cidades saudáveis 
em 1995.

Conceitualmente, a OMS define que cidade saudável é 
“... aquela que coloca em prática de modo contínuo a 
melhoria de seu meio ambiente físico e social utilizando 
todos os recursos de sua comunidade”. 

E ter atendio os dez quesitos listados abaixo:

1. Um ambiente físico limpo e seguro

2. Um ecossistema estável e sustentável

1   Disponível em www.saudepública.web.pt. Consultado em 
28/12/2013.
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3. Alto suporte social, sem exploração

4. Alto grau de participação social

5. Satisfação das necessidades básicas

6. Acesso a experiências, recursos, contatos, interações e 
comunicações

7. Economia local diversificada e inovativa

8. Orgulho e respeito pela herança biológica e cultural

9. Serviço de saúde acessível a todos

10. Alto nível de saúde

Para a especilista em Gestão Pública e Sociedade, Cibele 
Bonatto2 são quatro as condições minimas de amadureci-
mento da cidade para alcançar as definiçoes estabelicidas 
pela OMS. 

Primeiro, a cidade deve ser capaz de atender de forma efi-
ciente as necessidades de desenvolvimento para as pessoas 
e para as organizações. Depois, a cidade deve saber atuar 
frente a crises que existam no sistema e com os membros. 
Terceiro, ter a capacidade de adaptação e modificação 
conforme identificadas novas e emergentes necessidades. 
Por último e o mais importantes, educar a população para 
que seja capaz de absorver e usar os beneficios do desen-
volvimento para seu bem-estar.

Neste contexto vemos dois pontos focais distintos que re-
sumem o escopo que habilita uma cidade a ser saudável: 
se houver uma ação pró-ativa do governo com políticas 
públicas interdiciplinares e intersetoriais3 entre os gestores 
da saúde, do saneamento, da mobilidade, do esporte, do 
lazer, do meio ambiente,  do desenvolvimento urbano e 
do desenvolvimento social e a educação.

Na década de 90, o conceito de cidade saudável cresceu 
na américa latina tendo a OPAS – Organização Panameri-
cana de Saúde a interlocutora da OMS. No Brasil, a partir 

2   Disponível em: http://gestaopublicaesociedade.blogspot.com.
br/2010/09/cidade-saudavel-algumas-conceituacoes.html, consultado em 
22/01/2014.

3   WESTPHAL, M. F. MENDES, R. Cidade Saudável: uma 
experiencia de Interdisciplinaridade e Intersetoriealidade. Revista de 
Administração Pública: 34 (6), p. 47-61. Nov – dez. 2000. Rio de Janeiro. 
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de 1998 o movimento ganha impulso com a realização, 
na cidade de Sobral, do I Fórum Brasileiro de Municípios 
Saudáveis.

Depois do Fórum foi instituida uma rede de Municípios 
brasileiros com a adesão de 40 secretarias municipais de 
saúde com propósitos positivos de mudanças mas que não 
tiveram sem ações concretas desde então. Parece evidente  
que isto aconteceu pelo fato de que a discussão foi con-
duzida pela Organização Mundial de Saúde, pela Organi-
zação Pan-Americana de Saúde, pela Secretaria de Saúde, 
pelo Ministério da Saúde levando a entender que as pro-
postas deveriam ser de ordem médica. 

Onde estavam as secretarias de desenvolvimento social e 
urbano nesta rede? Dos dez requesitos listados pela OMS, 
apenas os dois últimos são referentes da saúde. Nossa rea-
lidade mostrou correta a necessidade de interdisciplinari-
dade e intersetoriedade alem, de reforçar que o conceito 
de cidade saudável não significa esvaziar as filas dos postos 
de saúde ou hospitais, mas sim de cidades cujos dirigentes 
entendem que promoção da saúde, bem-estar e qualidade 
de vida são fatores inseparáveis e que somente serão alcan-
çados quando melhorar o bem-estar físico, mental, social e 
ambiental das pessoas que vivem na cidade.

Para o pesquisador e professor do Departamento de Edu-
cação Física da Unesp, José Luiz Riani Costa4, “o assunto 
cidade saudável deve ser analisado a partir das relações que 
os homens mantêm com os demais componentes da nature-
za, em especial, no espaço urbano, e das relações que os seres 
humanos mantêm entre si, sobretudo nas grandes cidades” e 
sendo esta a mais pura expressão da sociedade que á pro-
duz devemos transformar as relações do ser humano com 
a natureza e com seus semelhantes para assim, vivermos 
em cidades saudáveis.

Atualmente, vemos, o conceito, ou partes dele; de cidade 
saudável nas agendas técnicas, administrativas e políticas 
de algumas cidades brasileiras como Sorocaba que descre-
ve ser este o principal desafio enfrentado nos dias de hoje5.

O municipio tem investido na renovação dos parques, 
das praças, na despoluição do rio Sorocaba, em ciclovias, 
caminhadas entre outros. 

4   Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1413-81232000000100006, consultado em 13/12/2013.

5   Disponível em: http://www.sorocaba.sp.gov.br/pagina/30/, , 
consultado em 13/12/2013.
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O programa de caminhada é interessante por atender um 
grande volume de adeptos. Caminhar é a atividade mais 
indicada para todos as idades, para tratamentos e manu-
tenção da saúde, é sociavel e estimula a produção de en-
dorfina substancia que promove bem-estar e redução do 
stress. É coordenado por três secretarias municipais e for-
ma grupos de caminhadas que tem regularidade semanal 
na pratica da atividade.

Como forma de incentivar e promover o programa de ca-
minhada, todo ano nos dias 6 e 7 de abril, respectivamen-
te, Dia Mundial da Atividade Física e do Dia Mundial da 
Saúde a prefeitura promove “24 Horas de Caminhada” 
que atrai 5000 participantes que além de caminhar fazem 
aulas de ginástica, alongamento e exames preventivos.

Em 2012, durante o evento V Fomenta Nacional em 
2012, ocorrido em Minas Gerais, um representante da 
prefeitura de Sorocaba apresentou a palestra: Prefeitura 
De Sorocaba: Cidade Saudável, Cidade Educadora, Ci-
dade Empreendedora sendo que em um dos slades estava 
escrito a estratégia de desenvolvimento adotada na cidade 
para que sejam atendidas as definições de cidade saudável 
– “unindo, na prática, o Global ao Local”.

Isto resume nossa anciedade frente a proposta de cidade 
saudável, adequar a proposta geral, globas defendida e di-
fundida pela OMS para a realidade local. As definições 
foram amplas e principalmente construidas sob estudos e 
referenciais europeus, sem vícios burocráticos e culturais 
que alteram o cenário no Brasil.

Compatibilizar o escopo com a realidade local e construir 
metas factiveis dentro das definiçoes conceiturais é visuali-
zar a possibilidade concreta de alcançar uma cidade saudá-
vel.

A evolução do tema veio em pouco tempo. Cidades sau-
daveis colocam as pessoas como gestores da própria saúde 
a partir do uso dos espaços construidos em prol da pratica 
de atividade e manutenção da saúde e o envelhecimento 
ativo emprega a mesma coesão de empoderamento. 

Com o crescente volume populacional do idoso a OMS 
trabalhou em um programa espefífico para idosos que tem 
conceitos e especificações em comum com a rede de Cida-
des Saudáveis, o Guia Cidade Amiga do Idoso. Este dois 
programas juntos formam uma rede maior e ativamente 
fortalecida que veremos a seguir. 

Grupo de caminhada regular. Fonte: 
www.sorocaba.sp.gov.br

termino da caminhada de 24 horas. 
Fonte: www.sorocaba.sp.gov.br

Imagem do slide apresentado por um 
representante da Prefeitura de Soro-
caba, durante o V Fomenta Nacional 
de 2012. Embaixo o logo da cidade 
com o slogam adotado. 

Fonte: www.sorocaba.sp.gov.br/pagina/30/
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Condomínio República 
da Melhor Idade
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Rua Justo Azambuja, 181/183, Cam-
buci, São Paulo.

“Edifício de 11 andares construído na região central da 
cidade de São Paulo pelo governo do Estadual em parceria 
com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano (CDHU), para a ocupação exclusiva dos 66 apar-
tamentos por idosos vulneráveis moradores da região do 
Cambuci”1. 

Em conversa com a Srª. Maria Claudia Brandão, en-
tendemos que a construção deste prédio aconteceu para 
atender a uma demanda represada de moradia em diver-
sos contextos de vulnerabilidade como famílias em cor-
tiços, por exemplo.

Posteriormente e com a obra concluída, optou-se 
destinar todo o prédio a moradia exclusiva de idosos em 
condição de vulnerabilidade do Bairro Cambuci. 

 Os primeiros moradores idosos a habitar o edifício 
foram selecionados por um sorteio realizado em novem-
bro de 2004 e as condições de uso eram:

Para cada unidade há um idoso titular que pode morar 
com até três familiares e no caso do falecimento do titular 
o imóvel é repassado ao titular suplente que também deve 
ter mais de 60 anos de idade. 

Os moradores pagam uma taxa de ocupação mensal ao 
CDHU no valor de R$39,00 (na época) e o valor restante 
das contas do condomínio é pago pela Secretaria Estadual 
de Assistência e Desenvolvimento Social.

Os espaços de uso comum do edifício receberam pou-
cas adaptações como nivelamento de piso, áreas de con-
vivência na entrada e jardim lateral. Bem como, espaços 
destinados a atividades e serviços de saúde prestados no 

1   Disponível em: http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/
lenoticia.php?id=171. Consultado em 03/12/2013.

Fonte: https://maps.google.com.br/
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próprio condomínio como enfermeiros para acompan-
hamento básico de saúde, educador físico, arte educador 
para oficinas e cursos de artesanato, professor de dança, 
entre outros.

Estes serviços acontecem nesta sala que aparece a dire-
ita da foto2 com porta branca de vidro e toldo verde. Todo 
acesso é livre de obstáculos e com rampas.

Na época da visita, havia uma casinha de boneca para 
crianças que aparece na foto, para o lazer das crianças que 
visitam ou moram com os avós.

 Na foto vemos o atendimento da enfermeira às ido-
sas moradoras do condomínio. Muitos destes serviços são 
prestados por voluntários e administrados por um ONG 
parceira do CDHU.

O acesso principal ao prédio é todo por rampa, com 
portaria 24 horas, além do serviço de manutenção presta-
do por outro funcionário do prédio que contribui para a 
limpeza e manutenção do condomínio.

Na lateral do prédio oposta à sala de cursos, há uma área 
de jardim com bancos de madeira, um pergolado para di-
minuir a incidência do sol e proporcionar mais conforto.

Na época, pudemos conhecer um dos apartamentos. 
Todos são iguais e divididos em: sala, cozinha e área de 
serviço, dois quartos e um banheiro adaptado conforme as 
diretrizes da norma de acessibilidade3, com barras de apoio 
e piso antiderrapante, além, de interfone para emergência 
nos principais cômodos.

   Neste conjunto habitacional, durante a visita que 
fizemos, percebemos que não havia rede de vínculos entre 
os moradores. Os espaços comuns do prédio ficam deser-
tos e em conversas com alguns moradores soubemos que 

2   Todas as fotos são da autora e foram tiradas em junho de 2007.

3   ABNT NBR 9050/2004

Foto panorâmica da lateral esquerda do condomínio.

Serviço de atendimento básico de 
atenção à saúde.

Fotos da entrada do condomínio.
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seus vizinhos não eram conhecidos, apenas sabiam que 
moravam juntos em uma “república”. 

Embora os moradores vivam juntos em um con-
domínio, todo edifício multifamiliar, principalmente os 
atuais; carrega a ênfase em medidas arquitetônicas que 
proporcionam maior privacidade e prevenção de barulhos 
evitando incômodos com os vizinhos. 

Com isso, acaba por evitar os vizinhos e transparecer 
que estão isolados uns dos outros. Nesta República pres-
enciamos esta situação nos discursos que escutamos dos 
moradores na época da visita.

Atualmente o Condomínio República da Melhor Idade 
está funcionando e em conversa com a Srª Maria Claudia 
ficou claro que projetos como este são difíceis de ser repli-
cados por alguns fatores como o alto custo de manutenção 
e gestão e principalmente pelo fato do CDHU mudar a 
forma de atuar na demanda de moradia para idosos.

Desde 2008 com o lançamento do Plano Estadual do 
Idoso, o FUTURIDADE, o programa habitacional para 
idosos executado pelo CDHU passou a ser o Vila Digni-
dade. Trataremos a seguir. 
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Vila dos Idosos

Velhices Urbanas

dissertação - ANA CRISTINA - FINAL2.indd   122 2/24/14   3:44 PM



Velhices Urbanas: Seguras - Sustentáveis - Saudáveis | Ana Cristina Satiro de Souza Monteclaro Cesar | 2014 123

A Companhia Metropolitana de Habitação do Estado 
de São Paulo – COHAB setor de desenvolvimento de 
projetos sociais da Secretaria Municipal de Habitação de-
senvolveu o conjunto habitacional Vila dos Idosos no an-
tigo bairro industrial do Pari para atender exclusivamente 
a pessoas acima de 65 anos de idade e com renda máxima 
de até três salários mínimos como parte do programa so-
cial “Morar no Centro1”.

 O projeto arquitetônico desenvolvido pelo escritório 
paulista Vigliecca & Associados2 atende às reivindicações 
do Grupo de Articulação para a Conquista de Moradia 
dos Idosos na Capital3 juntamente com as ações de apoio 
do Conselho Municipal do Idoso que, desde 1999, plane-
java a criação de um conjunto habitacional para idosos. 

1   Desde 2001, através do PROCENTRO - Programa de 
Reabilitação da Área Central do Município de São Paulo, programa 
desenvolvido pela Prefeitura Municipal de São Paulo, com a finalidade 
de reverter a desvalorização imobiliária e a recuperação da função 
residencial do centro da cidade, dinamizando e criando condições de 
atração e suporte de atividades compatíveis com a região, promovendo a 
reabilitação urbanística e ambiental da área, com inclusão social. Um dos 
grupos sociais beneficiados pelo programa é de pessoas em situação de 
vulnerabilidade – idosos. Disponível em: http://www.procentro.com.br/
site/Programa.aspx. 

2   Ficha técnica: Arquitetura: Héctor Vigliecca, Luciene 
Quel, Ruben Otero, Ronald Werner Fiedler (autores); Lilian Hun, 
Ana Carolina M. Damasco Penna (coordenação); Paulo de Arruda 
Serra, Luci Tomoko Maie, (administração); Mario Rodríguez Echigo, 
Indiana Santos Marteli, Maíra Paes de Barros Carrilho, Fábio de Bem 
(colaboradores). Estrutura/Fundações: Telecki Arquitetura de Projetos. 
Elétrica/Hidráulica: LCL Engenharia e Consultoria. Orçamento: Tríade. 
Construção: Delta Construções.

3   GARMIC – grupo fundado por Olga e alguns outros ex-
moradores de rua que atende, na região central, mais de 400 idosos por 
mês, em condições de vulnerabilidade de moradia na cidade. Disponível 
em: http://www.changemakers.com/pt-br/sustainableurbanhousing/
nominations/grupo-de-articulacao-para-moradia-do-idoso-da-
capital#sthash.F5uPcAWH.dpuf.

Foto aérea da área antes de depois da 
construção do Conjunto Vila dos Ido-
sos. Localização: Avenida Carlos de 
Campos, 840 Bairro Pari, São Paulo.

 Fonte: https://maps.google.com.br/

dissertação - ANA CRISTINA - FINAL2.indd   123 2/24/14   3:44 PM



Velhices Urbanas: Seguras - Sustentáveis - Saudáveis | Ana Cristina Satiro de Souza Monteclaro Cesar | 2014124

Em 2003, foi disponibilizada a área para a elaboração do 
projeto e a construção do sonho do GARMIC foi ent-
regue quatro anos depois.

Com 57 unidades habitacionais de um dormitório com 
42m2 e 88 unidades com mono-ambientes4 com 30 m2, o 
programa disponibilizou 145 apartamentos privativos a 
população idosa vulnerável, sendo que 25% dessas uni-
dades são adaptadas para pessoas com necessidades espe-
ciais e as demais podem ser adaptadas quando necessário. 

No projeto arquitetônico foi previsto de uso coletivo 
salas para TV e jogos (03 unidades), salas de uso múltiplo 
(04 unidades), salão comunitário com cozinha e sanitári-
os, quadra de bocha, área ajardinada, horta comunitária e 
um espelho d’água. 

Fomos visitar o conjunto com autorização da Secre-
taria de Desenvolvimento Social da prefeitura de São Pau-
lo após conversa com a Sra. Débora do departamento de 
Comunicaçao. Ela nos orientou agendar uma visita com 
uma das moradoras do condomínio e figura importante 
de articulação comunitária a Dona Neide. 

A visita aconteceu em uma manhã chuvosa do dia 10 
de dezembro de 2013 e tivemos a companhia da Dona 
Neide todo o tempo. Com ela aprendemos que a renda fa-
miliar de quem mora no condomínio não pode ultrapas-
sar três salários mínimos, ou seja, mora uma família, duas 
ou apenas uma pessoa a renda máxima dos moradores por 
unidade habitacional é de três salários mínimos com con-
trato estabelecido entre o morador e a COHAB.

Cada unidade tem um gasto fixo de condomínio no 
valor de R$35,00. Valor este, que precisa ser completado 
com subsídio da COHAB para que os pequenos reparos e 
as contas fixas como os funcionários do condomínio que 
hoje, como nos contou Dona Neide; quatro porteiros que 
garantem funcionamento da portaria por 24 horas diárias.

Soubemos também, que estávamos em um condomínio 
como qualquer outro em assuntos rotineiros como regras 
gerais de convivência: não poder ter animais de grande 
porte, apenas pequenos animais domésticos como ca-
chorro ou gato; não poder pendurar roupas em varais no 
meio do corredor, somente junto ao guarda corpo; são 
possíveis pequenas modificações na soleira, na porta e no 
banco junto à entrada da unidade; entre outros. Além de 

4   Também conhecido como kitnet.
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esporádicos problemas de convivência o que percebemos 
rapidamente ao andarmos pelo condomínio com mais 
pressa porque nossa anfitriã não queria dar detalhes da 
visita à moradora que encontramos no corredor – “estamos 
diante da fofoqueira do condomínio, devemos passar rápido”.

Ao longo do ano, o condomínio recebe instrutores 
voluntários para ministrar aulas de ginástica que acon-
tece toda a sexta-feira e artesanato como o aprendizado 
de fuxico, aulas de decoração de natal artesanal como 
aconteceu, recentemente, no salão de festa e contou com 
a participação de muitos moradores. Histórias como estas 
são contadas com orgulho por Dona Neide que atribui 
a disposição das pessoas ao trabalho voluntário no con-
domínio pelo fato do mesmo ser “famoso”.

Além de “famoso”, Dona Neide diz com entusiasmo 
que o “projeto do condomínio é bom e único projeto para 
idosos como este na cidade”. Há uma constante confusão 
entre projeto e construção neste discurso. O condomínio 
sofre com problemas estruturais possíveis da construção 
por isso ela qualifica o projeto como “bom”, mas quando 
conta os motivos para não ser um excelente projeto apre-
senta problemas construtivos diz relatar com frequência a 
COHAB na esperança de que sejam reparados.

Junto à porta de entrada de cada uma das unidades há 
um banco fixo de concreto. Este não pode ser retirado, 
mas pode ser personalizado pelo morador. E isto acon-
tece na maioria dos casos com a sobreposição de algum 
acabamento, uma pintura ou mesmo com alguns vasos 
de plantas. 

Uma proposta bastante semelhante foi usada por Her-
man Hertzberger para o “Lar para Idosos” de Overloop 
onde “área coberta na porta da frente, o começo da “soleira”, 
é o lugar em que dizemos olá ou adeus aos visitantes” 5. Am-
bas as soluções arquitetônicas projetam relações sociais e 
criam espaços de hospitalidade entre os moradores do con-
junto e também com visitantes como nós, que começamos 
e terminamos a visita no banco do apartamento da Dona 
Neide e exatamente por causa destes bancos encontramos 
vários moradores no decorrer da visita.         

A complexidade do terreno sem caráter e fragmentado 
pela ocupação anterior da biblioteca pública, a implanta-
ção do projeto em circulações horizontais comuns pos-

5   HERTZBERGER, Herman. Lições de Arquitetura. 2ª Edição 
– São Paulo: Martins Fontes, 1999. Projeto: 1980 – 1984 De Overloop, 
Lar para idosos, Almere-Haven; pg. 34.
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Fonte – Imagens do livro: HERTZBERGER, Her-
man. Lições de Arquitetura. Overloop, Lar para ido-
sos, Almere-Haven; 2ª Edição – São Paulo: Martins 
Fontes, 1999. pg. 34.

Fotos tiradas durante a visita no dia 
10/12/13 com autorização dos moradores.
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sibilitou melhor orientação das unidades e favoreceu a 
constante troca e construção social entre os moradores. 
De qualquer andar é possível estabelecer contato visual 
com uma grande quantidade de vizinhos principalmente 
os que descansam no banco ao lado da porta. Os espaços 
comuns do condomínio são partes de maior experimen-
tação entre as pessoas e a Vila dos Idosos é um exemplo.

Percebemos pelo percurso que fizemos nos andares que 
moradores novos ou mesmo moradores com algum déficit 
cognitivo poderia ter dificuldade de localização e de cir-
culação pelos andares. Todos os andares são iguais, todos 
os corredores são iguais. Graças a Dona Neide não nos 
perdemos!

Ao longo da circulação horizontal, encontramos óti-
mas condições de uso com estabilidade e segurança do 
piso, sem desníveis, vãos apropriados para circulação de 
duas pessoas juntas ou com cadeira de roda.

A iluminação no trajeto durante o dia é bastante intensa 
porem bastante agradável por todos os corredores. A pintura 
branca nas paredes causa breve e leve ofuscamento visual ao 

Implantação do Conjunto habitacional Vila dos Idosos 
– projeto Arquitetônico Vigliecca & Associados. Ima-
gem cedida pelo escritório Vigliecca & Associados.

Fonte das imagens - http://www.vigliecca.
com.br/pt-BR/projects/elderly-housing#tech_
chart. Fotografia: Azul Serra
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sair da unidade uma vez que os apartamentos também apresen-
tam adequada luminosidade. Não pudemos retornar a noite ao 
conjunto para conhecer as condições de iluminação nos cor-
redores, mas pelo sistema implantado acreditamos que todas as 
luzes permanecem acessas todo o tempo o que pode gerar um 
gasto elevado nos gastos com energia. Seria interessante manter 
as luzes acessas em pontos estratégicos de circulação como as 
escadas e elevadores e implantar um sistema de sensor de movi-
mento para a circulação de todos os corredores.

Outra possibilidade bastante interessante para ilumi-
nação noturna que garante segurança ao morador idoso é 
o uso de luz baritona em pontos espaçados que orientam 
adequadamente a circulação sem ofuscamento uma vez 
que é comum no processo de envelhecimento a demora na 
adaptação visual a mudança busca de um ambiente escuro 
para um claro.

Quanto aos apartamentos conhecemos a unidade de 
dois dormitórios em que Dona Neide mora com a Dona 

SITUAÇÃO ENCONTRADA 
Andares exatamente iguais, sem sinal-
izaçao ou identificaçao por cor, ima-
gem ou mudança de piso para melhor 
entendimento e localização dos mora-
dores.

SITUAÇÃO ENCONTRADA 
Circulação e aproximação das portas 
das unidades com dimensões ade-
quadas às necessidades dos idosos, 
conforme orientação da ABNT NBR 
9050/04. Figuras 92 e 93.
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SITUAÇÃO ENCONTRADA 
 Sem desniveis ao longo da circulacao 
horizontal de acesso as unidades hab-
itacionais. Havendo necessidade de 
vencer desnível para acesso à edifica-
ção o mesmo deve ser construído com 
rampa.

SITUAÇÃO ENCONTRADA 
Com o envelhecimento, o passo dado 
ao caminhar tende a ser cada vez mais 
arrastado ou junto ao chão. Assim, ta-
petes ou pequenos volumes sobrepostos 
ao piso resultam em grandes tropeções. 
Quando soltos sobre o piso aumentam o 
risco de queda.

SITUAÇÃO ENCONTRADA 
Interessante notar a personalidade de 
cada morador a partir da porta do aparta-
mento com o uso de materiais e elemen-
tos decorativos. Alem de proporcionar o 
sentimento de pertencimento ao lugar, 
o uso de elementos pessoais auxilia na 
identificação do apartamento.

SITUAÇÃO ENCONTRADA 
Deve evitar o uso, em áreas externas, 
de cerâmica lisa e brilhante no piso pois 
quando molhadas aumentam a chance 
de queda. Uso preferencialmente de piso 
antiderrapante.
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Doris que nos recebeu vestindo um camiseta do ballet o 
que nos depertou perguntas que não conseguimos conter. 

De origem Russa, Dona Doris nos contou que sem-
pre trabalhou com receptivo do corpo de baile do Ballet 
Bolshoi nas apresentações que faziam no Teatro Munici-
pal. Trata-se de uma senhora muito politizada, com leitu-
ra diária de jornais e revistas. Companhia perfeita para a 
Dona Neide. Ambas moram no conjunto desde o lança-
mento e ajudam nas relacoes sociais do conjunto.

Diáriamente por meio do Programa Leva-leite da pre-
feitura de São Paulo, o condominio recebe um litro de lei-
te por apartamento e cabe as nossas anfitriãs a distribuição 
do leite nos apartamentos. Com isso, elas estão constante-
mente em contato com os moradores, sabem detalhes do 
cotidiano, das dificuldades e facilidades de cada um e ob-
servam a todo instante as condições internas das unidades.

Cada apartamento pode receber pequenas modifica-
ções que os moradores queiram fazer com a colocação ou 
troca de um piso, instalação de uma pia ou torneira dife-
rente, mudar cor de parede ou mesmo de porta. Não pode 
alterar estrutura e toda obra deve ser comunicada. 

Visitamos duas unidades de kitnets e um apartamen-
to de dois dormitórios. A primeira kitnet visitada foi do 
Senhor Valter que atualmente passa a semana sozinho 
em casa porque a esposa esta na casa da filha ajudando 
a cuidar dos netos. Algo que tem incomodado bastante 
o Senhor Valter que fez questão de expor seu desconten-
tamento com a falta da esposa e acabou limitando nosso 
tempo de visita e consequentemente as fotos.

As unidades possuem adequada insolação e ventilação 
visto que a maior janela do apartamento tem área superior 
a 2 m2 e esta instalada com o peitoril a altura minima de 
1,0 metro o que permite que o morador possa visualizar o 
lado de fora estando em pé ou sentado.

Conhecemos Dona Leonor ao passarmos pela porta da 
sua kitnet e foi logo nos convidando a entrar, conhecer 
tudo e tirar muitas fotos, inclusive com ela.

Cada kitnet tem área útil de 30 m2 privativos ou seja, 
maior que  o minimo estabelecido no Decreto nº 44.667 
de 26 de abril de 2004 que regulamenta as condições de 
produção de Empreendimentos de Habitação de Interesse 
Social entre outros na Cidade de São Paulo; onde o Art. 
48 determina que as edificações de conjuntos verticais de-
vem ter área útil minima de 24,00m2. 

Dona Leonor na porta do apartamen-
to conversando com a Dona Neide 
(de camiseta azul).

“Geralmente na kitnet a pessoa mora 
sozinha. Mas se você vir morar aqui, 
moraremos todos juntos”. (Dona Leonor 
moradora em 10/12/2013).
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Nestes apartamentos a COHAB seleciona idosos pos-
sam morar sozinhos ou em casal, como o Senhor Valter. Já 
Dona Leonor mora sozinha. Se bem que como ela mesma 
nos disse: “Geralmente na kitnet a pessoa mora sozinha. Mas 
se você vir morar aqui, moraremos todos juntos”. 

Nos apartamentos não existe luxo, mas nem por isso 
são desconfortáveis. O espaço interno reduzido implica 
necessariamente em versatilidade de usos, sobreposição 
ou a simultaneidade deles, como sala – quarto – copa. 
Nestes espaços existe liberdade de planta para que o mo-
rador dite a ordem dos elementos de suporte diário como 
geladeira, mesas, cadeiras.

E assim fez Dona Leonor. A geladeira esta fora e a 
máquina de lavar roupas esta dentro do que ela chama de 
“um faz de conta que é cozinha”; além da mesa onde faz as 
refeições que fica entre o banheiro e a cozinha. 

Seu quarto é aberto, mas não há sobreposição explicita 
de uso neste espaço, assim como acontece no apartamento 
do Senhor Valter. Vimos no quarto uma “zona de expan-
são” além da função de dormir, mas que não modifica sua 
condição espacial, apenas permite que também aconteça 
o descanso pessoal/o lazer da TV e o pequeno varal de 
roupas que transita entre o quarto e área externa junto ao 
guarda-corpo do corredor.

O banheiro sobrepõe à função de higiene pessoal a de 
lavanderia. Mesmo quando a lavandeira coletiva do con-
domínio estava funcionando Dona Leonor usava o ban-
heiro para lavar roupas, principalmente, para suas roupas 
intimas. Para melhorar essa tarefa, ela aguarda o encana-
dor para trocar a pia do banheiro por um tanquinho que 
já está comprado e guardado atrás da porta.

Foto do apartamento da Dona Leonor.

Foto do tanquinho atrás da porta do 
apartamento da Dona Leonor.
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SITUAÇÃO ENCONTRADA 
Facil acesso a todos os equipamentos e uten-
cilios de cozinha sem precisar de escada ou 
banco para alcançar armarios altos. Piso claro 
melhora a visibilidade do ambiente. 

SITUAÇÃO ENCONTRADA 
Quando há armário embaixo da pia torna difícil 
realizar a atividade doméstica sentada ou em 
cadeira de rodas. Foto da cozinha da Dona Le-
onor.

SITUAÇÃO ENCONTRADA 
Para prolongar a independência e autonomia do 
idoso no domicilio devem ser previstas várias 
possibilidades de usos com ou sem equipamen-
tos de apoio. Figura 09 da NBR 9050/04, pg. 08
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SITUAÇÃO ENCONTRADA 
 é bastante adequado o fato de não ter box 
de acrílico ou de vidro no banheiro visto que 
existe maior área disponível para movimenta-
ção, banho sentado em cadeira ou mesmo de 
cadeira de rodas. A distribuiçao espacial dos 
equipamentos do banheiro possibilita a circula-
çao e manobra no mesmo quando necessário 
o uso de cadeira de rodas. Como alternativa 
recomendamos a instalação de grelha limita-
dora da área do box e consequentemente do 
escoamento da água.

 
A desvantagem é a água que se espalha pelo 
banheiro colocando em risco a movimentação 
pelo mesmo uma vez que trata-se de água com 
resíduos de sabonete ou shampoo. 
Todo box deve ser provido de barra de apoio. 
As mesmas devem garantir a segurança do 
usuário uma vez que são grandes os riscos de 
queda que o idoso corre ao tomar banho devi-
do a possível queda da pressão arterial comum 
em banhos de água quente.
Outro ponto a ser revisto é a distância da sa-
boneteira. O sabonete fica junto ao vaso sani-
tário, ou seja, bastante distante a área do box.
O vaso sanitário esta instalado dire-tamente 
sobre o piso, recomendamos a instalaçao do 
mesmo 2,5 cm acima do piso o que assegura 
maior conforto e estabilidade no uso.
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SITUAÇÃO ENCONTRADA 
Diferentemente da pia da cozinha, a pia do ba-
nheiro permite o acesso mesmo quando neces-
sário o uso de cadeira de rodas por não ter ar-
mário embaixo.

Observamos na imagem o excesso de utensí-
lios de lavanderia que atrapalham a circulação 
do usuário no banheiro inclusive aumentando o 
risco de queda.
A parede e o piso cerâmico do banheiro são 
exatamente iguais, recomendamos que sejam 
diferentes para melhor distinção dos limites es-
paciais que com o envelhecimento são diminuí-
dos e agravados quando da existência de déficit 
cognitivo. Não há espelho no banheiro.

SITUAÇÃO ENCONTRADA 
Diferentemente da pia da cozinha, a pia A cama 
esta bem localizada, distante da parede e com 
acesso direto ao banheiro. A ausencia de tapete 
no caminho ajuda a evitar quedas neste trajeto 
que é o maior responsável por acidentes do-
mésticos com idosos.
A altura do armário é adequada poia náo ultra-
passa 1,80 metros, resultando em acesso fácil 
a todo o guarda-roupa sem necessidade de es-
cada.

Deve ser previsto interruptor junto a cabeceira 
da cama para evitar que o idoso levante depois 
de longos períodos na posição vertical. Este mo-
vimento de transição da posição horizontal para 
vertical exige um tempo maior de adaptação do 
corpo podendo resultar em tontura e escuridão 
da vista. Estas situações são agravadas durante 
a noite.
Deve ser prevista iluminação noturna para auxi-
liar na circulação pela casa uma vez que no en-
velhecimento há maior dificuldade de adaptação 
na transição do claro para o escuro e vice-versa, 
assim manter uma iluminação constante a noite 
evita esse transtorno.
O banco usado como criado-muda é inapropria-
do e bastante fragil quando utilizado como apoio 
para levantar da cama. É bastante comum o uso 
do criado-mudo por pessoas idosas para levan-
tar da cama.
Não vimos por todo o apartamento, principal-
-mente no quarto e no banheiro, botòes ou 
sistemas de alerta interligados a portaria para 
aviso de queda no idoso. Assim, mais uma vez, 
percebemos o quanto é importante a rede social 
de apoio entre os moradores para a rapida per-
cepção da ausência de um dos vizinhos.
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SITUAÇÃO ENCONTRADA 
Esta imagem é do banco junto a entrada do 
apartamento da Dona Neide que sobrepôs ao 
concretouma estrutura de madeira que além de 
estéticamente mais interessante e confortável, 
expressa o sentimento de apropriação deste es-
paço semi-privado junto ao apartamento explici-
tando a identidade da moradora.

SITUAÇÃO ENCONTRADA 
Na sala vemos um volume grande de móveis 
que obstruem o caminho até a janela. Porem, 
entendemos que somos capazes de desenhar 
um mapa cartografico nos nossos espaços co-
tidiano em que temos domínio da dinãmica es-
pacial entre o mobiliário sendo parte da cena 
doméstica. Devemos, ter clara a percepção do 
declinio desta capacidade que pode acontecer 
com a idade e tomar as medidas mitigadoras 
para contornar a situação como, por exemplo, 
ampliar os espaços de passagem.
Apreciamos ver na sala o jornal sobre a mesa e 
a ausencia da TV como um convite a conversa 
e ao café.

Os apartamentos de 42 m2 com dois dormitórios, são 
em sua maioria; conforme relato da Dona Neide; ocupa-
dos pelo idoso e sua família (filhos e ou netos) ou divididos 
entre dois idosos o que é mais comum no condomínio.

A distribuição dos ambientes internos do apartamento 
é bastante dinâmica e mesmo diante da limitação métri-
ca da unidade a versatilidade dos comodos contorma essa 
realidade espacial.

Por toda a unidade não encontratmos situações de ris-
co no piso que é bastante adequado, de facil manutenção 
como nos contou Dona neide, e sem desníveis.
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SITUAÇÃO ENCONTRADA 
As imagens acima são do único quarto do apar-
tamento. Nele cumpre a função de quarto de 
dormir a noite e quarto de TV e escritório de 
dia. Considerando que são duas as moradores 
desse apartamento – Dona Neide e Dona Doris; 
percebemos a invasão de privacidade de uma 
com a outra.

As alternativas usadas por ambas para adequar 
as funções do quarto a partir de equipamentos 
como sofá-cama. São mecanismos que exigem 
esforço diário de adaptação e multiplicação da 
compreensão do espaço na rotina diária. Os 
problemas aparecem quando uma das funçoes 
avançar a outra, como, por exemplo, quando 
uma das moradoras passar um tempo acama-
da. O ideal seria que tivessem dois quartos no 
apartamento. 

SITUAÇÃO ENCONTRADA 
Este é o único banheiro do apartamento. Tem 
espaço suficiente para manobras com equipa-
mentos de apoio como andador ou cadeira de 
rodas. Há poluição visual no ambiente pelo ex-
cesso de pertences pessoais expostos no ba-
nheiro uma vez que o mobiliário não é adequado 
para armazenar todo o que vemos nas imagens.

Existem dois problemas nesta situação - difi-
culdade que estes objetos podem causar na 
execução das atividades e acesso aos coman-
dos do banheiro como tomadas e interruptor. E 
possíveis áreas molhadas no piso por causa da 
roupa pendurada.Considerando que as quedas 
e confusões mentais acometem os idosos a noi-
te no trajeto da cama ao banheiro, entendemos 
ser importante manter a área livre de barreiras 
e obstáculos, bem como a instalação das cerâ-
micas do piso diferente da parede de forma a 
favorecer a noção de espacialidade.
A ausência de box de vidro ou acrílico esta cor-
reta visto que podem surgir eventuais situa-ções 
de auxilo no banho e que seria impossivel com 
as limitações do box. Porem, vemos uma adap-
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SITUAÇÃO ENCONTRADA 
As imagens acima são do único quarto do Aces-
so principal ao condomínio por meio de rampas 
e acesso controlado pela segurança na porta-
ria. Há cobertura junta a guarita e ao portão. O 
piso de cimento é seguro por ser antiderrapante 
mesmo em rampa. Porém as possas de água 
da chuva poderião ser evitadas com um simples 
nivelamento.

A área de descanso parece ser pouco usada 
pelos moradores uma vez que o banco de con-
creto não tem encosto nem sombra para tornar 
a permanencia atrativa.

tação no piso para contenção da água com a 
sobreposição de uma barra de pedra no piso 
delimitando o caminho da água. Ainda assim, 
alguns panos estão presentes para  conter a 
molhadeira e foi criado um obstáculo. Esta situ-
ação deveria ser resolvida com melhor caimento 
do piso para escoamento da agua e ralo maior 
para rapida drenagem.
Não vimos barras de apoio no banheiro e con-
sideramos estas essenciais em aparta-mentos 
como este, devendo ser tratada como elemento 
de “fábrica”, ou seja, cabe a construtora entre-
gar as unidades habitacionais com as barras no 
banheiro.
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SITUAÇÃO ENCONTRADA 
Encontramos nesta configuração de aparta-
-mento uma cozinha maior. Uma cozinha de 
verdade, diferente do “faz de conta” que fotogra-
famos na kitnet. A geladeira divide espaço com 
a máquina de lavar roupas. Esta parece deslo-
cada no conjunto da obra culinária. Os armários 
distribuidos em três blocos atendem a demanda 
de utencílios e contribuem para a organização 
do lugar e acesso fácil (sem necessidade de 
banquinho) por causa da altura adequada em 
que foram instalados. A pia livre de armários em-
baixo esta perfeita para que a moradora execute 
a atividade doméstica sentada, se necessário. O 
detalhe é que este vazio não foi proposital mas 
sim causado pela impossibilidade financeira de 
comprar um armário. Deixamos a dica.
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Foto em frente ao salão de festas. 
Dona Neide pediu para não fotografar 
as cadeiras de rodas que estavam 
um pouco antes dessa porta.

A chuva que acompanhou nossa visita não permitiu 
que vissemos o quanto a área externa e comum aos mora-
dores é usada por eles. 

Localizado na área central do jardim principal do con-
domínio vemos um espelho d’água que segundo nossa 
anfitriã tem uma fonte de água que esta desligado mas 
que foi pensado para refrescar o ambiente e melhorar as 
condições do ar.

Há três cadeiras de roda no térreo do prédio junto ao 
salão de festas e sendo necessário pode ser usada pelos mo-
radores em situações de emergência. Porém, estão em pés-
simas condições de conservação.

Há uma lavanderia coletiva, mas a máquina de lavar 
roupas esta quebrada e não há previsão de conserto. Isso 
explica a presença da máquina na cozinha dos aparta-
mentos visitados e o desejo da Dona Leonor de trocar a 
pia do banheiro por um tanque de roupas.

A entrada principal do prédio tem área de estacio-na-
mento para visitantes e um platô para descanso e aprecia-
ção do entorno. Na portaria o serviço de segurança e con-
trole e acesso são ininterruptos e o porteiro amplia suas 
funções auxiliando os moradores em pequenos reparos e 
na conversa de fim de tarde.

A correspondência é armazenada no térreo junto à en-
trada principal ao lado do telefone público. Sendo bastan-
te interessante que existam motivos para a movi-mentação 
diária do morador para fora da unidade.
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SITUAÇÃO ENCONTRADA 
Na primeira foto vemos o porteiro conversando 
com moradores. Para isso, ele coloca sua ca-
deira fora da guarita junto a passagem de pe-
destres de acesso ao condominio.Na foto do 
meio vemos a parede onde estão concentradas 
as comunicações aos condominos, um telefone 
público e a caixa de correspondencia. 
Na última foto esta a lixeira coletiva para que 
cada morador deposite seu lixo. Este sistema 
elimina a necessidade de um funcionário a mais 
no condomínio e obrigada o morador idoso a 
circular pelo condomínio que ao mesmo tempo 
colabora para o fortalecimanto da rede de vículo 
entre os moradores.

SITUAÇÃO ENCONTRADA 
reforçando a idéia de envelhecimento ativo, fo-
ram instalados recentemente equipamentos de 
ginástica adaptados para idosos. Alias, o uso 
desses equipamentos em praças públicas tem 
aumentado cada vez mais. O fato de ter dispo-
nível estes equipamentos no condomínio para o 
livre uso dos idosos colabora para a construção 
e manutenção da pratica diária de atividades fi-
sicas. Melhor seria se além dos equipamentos 
o condomínio contasse com a presença de um 
profissional da educação física para a correta 
orientação do uso e prática das atividades. Por 
enquanto, isso não acontece.

Porém, estes equipamentos estão instalados 
sem cobertura para proteção do sol e chuva o 
que limita o periodo e o tempo de uso devido 
as condições climáticas e principalemente por 
não existir uma base sólida no piso ao redor dos 
equipamentos. Ou seja, o acesso aos aparelhos 
de ginástica e a pratica da atividade pressupoe 
caminhar e se manter sobre o piso instável da 
grama. Isto danifica o jardim e coloca em risco 
o usuário idoso.
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SITUAÇÃO ENCONTRADA 
Todo o térreo no limite do edifício tem áreas de 
circulação com piso de cimento quando com co-
bertura e blocos intertravados onde não há co-
bertura para o rapido escoamento e absorção 
da agua da chuva. Nas áreas de jardim limítro-
fes do terreno a circulação é sobre placas de 
cimento compostas conforme a foto. Estando 
bem assentadas, niveladas e sem sobreposição 
de jardim são adequadas a pratica da caminha-
da.

O problema são as placas de galerias ou valas 
de acesso a redes subterrâneas que em sua 
maioria não são niveladas no piso exixtente 
além de danificar o piso ao redor quando aber-
tas. Estas placas tem uma alça de ferro elevada 
que funciona como uma armadilha que prende 
o pé ao caminhar,

SITUAÇÃO ENCONTRADA 
As duas primeiras fotos são do jardim no fundo 
do terreno do condomínio com uma horta repleta 
de ervas para chá e algumas poucas verduras. 
Bem poucas. O cuidado e a manutenção quase 
não são percebidos no local. Muitas ervas foram 
plantadas e seguem seu curso naturalmente in-
vadindo limites. Ter esta horta no condomínio é 
uma atitude acertada, manter e ter a adesão dos 
moradores para mantê-la é algo que o arquiteto 
não controla.

Em frente a horta, junto ao edifício, há um espa-
ço de contemplação e convivência com bancos. 
Porem, não entendemos a razão de reservaria 
área com esse propósito e não equipá-la ade-
quadamente com sombra e bancos confortáveis 
em condições como a ergonomia e a tempera-
tura no material ao sol.
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O condomínio Vila dos idosos oferece além da mo-
radia a idosos em situação de vunerabilidade, relações 
de apoio entre os moradores, boa convivência e redes de 
apoio emergencial como o atendimento semanal de uma 
assistente social da COHAB que primáriamente esta lá 
para assuntos do condomínio mas, inevitavelmente, ajuda 
nas situações mais adiversas como providenciar os cuida-
dos de velório e enterro de uma moradora que havia fale-
cido um dia antes da nossa visita.

Há também o vínculo afetivo como o estabelecido 
entre a Dona Neide e Dona Doris que dividem o apar-
tamento. É uma amizade e cumplicidade na velhice que 
estão além da nossa capacidade de compreensão pela sim-
ples observação.

O programa PAI, o leva-leite, a assistente social, os vo-
luntários, entre outros, colaboram para a rede intermediá-
ria que apoio que atende a demanda dos assuntos legais, 
econômicos, de saúde e sociais dos idosos.

Quanto ao entorno do condomínio, soubemos pela 
Dona Neide que o “supermercado ECON não é bom. 
Melhor o mercado Boa Sorte que entrega as compras 
em casa”. A farmácia também entrega e o posto de saú-
de é proximo mas pouco usamos porque o PAI vem 
até aqui”. Vemos neste discurso que a rede de apoio 
aos moradores esta constituida até mesmo fora do con-
domínio, não podemos saber nesta breve exploração a 
capacidade nem a habilidade de apoio prestada pelos 
serviços mas sim que ela existe. Por existir pressupoe a 
ampliação do universo de possibilidades cotidiana dos 
idosos do condomínio.

Quanto ao impressão pessoal desta visita, nos marcou a 
sensação de solidão e isolamento sentidos no lugar.

Programa de Acompanhante  
de Idosos em São Paulo - PAI

O Programa Acompanhante de Idoso, foi criado em 
2005 pela Prefeitura de São Paulo através da Secretaria 
Municipal de Saúde, para atender inicialmente a região da 
Sé e posteriormente a Mooca com o objetivo de atender 
ao idoso no domicilio desenvolvendo ações de cuidado e 
apoio nas atividades diárias.

Para participar do programa há dois critérios de base 
para seleção – idoso com dependência funcional e ou ex-

Sala no segundo pavimento em que 
a assistente social da COHAB atende 
aos moradores do condomínio. Não 
tivemos autorização da profissional 
para entrevistar nem fotografar.
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clusão social, ou seja, idosos plenos de suas capacidades 
em desenvolver atividade da vida diária não poderão par-
ticipar do programa. Isso porque a preocupação do PAI é 
reforçar a autonomia e a independência dos integrantes 
do programa de forma garantir melhoras na qualidade de 
vida e saúde dos idosos.

Para melhor entendimento do programa, entrevista-
mos o Sr. Eduardo B. Moreira6 que trabalha no setor ad-
ministrativo da Associação Saúde da Família (ASF) que, 
desde 2008, atua como prestadora de serviço à Secretaria 
Municipal de Saúde. Esta elabora, institui e viabiliza o 
programa, mas direciona toda a verba financeira para que 
as duas ONGs executem o PAI. Assim, são parceiras da 
Secretaria a Associação Saúde da Família (ASF) e o Centro 
Social Nossa Senhora do Bom Parto.

 O PAI conta, hoje, com 19 equipes compostas 
por um assistente social que atua como gestor da equipe; 
um médico que segundo nos contou o entrevistado, tende 
a ser um médico sem especialização em Geriatria devido 
a escassez dessa especialidade e na maioria das vezes um 
profissional recém-formado visto que os atendimentos 
tem da ser distantes o suficiente para espantar os médicos 
– ao bastante presente em todo o nosso sistema de saúde.  

 Estão na equipe um enfermeiro, dois auxiliares de 
enfermagem, uma pessoa para a função administrativa e 
dez acompanhantes de idosos. A maioria destes profission-
ais tem formação em gerontologia já os acompa-nhantes 
devem ter no mínimo o primeiro grau de ensino completo 
e recebem treinamento para executar a função de acom-
panhante. A atividade deles é bastante semelhante a dos 
agentes do Programa Saúde da Família com a diferença de 
ser um agente direcionado exclusivamente ao idoso e suas 
necessidades diárias.

 O programa prevê ainda, um fisioterapeuta e uma 
terapeuta ocupacional que atendem as 19 equipes con-
forme demanda.

As visitas aos domicílios acontecem de segunda a sába-
do sendo no mínimo uma visita por semana a cada idoso 
sob-responsabilidade do acompanhante e no máximo 
cinco. Dentre as atribuições dos agentes está a companhia 
que oferecem, a escuta, o acompanhamento às atividades 
rotineiras como higiene pessoal e alimentação, compras, 
banco ou consultas e exames médicos, além do lazer. 

6   Entrevista realizada no dia 20/12/2013.
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Segundo o Sr. Eduardo, existem casos em que o acom-
panhante passa o dia inteiro com o idoso em consultas e 
exames médicos.

O processo de inclusão do idoso ao programa começa 
pela seleção individualizada pela análise da situação em 
que se encontra o idoso. Este é o grande diferencial do 
programa – entrar na residência do idoso e conhecer a real 
situação em que vive. Conforme relato, aproximadamente 
1/3 dos idosos atendidos moram sozinhos. Muitos deles 
apresentam contexto de abandono familiar onde à equipe 
pode interferir fazendo contato com a família. Existiram 
casos de alta do idoso do programa logo após a aproxi-
mação familiar assumindo a responsabilidade do cuidado 
como declara o Dr. Sérgio Paschoal no site da Prefeitura 
de São Paulo: 

“As pessoas atendidas deixam a situação de isolamento e 
exclusão social, o que evita o aprofundamento dos quadros 
de depressão e voltam a ter acesso à saúde”, destaca o coor-
denador da Área da Saúde da Pessoa Idosa, médico geriatra 
Sérgio Paschoal. Ele informa que 72% dos beneficiados são 
mulheres - e pelo menos 50% já estão na oitava década de 
vida. 32,2% deles são afetados por doenças crônicas como 
hipertensão, diabetes e câncer e 18,6% convivem com agra-
vos psíquicos (depressão, demência, ansiedade e síndrome do 
pânico).7

A vantagem de entrar na residência do idoso é a de 
mitigar os riscos. Sob orientação dos profissionais da equi-
pe e com o treinamento recebido, o acompanhante que 
mais atua junto ao idoso tem como responsabilidade de 
orientar o idoso quanto às situações de risco percebidas 
no ambiente doméstico e propor mudanças. Esta ação 
minimiza os acidentes domésticos tão frequentes como as 
quedas.

Interessante notar que a implantação deste programa 
na cidade de São Paulo, mostra a urgência da fragilidade 
dos idosos nos centros urbanos. Em entrevista nos foi re-
latado que municípios vizinhos têm solicitado a inclusão 
no programa o que é totalmente inviável por ser restrito à 
cidade de São Paulo.

Atualmente, o PAI estendeu suas atividades a outros 11 
bairros da cidade inclusive o bairro do Pari com atenção a 
alguns idosos moradores da Vila dos Idosos – projeto hab-

7   Disponível em: http://extranet.saude.prefeitura.sp.gov.br/
noticias/programa-de-acompanhantes-de-idosos-e-ampliado-na-capital, 
consultado em 20/12/2013.
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itacional pesquisado neste trabalho. Com isso ampliou 
o número de benecifiados pelo programa que passou de 
300 para 1500 segundo dados da Secretaria Municipal de 
Saúde. Parece muito?

Não. Na verdade é bem pouco. Praticamente um grão 
de areia no oceano. São Paulo tem 11,32 milhões de habi-
tantes, destes 11% são idosos, ou seja, 1.245.000 pessoas. 
O programa atende, aproximadamente, 1% da população 
idosa de São Paulo.

Fonte: http://www.saudedafamilia.org/proje-
tos/projetos.htm
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Programa Cidade 
Amiga do Idoso – 
COPACABANA
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O fenômeno “cidade amiga do idoso” teve início no 
18º Congresso Mundial de Gerontologia em junho de 
2005 que aconteceu no Rio de Janeiro, Brasil a partir da 
ideia de pesquisar as cidades para saber se são espaços ur-
banos amigos dos idosos.

A Organização Mundial de Saúde – OMS abraçou 
a ideia. O projeto foi desenvolvido e implantado sob os 
cuidados do médico-geriatra Drº Alexandre Kalache e de 
Louise Plouffe na sede da OMS em Genebra na Suíça. 

O Protocolo construído para a Pesquisa foi apli-
cado em 33 grandes cidades como Nova York nos Es-
tados Unidos, Saanich no Canadá, Cidade do México 
no México, São José na Costa Rica, Rio de Janeiro no 
Brasil, entre outros. Foram ouvidos 1500 idosos e 750 
cuidadores e prestadores de serviço sobre os pontos posi-
tivos e os obstáculos que encontravam na cidade em que 
vivem relacionados a oitos quesitos:

1. Prédios públicos e espaços abertos

2. Transporte

3. Moradia

4. Participação social

5. Respeito e inclusão social

6. Participação cívica e emprego

7. Comunicação e informação

8. Apoio comunitário e serviços de saúde
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Em 2008, por ocasião do Dia Internacional do Idoso1 
o resultado foi apresentado na forma de guia denominado 
Guia Global: Cidade Amiga do Idoso2, e teve grande re-
percussão mundial e significativos desdobramentos para 
o Brasil entre eles o “Boom” de Seminários, Congressos, 
Conferências além, da formação de Grupos de pesquisa e 
estudo sobre o envelhecimento por todo o território na-
cional.

O Guia, sem ter a intenção de comparação entre as 
cidades, mas sim de disponibilizar uma ferramenta de 
análise do contexto urbano; compreende as característi-
cas-chave que uma cidade deve ter para ser amiga do idoso 
e apresenta um check-list para cada um dos oito pontos 
explorados no questionário.

1. Prédios públicos e espaços abertos

Neste item os conceitos chave são: qualidade de vida, 
acesso e segurança todos no contexto da cidade que acolhe 
o idoso ao mesmo tempo em que ele se apropria desses 
espaços em movimentos constantes e bilaterais que pos-
sibilitam a qualidade de vida com segurança na velhice.

Algumas características foram apontadas pelos entrev-
istados como importantes para a construção de ambientes 
amigáveis como: a importância de um ambiente limpo e 
agradável para idosos. No Rio de Janeiro, por exemplo, 
identificaram como ambientes amigáveis a beleza do en-
torno, ou seja, morar a beira mar é uma vantagem. En-
quanto que as maiores queixas foram em relação a sujeira 
e ao mal cheiro das ruas. 

Desde 2013, a prefeitura do Rio de Janeiro instituiu o 
programa LIXO ZERO que possibilita o poder publico 
multar quem joga lixo nas ruas da cidade. Após o primeiro 
mês de aplicação do programa foram aplicadas quase duas 
mil multas sendo que o Bairro de Copacabana foi o se-
gundo mais multado com 172 infrações3.

 Na lista está a importância de espaços verdes nas ci-
dades mas que muitos entrevistados relataram que muitos 

1   O Dia Internacional do Idoso foi instituído no dia 1º de outubro.

2   OMS, Organização Mundial de Saúde. Guia Global: Cidade 
Amiga do Idoso. Organização Mundial de Saúde, Genebra – Suíça. 2008.

3   Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/09/
rio-tem-quase-2-mil-multas-por-jogar-lixo-na-rua-em-1-mes-de-fiscalizacao.
html. Consultado em 16/01/2014.

Operação lixo zero com intensa 
fiscalização na orla da praia. Quanto 
mais afastado da praia menor a fisca-
lização.Fotos da autora tiradas em 
21/01/2014.
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parques urbanos apresentam aspectos de sujeira e seguran-
ça que impedem o uso. Alguns remetem que o convívio 
com outras gerações que circulam pelos parques com 
bicicletas, skates, patins são um risco para os idosos. São 
sugeridos parques menores, com equipamentos ou áreas 
restritas aos idosos. Esta recomendação será discutida adi-
ante depois de conhecidas algumas opções de moradia.

Um detalhe importante, caminhar pela cidade não 
significa completar um circuito como atletas, mas sim 
caminhar e descansar; este é outro desejo listado. A 
dificuldade esta em encontrar bancos pelas cidades. Se-
gundo os entrevistados, cidades que disponibilizam um 
lugar para descansar no espaço público colaboram para 
ambientes mais amigáveis e os idosos de Xangai apon-
tam o quanto gostam das áreas de descanso que estão 
distribuídas pela cidade. 

Ambiente seguro, banheiros públicos, calçadas e ci-
clovias, entre outros, são outros pontos apontados pelos 
entrevistados que ficam juntamente com os demais foram 
compilados no chek-list para o item Prédios Públicos e 
Espaços Abertos4: 

4   Disponível em: http://www.who.int/ageing/GuiaAFCPortuguese.pdf. 
Consultado em 16/01/2014.

Foto de espaço de descanso no calçadão de Copacabana

Foto do calçadão junto a praia onde encontramos bancos isolados e distantes uns dos outros.

Fotos da ciclofaixa junto ao calçadão 
da praia de Copacabana. Todo o per-
curso é sinalizado e encontra-se em 
boas condições de conservação.

dissertação - ANA CRISTINA - FINAL2.indd   149 2/24/14   3:44 PM



Velhices Urbanas: Seguras - Sustentáveis - Saudáveis | Ana Cristina Satiro de Souza Monteclaro Cesar | 2014150

AMBIENTE 

•	 A cidade é limpa, e há uma legislação, devidamente cum-
prida, que limita o nível de ruído e odores desagradáveis 
ou nocivos em locais públicos. 

Espaços verdes e calçadas 

•	 Há espaços verdes bem conservados e seguros, com abrigos 
adequados, banheiros e bancos de fácil acesso. 

•	 Calçadas amigáveis aos pedestres, que sejam livres de ob-
stáculos, com superfície nivelada, com banheiros públicos 
e de fácil acesso. 

 Bancos públicos 

•	 Existem bancos públicos, especialmente em parques, nas 
paradas de ônibus e em espaços públicos, e colocados a 
intervalos regulares; os bancos são bem conservados e fis-
calizados para que todos tenham acesso seguro a eles. 

Calçamento 

•	 O calçamento é bem conservado, nivelado, anti-derrapante 
e amplo o suficiente para acomodar cadeiras de rodas, com 
um meio-fio baixo para facilitar a transição para a rua. 

•	 O calçamento é livre de quaisquer obstáculos (por ex-
emplo, camelôs, carros estacionados, árvores, cocô de ca-
chorro, neve) e os pedestres têm prioridade. 

Ruas 

•	 As ruas têm cruzamentos em intervalos regulares, com 
faixas anti-derrapantes, fazendo com que seja seguro aos 
pedestres atravessá-las. 

•	 As ruas dispõem de estruturas físicas bem desenhadas e 
apropriadamente colocadas, como ilhas de tráfego, pas-
sagens ou túneis que ajudem os pedestres a atravessá-las, 
especialmente nas de muito movimento. 

•	 Os sinais de trânsito são regulados para dar tempo sufici-
ente para que os idosos atravessem a rua, e têm dispositivo 
visual e sonoro. 

 Tráfego 

•	 As regras de trânsito são rigidamente cumpridas, e a 
preferência é dada aos pedestres. 

 Ciclovias 

•	 Há uma faixa exclusiva para bicicletas. 

Velhices Urbanas
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 Segurança 

•	 A segurança pública, em todos os espaços abertos e pré-
dios, é uma prioridade e é proporcionada, por exemplo, 
por medidas que reduzem o risco de desastres naturais, 
com boa iluminação pública, patrulhamento policial, 
cumprimento da legislação e apoio a iniciativas de segu-
rança da comunidade e pessoal. 

 Serviços 

•	 Os serviços estão agrupados e localizados próximo de 
onde os idosos moram e são de fácil acesso (por exemplo, 
localizado no andar térreo dos prédios). 

•	 Há um atendimento especial para os idosos, como filas 
separadas ou guichês específicos para idosos. 

Prédios 

•	 Os prédios são acessíveis e têm as seguintes características: 

– elevadores 

– rampas 

– sinalização adequada 

– corrimãos em escadas 

– degraus não muito altos ou inclinados 

– piso anti-derrapante 

– áreas de repouso com cadeiras confortáveis 

– número suficiente de banheiros públicos. 

 

Fotos das calçadas sem conserva-
ção e nivelamento em quarteirões 
distantes da praia.

Foto Panorâmica da calçada 
conservado na orla da praia. 
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Banheiros públicos 

•	 Os banheiros públicos são limpos, bem conservados e de 
fácil acesso a pessoas com diferentes graus de incapacid-
ade; são bem sinalizados e estão em locais convenientes. 

2. TRANSPORTE

Este tópico é fator chave para o envelhecimento ativo 
dos idosos. Viver na cidade pressupõe movimento como el-
emento limitante ou favorável a participação social do ido-
so bem como o acesso a serviços de saúde e comunitários.

Para que as cidades tenham um transporte amigável 
foram apontados aspectos relevantes como disponibi-
lidade, ou seja, que a malha viária atenda quase toda a 
cidade. O custo do transporte afeta, significativamente, 
a possibilidade de utilização a todos e ainda mais aos ido-
sos. Tanto que vimos em 2013 uma avalanche de pessoas 
nas ruas de da cidade de São Paulo protestando contra o 
aumento de vinte centavos no transporte público. Uma 
cidade amigável tem transporte acessível ou mesmo gra-
tuito para os idosos como é no Brasil.

Não basta ter o transporte é preciso que seja de confi-
ança e que tenha frequência este é mais um ponto levantado 
pelos entrevistados que percebem a ausência de transporte 
público para determinados destinos bem como as mudan-
ças da oferta de transporte sem comunicação formal. 

“O problema com o transporte público é que há grandes 
furos ...se você quer ir para o centro, tudo bem, se quiser ir 
para o outro lado da cidade, vai ter que penar”. Idoso, Port-
land4.

Outra observação pertinente dos idosos entrevistados é 
quanto a disponibilização de veículos amigáveis aos ido-
sos, ou seja, que sejam fáceis de entrar e sair mesmo di-
ante das dificuldades físicas inerentes ao envelhecimento. 
Vemos isso diariamente nas cidades quando o ônibus para 
é necessário fazer muita força física para vencer a altura 
do degrau. 

Tudo fica pior para a maioria dos idosos quando o as-
sunto é o motorista do ônibus. Foram poucas as cidades 
descritas com motoristas amigáveis. os problemas aconte-
cem quando o motorista não para o ônibus junto a calça-
da, quando movimenta o veículo antes de todos entrarem 
e as fortes aceleradas e brecadas que levam muitos pas-
sageiros ao chão. Segundo depoimento de um idoso no 

Casal de idosos a espera do ônibus 
na avenida paralela a praia. 
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México, os motoristas “dirigem como loucos … com uma 
música muito alta”4. 

Foram sugeridos trabalhos de sensibilização dos profis-
sionais quanto ao envelhecimento e capacitação para pre-
star um serviço melhor qualificado quanto à atenção ao 
passageiro idoso. 

Dentre outros aspectos listados esta o estacionamento 
que, no Brasil, quando da apresentação do Guia dispún-
hamos de vagas delimitadas apenas para pessoas deficien-
tes. Assim, como apontou o guia quanto à necessidade de 
reserva de vaga de estacionamento para os idosos; temos 
desde dezembro de 2008 a obrigatoriedade da reserva de 
vaga para idosos determinada pelo DENATRAN5 mas 
que apenas faz cumprir o que já estava disposto no Esta-
tuto do Idoso desde 2003.

Check-list para características de transporte amigáveis 
ao idoso4 

 Baixo custo 

•	 O transporte público é financeiramente acessível a to-
dos os idosos. 

•	 As tarifas dos transportes são razoáveis e seu preço é 
afixado de forma visível. 

Confiabilidade e frequência 

•	 O transporte público é confiável e freqüente (inclusive 
à noite e nos fins de semana). 

Destinos 

•	 O transporte público existente permite que os idosos 
cheguem a locais-chave, como hospitais, centros de 
saúde, parques públicos, shopping centers, bancos e 
centros de convivência de idosos. 

•	 A cidade é bem servida de transporte público, com 
rotas adequadas e com boas conexões para todas as 
áreas da cidade (inclusive a periferia) e para cidades 
vizinhas. 

•	 Há boas conexões nas rotas dentre as diferentes opções 
de transporte. 

5   Resolução 303 de 18 de dezembro de 2008 que dispõe sobre as vagas 
de estacionamento de veículos destinadas exclusivamente às pessoas idosas.
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 Veículos amigáveis aos idosos 

•	 Os veículos são acessíveis, com piso que rebaixa, de-
graus baixos e assentos amplos e elevados. 

•	 Os veículos são limpos e bem mantidos. 

•	 Os veículos são bem sinalizados, com indicação do seu 
número e da rota que fazem. 

 Serviços especializados 

•	 Serviços de transporte especializados para pessoas com 
deficiências existem em número suficiente. 

Prioridade para sentar 

•	 Existe prioridade para os idosos sentarem e ela é res-
peitada pelos outros passageiros. 

Motoristas 

•	 Os motoristas são gentis, obedecem as regras de trân-
sito, param nos pontos determinados, esperam que os 
passageiros estejam sentados antes de sair, e param 
junto às calçadas, para facilitar o embarque e desem-
barque de idosos. 

 Segurança e conforto 

•	 O transporte público é seguro contra crimes e não há 
superlotação. 

Pontos e paradas 

•	 Os pontos de ônibus são localizados próximo de onde 
moram os idosos, são equipados com assento e abrigo 
contra o mau tempo, são limpos e seguros, e adequa-
damente iluminados. 

•	 As paradas e estações são acessíveis, com rampas, es-
cadas rolantes, elevadores, plataformas apropriadas, 
banheiros públicos e sinalização legível e bem local-
izada. 

•	 Os pontos e paradas de ônibus são fáceis de acessar e 
convenientemente localizadas. 

•	 Os funcionários das paradas e estações são gentis e pr-
estativos. 

  Informação 

•	 São fornecidas informações aos idosos sobre como uti-
lizar o transporte público e sobre as diferentes opções 
existentes de transportes. 
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•	 Os horários são legíveis e fáceis de se obter. 

•	 Nos horários indica-se claramente a rota dos ônibus 
que são acessíveis às pessoas com deficiência. 

Transporte comunitário 

•	 Existem serviços de transporte comunitário, incluindo 
motoristas voluntários e serviços de busca em domicí-
lio, para levar os idosos a eventos e locais específicos. 

 Táxis 

•	 Os táxis são baratos e há descontos ou subsídios nas 
tarifas para os idosos de baixa renda. 

•	 Os táxis são confortáveis e acessíveis, com espaço para 
levar cadeira de rodas ou andadores. 

•	 Os motoristas de táxi são gentis e prestativos. 

Ruas 

•	 As ruas são bem conservadas, amplas e bem ilumi-
nadas, com dispositivos bem planejados e colocados 
de forma a limitar a velocidade dos carros; há sinais 
de trânsito os cruzamentos; os cruzamentos são bem 
sinalizados; os bueiros são tampados, e a sinalização é 
padronizada, claramente visível e bem colocada. 

•	 O fluxo do trânsito é bem-regulado. 

•	 As estradas são livres de obstrução que possam bloque-
ar a visão do motorista. 

•	 O cumprimento das regras de trânsito é rigorosamente 
controlado e os motoristas são educados para segui-las. 

Competência para dirigir 

•	 Cursos de reciclagem para dirigir são oferecidos e a 
participação neles é estimulada. 

 Estacionamento 

•	 Existe estacionamento a preços acessíveis. 

•	 Há vagas específicas para idosos próximas à entrada 
dos prédios e às estações de transporte coletivo. 

•	 Há vagas para deficientes próximas à entrada dos pré-
dios e às estações de transporte coletivo, cuja utiliza-
ção é fiscalizada. 

•	 Há pontos de embarque e desembarque para deficien-
tes e idosos próximos à entrada dos prédios e às estações 
de transporte coletivo. 
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3. MORADIA

O eixo “Moradia” é discutido pelos idosos nas suas pos-
sibilidades construtivas, no custo, na coesão social e nas 
condições de manutenção e adaptação para permanência 
em casa. E indiscutivelmente, para todos é o ponto funda-
mental para a segurança e o bem-estar na velhice.

Para os entrevistados é evidente a valorização e a relação 
direta que há entre a moradia bem localizada no cenário ur-
bano e o acesso aos serviços de suporte e comunitários que 
contribuem para a independência e autonomia do idoso.

Dentre os aspectos apresentados pelos idosos, a questão 
financeira tanto para compra ou aluguel de uma casa, 
quanto para reformas e adaptações é o que mais compro-
mete a independência do idoso. São apontadas as dificul-
dades que encontram para arcar com os custos e o desejo 
de programas de financiamento e apoio a moradia para o 
idoso. 

Os custos elevados com os serviços de abastecimento 
como água e luz foram apontados com inimigos dos idosos.

As conexões familiares são intrínsecas a moradia, 
pois foram construídas ao longo da vida. A mudança 
de residência na velhice e ou grandes transformações no 
entorno implicam em ruptura de laços afetivos com fa-
miliares ou vizinhos afetando a sensação de familiaridade. 
Manter a “segurança psicológica” estabelecida a partir das 
conexões familiares e de vizinhança torna a cidade mais 
amigável com o idoso na visão dos entrevistados.

A sensação de isolamento sentida a partir de mudanças 
bruscas foi descrita por diversos idosos de diferentes países: 
“Em Tóquio, a falta de contato pessoal com os vizinhos, decor-
rente da construção de prédios altos, é considerada como uma 
característica não amigável ao idoso. Em Sherbrooke, idosos 
mostram preocupação com a falta de espaços para integração 
entre as gerações. Em Genebra, a falta de contato com jovens 
em prédios de apartamentos é vista como uma desvantagem. 
Em Udaipur, os cuidadores reclamam que os apartamentos 
modernos e sem varandas não permitem a interação da co-
munidade. A importância de um planejamento que facilite a 
interação comunitária é mencionada também em Dundalk, 
onde foi sugerido que as casas devem estar próximas a centros 
comunitários para reduzir a sensação de isolamento”4. 

O desenvolvimento de empreendimentos destinados 
a idosos foi apontado como adequado desde que com-
preenda características importantes para a manutenção 

Piso de acesso ao onibus bastan-
te elevado em relação ao nível da 
calçada.
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dos laços afetivos não impondo longas distancias da 
moradia anterior, que os projetos sejam adequados às 
características e necessidades dos idosos, que o local de 
implantação tenha serviços e comércios próximos, alem 
de ser abastecido pela malha de transporte publico. Estes 
e outros aspectos podem ser analisados com apoio do 
check-list.

Checklist de moradias amigáveis ao idoso4 

 Custo acessível 

•	 Existem moradias de custo acessível para todos os idosos. 

 Serviços essenciais 

•	 Os serviços essenciais são prestados a um custo acessível. 

 Planejamento 

•	 As moradias são feitas de materiais apropriados e bem 
estruturadas. 

•	 Há espaço suficiente para que os idosos se locomovam 
com facilidade dentro da casa. 

•	 A moradia é apropriadamente equipada para atender 
às condições ambientais (por exemplo, dispõe de ar-
-condicionado ou calefação). 

•	 A moradia está adaptada para os idosos, com pisos 
nivelados, corredores e portas largas o suficiente para 
a passagem de cadeira de rodas, e com banheiros, la-
vabos e cozinhas especialmente adaptados. 

 Modificações 

•	 A moradia pode ser modificada para atender aos ido-
sos, quando houver necessidade. 

•	 As modificações da moradia têm custo acessível. 

•	 Equipamentos e material para modificações de mora-
dia são facilmente encontrados. 

•	 Há financiamentos e auxílio financeiro para reformas 
da casa. 

•	 Há uma boa compreensão de como uma casa pode ser 
modificada para atender às necessidades dos idosos. 

 Manutenção 

•	 Os serviços de manutenção são de custo acessível para 
os idosos. 
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•	 Há prestadores de serviço devidamente qualificados e 
confiáveis para fazer a manutenção da casa. 

•	 Moradias públicas, moradias de aluguel e áreas co-
muns são bem conservadas. 

Envelhecer em casa 

•	 A moradia fica perto de serviços e do comércio. 

•	 Serviços de custo acessível são prestados a domicílio, 
para que os idosos “envelheçam em casa”. 

•	 Os idosos estão bem informados dos serviços existentes 
para que eles possam envelhecer em suas casas. 

 Integração comunitária 

•	 O projeto da moradia facilita a integração permanen-
te dos idosos na comunidade. 

Opções de moradia 

•	 Existe, na região, uma gama de opções de moradia 
apropriadas e de custo acessível para os idosos, in-
cluindo-se os frágeis e dependentes. 

•	 Os idosos estão bem informados sobre as opções de mo-
radia existentes. 

 Moradia 

•	 Há moradias em número suficiente na região e a um 
custo acessível para os idosos. 

•	 Há uma gama de serviços apropriados além de en-
tretenimento e atividades nos prédios onde os idosos 
moram. 

•	 A moradia dos idosos está integrada na comunidade 
onde se localiza. 

 Ambiente da casa 

•	 A moradia não tem excesso de moradores. 

•	 Os idosos se sentem confortáveis no ambiente em que 
moram. 

•	 A moradia não é localizada em áreas sujeitas a desas-
tres naturais. 

•	 Os idosos se sentem seguros no ambiente onde vivem. 

•	 Há auxílio financeiro para medidas de segurança da casa.

Três idosas amigas moradoras 
de Copacabana
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4. PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Este eixo esta diretamente relacionado a boa saúde e 
bem-estar na velhice e somente será possível acontecer 
quando houver acesso e transporte adequado, programa 
cultural interessante, gratuito ou de baixo custo para o 
publico idoso e boa divulgação dos eventos.

Entre os entrevistados um ponto foi relevante para a maio-
ria, que sejam proporcionadas atividades intergeracionais.

Para ilustrar a dimensão deste eixo, seus subitens são: 
1. Oportunidades acessíveis; 2. Atividades financeira-
mente acessíveis; 3. Leques de oportunidades; 4. Divulga-
ção das atividades e eventos; 5. Estimular a participação e 
combater o isolamento; 6. Integração gerações, culturas e 
comunidades. E o check-list abaixo, completa o entendi-
mento deste cenário:

Checklist de participação social amigável ao idoso4 

Atividades e eventos acessíveis 

•	 A localização em seus bairros é conveniente para 
os idosos, com transporte variado e de baixo custo. 

•	 Os idosos têm a possibilidade de participar com 
um amigo ou cuidador. 

•	 O horário dos eventos é conveniente para os idosos. 

•	 O ingresso para um evento é aberto (por exemplo, 
não precisa ser sócio), e a entrada no local, assim 
como a compra de ingresso, é um processo rápido, 
de uma única fase, que não requer que o idoso fi-
que na fila por muito tempo. 

 Custo acessível 

•	 Eventos e atividades, e as atrações locais são finan-
ceiramente acessíveis aos participantes mais velhos, 
sem custos ocultos ou adicionais (como custo de 
transporte). 

•	 As instituições de voluntários têm o apoio do setor 
público e privado para manter baixo o custo das 
atividades para idosos. 

 Diversidade de eventos e atividades 

•	 Existe uma gama de atividades para atender aos in-
teresses das diferentes populações de idosos, cada 
uma das quais com seus gostos e particularidades 
próprias. 
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•	 As atividades comunitárias estimulam a partici-
pação de pessoas de diferentes idades e formação 
cultural. 

 Locais e ambientes 

•	 As reuniões e eventos para idosos ocorrem em di-
ferentes locais das comunidades, como centros 
recreativos, escolas, bibliotecas, centros comunitá-
rios localizados em bairros residenciais, parques e 
jardins. 

•	 Os prédios são acessíveis e devidamente equipados 
para permitir a participação de pessoas com defici-
ência ou que necessitem de cuidados especiais. 

 Promoção e divulgação das atividades 

•	 As atividades e eventos são divulgados aos idosos; 
as informações descrevem as atividades, a acessibi-
lidade do local onde será realizada, assim como as 
opções de transporte. 

Combate ao isolamento 

•	 Convites pessoais são enviados para promover as 
atividades e estimular a participação. 

•	 É fácil participar dos eventos, que não exigem 
qualquer formação ou conhecimento (incluindo 
alfabetização). 

•	 Um membro de um clube que não mais comparece 
às atividades é mantido na mala direta do clube, a 
menos que haja solicitação expressa para sua exclu-
são da relação.  

•	 As organizações devem estimular a participação 
dos idosos que se isolam, por meio de, por exem-
plo, visitas pessoais ou telefonemas. 

 Estimulando a integração com a comunidade 

•	 Os prédios e instalações comunitárias propiciam a 
utilização compartilhada, para diferentes finalida-
des, por pessoas de diferentes idades e interesses, e 
estimulam a interação entre os grupos de usuários. 

•	 Reuniões e atividades fomentam o relacionamento 
e o intercâmbio entre os residentes do bairro. 
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5. RESPEITO E INTEGRAÇÃO SOCIAL

Em “respeito e integração social” o Guia retrata os dife-
rentes tipos de marginalização e discriminação sofrida pelo 
idoso e que o coloca em situação de vulnerabilidade. São 
apontadas algumas alternativas de reverter esse cenário.

Dentre as dificuldades sentidas pelos idosos está a ex-
clusão em serviços e questões financeiras; no estigma pejo-
rativo da velhice em uma sociedade da beleza e juventude; 
nas dificuldades de relacionamento dos mais jovens com 
os idosos, entre outros.

Há muito que dizer desta realidade exposta pelo Guia, 
mas por não ser  o foco deste trabalho, limitamos a breve 
apresentação e a listagem dos subitens que compõe o eixo: 
1. Comportamento respeitoso e desrespeitoso; 2. Precon-
ceito contra a idade e desconhecimento; 3. Interação en-
tre gerações e conscientização social; 4. Um lugar dentro 
da comunidade; 5. Ajuda na comunidade; 6. Um lugar na 
família; 7. Exclusão econômica. 

Segue o Checklist4 de respeito e inclusão social amigáv-
el ao idoso para melhor entendimento do eixo: 

Serviços respeitosos e inclusivos 

•	 Os idosos são consultados pelos serviços público, pri-
vados e voluntários sobre como serví-los melhor. 

•	 Serviços públicos e comerciais oferecem serviços e 
produtos adaptados às necessidades e preferências dos 
idosos. 

•	 Os serviços dispõem de uma equipe prestativa e cor-
tês, treinada para atender os idosos. 

 Imagens públicas do envelhecimento 

•	 A mídia inclui os idosos nas matérias que veicula, 
mostrando-os positivamente e sem estereótipos. 

  Relações familiares e intergeracionais 

•	 Ambientes comunitários, atividades e eventos atraem 
pessoas de todas as idades, ao combinar necessidades 
e preferências de todos os grupos etários. 

•	 Os idosos são especificamente incluídos nas ativida-
des comunitárias voltadas para a família. 

•	 Atividades que reúnam diferentes gerações são 
realizadas regularmente para que, em conjunto, as 
apreciem e usufruam. 

Foto de idosa solitária no quiosque 
da praia em um domingo de sol.
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 Conscientização social 

•	 O aprendizado sobre o envelhecimento e os idosos 
está incluído no currículo do primeiro e segundo 
grau. 

•	 Os idosos estão ativa e regularmente envolvidos em 
atividades escolares com alunos e professores. 

•	 Os idosos têm oportunidades de partilhar seu conhe-
cimento, história e experiência com outras gerações. 

 Inclusão comunitária 

•	 Os idosos são considerados parceiros plenos das deci-
sões comunitárias que lhes dizem respeito. 

•	 Os idosos são reconhecidos pela comunidade por suas 
contribuições do passado e do presente. 

•	 As ações comunitárias para fortalecer os laços e o 
apoio entre os membros do bairro incluem os residen-
tes mais velhos como informantes-chave, conselheiros, 
atores e beneficiários. 

 Inclusão econômica 

•	 Idosos com limitações econômicas devem ter acesso a 
serviços e eventos públicos, voluntários e privados. 

Na sequencia de fotos ao lado, a idosa e sua cuida-
dora acompanham o movimentos das pessoas na calçada 
como forma de distraçao no domingo a tarde.

6. PARTICIPAÇÃO CÍVICA E EMPREGO

Este eixo aparece positivamente no sentido de prolongar 
a permanência do idoso na rotina do trabalho, para isso são 
apontadas alternativas como manter-se no trabalho de for-
ma digna e sem os preconceitos presos ao envelhecimento 
tão característicos do mercado de trabalho. Ou pelo trab-
alho voluntário mesmo depois de aposentado como uma 
forma amiga da cidade acolher o idoso.

É importante a manutenção do idoso no trabalho é 
efetivar a contribuição deste cidadão a sociedade na fase 
da vida em que a maturidade e a experiência são dife-
renciais potentes para o desenvolvimento econômico da 
sociedade. 

Com o impacto que o Guia causou, a cidade de Lon-
dres tem feito esforços para alcançar o patamar de cidade 
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“amiga do idoso” principalmente no item participação. 
Como por exemplo: em 2010 foi criada a Lei de Equi-
dade a Equal Life Changes for All (Oportunidade de Vida 
Iguais para Todos). No ano seguinte, em abril, foi abolida 
a idade da aposentadoria compulsória e meses depois em 
novembro, foi publicada a “Avaliação do impacto da Pre-
feitura de Londres sobre a Equidade para Pessoas Idosas”6.

Dentre os itens abordados neste eixo estão: 1. Opções 
de trabalho voluntário para idosos; 2. Melhores opções de 
emprego e mais oportunidades; 3. Flexibilidade para aco-
modar trabalhadores e voluntários idosos; 4. Estimulando 
a participação cívica; 5. Formação; 6. Oportunidades em-
presariais; 7. Valorizando as contribuições dos idosos. 

Checklist das iniciativas amigáveis de participação cívi-
ca e emprego para o idoso:4 

Opções de voluntariado 

•	 Há uma gama de opções para a participação de vol-
untários idosos. 

•	 Organizações de voluntários são bem desenvolvidas, 
com infra-estrutura, programas de treinamento e 
uma força de trabalho de voluntários. 

•	 As habilidades e os interesses dos voluntários são as-
sociados às funções (por exemplo, em um registro ou 
banco de dados). 

•	 Os voluntários têm apoio em seu trabalho, sendo-lhes 
oferecido transporte ou tendo o custo do estaciona-
mento reembolsado. 

 Opções de emprego 

•	 Há uma gama de oportunidades para os idosos trab-
alharem. 

•	 Políticas e leis proíbem a discriminação com base 
na idade. 

•	 A aposentadoria é uma escolha, não uma imposição. 

•	 Há oportunidades flexíveis para os idosos, com opções 
de emprego em meio-expediente ou temporário. 

•	 Há programas de emprego e agências para traba-lha-
dores idosos. 

6   Disponível em: http://www.london.gov.uk/sites/default/files/living_
well_in_london.pdf. consultado em:20/01/2014.
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•	 Organizações de funcionários (por exemplo, sindicatos) 
apóiam opções flexíveis, como meio-expediente e trabalho 
voluntário, para permitir uma maior participação dos 
trabalhadores idosos. 

•	 Os empregadores são estimulados a empregar e a man-
ter trabalhadores mais velhos. 

Formação (Treinamento) 

•	 Uma outra capacitação para atividades pós-aposenta-
doria é oferecida a trabalhadores mais velhos. 

•	 Existem oportunidades para trabalhadores idosos de 
recapacitação, como o aprendizado de novas tecno-
logias.  

•	 Organizações de voluntários oferecem treinamento 
para as suas posições. 

 Acessibilidade 

•	 Oportunidades de trabalho voluntário ou remunera-
do são conhecidas e promovidas. 

•	 Há transporte para o trabalho. 

•	 Os locais de trabalho são adaptados para atender às 
necessidades das pessoas deficientes. 

•	 Não há custo para o trabalhador participar de trab-
alho remunerado ou voluntário. 

•	 As organizações recebem apoio (por exemplo, verba ou 
redução no prêmio do seguro) para recrutar, treinar e 
manter voluntários idosos. 

 Participação cívica 

•	 Conselhos consultivos, diretorias de organizações, etc. 
incluem idosos. 

•	 Há apoio para que os idosos participem em reuniões e 
eventos cívicos, como lugares reservados, apoio às pes-
soas com deficiências, aparelhos auditivos e transporte. 

Políticas, programas e planejamento que envolvam 
idosos são feitos ouvindo-os primeiro. 

•	 Os idosos são estimulados a participar. 

•	 Contribuições valorizadas 

•	 Os idosos são respeitados e suas contribuições são re-
conhecidas. 
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•	 Os empregadores e organizações são sensíveis às neces-
sidades dos trabalhadores idosos. 

•	 As vantagens de empregar trabalhadores idosos são 
conhecidas pelos empregadores. 

 Empreendedorismo 

•	 Existe apoio para empresários idosos e oportunidades 
para trabalho autônomo (por exemplo, mercados para 
se vender hortifrutigranjeiros e artesanato, trein-
amento para a administração de pequenos negócios e 
micro-financiamento para trabalhadores idosos). 

•	 As informações elaboradas para dar apoio a micro-
empresas e empreendimentos administrados de casa 
estão em formato adequado aos trabalhadores idosos. 

 Pagamento 

•	 Os trabalhadores idosos são corretamente remunera-
dos pelo seu trabalho. 

•	 Os voluntários são reembolsados por gastos que incor-
rem por conta do trabalho. 

•	 Os ganhos dos trabalhadores idosos não são deduzidos 
do valor da aposentadoria ou de outras rendas a que 
os idosos tenham direito.

7. COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

A falta de informação pode levar o idoso ou qualquer 
outra pessoa a marginalização da vida na cidade. Ao passo 
que, receber informações praticas e eficientes são vitais para 
a boa administração da vida e para o envelhecimento ativo.

Muitos entrevistados de países desenvolvidos apon-
taram um excesso de informação e em diferentes mí-
dias que confundem e acabam não cumprindo papel de 
informar. Enquanto em países em desenvolvimento os 
idosos lamentaram a pouca informação que recebem, 
principalmente, em mídias como TV, rádio e jornal.

Presenciamos a velocidade com que as mídias e tec-
nologias se transformam e o elevado volume de informa-
ção que acaba por confundir e não informar. Para que 
a informação seja amiga deve primeiro ser imediata e 
acessível a esta faixa da população com atenção especial 
as especificidades dos idosos quanto a capacidade e ha-
bilidade a fim de garantir a comunicação bem-sucedida.

Idosos no trabalho informal, um 
vende comida na beira da praia e o 
outro é “guardador”de carro em rua 
próxima a praia.
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A Prefeitura de Londres, diante dessa preocupação e 
meta de ser uma cidade amiga, criou o  Connecting Older 
People (Conectando Pessoas Idosas) onde uma equipe de 
tecnologia digital treina voluntários de 16 a 18 anos para 
compartilhar suas habilidades em tecnologia da informa-
ção com pessoas com mais de 60 anos.7

O eixo “Comunicação e informação” esta dividido nos 
seguintes subitens: 1. Ampla disseminação; 2. A informação 
certa na hora certa; 3. Será que alguém vai falar comigo?; 4. 
Formatos e desenho amigável ao idoso; 5. Tecnologia da infor-
mação: prós e contras; 6. Responsabilidade pessoal e coletiva. 

Checklist de comunicação e informação amigável ao 
idoso4: 

Oferta de informações 

•	 Um sistema básico, universal de comunicações, usan-
do a mídia impressa, o rádio, a televisão e o telefone, 
alcançando todos os residentes. 

•	 A distribuição regular e confiável de informações é 
garantida pelo governo ou por organizações de vol-
untários. 

•	 A informação é disseminada próximo às residências 
dos idosos e nos locais onde eles realizam as suas ativi-
dades habituais do dia-a-dia. 

•	 A disseminação da informação é coordenada por um 
serviço comunitário acessível, que todos conhecem – e 
por um escritório de centralização de informações. 

•	 Informações regulares e a transmissão de programas 
de interesse dos idosos são veiculadas tanto na mídia 
regular quanto na especificamente voltada para eles. 

 Comunicação verbal 

•	 Uma comunicação verbal acessível aos idosos deve ser 
feita, preferencialmente, em eventos públicos, centros 
comunitários, clubes e pela mídia rádio-televisiva, e 
também pelas pessoas responsáveis por repassar as in-
formações no sistema boca-a-boca. 

•	 As pessoas em risco de isolamento social recebem a in-
formação de pessoas em quem confiam e com quem 
interagem, como visitadores voluntários, empregados 
domésticos, cabelereiros, porteiros ou zeladores. 

7   Disponível em: http://www.cidadessustentaveis.org.br/boas-praticas/
londres-busca-ser-uma-cidade-amiga-do-idoso, consultado em 20/01/2014.
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•	 Funcionários de repartições públicas e de empresas 
privadas atendem individualmente e de maneira am-
istosa, os idosos, sempre que solicitados. 

 Informações impressas 

•	 As informações impressas – incluindo formulários ofi-
ciais, legendas de televisão e textos em telas – devem 
ter letras grandes e as principais idéias são mostradas 
através de títulos de enunciado claro e letras em negrito. 

 Linguagem simples 

•	 A comunicação, seja impressa ou verbal, usa palavras 
simples, conhecidas, em frases curtas e objetivas. 

 Comunicação e equipamentos automatizados 

•	 Serviços automatizados de atendimento telefônico 
dão instruções de forma lenta e clara, e informam 
como as mensagens podem ser repetidas a qualquer 
momento. 

•	 Os usuários têm a possibilidade de falar com um at-
endente, ou de deixar uma mensagem para que sua 
ligação seja retornada. 

•	 Equipamentos eletrônicos, como telefones celulares, 
rádios, televisões, caixas automáticos e máquinas para 
pagar estacionamento têm botões e letras grandes. 

Foto da abertura do site oficial 
disponível para comunicação entre 
do munícipe e a Prefeitura do Rio de 
Janeiro. http://www.1746.rio.gov.br/
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•	 A tela de um caixa automático, de máquinas de selos 
e de outros serviços é bem iluminada e fácil de ser 
alcançada por pessoas de diferentes estaturas. 

 Computadores e a internet 

•	 Há amplo acesso público a computadores e à internet, 
disponíveis gratuitamente ou a baixo custo, em locais 
públicos como repartições governamentais, centros co-
munitários e bibliotecas. 

•	 Instruções detalhadas e assistência individual para os 
usuários estão facilmente disponíveis.

8. APOIO COMUNITÁRIO  
 E SERVIÇOS DE SAÚDE

Este tópico fecha o quadro pesquisado e as demandas 
apresentadas nos eixos anteriores são aqui, transcritos em ex-
emplos de apoio e serviços amigáveis ao idosos e vitais para o 
envelhecimento com saúde e independência na cidade.

Foi resposta comum dos entrevistados a qualidade e a 
quantidade disponível de serviços de atenção a saúde do 
idoso e o alto custo com a saúde. O desejo dos idosos de 
todo o mundo é por um sistema básico de saúde e renda.

“Eu conheço muitos idosos que protelam a ida ao médico, 
e a sua saúde fica cada vez pior, mas eles não têm dinheiro. 
Idoso, Portland4” (pg.58.)

Em São Paulo, o programa PAI (Programa de Atenção 
ao Idoso) é um exemplo de ação pública frente ao exposto 
neste tópico e será detalhado adiante.

Este tópico é composto pelos seguintes itens: 1. Acesso 
às unidades assistenciais; 2. Uma gama variada de serviços 
de saúde; 3. Serviços para o envelhecimento saudável; 4. 
Home care (“Cuidadores em domicílio”); 5. Unidades 
asilares para pessoas incapacitadas para morar em suas 
próprias casas; 6. Uma rede de serviços comunitários; 7. 
Precisa-se de voluntários; 8. Outros problemas.

Checklist dos serviços comunitários e de saúde 
amigáveis ao idoso

Acessibilidade aos serviços

•	 Os serviços sociais e de saúde estão bem distribuídos pela 
cidade, sua localização é conveniente e pode-se chegar 
facilmente a eles por todos os meios de transporte.
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•	 Unidades residenciais com serviços assistenciais, 
como as unidades de longa permanência, estão loca-
lizadas próximo ao comércio, aos serviços e às áreas 
residenciais, para que os idosos permaneçam integra-
dos à comunidade. 

•	 Os prédios onde se localizam os serviços oferecem 
segurança e são totalmente acessíveis às pessoas porta-
doras de deficiência física. 

•	 Informações claras e acessíveis sobre os serviços sociais 
e de saúde são oferecidas aos idosos. 

•	 A prestação de serviços é coordenada caso a caso e 
com um mínimo de burocracia. 

•	 O pessoal administrativo e de serviços trata os idosos 
com respeito e sensibilidade.

•	 Os obstáculos econômicos ao acesso a serviços de saú-
de e de apoio comunitário são mínimos. 

•	 Há acesso adequado a cemitérios e campos funerários. 

Oferta de serviços 

•	 Uma gama adequada de serviços de apoio comunitá-
rio e de saúde é oferecida, visando à promoção, ma-
nutenção e restauração da saúde. 

•	 Os serviços de home care oferecidos incluem serviços de 
saúde, de cuidados pessoais e de arrumação e faxina. 

•	 Os serviços sociais e de saúde oferecidos contemplam 
as necessidades e as preocupações dos idosos. 

•	 Os profissionais têm a formação e o treinamento ade-
quado para se comunicar e atender efetivamente os 
idosos. 

Apoio de voluntários 

•	 Voluntários de todas as idades são estimulados e re-
cebem apoio para ajudar os idosos em ambientes de 
saúde e comunitário. 

Planejamento e assistência em emergências 

•	 O planejamento para situações de emergência inclui 
os idosos, considerando-se suas necessidades e capaci-
dades na preparação e na resposta a essas situações.

O Guia repercutiu pelo mundo. No Brasil, por exem-
plo, um grupo de estudos sobre Saúde, Qualidade de Vida 
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e Relações de Trabalho (QUAVISSS) vinculado a Univers-
idade Estadual Paulista (UNIFESP) composto por 20 pes-
quisados que entrevistaram 89 idosos da cidade de Franca 
(SP) com questionamento semelhante ao Guia. 

Com a vantagem do conhecimento prévio da pesquisa 
da OMS o grupo descobriu que não faltaram elogios para 
as áreas de estacionamento exclusivas para os idosos e a 
opções de atividades de lazer que a cidade oferece. 

Descobriu também, que as calçadas irregulares junto 
à falta de respeito no transporte público eram as maio-
res reclamações dos idosos. Neste ponto, o equilíbrio das 
pesquisas mostrou em Franca o que o mundo já havia 
apontado que o motorista de ônibus das companhias de 
transporte publico é o “inimigo” do idoso. 

Previamente a OMS havia alertado quanto ao “inimi-
go”  - o motorista no transporte público que tem grande 
atratividade pelo sistema de freios do veículo. Quanto ao 
“amigo” ou “melhor amigo” do idoso é o porteiro. Este é 
capaz de saber aonde o idoso vai, foi, faz, compra, recebe 
em casa e tudo mais relacionado a rotina do morador. 

O tempo livre do idoso e o ponto fixo do porteiro 
com breves intervenções garantem a ambos um convívio 
que ultrapassa o interfone e chega a pequenos reparos no 
apartamento, a ajuda com as comprar ou simplesmente, 
a companhia do fim de tarde. Descobriu-se então, que 
muitos idosos recorrem em situação de emergência, ao 
porteiro antes do familiar. 

A foto ao lado registra o apoio que o porteiro ao fundo 
segurando uma chapa presta ao morador idoso. A chapa é 
colocada sobre a escada cada vez que o idoso sai do prédio. 
Durante o tempo que permanecemos no local o idoso fi-
cou nos arredores da portaria e em conversa animada com 
o porteiro.

Esta descoberta motivou um projeto em São Paulo o 
Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento 
- OLHE (ONG) que conheceremos a seguir

O trabalho de Franca é um exemplo da demanda que 
a própria OMS percebeu na conclusão do Guia. As ci-
dades de pequeno porte, as áreas rurais e pequenos vil-
arejos não foram ouvidos, apenas as capitais. E deveriam 
ser ouvidos, visto que em lugares distantes da correria das 
grandes há uma possibilidade de encontrarmos respostas 
para questões que envolvem a qualidade de vida.

 Do material coletado na pesquisa foi 
publicado um livro em 2010.
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OLHE – 
Observatório da 
Longevidade 
Humana e 
Envelhecimento
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Antes do OLHE tivemos um grupo de alunos e pro-
fessores da Pontifícia Universidade Católica de São Pau-
lo – PUC/SP, no programa de Estudo Pós-graduados 
em Gerontologia e no Núcleo de Estudos e Pesquisas do 
Envelhecimento (NEPE) que, em 2002, às voltas com o 
estudo do envelhecimento e da longevidade humana, per-
cebeu a necessidade de integração e união de esforços em 
torno da temática.

 Nesta mesma época fomentava por todo país, 
questões relacionadas ao envelhecimento que resultaram 
a Política Nacional do Idoso e ao Estatuto do idoso como 
mencionados no capitulo anterior. 

Foram estas, as forças propulsoras para o engajamento 
do grupo que se formava e o lançamento em abril de 2002 
do site “www.gerontobrasil.net” que ficou no ar por mais 
de um ano – até novembro de 2003.

Posteriormente em 2004, a configuração do site mu-
dou passando a chamar Portal do Envelhecimento com a 
proposta de partilhar informações multidisciplinares so-
bre o envelhecimento a partir da contribuição voluntária 
de pesquisadores da área.

O site cresceu em numero de voluntários, contribui-
ções acadêmicas e em importância no Brasil e América 
Latina o que resultou, em 2005, como vencedor da sétima 
edição do Concurso Talentos da Maturidade: Programas 
Exemplares, promovido pelo então Banco Real.

Atualmente o Portal do Envelhecimento conta com 
a Revista Portal de Divulgação, uma publicação técnica 
digital com registro acadêmico o que endossa os artigos 
publicados tornando-os ainda mais confiáveis como fonte 
de pesquisa.

Imagem do site do Portal do Envelhe-
cimento em 18/12/2013. http://portaldo-
envelhecimento.org.br/
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Foi necessário contar um pouco do Portal do Envelhe-
cimento porque o OLHE nasce desde berço. Foi fundado 
em 2006 e criado no ano seguinte com a função de atuar 
junto aos atores e estudiosos que direta ou indiretamente 
interferem na vida dos idosos da cidade de São Paulo. 

A ONG não pretende atuar diretamente com o idoso, 
mas sim com quem lida com ele, como por exemplo, os 
profissionais cuidadores de idosos. Para isso, foram deter-
minadas quatro vertentes de trabalho1:

1. Comunicação – informar, divulgar e comunicar 
ações que beneficiem ou que melhorem a condição dos 
idosos na cidade. Exemplo: o Portal do Envelhecimento e 
a Revista Portal de Divulgação.

2. Formação – a partir da educação visa capacitar 
pessoas para que possam lidar com o idoso com maior 
entendimento do envelhecimento e suas implicações. 
Exemplo: o programa Cuidar é Viver que forma e apoia 
cuidadores de idosos.

3. Intervenção – atuar diretamente em nichos da ci-
dade compreendendo as dificuldades de enfrentamento 
com o idoso e interferindo de forma a contribuir para a 
melhora das relações. Nesta vertente encontramos o Con-
domínio Amigo do Idoso (nome original - hoje se chama 
Condomínio Amigo)

4. Pesquisa – com as especificidades acadêmicas dos 
componentes da ONG, esta vertente busca ampliar os da-
dos disponíveis sobre a população idosa na cidade de São 
Paulo a partir de pesquisas e construção de dados estatís-
ticos dessa população. Exemplo: criação de um Centro de 
Pesquisa OLHE.

Enfim, a missão da ONG OLHE, como escreve Ana Te-
resa Ramos2 é “disseminar, aplicar e transferir conhecimento 
qualificado sobre o envelhecimento e a longevidade humana 
para ser referencia como agente de transformação e renovação 
das praticas sociais que estimulem e sustentem um envelhecer 
com futuro. Para tanto, constitui-se como polo de pesquisa, for-
mação, intervenção, e comunicação através do desenvolvimen-
to de meios e estratégias que possam garantir qualidade de vida 
à população idosa, tendo, como alvos, profissionais, prestadores 
de serviço, familiares e os próprios idosos.”. 

1   Fonte: http://www.olhe.org.br/. Consultado em 18/12/2013. 

2   RAMOS, Ana Teresa. ...... Dissertação para obtenção do título de 
mestre apresentada em .... na PUC/SP.

Velhices Urbanas

dissertação - ANA CRISTINA - FINAL2.indd   174 2/24/14   3:44 PM



Velhices Urbanas: Seguras - Sustentáveis - Saudáveis | Ana Cristina Satiro de Souza Monteclaro Cesar | 2014 175

PROGRAMA CONDOMÍNIO AMIGO

Para esta dissertação, interessa aprofundamos no vetor 
de Intervenção da OLHE. É nele que encontramos o Pro-
grama Condomínio Amigo criado em 2007 a partir das 
inquietações dos integrantes da ONG. 

Na época, tivemos dois eventos que despertaram 
criação deste projeto – a publicação da pesquisa da Or-
ganização das Nações Unidas (ONU) intitulada Cidade 
Amiga dos Idosos (detalhada anteriormente) e uma notícia 
da época, publicada nas mídias eletrônicas de que uma 
senhora solitária estaria morta a mais de 5 anos no apar-
tamento sem que a vizinhança percebesse. O resultado foi 
de duas grandes inquietações para o grupo de profissio-
nais da ONG – o crescente envelhecimento populacional 
e a urbanização.

São Paulo é a cidade-sede da OLHE e também, uma 
selva de pedra com 27 mil condomínios e com 11% da 
população residente idosa na qual grande parte dessa po-
pulação idosa mora sozinha ou casal de idosos sem proxi-
midade ou a companhia de parentes.

O projeto Condomínio Amigo do Idoso (nome ori-
ginal3) foi criado para pensar e elaborar estratégias de 
apoio ou suporte para que os idosos moradores de con-
domínios possam manter a autonomia e independência 
por mais tempo contando com atenção capacitada dos 
funcionários do condomínio e em casos de emergência.

Seguindo os passos do Portal do Envelhecimento, em 
2008, o projeto Condomínio Amigo do Idoso foi vence-
dor da décima edição do Concurso Talentos da Maturi-
dade do então Banco Real e como prêmio recebeu aporte 
financeiro, apoio e capacitação para implantação de dois 
projetos pilotos e diretrizes para se tornar um projeto au-
tossustentável.

Foi dado início ao projeto piloto a partir do trabalho 
de uma equipe multidisciplinar formada por jornalista, fi-
sioterapeuta, pedagoga e arquiteta. Todas capacitadas para 
o universo gerontológico.

Foram escolhidas duas regiões na cidade – subprefei-
tura da Sé e da Mooca, ou seja, as mesmas regiões pre-
viamente conhecidas pelo volume de moradores idosos 

3   O nome original Condominio Amigo do Idoso foi alterado em 2009 
por dificuldade de aceitação do próprio idoso que acabava por reduzir a adesão 
dos mesmos no projeto. O nome foi reduzido para “Condomínio Amigo”.
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e atendidas pelo projeto “Acompanhante de Idosos4” há 
pelo menos três anos com ações voltadas para o cuidado 
domiciliar e orientações as AVD´s.

Na primeira região o edifício selecionado foi o Copan 
e para a segunda o IAPI / MOOCA.

O trabalho do projeto foi dividido em duas etapas – 
uma de levantamento de dados e outra de capacitação.

Para a primeira etapa são feitas pesquisas na região, en-
torno e no condomínio pela equipe do projeto enquanto a 
área de arquitetura é levantada com detalhamento do edi-
fício e apuração dos pontos fracos e fortes dos ambientes 
para o uso autônomo e independente dos idosos.

No segundo momento, de posse do resultado dos da-
dos levantados são agendadas aulas de capacitação com 
os funcionários para educá-los quanto às necessidades e 
particularidades do envelhecimento frente ao ambiente 
construído e a vida em sociedade. 

No caso do Copan pelo volume de funcionários os 
cursos de capacitação (oficinas) ficaram restritos aos fun-
cionários trazendo resultados bastante satisfatórios como 
podemos perceber pelo depoimento do funcionário Sr. 
Fábio Vieira de Araújo: “A dinâmica que fizemos durante o 
curso foi fantástica, não tinha noção de que um idoso tinha 
tanta dificuldade física assim e sentir isso através da venda 
nos olhos e de outras coisas que fazem parte da dinâmica me 
ajudou a olhar tudo em volta com outros olhos”5.

Dentre os assuntos abordados nas oficinas ressaltamos a 
quebra dos mitos do envelhecimento visando romper com 
estereótipos e construir um novo olhar sobre o idoso. As ques-
tões de autonomia são trabalhadas nos encontros, apontando 
as fragilidades e mudanças fisiológicas advindas com o enve-
lhecimento, tanto o normal quanto o patológico auxiliando 
no reconhecimento de ambos quando no contato com pes-
soas idosas. Exercícios de vivencias das fragilidades físicas no 
próprio condomínio apontando os resultados obtidos com as 
pesquisa dos espaços construídos do condomínio orientando 
sobre acessibilidade, riscos de quedas e principalmente a sen-
sibilização quanto às necessidades e dificuldades dos idosos. 
Como fechamento do curso, fala-se das relações condominiais, 
dos conflitos entre gerações e dificuldades de comunicação.

4   Programa detalhado anteriormente.

5   Disponível em: http://www.olhe.org.br/projetos/intervencao/
condominio-amigo.html. Consultado em: 18/12/2013.

Fachada lateral do Copan. Foto 
da autora, em 18/12/2013.
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Enfim, para esta pesquisa focaremos em analisar o 
material coletado na primeira etapa do projeto – o deta-
lhamento do edifício na visão da gerontologia ambiental. 
Porem, fazendo uma relação direta com os dados coleta-
dos dos usuários e das percepções sentidas pelo olhar e 
vivencia da pesquisadora. 

PERCEPÇÕES NO COPAN

“Sou completamente apaixonada pelo Copan, aqui nós 
temos acesso a tudo, aos bares, teatros, trabalho, o Copan é o 
único cartão postal do mundo habitado e morar aqui não é 
para qualquer um. Se todos os prédios tivessem essa iniciativa 
de abraçar essa causa seria ótimo e acho que esse projeto Con-
domínio Amigo vai ter muitas vertentes”. 

Fátima Sueli Dau de Freitas4

O Edifício Copan projetado na década de 50 por en-
comenda da Companhia Pan-Americana de Hotéis e Tu-
rismo mantém, nos dias atuais, o status de um dos mais 
importantes e emblemáticos edifícios de São Paulo em 
parte pelas suas linhas sinuosas, livres e sensuais como 
descritas pelo autor Oscar Niemeyer.

Para a elaboração do projeto, Oscar Niemeyer contou 
com a colaboração do Arquiteto Carlos Alberto Cerqueira 
Lemos e com a dinâmica urbana da época em que fomentava 
o desenvolvimento e especulação imobiliária na região cen-
tral. O Copan fazia parte deste desenvolvimento e engrossava 
a promessa de “verticalização no modelo americano”6 com a 
liberação do gabarito máximo nos edifícios.

Como proposta inicial o Copan seria dividido em dois 
edifícios um residencial com 30 andares e outro que abri-
garia um hotel com 600 apartamentos e ambos estariam 
ligados por uma marquise. Nem tudo correu como pre-
visto e teve correções de curso sendo construído apenas o 
edifício residencial.  

Mesmo assim, dentro deste contexto de consolidação 
da metrópole e localizado no movimentado centro da ci-
dade, o Copan marca o território com volumosos núme-
ros - tem 115 metros de altura, 35 andares sendo três deles 
comerciais e mais dois subsolos e moram cerca de cinco 
mil residentes distribuídos nos 1160 apartamentos dos 

6   Disponível em: http://www.copansp.com.br. Consultado em 
15/12/2013.
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seis blocos independentes, mas conectados pelo térreo. 
Conta com 99 funcionários efetivos em diversos cargos 
como porteiros, vigias, administrativos.

O térreo possui 72 lojas comerciais e, antigamente, um 
cinema – o Cine Copan que funcionou até 1986. Posterior-
mente, o cinema deu lugar para uma igreja, mas que esta 
interditada desde 2008. Quanto às lojas muitas estão em 
funcionamento há mais de 20 anos e poucas são novas, mas 
todas recebem muitos clientes diariamente devido ao gran-
de fluxo de pessoas residentes ou não no térreo do Copan.

Neste momento, faremos uma breve pausa para con-
siderações: 

O Copan entra neste trabalho primeiro porque entre 
os cinco mil moradores, aproximadamente, 10% é idoso, 
sendo um número bastante expressivo. O sindico do pré-
dio é o mesmo a mais de duas décadas, o Srº Afonso Celso 
que também é idoso.

Há um grande volume de idosos moradores na região 
central da cidade que mesmo não morando no Copan fa-
zem uso a área comercial.

Particularidades como estas, despertaram interesse da 
ONG OLHE – Observatório da Longevidade Humana e 
Envelhecimento em aplicar o projeto Condomínio Amigo 
do Idoso no Copan, conforme mencionado acima. Tive a 
satisfação de fazer parte da equipe.

Antes ainda, pelo fato de trabalhar diariamente no pré-
dio vizinho ao Copan, o Edifício Itália e ser frequentado-
ra assídua do térreo do Copan há 13 anos. Um café no 
Café Floresta com clientes, um almoço no Bar da Dona 
Onça, um reparo na roupa na oficina de costura da “es-
quina”, uma adoçada no dia na CacauShow ou um pedaço 
de bolo na “melhor fatia do pedaço” e semanalmente um 
cuidado com a beleza na Terez Cabeleireiro. 

Assim, analisar o Copan é somar ao trabalho o olhar 
e a percepção que venho tento diariamente da vida no 
Copan. Principalmente em lugares como o cabeleireiro 
que atende regularmente todas as senhoras residentes do 
edifício chamando-as pelo nome, com conhecimento de 
detalhes da vida e rotina dos moradores. Inevitavelmente, 
percebo que para as senhoras idosos do Copan ir ao salão 
de beleza é mais que um cuidado estético é conversar com 
amigos e em especial a amiga, dona do salão, Dona Tereza 
no auge dos seus 70 anos de idade.

Foto do Copan em construção - déca-
das de 50 e 60. Disponível em: http://
www.skyscrapercity.com/showthre-
ad.php?t=1170407&page=3. Consul-
tado em: 15/12/2013.
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Nestes 13 anos de idas e vindas ao Copan, não pude 
evitar ser sensível a tema que venho trabalhando. Ele esta 
em toda parte e o vejo e ouço nas minhas experiências 
vividas e, sobretudo em impressões percebidas em áreas 
aparentemente não relacionadas.7

Mas veremos o quanto mais podemos entender do Co-
pan e seus moradores idosos a partir das visitas ocasionadas 
pelo projeto Amigo do Idoso e das experiências vividas.

Em, 2009, como parte do trabalho do Projeto do Con-
domínio foram feitas visitas técnicas com autorização pré-
via do sindico que indicou o acompanhamento de um 
funcionário as áreas comuns do edifício e nos blocos resi-
denciais A, B, C, D, E e F. 

Para o trabalho, foi fornecida uma planta do térreo sem esca-
la, pelo síndico o Sr. Afonso. Bem como autorizado o uso de má-
quina fotográfica para registro das imagens que veremos a seguir.

CIRCULAÇÃO GERAL NO TÉRREO (ÁREA DE 
COMÉRCIO E ACESSO AOS BLOCOS)

Acessos ao edifício

O edifício Copan possui ao longo de sua curva várias entra-
das com calçadas livres de obstáculos aéreos porem sem nivela-
mento adequado, apenas uma rampa para vencer o desnível da 
rua e como um todo apresenta condições ruins de conservação. 

Em janeiro de 2012, foi regulamentada em São Paulo a 
Lei 15.442 de 09 de setembro de 2011, que estabelece um 
novo padrão de fiscalização para as calçadas da cidade, dis-
põe sobre a limpeza de imóveis, o fechamento de terrenos 
não edificados e a construção e manutenção de passeios, 
bem como cria o Disque-Calçadas.

A fim de evitar multas o proprietário do lote ou condo-
mínio lindeiro a calçada deve adequar a mesma calçadas 
conforme orientações do “Guia Passeio Livre” 8 editado 
pela Prefeitura de São Paulo.

7   A leitura do livro: Sobre o Artesanato Intelectual do C. Wrght Mills 
ampliou minha capacidade de percepção do que acontece ao redor ao discorrer 
sobre a importância dessas vivencias para produção acadêmica. Jamais deixarei 
de sentir enquanto pesquiso.

8   Disponível em: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/
upload/subprefeituras/calcadas/arquivos/cartilha_-_draft_10.pdf. Consultado 
em 18/12/2013.

Mapa Do Índice De Envelhecimento 
Da População Residente No Municí-
pio De São Paulo (%), 2009.

Fonte: Atlas da Saúde da Cidade de São Paulo. 
Elaborado pelo Instituto Via Pública. Prefeitura 
Municipal de São Paulo. Secretaria Municipal de 
Saúde, setembro de 2011. Disponível em: http://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/
arquivos/publicacoes/atlas_da_saude_da_cidade_de_
sao_paulo.pdf. Consultado em: 15/12/2013.

Edifício Copan localizado na Avenida 
Ipiranga, Bairro República, SP.
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SITUAÇÃO ENCONTRADA SITUAÇÃO IDEAL 

Calçada estreita, pavimento irregular e 
com obstáculos

Calçada dividida em faixas de usos – equipamentos, circula-
ção e acesso ao edifício. Calçadas com até 2,00 metros de 
largura devem ser divididas em 02 faixas diferenciadas por 
textura ou cor e as com mais de 2,00 metros de largura de-
vem ser divididas em 03 faixas, também diferenciadas como 
mostra a figura acima.

Mesmo nível de acesso á edificação. Havendo necessidade de vencer desnível para acesso a edi-
ficação o mesmo deve ser construído com rampa.

SITUAÇÃO ENCONTRADA SITUAÇÃO IDEAL 

Velhices Urbanas
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Circulação interna semi-pública do edifício

Todo o espaço interno do edifício destinado à circula-
ção no térreo é amplo o suficiente para que pessoas acom-
panhadas ou não e/ou com instrumentos de apoio ou não 
transitem sem dificuldade. 

Na visita observou-se que o piso é bastante adequado 
e nivelado para evitar acidentes exceto em dias de chuvas 
que podem gerar zonas de risco nas entradas. 

Quanto ao comércio, o nível das lojas é superior ao da 
circulação resultando em degrau na maioria das portas.

Não foi encontrado por toda a área de circulação sina-
lização tátil para indicação de caminhos e equipamentos 
como telefones públicos. A linha de guia muito usada por 
pessoas com deficiência visual ou baixa visão é constante-
mente interrompida por vasos ou equipamentos que cor-
tam a sequencia.

SITUAÇÃO ENCONTRADA SITUAÇÃO IDEAL 

As rampas de acesso da rua a calçada cons-
trução irregular e sem sinalização.

As rampas de acesso da rua a calçada 
devem ter piso regular, inclinação ade-
quada e ter sinalização tátil. Quando loca-
lizadas nas esquinas a construção é res-
ponsabilidade da subprefeitura da região.
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Largura bastante adequada dos corre-
dores internos onde é possível caminhar 
duas pessoas lado a lado. Sendo neces-
sário o uso de algum equipamento de 
apoio haverá espaço suficiente. 

Foram encontrados alguns obstáculos 
ao longo das áreas de circulação o que 
pode gerar risco de queda para idosos, 
dificuldade de apoiar-se ou guiar-se pela 
parede.
Falta sinalização tátil por todo o piso indi-
cando os caminhos e a presença de des-
níveis para pessoas com baixa visão ou 
deficiência visual.

A sinalização tátil no piso pode ser do tipo 
de alerta ou direcional. Ambas devem ter 
cor contrastante com a do piso adjacente, 
e podem ser sobrepostas ou integradas ao 
piso existente, atendendo às seguintes con-
dições: 
a) quando sobrepostas, o desnível entre a 
superfície do piso existente e a superfície do 
piso implantado deve ser chanfrado e não 
exceder 2 mm; 
b) quando integradas, não deve haver desní-
vel. ABNT NBR 9050/94. Pg. 30. 

Dimensões referenciais para deslocamento 
de pessoas em pé, ABNT NBR 9050/94. Pg. 
05. 

SITUAÇÃO ENCONTRADA 

SITUAÇÃO ENCONTRADA 

SITUAÇÃO IDEAL 

SITUAÇÃO IDEAL 
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SITUAÇÃO ENCONTRADA 

SITUAÇÃO ENCONTRADA 

SITUAÇÃO IDEAL 

SITUAÇÃO IDEAL 

A sinalização visual vertical é confusa e 
pressupõe conhecimento técnico de leitura 
de planta. Além disso, não possui localiza-
ção fácil, altura, cor e contraste adequados. 

A sinalização visual vertical deve aten-
der aos requisitos de espaçamento, pro-
porção e altura do texto, acabamento e 
contraste, conforme norma. A altura da 
sinalização visual deve estar em confor-
midade com os alcances e cones visuais 
estabelecidos na norma. A sinalização 
visual em áreas de circulação, quando 
suspensa, deve ser instalada a uma altu-
ra livre mínima de 2,10 m do piso. ABNT 
NBR 9050/94. Pg. 28. 
Foto disponível em: http://jie.itaipu.gov.
br/. Consultado em: 18/12/2013.

A sinalização tátil de alerta deve ser ins-
talada perpendicularmente ao sentido de 
deslocamento quando há obstáculos sus-
pensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura 
do piso acabado, que tenham o volume 
maior na parte superior do que na base, 
devem ser sinalizados com piso tátil de 
alerta. A superfície a ser sinalizada deve 
exceder em 0,60 m a projeção do obstá-
culo, em toda a superfície ou somente no 
perímetro desta, conforme figura. ABNT 
NBR 9050/94. Pg. 31.

Os equipamentos públicos não possuem in-
dicação de acesso, indicação de localização 
nem sinalização tátil. 

A altura em que foram instalados os telefo-
nes possibilita o uso tanto de pessoas em pé 
quanto sentadas.

dissertação - ANA CRISTINA - FINAL2.indd   183 2/24/14   3:44 PM



Velhices Urbanas: Seguras - Sustentáveis - Saudáveis | Ana Cristina Satiro de Souza Monteclaro Cesar | 2014184

Hall Social no Térreo de acesso aos Blocos Residen-
ciais (A, B, C, D, E e F)

De forma geral, todos os acessos aos blocos residen-
ciais são bastante adequados. Os vão são apropriados para 
passagem de duas pessoas ao mesmo tempo ou mesmo de 
uma cadeira de rodas. 

Com exceção do acesso ao Bloco E, não há desnível a 
ser vencido nos demais blocos o que reduz bastante o risco 
de queda. O degrau no Bloco E é de  3,5 cm de altura ou 
seja, bastante pouco e de fácil solução conforme orienta-
ção técnica da ABNT NBR 9050/04.

Quanto ao mobiliário das portarias, são bastante ade-
quados, área de aproximação e contato visual devido à 
adequada altura. Apenas no Bloco E poderia ser feito novo 
layout de distribuição dos móveis adequando a circulação 
permitindo assim acesso aos elevadores, visto que, nas me-
didas observadas é bastante limitada.

Em todos os blocos observou-se o uso inadequado 
de sinalização visual para indicação do bloco como, por 
exemplo, o Bloco A que está com a placa muito acima do 
cone visual e instalada no pilar longe da entrada principal.

Mais uma vez, não vimos sinalização tátil indicativa 
de mudança de nível e de caminho tão importante para 
pessoas de baixa visão ou com deficiência visual. 

Pelo grande volume de moradores idosos no edifício, 
seria interessante ter bancos ou cadeiras em locais próxi-
mos às entradas dos blocos ou mesmo próximo ao ele-
vador para descanso e possibilidade de contato entre os 
moradores.

Velhices Urbanas
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SITUAÇÃO ENCONTRADA 

Acessos livres de obstáculos, sem desnível e com vãos e 
aberturas adequadas para passar duas pessoas ou pessoas 
que necessitem de equipamentos de auxilio como bengalas 
ou cadeira de roda. Figura: ABNT NBR 9050/94. Pg. 07.
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SITUAÇÃO ENCONTRADA 

Esteja à pessoa em pé ou sentada sempre 
terá alcance manual para comunicação e in-
teração com os porteiros. Figura: ABNT NBR 
9050/94. Pgs. 09 e 10.

Velhices Urbanas
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SITUAÇÃO ENCONTRADA 

O acesso aos elevadores e manobra de 
entrada nos mesmos é bastante ade-
quado atendendo as recomendações 
técnicas da ABNT NBR 9050, quanto a 
áreas de alcance e manobra. Alem disso, 
encontra-se livre de obstáculos.  
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Circulação social privativa aos moradores para aces-
so aos apartamentos nos Blocos A, B, C, D, E e F.

O edifício é composto por diferentes tipologias dos 
apartamentos e consequentemente apresenta diferentes 
áreas circulação. 

Devido a limitações de autorização, não foi possível vi-
sitar todos os andares nem entrar nos apartamentos.

Vimos que nos Blocos A, C e D a largura do hall é de 
1,10m, ou seja, adequada no limite recomendado para a 
circulação de pessoas acompanhadas ou com instrumen-
tos de apoio principalmente quando considerada a área de 
abertura da porta do elevador. 

Nos andares visitados encontramos objetos e móveis 
de decoração que reduzem consideravelmente este espaço 
comprometendo a facilidade de acesso ao apartamento. 

Vimos que a iluminação, na maioria dos andares visi-
tados, é por sensor de movimento o que limita o tempo 
de iluminação muito abaixo do tempo necessário para o 
morador idoso entrar no apartamento, mesmo sendo in-
teressante para a redução no consumo de energia e mesmo 
em casos de segurança.

Em todos os andares dos cinco blocos visitados, havia 
um tapete ou capacho na porta dos apartamentos habita-
dos sem fixação no piso e consequentemente resultando 
em degrau. 

A sinalização indicativa dos andares esta instalada aci-
ma do cone visual e inadequada no tamanho e contraste 
de letra conforme orienta a norma técnica. Nos blocos B, 
E e F a circulação no hall social é bastante ampla e cons-
tantemente iluminada. 

A indicação do número dos apartamentos é bastante 
reduzida e talvez este seja um indicador do uso de mobi-
liário e capachos para individualização e caracterização da 
unidade, visto que na maioria dos blocos as portas, por 
ordens do condomínio, devem ser iguais.

Velhices Urbanas

dissertação - ANA CRISTINA - FINAL2.indd   188 2/24/14   3:44 PM



Velhices Urbanas: Seguras - Sustentáveis - Saudáveis | Ana Cristina Satiro de Souza Monteclaro Cesar | 2014 189

BLOCO A

BLOCO B

BLOCO C
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BLOCO D

BLOCO E

BLOCO F
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Percepções no IAPI - Mooca

O ano de 1930 marca a transição da economia do es-
tado de agro-exportação para a industrialização. Onda há 
indústria, há trabalhador. Onde há trabalhador deve haver 
moradia. E assim se faz um cenário de desenvolvimento 
urbano favorável à criação dos primeiros institutos de apo-
sentadoria que aconteceu no início da década de 30. 

Uma figura marcante no IAPI e que desenho o concei-
to projetual dos conjuntos, foi o engenheiro civil, Carlos 
Frederico Ferreira contratado em meados de 1938 para 
realizar o trabalho em conjunto com Waldir leal e Mario 
Henrique Glicério Torres.

O projeto para o Conjunto Residencial Realengo fo-
mentou uma pesquisa tipológica e tecnológica que emba-
saria os projetos posteriores. Foi desenvolvido um proces-
so produtivo das obras quanto à construção da lógica de 
modulação e seriação, principalmente a partir da inovado-
ra opção pela produção dos blocos de concreto fabricados 
no próprio canteiro de obras que dispensava o trabalho de 
reboco e pintura. 

A ação do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Industriários, considerada tanto por sua dimensão quan-
titativa, quanto pelo conceito de habitação em massa for-
mulado por seus técnicos, tornou-se o principal órgão res-
ponsável pela produção habitacional pública da história 
daquela época. (BOTA, 2011: 253)

Ainda que o IAPI tenha centralizado sua produção de 
projetos nas mãos do engenheiro Ferreira, era recorrente 
a encomenda de projetos a arquitetos de fora do Instituto 

Vista aérea do conjunto na época da 
conclusão das obras

(Fonte: BRUNA, 2010. p. 121 - FARAH, Maria Ferreira Santos. Estado 
Previdência Social e Habitação. São Paulo, FFLCH-USP, 1983. (Dissertação 
de mestrado) in BRUNA, 2010. p. 121.)

(Fonte: Revista dos Industriários, 1950 e 1949. in 
BRUNA, 2010. p.188).

Unidades habitacionais entre 1946 e 1950.
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sendo o projeto do Conjunto IAPI na Mooca, com 476 
unidades, o último de encomenda externa e de autoria do 
arquiteto Paulo Antunes Ribeiro, entre 1946 e 1950.

O terreno do IAPI-MOOCA foi doado pelo Iapetc9, e 
esta localizado entre a rua dos Trilhos e a rua Cassandoca 
que eram importantes vias de trânsito da época, no então 
bairro do Alto da Mooca.

Bruna nos conta que “As obras de urbanização, com-
preendendo abertura e pavimentação de logradouros, rede 
de esgotamento de águas pluviais e cloacais e abastecimento 
de água potável e de energia elétrica, foram custeadas pelo 
Instituto. Dispõe do conjunto de playground, com aparelhos, 
reservado ao uso dos moradores.” (BRUNA, 2010. p.187)

Os telhados dos edifícios são de água única e assim 
como os do conjunto Vila Guiomar em Santo André, 
fazem a costura entre os elementos racionalistas e mo-
dernistas. 

Nesta mesma linha está o térreo onde os pilotis não 
liberam totalmente o solo, somente resguardam o acesso 
aos apartamentos do sol e marcam a transição entre os 
espaços abertos e o privado dos blocos.

9   Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes 
e Cargas.

Planta padrão dos  
apartamentos redesenhados. 

(Fonte: BRUNA, 2010. P. 191)
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O projeto inicial parte da implantação de 17 torres in-
tegradas por um grande espaço livre no térreo do terreno 
onde estão claramente determinadas as condicionantes do 
movimento moderno a partir do uso semipúblico dos es-
paços internos do conjunto.

“Originalmente, os edifícios eram integrados 
pelo espaço do térreo em comum, incluindo ai 
uma boa porção de espaço livre entre os edifícios 
mais altos, no quarteirão central. Com o tempo, 
o espaço comum que havia entre os prédios foi 
loteado e murado. O espaço livre no quartei-
rão central foi cercado e transformado em área 
privativa dos moradores do conjunto. O espaço 
público, dessa maneira, passou a ser constitu-
ído apenas das ruas e calcadas que acessam o 
conjunto. Não há espaços para abrigar vagas de 
estacionamento. Também se constituem em es-
paço semiprivado a circulação vertical de cada 
bloco, que se dá por caixas de escada que aces-
sam dois apartamentos por andar. O espaço pri-
vado constitui-se nas unidades habitacionais.” 
(BRUNA, 2010. p.190.)

A visita ao condomínio aconteceu em decorrência de 
um trabalho realizado pelo OLHE – Observatório da 
Longevidade Humana e Envelhecimento10 em decorrên-
cia do mesmo projeto Condomínio Amigo do Idoso uma 
vez que o IAPI Mooca tem 576 unidades habitacionais 
onde residem aproximadamente 2.300 pessoas sendo que 
cerca de 80% delas são idosas.11

O IAPI Mooca, que carrega em sua história a conquista 
habitacional da classe operária, abriga hoje os operários ido-
sos, seu filhos, netos e alguns bisnetos que encontram boas 
condições de moradia e localização dentro da metrópole.

A visita ao IAPI assim como a do COPAN teve como 
foco de observação dos espaços o conceito de gerontologia 
ambiental. Olhamos a capacidade ambiental de atuação 
como agente de prevenção de eventos inesperados e de 
acidentes aumentando o senso de auto-eficácia e auto-
-estima dos idosos, conforme descritos anteriormente.

A visita aos edifícios do IAPI aconteceu em 2009, an-
teriro ao inicio desta dissertação, e ficou restrita nos se-
guintes pontos:

10   www.olhe.org.br

11   RAMOS, Ana Teresa. .......  pg. 41

Foto Aérea do Conjunto Residencial 
IAPI - Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Industriários

Fonte: http://maps.google.com.br/maps
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Não tivemos autorização para visita aos apartamentos;

Tivemos acesso às áreas comuns de alguns dos 17 edi-
fícios visto que a configuração atual do conjunto é de 
condomínios independentes. Assim, foram feitas visitas 
técnicas, com orientação e acompanhamento de um fun-
cionário, pelas áreas comuns dos seguintes prédios -  A-02, 
A-04, A-05, A-06, E-07 e E-08. 

Foi autorizado o uso de máquina fotográfica12 para re-
gistro das imagens e levantamento “in loco” das situações 
encontradas e foram feitas algumas medições de verifi-
cação. Não foi fornecido material técnico como plantas 
ou desenhos. Os prédios estão, atualmente, divididos em 
condomínios independentes, com espaços e serviços in-
dividualizados e principalmente todos apresentam seus 
espaços térreos fechados por grades e portões automati-
zados. 

Entendemos ser este um desdobramento natural das 
condições atuais de segurança ou talvez “insegurança” vi-
vida nas grandes metrópoles. Como exemplo do medo, 
muitos edifícios  instalaram de um segundo portão junto 
às escadas de acesso as unidades. 

Em conversa com alguns moradores intrigados com a 
movimentação fotográfica, confirmou-se que a maioria 
dos moradores é composta por filhos ou filhas  próximos 
dos 60 anos de idade, e que dividem as acomodações das 
unidades habitacionais com seus netos e genro ou nora. 

Foram poucas as famílias pioneiras na aquisição do 
imóvel na época de lançamento que venderam e mudaram 
do conjunto habitacional IAPI – Mooca. De qualquer for-
ma, em todas as falas houve a afirmação de que alugar ou 
comprar um apartamento em qualquer um dos prédios é 
algo bastante raro e, portanto trata-se de um empreendi-
mento de grande valor de mercado na região.

No contexto geral, os prédios visitados estão em bom 
estado de conservação ressaltando apenas, que as reformas 
e adequações às condições atuais de uso dos prédios se 
deram de forma individualizada e não necessariamente, 
respeitando ou preservando as especificações técnicas do 
projeto original. Com isso, os edifícios têm fachadas dife-
rentes pelos novos fechamentos e acabamentos instalados.

12   Todas as fotos apresentadas abaixo são da autora.

Grades no acesso restrito as 
unidades. 

Fechamentos e portões de 
acesso aos condomínios.
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O entorno dos edifícios sofreu adensamento popu-
lacional e comercial ao longo do tempo. Mesmo assim, 
as vias públicas de acesso aos edifícios apresentam pouco 
transito e boas condições circulação dos pedestres com 
calçadas adequadas e largas que atendem ao “Guia Passeio 
Livre” da cidade de São Paulo. 

Rua Jerônimo de Mendonça

Rua com pouco transito de automóveis, 
velocidade limitada e reduzida por lomba-
das o que favorece a segurança e circu-
lação do pedestre. As calçadas estão em 
bom estado de conservação.

1. Faixa de Acesso  
(sem largura mínima)

2. Faixa livre  
(largura mínima = 1,20m)

3. Faixa de Serviço  
(largura mínima = 0,75m)

Deve evitar o plantio da espécie Coroa-
-de-Cristo (Euphorbia milii) por ter nu-
merosos espinhos afiados em forma de 
agulhas e que contém um fluído branco-
-leitoso que pode provocar irritação em 
contato com a pele e intoxicação se co-
locado em contato com mucosas ou in-
gerido. Se os olhos forem atingidos, esse 
látex pode provocar perfuração da córnea 
e, conseqüentemente, cegueira, ou seja, 
é uma planta tóxica e deve ser evitada, 
principalmente em áreas públicas de cir-
culação de pessoas e animais.

SITUAÇÃO ENCONTRADA 
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 A faixa livre de circulação de pedestres e a faixa de 
serviços onde devem estar a vegetação e os equipamentos 
estão adequadas e correspondem as orientações técnicas. 
O piso da calçada atende ao recomendado e está em bom 
estado. Deve ser sempre preservada a boa condição do 
piso assim estará garantida a segurança. 

Não foi visto rampa de acesso para o cadeirante nas 
calçadas próximo aos edifícios visitados.

Na faixa livre de circulação de pedestre recomenda-se 
a determinação desse espaço com diferença de piso ou de 
cor da faixa de serviço a fim de melhorar as condições de 
segurança e conforto, principalmente, quanto às necessi-
dades do pedestre idoso.

   Para uma pessoa com deficiência visual ou com bai-
xa visão, praticar a locomoção independente é uma das 
atividades mais difíceis e deve ser executada utilizando as 
informações e os recursos disponíveis nos espaços e, cap-
tadas, principalmente, pelas percepções táteis. 

Assim, a sinalização tanto tátil como visual deve ser 
bem definida e clara para a rápida compreensão, escolha 
de preferências e segurança como pintura nas lombadas e 
faixas de pedestres; guia rebaixada nas esquinas e sinaliza-
ção quanto à entrada e saída de veículos.

Velhices Urbanas
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Acesso aos edifícios

Os edifícios são similares na planta dos apartamentos 
e distribuição nos andares e a área de terreno e topogra-
fia do mesmo, varia em todos os edifícios visitados. Com 
isso, tem condomínio com mais área de jardim ou maior 
desnível na circulação principal de distribuição para os 
apartamentos ou mais rampas ou escadas.

Sendo assim, avaliamos que diante dessa diversidade 
de implantação dos edifícios serão listados junto com as 
fotos alguns pontos críticos e positivos dos edifícios visi-
tados com algumas recomendações gerais para o térreo.

SITUAÇÃO ENCONTRADA SITUAÇÃO IDEAL 

Entrada do edifício A-05 Exemplo adequado de rampa de acesso 
a calçada para cadeira de rodas, carrinho 
de bebê e pessoas com dificuldade de 
mobilidade.
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SITUAÇÕES ENCONTRADAS

Cobertura para portão apropriada 
para proteção enquanto espera 
ser atendido ao interfone. Atendida 
a medida mínima 90 cm.

Ausência de cobertura no percurso 
até o edifício.  

Piso antiderrapante – ideal para 
circulação com segurança quando 
piso estiver molhado.

Ausência de sinalização tátil para 
orientação de riscos, mudança de 
direção e caminho.

Caminho nivelado, antiderrapan-
te e com linha guia na lateral que 
para pessoas com baixa visão e 
usuária de bengala ajuda na orien-
tação do caminho.

Evitar interrupções ou sinaliza-las 
com sinalização tátil.

Velhices Urbanas
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As áreas do térreo destinadas a jardim são importan-
tes para a aproximação do morador, das grandes cidades, 
com o meio ambiente. Elas devem garantir o contato com 
o verde pela contemplação visual e ocupação desses espa-
ços em momentos de lazer, descanso e contato social entre 
os condôminos. Para tanto o acesso a estas áreas deve ser 
seguro e os equipamentos adequados para pessoas idosas 
como bancos com apoio de braços, piso antiderrapante e 
sem desnível. Recomenda-se o uso de exemplares frutíferos 
para favorecer a vinda de pássaros nos espaços ajardinados.

SITUAÇÕES ENCONTRADAS

Recomendações para os acessos ao edifício: as calça-
das devem sempre que possível, atender ao manual de 
passeios públicos da Prefeitura de São Paulo. Deve haver 
sinalização visual e mapas táteis nos acessos sociais ao edi-
fício para localização e direção que o usuário deve seguir, 
bem como dar condições pela sinalização, de escolha so-
bre qual o acesso lhe convém. Deve haver, sempre que 
possível proteção de chuvas para evitar piso molhado.

Circulação interna do edifício

Todo o espaço interno do edifício destinado a circula-
ção e distribuição para os blocos no térreo é amplo o su-
ficiente para que pessoas acompanhadas ou não e/ou com 
instrumentos de apoio ou não transitem sem dificuldade. 

Os Jardins são importantes para aproxi-
mação das pessoas com as plantas e os 
pássaros que serão atraídos em maior 
volume quando plantadas espécies arbó-
reas frutíferas

Áreas destinadas à contemplação com 
lugares de descanso que favorecem o 
convívio social e aproximação entre os 
condôminos.
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Na visita observou-se que o piso é cerâmico, nivelado com 
exceção de pequenos degraus de acesso para esta circula-
ção principal em dias de chuvas que podem gerar zonas 
de risco nas entradas. Em alguns edifícios essa área esta 
passando por reforma e apresenta zonas de risco devido 
a falta do piso, assim recomenda-se o isolamento desse 
obstáculo, bem como o uso de sinalização de alerta para 
os condôminos.

Devido o desnível dos terrenos a circulação principal 
dos edifícios apresenta diferentes níveis em relação ao ter-
reno por todo o seu comprimento, sendo necessário o uso 
de escadas para o acesso ao estacionamento. 

Durante a visita foi observado às escadas não são ergo-
métricas – ou seja, com medidas adequadas às dimensões 
humanas; além de apresentar variação de medidas na al-
tura dos degraus. Algumas escadas não possuem corrimão 
elevando o risco de queda. 

Em todos os edifícios não há sinalização visual no piso 
indicando inicio e término de escada ou degrau e esta si-
tuação é agravada pelo uso de pisos iguais na circulação e 
nas escadas.

Além disso, foi observado que em todos os edifícios vi-
sitados a circulação principal não apresenta guarda-corpo 
mesmo aonde o desnível chega a um metro de altura. Em 
alguns edifícios foi observado o uso de jardineiras fixas 
em alguns pontos da circulação, blocos vazados ou bancos 
que contribuem para a segurança no trajeto.

SITUAÇÕES ENCONTRADAS SITUAÇÕES IDEAIS

Escada sem qualquer item de segurança. Toda escada deve ser sinalizada e 
ter corrimão com começa antes da 
escada e termina depois. ABNT NBR 
9050/94. Pg. 32.

Velhices Urbanas
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SITUAÇÕES ENCONTRADAS

SITUAÇÕES ENCONTRADAS

SITUAÇÃO IDEAL

SITUAÇÃO IDEAL

Os espelhos e pisos de uma escada de-
ver ter medidas iguais em todos os de-
graus. ABNT NBR 9050/94. Pg. 45.

O guarda corpo é parte importante do 
conjunto de segurança do condomínio. 
Serve para dar proteção ao corpo das 
pessoas e sem ele, principalmente as 
crianças, podem ultrapassar ou projetar-
-se no espaço vazio até o chão. (imagem 
disponível em: http://grupoalphaseg.blo-
gspot.com.br/2012/)
Os corrimãos e guarda-corpos devem 
ser construídos com materiais rígidos, 
ser firmemente fixados às paredes, bar-
ras de suporte ou guarda-corpos, ofere-
cer condições seguras de utilização, ser 
sinalizados.
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SITUAÇÕES ENCONTRADAS

SITUAÇÕES ENCONTRADAS

SITUAÇÕES IDEAIS

SITUAÇÕES IDEAIS

Para vencer pequenos desníveis 
é recomendável a escolha da ram-
pa. Neste caso em especial por se 
tratar do trajeto do estacionamento 
ao apartamento. 
(Imagem disponível em:  http://pau-
loedsonc.blogspot.com.br/2013)

Todo degrau ou escada deve ter si-
nalização visual na borda do piso, 
em cor contrastante com a do aca-
bamento, medindo entre 0,02 m e 
0,03 m de largura. Essa sinalização 
pode estar restrita à projeção dos 
corrimãos laterais, com no mínimo 
0,20 m de extensão. ABNT NBR 
9050/94. Pg. 29, figura 58.

Escada sem sinalização de segurança e 
alerta.

Velhices Urbanas
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A iluminação observada prevalece nos pontos de aces-
so aos apartamentos. Esta deve ser mantida preferencial-
mente acessa por todo o período noturno principalmente 
onde não há proteção física dos desníveis.

SITUAÇÃO ENCONTRADA

A comunicação visual neste caso é indicativa dos apar-
tamentos e blocos e deve ser clara e estar localizada dentro 
dos limites do cone visual. Para o visitante do condomí-
nio a sinalização existe no dia da visita é bastante confusa 
e recomendam-se mudanças principalmente por se tratar 
de condomínios sem porteiros que poderiam auxiliar o 
visitante no percurso.

Esta localizada em pontos estratégicos 
da circulação no térreo.

SITUAÇÕES ENCONTRADAS SITUAÇÕES IDEAIS

Comunicação visual confusa e distante 
do ângulo de visão.

Recomenda-se a utilização de letras 
sem serifa, evitando-se padrões ou tra-
ços internos, fontes itálicas, recortadas, 
manuscritas, com sombras, com aparên-
cia tridimensional ou distorcidas (aparen-
tando ser excessivamente largas, altas 
ou finas). 
A figura mostra as distâncias máximas e 
mínimas adequadas para a leitura de tex-
tos. ABNT NBR 9050/94. Pg. 24.
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SITUAÇÕES ENCONTRADAS SITUAÇÕES IDEAIS

Indicação do edifício instalada mui-
to distante a bastante alta o que di-
ficulta a comunicação da informa-
ção desejada às pessoas.

Cone visual de uma pessoa em pé. 
ABNT NBR 9050/94. Pg. 15.

Hall no térreo

Nos edifícios visitados o Hall é considerado o espaço 
de acesso às escadas que aos apartamentos. O desenho de 
distribuição desse espaço é igual para todos os edifícios o 
que varia é que alguns fecharam com um portão o vão de 
2,45m limitando o acesso somente a pessoas autorizadas.

As portas dos apartamentos são de 72 cm o que é pe-
queno no caso de acesso com acompanhante ou uso de 
equipamento de auxilio. Foi observado o uso de tapetes 
sobrepostos ao piso e soltos na frente das portas inclusive 
do apartamento mais próximo às escadas.

A iluminação é adequada durante o dia visto que toda 
a escada apresenta um grande pano de vidro que garante a 
luminosidade, a atenção deve ser maior no período noturno 
visto que o único acesso aos apartamentos é pelas escadas. 

Velhices Urbanas
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SITUAÇÕES ENCONTRADAS

SITUAÇÕES ENCONTRADAS

SITUAÇÕES IDEAIS

SITUAÇÕES IDEAIS

O hall possui dimensões adequadas para 
acesso de pessoas com cadeira de roda, 
porém, para chegar aos apartamentos 
será necessária a ajuda para subir uma 
vez que não há elevador, apenas escada. 
ABNT NBR 9050/94. Pg. 08.

Durante a visita constatou-se que a tipologia dos apar-
tamentos e do Hal de acesso a eles é a mesma para todos 
os edifícios. Tivemos permissão de visita somente aos an-
dares do Edifício A-02.

Escadas – é a única possibilidade de circulação vertical 
do edifício. Os degraus apresentação dimensão adequada 
aos padrões ergométricos. Os degraus são de piso antider-
rapante, mas não possuem indicação visual de início ou 
término da escada. O corrimão das escadas dos edifícios 
visitados não atende as instruções técnicas da norma NBR 
9050 visto que está instalada depois de iniciada a escada e 
não são arredondados. A iluminação é garantida durante 
o dia pelo pano de vidro e recomenda-se que seja intensa 
durante a noite. Recomenda-se evitar usar o espaço dos 
degraus para decoração com plantas ou qualquer outro 
objeto, o degrau é para a circulação e o fato de ser em 
curva já limita bastante a área maior de piso.

Todo degrau ou escada deve ter sinaliza-
ção visual na borda do piso, em cor con-
trastante com a do acabamento, medindo 
entre 0,02 m e 0,03 m de largura. Essa 
sinalização pode estar restrita à projeção 
dos corrimãos laterais, com no mínimo 
0,20 m de extensão. ABNT NBR 9050/94. 
Pg. 29, figura 58.
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As escadas dos edifícios apresentam boa 
condição de iluminação por causa das gran-
des janelas. Tal iluminação é fundamental 
em uma área onde a atividade motora exige 
bastante atenção e percepção visual de todo 
o contexto para evitar acidentes.

SITUAÇÕES ENCONTRADAS

SITUAÇÕES ENCONTRADAS

SITUAÇÃO IDEAL

SITUAÇÃO IDEAL

O desenho da escada atende as normas an-
tigas de segurança onde era possível a cons-
trução de escadas com degraus em curva. 
Hoje devemos assegurar boas condições 
de uso nessas construções para tanto, é im-
portante que os degraus tenham sinalização 
conforme orientado anteriormente, estejam 
livres para a circulação (sem vasos como na 
foto) e que o corrimão atenda as especifica-
ções descritas na NBR 9050/04, pg.46. – co-
meçar antes e terminar depois da escada e 
ter empunhadura conforme desenho.

Velhices Urbanas
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Patamar de acesso aos apartamentos – Cada patamar da 
escada atende a 2 unidades privativas e serve de circulação 
para os andares superiores. Tem espaço bastante reduzido, 
dentro das mínimas medidas aceitáveis para a época de 
aprovação do projeto.

Nos andares visitados encontramos objetos e móveis 
de decoração que dificultam e limitam ainda mais este 
espaço. Vimos em aproximadamente todas a portas dos 
apartamentos um tapete ou capacho sem fixação e sobre-
posto ao piso resultando em degrau. 

SITUAÇÕES ENCONTRADAS

SITUAÇÕES ENCONTRADAS

Devemos evitar de um modo geral a instalação de 
maçanetas tipo bola como a da foto. A maçaneta das 
portas deve ser do tipo alavanca que favorece muito 
a abertura mesmo em situações difíceis. Além disso, 
a localização da fechadura superior a maçaneta são 
detalhes que contribuem para a independência do 
idoso no dia-a-dia.
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Positivo por existir um espaço como este para con-
vivência.

Negativo pelo acesso restrito e as limitações de uso.

Área Comum do Conjunto Residencial IAPI.

Por fim, conhecemos uma pequena área que por es-
forço comunitário permanece de uso comum dos mora-
dores de todos os prédios, mas bastante prejudicada pelas 
dificuldades e vícios contemporâneos da sociedade.  Os 
condôminos precisaram de rígidas regras de uso, limites 
gradeados e trancados do espaço de lazer e principalmen-
te, um constante olhar de controle sobre tudo e todos que 
por lá passam, ficam ou mesmo brincam.

Este espaço conhecido por Parquinho depende hoje de 
uma chave que esta sob a responsabilidade e cuidados de 
uma moradora idosa do conjunto. E todo esse quadro de 
individualização, insegurança, controle e restrição mos-
tram as condições contemporâneas de se viver na metró-
pole bastante distantes dos conceitos e modos de morar 
que buscavam os modernistas foi lapidado pelas necessi-
dades diárias somadas ao isolamento social pelo medo e a 
sobreposição da máquina ao homem nos dias atuais.

SITUAÇÕES ENCONTRADAS

Velhices Urbanas

dissertação - ANA CRISTINA - FINAL2.indd   208 2/24/14   3:44 PM



Velhices Urbanas: Seguras - Sustentáveis - Saudáveis | Ana Cristina Satiro de Souza Monteclaro Cesar | 2014 209

dissertação - ANA CRISTINA - FINAL2.indd   209 2/24/14   3:44 PM



Velhices Urbanas: Seguras - Sustentáveis - Saudáveis | Ana Cristina Satiro de Souza Monteclaro Cesar | 2014210

Programa Habitacional 
Vila Dignidade

  “Um “ninho seguro” – um espaço conhecido à nossa volta, onde 
sabemos que nossas coisas estão seguras e onde podemos nos concen-

trar sem sermos perturbados pelos outros – é algo de que cada indiví-
duo precisa tanto quanto o grupo.

Sem isso, não pode haver colaboração como os outros. Se você não 
tem um lugar que possa chamar seu, você não sabe onde está!

Não pode haver aventura sem uma base para onde retornar: todo 
mundo precisa de uma espécie de ninho para pousar.”

Lições de Arquitetura. Herman Hertzberger,1999. Pg. 28.

Velhices Urbanas
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Programa Habitacional 
Vila Dignidade

Ao tentarmos entender o término da República Melhor 
Idade e a criação da Vila Dignidade, ambos do CDHU, 
acabamos encontrando o FUTURIDADE.

Governo do Estado de São Paulo, fundamentado na 
Política Estadual da pessoa Idoso no Estado de São Paulo 
(Lei nº 12.548/2007) e no Plano de Ação Internacional 
para o Envelhecimento de Madri; lança, em 2008 para 
todo o estado, o Plano Estadual para a Pessoa Idosa de-
nominado FUTURIDADE1 e que é coordenado pela Se-
cretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social 
– SEADS2.

O Plano FUTURIDADE é pioneiro no Brasil por ter 
a missão de fortalecer a rede de atenção à pessoa idosa 
no estado, promovendo qualidade de vida principalmente 
àqueles que estão em situação de vulnerabilidade ou de 
risco a partir de dois eixos de trabalho – educação e mu-
nicípio.

Para isso, o trabalho principal do plano é articular e in-
tegrar as secretarias e órgãos públicos tanto estaduais como 
municipais, incentivando a criação e desenvolvimento de 
ações voltadas a atender os direitos dessa população idosa.

Para acompanhar o desenvolvimento e eficácia do Pla-
no, foi criado um convênio com a Fundação SEADE de 
monitoramento do impacto das ações e constante pro-
dução de índices estatísticos que são fundamentais para 
construção de números reais sobre as condições de vida da 

1   Disponível em: www.saude.sp.gov.br. Consultado em 
10/01/2014.

2   É o órgão gestor responsável pela Política de Assistência e 
Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo focado na atenção às 
pessoas em situação de vulnerabilidade social e descoberta dos seus 
direitos.
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pessoa idosa que servem de base para elaboração de planos 
de intervenção direta.

Toda ação do Plano FUTURIDADE esta fundamen-
tada no conceito de envelhecimento ativo da Organização 
Mundial de Saúde – OMS, entendido como o processo de 
otimização de oportunidade para a saúde, participação e 
segurança, no sentido de aumentar a qualidade de vida du-
rante o envelhecimento respeitando a cultura e o gênero3.

Com base nestes conceitos e na busca de quebrar com 
velhos paradigmas que marcam a realidade estereotipada 
da velhice o Plano tem a intenção de ressignificar o idoso 
no contexto social a partir de sete objetivos principais:

1. Divulgar o acelerado processo de envelhecimento 
populacional e suas especificações.

2. Fornecer dados e subsídios teóricos e técnicos aos 
agentes públicos para o fortalecimento da rede de atenção 
à pessoa idosa. 

3. Possibilitar a formação permanente de profissio-
nais com cursos de capacitação e distribuição de material 
de apoio sobre o assunto.

4. Incentivar a criação e atuação de conselhos muni-
cipais de idosos.

5. Inclusão da temática no ambiente escolar.

6. Articular ações e serviços dos vários setores: pú-
blico, privado e não governamental de inclusão social, 
cultural, intergeracional baseados no conceito de envelhe-
cimento ativo.

7. Promover ações de inclusão produtiva da pessoa 
idosa de forma a complementar a renda familiar e requa-
lificação profissional.

Um exemplo de ação do Plano é a articulação com a Se-
cretaria de Estado de Educação que implantou em 2.650 
unidades escolares estaduais, por meio do Programa da 
Saúde da Família, cursos, atividades culturais, palestras, 
entre outras voltadas às pessoas idosas.

Há também o Programa SP Amigo do Idoso4 bastante 
avançado na cidade de São Paulo a partir da implantação 

3   Envelhecimento Ativo, OMS/ONU, 2002.

4   Disponível em: http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/
portal.php/programas_spamigodoidoso. Consultado em: 10/01/2014.

Desenho adaptado da OMS, 2002.
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de centros-dia que visam acolher os idosos durante o dia 
para atendimentos primários de saúde, atividades cultu-
rais e físicas, além de eventos culturais e cursos que unem 
iniciativas de entidades e órgãos públicos e privados na 
construção de comunidades amigas do idoso.

O primeiro Centro de Referencia do Idoso – CRI im-
plantado é o do Bairro de Santana e hoje é referencia para 
a criação dos demais sendo visitado por profissionais, es-
tudantes e pesquisadores interessados neste tipo de abor-
dagem e atenção ao idoso.

Toda importância do Plano FUTURIDADE esta 
embutida nestas e em outras ações que contém seus fun-
damentos e apoio, porém não carrega a “marca” FUTU-
RIDADE nas divulgações o que é incoerente visto a im-
portância do Plano e seu objetivo primeiro de informar. 
O conhecimento do Plano é restrito aos interessados na 
área, trabalhadores e pesquisadores do envelhecimento.

Durante esta pesquisa, consultamos os técnicos da Se-
cretaria (SEADS) em conversa por telefone, e a primeira 
explicação que ouvimos foi quanto a importância de bas-
tidores do Plano para o desenvolvimento de diversas ações 
que acontecem por todo o Estado como o Programa Vila 
Dignidade (PVD). 

O PVD foi instituído em São Paulo, através da articula-
ção entre as Secretarias Estaduais da Habitação e a Secreta-
ria Assistência e Desenvolvimento Social, a celebrar convê-
nios entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano do Estado de São Paulo - CDHDUe os Municí-
pios, visando atender as diretrizes do Futuridade e a partir 
do Decreto nº 54.285 de 2009 que conforme determina5

Artigo 3º - O Programa Vila Dignidade tem por objetivo 
promover moradias e respectivas áreas de convivência social, 
adequadas às necessidades das pessoas idosas, a ser implemen-
tado em cumprimento às diretrizes do Plano Estadual para a 
Pessoa Idosa do Governo do Estado de São Paulo, denomina-
do FUTURIDADE, destinando-se:

I - ao atendimento às pessoas idosas com 60 (sessenta) anos 
ou mais, independentes para a realização das atividades de 
vida diária, com renda mensal de até 2 (dois) salários míni-
mos, preferencialmente sós ou sem vínculos familiares sólidos 
e residentes no município há pelo menos dois anos;

5  Disponível em: Fonte: http://www.cdhu.sp.gov.br/programas_
habitacionais/provisao_de_moradias/vila-dignidade.asp. Consultado em 
10/01/2014.
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II - à construção de moradias e respectivas áreas de convi-
vência social projetadas para as pessoas idosas, em núcleos ha-
bitacionais horizontais de até 24 (vinte e quatro) unidades;

III - à prevenção do asilamento de pessoas idosas, promo-
vendo sua independência e autonomia em moradias apro-
priadas ao ciclo de vida;

IV - ao fortalecimento da rede de proteção e defesa dos di-
reitos das pessoas idosas, inserindo a moradia como um com-
ponente da atenção integral à população idosa.

O primeiro condomínio Vila Dignidade construído 
foi em na cidade de Avaré. O Governo do Estado de São 
Paulo através do CDHU construiu em Avaré bem antes 
de 2010 o Conjunto Habitacional Camargo. 

Foi fácil chegar ao condomínio. Grandes empreendi-
mentos como o Conjunto Habitacional Camargo somen-
te são possíveis de serem implantados em áreas afastadas 
do centro da cidade. São localizados em zonas periféricas 
onde ainda existem glebas para serem loteadas devido à 
proximidade com a zona rural do Município.

Chegamos pela Rodovia João Mellão e rapidamente 
estávamos na portaria do condomínio.

 Todo o terreno do projeto habitacional Camargo era 
maior que 22 mil metros quadrados e foi enquadrado na 
lei de parcelamento do solo nº 6.766/79 que prevê a des-
tinação 5% da área total do projeto para uso institucional 
devendo ser doada ao Município que destina a implanta-
ção de equipamentos públicos.

O Programa Vila Dignidade é um equipamento pú-
blico constituído de casas adaptadas  para idosos em pe-
quenas vilas com área de convivência e acompanhamento 
social permanente com gestão municipal.

Assim, o Estado constrói o condomínio em área ins-
titucional do Município e doa toda construção e infraes-
trutura para a cidade sendo esta então, a responsável pela 
indicação e colocação dos moradores bem como pela ma-
nutenção e gestão do condomínio.

Três anos depois da primeira ocupação, visitamos a vila 
de 22 casas exclusivamente para idosos na cidade de Ava-
ré. A gestora municipal do condomínio autorizou nossa 
visita e permitiu fotografar o empreendimento, mas não 
pode nos acompanhar nomeando o zelador Sr. Nilton 
para nos receber.

Foto aérea do Google Earth de 
14/12/2004 em que já aparece o Conjun-
to Camargo e o ponto em amarelo é a 
área remanescente ainda desocupada.

Localização –Conjunto Habitacional 
Camargo e Condomínio Vila Dignida-
de, Rua João Manoel Fernandes , s/
nº – Chácara Camargo, Município de 
Avaré, SP.
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Mapa Rodoviário e localização do 
Condomínio. Fonte: http://viajeaqui.
abril.com.br

 Pela pequena portaria e único acesso ao condomínio, 
entramos na Vila e nos surpreendemos a cada olhar. Está-
vamos em alguma espécie de “ilha de sossego”, com árvo-
res, flores e pássaros por todo o lado. O ambiente parecia 
acolhedor pela beleza e cuidado que transparecia em cada 
detalhe. Porém, nossa surpresa foi dividida somente com 
o Sr. Nilton, o zelador. Parecia um lugar desocupado.

Todo o terreno é rodeado por casas e o interior compos-
to por jardim de convivência, contemplação, socialização 
e recreação. Por toda a área os desníveis são vencidos por 
rampas suaves e seguras pelo piso de cimento e corrimão 
por quase toda a circulação. Todo corrimão foi instalado e 
atende as recomendações da norma de acessibilidade.

O projeto de terraplenagem proporcionou ao condo-
mínio uma dinâmica espacial que parece ampliar a real 
dimensão da área de uso comum dos condôminos. Alem 
disso, quebrou a monotonia que estaria presente se fosse 
apenas uma volta pelo espaço. Há bem mais que isso ao 
subir e descer rampa, ao escolher este ou outro percurso. 
A cada escolha a paisagem muda. 

  Andando pelo condomínio encontramos um mora-
dor cuidando do jardim em frente a sua casa. A manuten-
ção mais densa que todo jardim exige é responsabilidade 
do  município mas pequenos plantios e cuidados são tra-
balhados pelos próprio moradores e que transparece um 
sentimento de pertencimento ao local que ultrapassa os 
limites privativos da casa e assume contornos de vida em 
comunidade. 

Neste sentido, o espaço de uso coletivo em questão, 
não se justifica nos interesses próprios de cada morador, 
mas sim diretamente no interesse de todos e na consciên-
cia da importância de cada morador na manutenção. Isto 
solidifica o caráter público do espaço permanentemente e 
sua melhora contínua pelo interesse comum.

Imagens cedidas pelo CDHU – As 
fotos tiradas logo após o termino da 
obra e ainda sem morador. Vila Digni-
dade de Avaré – 2010.
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“O segredo é dar aos espaços públicos uma 
forma tal que a comunidade se sinta pessoal-
mente, responsável por eles, fazendo com que 
cada membro da comunidade contribua à sua 
maneira para um ambiente com o qual possa se 
relacionar e se identificar.”(HERTZBERGER, 
1999.pg.45)

No programa do condomínio foram previstos e ins-
talados equipamentos que colaboram para interação en-
tre os moradores como o centro de conviv~encia. Nele 
há equipamento de TV e som, uma cozinha, banheiros 
acessíveis e uma sala de informática que no momento não 
esta funcionando como deveria, mas sim como depósito.

A eficiência arquitetônica buscada no projeto será efe-
tivada, em parte, pelas possibilidades de acesso ao edifício. 
Este centro tem fácil acesso por rampas e portas duplas 
envidraçadas o que conecta o interior com o exterior. 

Soubemos que o centro permanece aberto todo o tem-
po e os moradores podem contribuir para o ordenamento 
do lugar que acaba por embutir em cada um, o sentimento 
de zelar e de responsabilidade sobre o espaço pelo envol-
vimento resultante do fácil acesso, da organização, manu-
tenção e da divisão de responsabilidades de cada morador.

Dentro do centro há um quadro de avisos com infor-
mações sobre as atividades do mês. O isolamento no en-
velhecimento é tamanho que geralmente, a rotina diária 
do idoso se resume a acordar e esperar pelo almoço, espe-
rar pelo lanche, esperar pela janta e finalmente, dormir. 
Quando há uma previsão de evento futuro a ansiedade é 
enorme podendo ocasionar descontrole de pressão arte-

 Morador cuidando do jardim. 

Velhices Urbanas

dissertação - ANA CRISTINA - FINAL2.indd   216 2/24/14   3:44 PM



Velhices Urbanas: Seguras - Sustentáveis - Saudáveis | Ana Cristina Satiro de Souza Monteclaro Cesar | 2014 217

rial, diabetes, entre outros fatores. Esta é a realidade de 
muitos idosos solitários na cidade e que neste caso de Ava-
ré, é amenizado com este simples quadro de aviso.

Além de organizar os eventos e comunicar de forma 
eficiente a todos os moradores, o quadro contribui para 
a construção de projetos futuros, para a elaboração de 
preparativos, organização dos espaços e dos moradores. 
Alguns eventos são abertos a comunidade vizinha o que é 
importante para construção de redes de apoio de serviços 
para os idosos bem como de contatos extramuros.

Salão para eventos sempre aberto para 
o uso de todos os moradores, responsa-
bilidade compartilhada na manutenção e 
ordenamento do lugar.
Acesso por rampas com corrimão e piso 
de cimento nivelado, sem barreiras ou 
obstáculos. A porta de folha dupla de 
vidro permite conexão entre o ambiente 
interior e o exterior.

Os sanitários do salão de eventos são 
acessíveis e atendem a todas as reco-
mendações técnicas da norma de aces-
sibilidade. Por ser um banheiro de uso 
coletivo é correto compor os equipamen-
tos de apoio a pessoas que necessitam 
de cadeira de rodas uma vez que no con-
texto publico deve ser previsto a situação 
como maiores exigências de equipamen-
tos de apoio.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA (área = 117 m2)
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Sala de informática esta desativada por 
problemas de conexão e manutenção 
dos computadores. Cabe ao município 
providenciar o conserto e restabelecer 
o uso dos equipamentos que são impor-
tantes para a conexão dos idosos com 
a tecnologia e atividades cognitivas que 
colaboram com o envelhecimento ativo.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA (área = 117 m2)

No centro do terreno, com todas as 22 casa ao redor, 
fica a área de lazer. Chegamos horas depois da chuva e o 
terreno ainda esta bastante úmido e com possas d´agua 
em alguns pontos da circulação.

A área de lazer é composta por equipamentos de gi-
nástica específicos para idosos (os mesmos equipamentos 
que encontramos no Condomínio Vila dos Idosos), mesas 
com bancos para jogos de tabuleiro e bancos distribuídos 
pelo lugar.

Manter atualizado o painel de atividades 
realizadas no salão é primordial para o 
cotidiano dos idosos que possuem as-
sim, previsões futuras de acontecimen-
tos sociais.
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Os bancos distribuídos pela área cen-
tral são de concreto e nem sempre es-
tão sombreados por arvores. Conside-
rando que os bancos foram instalados 
para proporcionar horas de conversar e 
períodos de descanso e contemplação, 
entendemos que os bancos dever ser 
confortáveis, ter apoio para os braços 
que ajudam no movimento de sentar e 
levantar-se principalmente para idosos.

São várias as paisagens possíveis nesta 
área de lazer tanto que e encontramos 
pelo caminho uma cadeira mais confor-
tável que o banco de concreto. O desejo 
de sentar e conversar são latentes, mas 
precisa de um lugar agradável para o re-
pouso do corpo.

ÁREA DE LAZER

Há um espaço equipado com mesas e 
bancos de concreto destinado a princi-
pio, para jogos de tabuleiro, mas é bem 
provável que haja uma sobreposição de 
funções visto que este lugar parece ade-
quado a acomodar situações diferentes 
e continuamente novas oportunidades 
para novos usos.

Vemos alguns inconvenientes neste 
equipamento: o material de concreto que 
não proporciona conforto, os bancos que 
também de concreto são muito peque-
nos e sem condições de apoio para bra-
ços e costas ou segurança ao levantar e 
sentar-se. A árvore próxima não dá conta 
de sombrear todas as mesas.
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Na direção oposta da entrada do condomínio há um 
pequeno espaço reservado para um pomar com arvores 
frutíferas como romã e bananeira que parecem compor o 
lugar há pouco tempo.

Em frente vimos uma horta maior que o pomar. Estão 
plantadas algumas espécies de verduras e legumes como 
couve, brócoles, tomate e cenoura. Os limites dessa área 
são demarcados por uma cerca. Na entrada a barreira é um 
grande cadeado. Não tivemos informação quanto a liberda-
de de planio e colheita. Diante deste contexto o espaço nos 
pareceu mais restritivo e controlado quando a possibilidade 
de participação dos moradores. 

ÁREA DE LAZER

As lixeiras distribuídas pela área de 
lazeer favorecem a limpeza do local. 
O equipamento elevado é importante 
para que o idoso não tenha que abai-
xar para jogar seu lixo. Além disso, as 
cores usadas destacam a lixeira na 
paisagem e a localização de instalação 
não prejudica a circulação evitando ser 
um obstáculo ou um perigo no percurso 
como geralmente são. 

Notamos que após a chuva ocorreram 
pontos de alagamento na circulação o 
que pode ser facilmente resolvido com o 
nivelamento do piso com inclinação fa-
vorável a drenagem da água para as ca-
naletas e galerias de captação de água 
pluvial.

O equipamento de ginástica é apro-
priado para o idoso e agrega valor no 
conceito de envelhecimento ativo. Es-
tes aparelhos de ginástica atualmente, 
são os escolhidos pela esfera pública 
de todo o país para equipar parques e 
praças. Importante saber que toda ativi-
dade física deve ter acompanhamento 
de um educador físico, neste caso fica 
a cargo do Município de Avaré a inter-
venção e colocação deste profissional 
no condomínio.
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Os canteiros da horta caso fossem elevados favoreceria 
o trabalho diário com as plantas visto que os idosos pode-
riam permanecer em pé e não agachados.

Nos jardins em frente às casas as tonalidades de verde 
recebem colorido de flores. Com olhar mais atendo en-
contramos nesses jardins um “pot pourri” 6 de espécies da 
horta e do pomar entre as espécies ornamentais.

Este jardim demarca o território como um “intervalo”7 
entre o lugar privativo e o coletivo do condomínio onde 
os moradores sentem-se inclinados a ampliar sua esfera 
particular com plantas e objetos pessoais como se esse lu-
gar fosse a varanda da casa. Este jardim configura a tran-

6   Significado: diversos

7   Lições de Arquitetura. Herman Hertzberger,1999.

Vista panorâmica dos limites da horta.

Vista panorâmica do interior da horta e do muro de divisa do condomínio.

Vista panorâmica do pequeno pomar. 

Jardins em frente às casas.       
Hortelã, mamão e espinafre
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sição e a demarcação de que aquele espaço é de todos e de 
um dono ao mesmo tempo. 

Enquanto caminhávamos pelo condomínio as cortinas 
das casas foram pouco a pouco semiabertas e o que parecia 
vazio mostrou-se contrário. Os “olhos da rua” de Jane Jaco-
bs8 estavam na Vila Dignidade. Embora a curiosidade seja 
latente dentro dessas janelas o olhar da insegurança com 
o desconhecido intimidou os moradores a fazer contado 
com exceção de uma senhora que se mostrou mais curiosa 
e nem um pouco interessada em conversar conosco.

Quanto às casas, nos foi permitido conhecer apenas 
uma que estava desocupada a espera de reparos de infil-
tração na sala e quarto. A casa, no dia da visita não tinha 
sinais de obra e parecia ser usada para depósito.

A área útil das casas é de 43,00 m2 e foi construída com 
cinturão metálico e drywall que diminui muito o tempo 
de obra e o volume de perda de material construtivo por 
ser uma obra “limpa”. 

Embora seja uma escolha construtiva inteligente, o 
mercado não absorve essa técnica e as dificuldades de li-
citação e compra do material implicaram na paralização 
do programa e revisão do projeto adequando-o a técnica 
construtiva convencional  de alvenaria.

Assim, apenas 5 conjuntos entregues apresentam ca-
racterísticas construtivas similares ao conjunto visitado. 
Os projetos atualmente em obras e em fase de autorização 
são avaliados nesta nova concepção construtiva.

8   JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. Editora 
Martins Fontes. São Paulo, 1999.
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CASA (área = 43 m2)

A cada duas casas há esta área coberta junto 
as portas de entrada da casa. É o começo 
da “soleira” um lugar restrito a intervenção de 
apenas dois moradores do condomínio. Um 
lugar onde se diz o primeiro olá e o adeus ao 
visitante. 
È um lugar de extensao da casa como é pos-
sivel perceber pelo capacho na porta. 
A porta é de alumínio com vidro que possibili-
ta manter contato com o vizinho.

A sala e cozinha são juntas sem balcão ou 
divisória. O piso todo em cerâmica antiderra-
pante e com diferença de cor para a parede. 
A parede da cozinha da cozinha – área mo-
lhada é revestida de cerâmica que imita pas-
tilha de vidro que garante a diferença entre os 
ambientes. 

Há apenas um ponto de iluminação no teto o 
que não garante boa visibilidade noturna na 
cozinha.

Ao lado da cozinha esta a área de serviço 
com tanque para lavar roupa e espaço para a 
instalação de uma máquina de lavar. 
Há ventilação e porta de acesso para o quin-
tal. A roupa lavada pode secar tanto dentro da 
área de serviço quanto no quintal.
O piso é o mesmo da sala e cozinha, sem 
desnível.
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O quarto tem acesso direto com o banheiro 
e uma porta balcão para o quintal. Esta é 
a única área de ventilação do quarto. Seria 
melhor se tivesse uma janela. Para ventilar 
o quarto a necessidade de deixar a porta 
aberta para o quintal. Não há invasão de 
privacidade neste sentido porque o quintal 
termina nos muros de divisa do condomínio 
e do vizinho.

CASA (área = 43 m2)

Para empreendimentos deste porte o maior custo não 
é de construção, mas sim de operação que neste caso cabe 
ao município. Mas esta não é a barreira para implantação 
de novas unidades.

O CDHU determina algumas condições para implan-
tação do programa. Entre elas o terreno público ter área 
aproximada de 4.000 m2, estar localizado em zonas de 
consolidação urbana e deve ser exclusivamente um con-
domínio horizontal.

Áreas mesmo que desta dimensão em zonas centrais da 
cidade são muito valorizadas e condicionam projetos de 
maior aproveitamento construtivo como um edifício, o 
que não acontece com condomínios horizontais.

Porem, a viabilidade do terreno pressupõe um entorno 
com comercio e serviço bem como unidades públicas de 
atendimento a comunidade local a fim de garantir o fá-
cil e rápido acesso da população idosa do condomínio na 
oferta urbana.

No condomínio de Avaré não há toda a infraestrutu-
ra desejada. Não encontramos comércios nem serviços 
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à exceção de um mercado local e uma escola estadual. 
Não vimos pontos de ônibus próximo ao condomínio e 
as calçadas estão em condições precárias, de difícil circu-
lação tanto que vemos as pessoas do bairro caminhando 
pela rua.

O entorno reforço à sensação de que o condomínio 
era uma bolha repleta de estrutura e sossego rodeada pelo 
vazio de redes de apoio e serviços que o entorno poderia 
proporcionar. 

Não encontramos os olhos da rua fora dos limites do 
condomínio.

Vista panorâmica das ruas de acesso ao condomínio. 

Fotos do entorno. Apenas na última foto vemos um 
mercado. Não encontramos posto de saúde, taxi, pada-
ria, farmácia entre outros.
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Depoimento:
Dona Olga Quiroga
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Depoimento:
Dona Olga Quiroga
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Depoimento: Dona Olga Quiroga
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Olga Luisa Leon de Quiroga, 77 anos, é chilena e 
militante do Grupo de Articulação para Obtenção de 
Moradia para o Idoso da Capital (GARMIC). Recebeu 
o Prêmio Direitos Humano 2007, na categoria Garantia 
dos Direitos da Pessoa Idosa. É uma das responsáveis pela 
construção do Condomínio Vila dos Idosos.

Entrevista concedida na sede do GARMIC, no largo 
São Bento, em São Paulo, capital, no dia 27 de janeiro de 
2014.

Pesquisadora: Pensei em lhe fazer uma sequência de 
perguntas que trouxe impressa, mas, agora que a conhe-
ço, vejo que não faz sentido. Vamos conversar. Desde que 
me interessei por envelhecimento, ouço falar da senhora 
como uma mulher forte e brava, na conquista por mora-
dia para os idosos. Então... (e Dona Olga começa a falar)

Dona Olga: Eu fui na CDHU, fui na Cohab , e quando 
a gente fala, explica e expõe os problemas que mais aflige no 
idoso, me dá a impressão que eu descobri o mundo, que não 
sabiam de nada disso porque não se pensou, não se traba-
lhou nunca com habitação para o futuro, só pro agora, pro 
momento. Então, tem idoso na cidade Tiradentes, na cidade 
de Marte, na zona Oeste, tudo é idoso que mora ali; eu falo 
da Cohab, CDHU da vida, que, quando foram morar lá, 
a maioria era recém–casada,  que, de idade, tinham 30,35 
anos e hoje estão com 70 e não pode descer; pode, ajuda-
do, mas, e subir no quinto andar, como é que sobe?Porque, 
no apartamento, não tem elevador, entende? Então, esse é o 
maior problema, agora, que está jovem, embaixo, não quer 
subir lá pra cima; eu consegui, agora, esse problema, a gente 
já teve; ter tido 20, 25 problemas disso, eu consegui fazer 
troca de 4 mas eu fui lá porque, se não, não conseguíamos 
falar com a família, ir lá expor o problema e tudo; interes-
sante, sempre o mais sensível é o homem; a mulher já é mais 
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resistente, aí o homem já fala assim: olha, e se fosse meu pai, 
e se fosse minha mãe, entende? 

Pesquisadora: Acreditava ser o oposto.

Dona Olga: Não, minha filha, eu já acho, assim, que a 
gente, quando vira conselheiro do Idoso, quando eu fui conse-
lheira do Idoso, a uns 4 anos atrás, a gente fez uma pesquisa 
de quem maltratava mais idoso(Risadas). Teve um caso, que eu 
fui lá em Santana visitar, porque foi uma vizinha que falou 
pra mim. A vizinha participava do grupo e falou assim: ”ah, 
eu tenho tanta dó do senhor Manuel”, daí eu perguntei por 
quê? Daí, ela falou assim: “o filho sai pra trabalhar 6 horas da 
manhã, quando é 7 horas, a mulher do filho põe ele na cadeira 
lá na calçada e ele fica lá, ele entra pra almoçar, sai e fica lá, 
só entra meia hora antes do filho chegar”. Aí, eu fui conversar 
com ele. Ele falou que é pra ela fazer o serviço, que ele atrapa-
lha. Daí perguntei: porque o senhor não vai pra um grupo, sai? 
“Ah, ela não quer, porque eu posso me perder e meu filho vai 
achar ruim”, entendeu? Então, por aí você vê, né. É uma coisa 
quando o filho tá e, outra, quando o filho sai.

Pesquisadora: Como o Garmic entrou na sua história 
de vida?

Dona Olga: Eu vou te falar uma coisa, muita gente diz, 
assim, que quem montou o grupo fui eu e não fui eu. Não 
fui eu, quem montou esse grupo, foi assim: era um movimen-
to de habitação de 1986, mas eu não fui ao movimento de 
habitação, porque eu precisava de casa, entende? Ou tinha 
dificuldade de pagar aluguel. Eu era casada no civil, tinha 4 
filhos e minha filha mais velha, em uma viagem que fizemos 
de carro pro Chile, quando voltamos, ela foi mordida por 
um mosquito e aí, o que aconteceu, depois que foi tratada, 
lá no hospital do Ipiranga, como chamava? Agora esqueci até 
o nome do hospital. Ela ficou muito ruim, muito ruim e o 
médico falou que, como trabalhava com vida, não podia dei-
xar ela lá, porque lá não tinha o remédio pra curar ela. Aí, 
ela veio pro hospital São Paulo e descobriram que ela tinha 
Lupus. Então, o que aconteceu: o médico falou assim; porque 
médico é médico, né. Ele trabalha com vida, mas nunca dá 
pra gente uma opção pela vida, né? Falou assim: “sua filha 
está doente, larga ela, deixa ela livre, porque, no máximo, 
mais 6 meses de vida”.  Aí, eu falei assim: porque o senhor 
fala isso? Eu acredito em Deus, ele vai dar uma porta pra 
ela. Ele falou assim: “mas todas as portas podem se fechar. Aí 
eu falei assim: mas sempre fica uma janela aberta. Ele ficou 
indignado comigo. Veio devagarzinho, deu um tapa nas mi-
nhas costas, e falou: “eu queria ter a sua fé”. Esse tapa eu senti 
dois meses em minhas costas, de tão “suave” que foi.

Depoimento: Dona Olga Quiroga
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Aí, minha filha ficou grávida, teve uma bebê. Aí, a médica 
falou assim: “vocês são pais, vocês são estrangeiros, tem difi-
culdade”, era em 86, “vocês têm que ir ao cartório, registrar a 
criança; ir ao fórum, e pegar a tutela da criança, porque, se sua 
filha falecer, primeiro que vai perder é a filha”. A filha vai pra 
adoção, né. Então, a gente fez tudo e o que aconteceu? Minha 
filha ficou muito ruim, ficou na UTI e a bebê precisava de 
leite. Naquele tempo, era em 76, teve a maior crise de leite, 
porque veio aquela peste da Argentina. Então, achar o leite 
era muito difícil. Então, eu tinha quatro filhos, ela ficava no 
hospital.  Meu marido, eu, minha irmã, que veio do Chile, pra 
me ajudar, mais as três crianças, saímos todos os dias às 5 horas 
da manhã pras padarias procurar leite. Pra ter leite pra dar 
pra bebê, né? E não achava. Leite Ninho, então, nem pensar, 
era aquele leite no saquinho. Aí, eu estava na padaria e uma 
senhora falou: “ô, dona, eu sou da igreja Nossa Senhora das 
Dores, ali do Ipiranga, e tem um movimento, e quem participa 
do movimento tem tíquete de leite”.

Fui lá, né, me inscrevi e inscrevi meus quatro filhos. E a 
gente conseguiu leite. Então, aí meu marido falava: “quando 
vai acabar isso”? Eu falava assim: deixa ela crescer que ela vai 
indo, né? e quando não precisar mais, eu saio. Mas eu vi que 
esse povo, coitado, esse povo era tão danado, precisava tanto, 
então eu fui ficando, ficando, ficando. 

Pesquisadora: A senhora entrou pelo leite?

Dona Olga: Sim, entrei pelo leite, não foi nem por habi-
tação, mas já consegui minha casa, a dos meus filhos. Todos 
têm casa que eu consegui. Agora estou lutando pela minha 
neta, que é filha dessa minha filha. Minha filha faleceu 20 
anos depois. (Risadas)

Pesquisadora: É engraçada, a vida é engraçada.

Dona Olga: Então, aí, quando eu estava lá na  9 de 
Julho1, que eu participei da ocupação da 9 de Julho, e nin-
guém podia ficar, ninguém podia ficar, porque tinha diversos 
grupos. Havia uma ocupação e faltaram 1.500 pessoas, foi a 
maior ocupação, né?  Era 2 de novembro de 1998, aí, depois 
que a gente fez, passou todo mundo por uma peneira, né? 
Ficaram só as famílias que precisavam.

Pesquisadora: Mas era especificamente para idosos, 
naquela época, ou não?

Dona Olga: Não, não tinha nada a ver com idoso. Era 
pra família que precisava de moradia, não tinha nada a ver 

1 Referência a um edifício ocupado pelo grupo na Avenida Nove de Julho.
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com idoso não, não tinha nada a ver. Então, se falava muito 
né? Porque, em abril, havia tido uma ocupação em Pirineu, 
um cortiço que tá bonitinho ali, perto da Angélica, você já viu?

Pesquisadora: Sei qual é, muito bem conservado.

Dona Olga: Então, quando foi no finzinho de 98, o sin-
dicato dos arquitetos, que fica na rua Mauá, aquela vilinha 
lá, fizeram um seminário e convidaram cada ocupação. Ti-
nha que levar três pessoas; eu fui representando a 9 de Julho, 
com mais duas pessoas, e o senhor Expedito foi representando 
a ocupação que fizeram e que se falava muito de uma ocupa-
ção branca. Aí, eu falei assim, engraçado, divide as pessoas! 
Eu não perguntava, mas minha cabeça estava assim. Que 
nada, foi porque desses sete idosos, ocuparam uma casa, na 
Rua Conselheiro Neves, em 1938, tá aí - cabelo branco. E 
era o seu Expedito Andrelino de Souza, seu Nelson Prado, 
Raimundo Soares e seu Ruy. Eles foram os que coordenavam 
lá e conheci nesse seminário.  Aí falaram: “olha, a gringa 
entende de habitação”. Eu expliquei e tudo, me convidaram 
para participar da reunião que tinha – uma oficina. Eu falei 
assim: que oficina que eu vou? Eu não gosto de costurar, não 
gosto de fazer bijuteria, não gosto de cozinhar, né? Ah! Então, 
vamos fazer uma oficina de quê? Eu falei assim: de cidada-
nia! É mesmo! Aí eu fui fazer essa oficina e era a oficina mais 
lotada. Eu precisei explicar o que era moradia, porque que a 
gente tinha direito a moradia e não tinha o estatuto, ainda, 
né? Era o que eu sabia e fui passando pra eles. 

O que me chamou muito a atenção é que a ocupação 
Nove de Julho tinha muito idoso, entende? E tinha um casal 
que morava lá, que ela era bem idosa; ele era mais jovem e 
aconteceu uma coisa muito ruim lá, com aquele casal, por-
que ele era cobrador, saía de manhã, chegava de noite; e a 
idosa ficava fechada na casa. Ela perdeu uma perna, depois 
faleceu e o homem achava que um dia ia ser eletricista. O 
quarto dele era o mais comprido, então, tinha um corredor 
pra andar e, no final, tinha a cama dele, o fogão, tudo. Mas 
lá só tinha lixo de televisão, de tudo que era eletrônico. E aí 
eu vi como ele era abandonado, né? O jovem explorava. Aí 
eu fui vendo, aí, quando saiu o conselheiro do idoso, eu me 
candidatei. Eu era conselheira, naquele tempo, da criança e 
do adolescente. Aí depois eu achei que a criança tinha muita 
mordomia, né? E fui pro idoso.

Pesquisadora: Os direitos das crianças estão consoli-
dados.

Dona Olga: A gente aqui tá lutando por moradia desde 
1999 e saiu a vila em 2007, né? Porque foi a Marta que aju-

Depoimento: Dona Olga Quiroga
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dou, se não, não tinha saído. Porque a gente teve orçamento 
participativo, o idoso era o maior número de delegado, então, 
quando tinha reunião, a gente se organizava e se dividia e 
estávamos em todo lugar.  O Pitta2 tinha deixado três terre-
nos e falou: “eu vou deixar três terrenos pra você e o projeto 
piloto da Vila Dignidade. Depois que ele saiu, falaram: “vão 
se sentar, fiquem tranquilos aí, não tem um terreno.  Tem 
um terreno lá no Pari, que é uma biblioteca, mas lá tem 84 
famílias, se vocês ajudarem as famílias e procurar de quem é 
o terreno,  eu dou o terreno pra você”.

Pesquisadora: Então, o terreno do Pari, além de ter a 
biblioteca, era um terreno invadido?

Dona Olga: Era um terreno ocupado!! (Risos) porque in-
vadido - invade, por exemplo, nós estamos aqui e outra gente 
quer se apossar, ele invade, mas se está desocupado e outra 
pessoa ocupa, isso é ocupado. A gente já tem a diferença na 
ponta da língua, que quando falam invadido, a gente auto-
maticamente fala: foi ocupado, porque não estava cumprin-
do a ação social, entende? 

Então, mas a gente teve muita sorte, tem coisa que as pes-
soas não gostam de falar, mas eu falo a verdade. Então, a 
gente ficou sabendo do terreno, né? E quem coordenava a 
ocupação Nove de Julho, naquele tempo, era a dona Verôni-
ca, uma senhora que luta por moradia. Naquele tempo, ti-
nham três ocupações no centro de São Paulo, não foi falar que 
as três viraram moradia, mas tem a Maria Paula, Oswaldo 
Nascimento, Senador Feijó, 25 de Janeiro, a Pirineu, enten-
de? A maioria da ocupação que se fez com ela, fez moradia, só 
não foi a Abolição, que não deu certo e o Nove  de Julho, que 
hoje em dia está lá. Ela tinha muito conhecimento. Ela falou 
assim: “está bom, vamos lá”, ela que levou a gente, fomos na 
secretaria, que ela tinha uma amiga lá e fomos na Secretaria 
da Cultura.

Então, na Secretaria da Cultura, nós tínhamos outra as-
sistente social amiga, a Marília Cecília Teodoro, ela fez toda 
a negociação, marcou com o secretário e tudo, quando chega-
mos lá, o secretário falou assim: “você quer terra pra quê?Ah, 
pra fazer habitação pra idoso, Cadê o projeto? (Risos) A gente 
não sabia o que era projeto!!! (Risos), o único que sabia era 
o senhor Expedito, e falou: “não tem nenhum problema”. o 
senhor Expedito andava com uma sacolinha desse “tamai-
nho” e, pra onde ia, ele levava a bendita da sacolinha, e 
todo mundo querendo saber o que ele levava na sacolinha. 
Ele abre e tira uma fita e falou assim: “não tem problema, o 

2   Ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta � gestão de 1997 a 2001.
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senhor assina o projeto pra nós e eu vou lá medir o terreno!”.  
Daí ele falou assim: “ mas você não pode medir o terreno!”. 
Ele respondeu: “como não?”. Aí, o secretário falou: “tá bom! 
Eu vou dar um prazo de 6 meses pra vocês, vocês me trazem o 
projeto pronto que eu assino pra vocês, 6 meses!”. Tudo bem, 
que técnico temos? Nenhum! Aí a Dona Verônica falou que 
ela trabalha com professores lá de São Carlos e falou pra eles 
do projeto.

Daí, a gente sentava, dia sim dia não, para fazer o proje-
to, e saiu o projeto, né? Mas aí, quando o projeto saiu, foi as-
sinado, tudo foi em 2003 e não tinha nadinha, mas a Marta 
se esforçou e deu inicio ao projeto, por intermédio do BID, 
Banco de Desenvolvimento, mas através do governo federal, 
entendeu? Se fez tudo com o governo federal, né? Aí, o gover-
no federal mandava verba pra Caixa Econômica Federal e aí 
repassava, foi a Delta (construtora) quem fez o projeto.

Daí começou o projeto e, foi assim, começou o projeto em 
2004, a Marta3 deixou tudo prontinho, mas o Serra4 queria 
prestação de conta - o que estava fazendo com o dinheiro. 
O secretario era Orlando de Almeida Júnior, secretário da 
Cohab. Um cara tão folgado, tão malcriado, tão prepotente, 
não queria atender a gente. Fomos pra conversar com ele, mas 
teve que apelar pelo governador e com a comissão do idoso pra 
marcar reunião e poder falar com ele, né? Quando a gente 
apresentou o projeto, que era de quitinete pra solteiro e pra 
casal né? Aí, quando ele vu que a metragem para solteiro era 
de 27(m2) e pouco, ele falou assim: “você não acha que tudo 
isso é muito, pra um idoso só?” Aí, eu tenho uma boca santa, 
aí, eu falei assim: e o senhor queria o quê? Casinha de cachor-
ro? Ele olhou pra mim e falou assim: “a senhora me respeita”. 
É que ele fez um discurso que tinha dado um apartamento 
pra sogra dele de 136m², um duplex, aqui na Alameda San-
to, né? Aí eu falei assim: você não queria casinha de cachor-
ro? Faz assim, faz a conta e vê quantas quitinetes cabem no 
apartamento da sua sogra?(Risos) Entendeu? 

Pesquisadora: Eu ouvi uma história de invasão do ga-
binete do secretário, aconteceu mesmo?

Dona Olga: Eu fui lá na Secretaria de Habitação e ti-
nha um porteiro muito simpático, e falou assim: “vai subir?”. 
E eu: é, no Planejamento, aí eu fui marcando o que tinha 
em cada andar, são 16 andares, né? Tanto pela São Bento 
quanto pela Líbero, eu fiz a lista e eu passava, deixando dez 

3   Ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy – gestão de 2001 a 2005.

4   Ex-prefeito de São Paulo, José Serra � gestão de 2005 -2009.
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pessoas de lá e dez pra cá e fomos a diversos gabinetes (Risos), 
entendeu? A gente conseguiu entrar, sentava na Secretaria de 
Habitação. Só tinha um sofazinho de três lugares, a gente 
sentava  no chão. O secretario entrava, passa, queria falar 
com ele! “Não agora não, agora não dá, não dá”. Até que 
tivemos que apelar para o governador, né? A gente ocupou o 
gabinete dele várias vezes, várias vezes (Risos).

Entendeu? Aí a gente trabalhou muito para conseguir. A 
gente tinha equipe ali, no viaduto do Chá. Primeiro, a gente 
fez a demanda do GARMIC, dentro do Conselho Municipal 
do Idoso, nos tínhamos na mesa, lá. Até que nos botaram pra 
fora, entendeu? Porque era do PSDB, do partido do Serra, 
né, não podia ficar dento de um órgão público, e aí a gente 
não tinha para onde ir e fomos para a Secretaria da Justiça 
(Risos). A gente não tinha computador, a gente não tinha 
nada! Como a gente fazia parte da Associação Nacional de 
Gerontologia, tinha um senhor que trabalhava ali na Secre-
taria da Justiça, um promotor público nos ajudou. A gente 
ficou quase dois anos lá, fizemos o cadastro lá.

Depois, a gente conheceu o senhor... Como chamava? Pai 
do Gabriel? (Risos). Então, ele falou: “você faz um trabalho 
muito legal, muito bom, a gente dá um espaço pra vocês”. 
Era um espaço grande, que nós tínhamos, né, tinha uma sala 
de reunião, tínhamos 100 cadeiras lá, só que depois que ele 
faleceu, esqueci o nome dele, meu Deus, entende? E hoje nós 
continuamos, porque alugaram isso aqui (escritório atual do 
Garmic) e eu falei: não tem problema, a gente faz na praça 
da Sé, a reunião, a gente senta por lá e faz! Aí ele falou assim: 
“vocês são determinados!”, eu respondi: não podemos jogar 
fora a oportunidade que estamos tendo, não? Aí viemos para 
cá e eles cederam esse espaço aqui, mas eles que alugaram, 
eles que pagaram a fiança e aqui a gente paga uma parte pra 
eles, né, é uma parte, não é tudo. São 150 reais, mas é muito 
difícil para a gente exigir que idoso colabore.

(Neste momento, Dona Olga e um senhor do grupo 
discordam sobre a cobrança mensal. Ele diz que todos de-
vem pagar, ela entende que deve pagar quem quer pagar.)

Pesquisadora: O GARMIC pede uma contribuição 
mensal dos idosos que participam do grupo? 

Dona Olga: O idoso tem que entender uma coisa, eu, 
em toda vida, trabalhei, toda vida ganhei bem, então, pra 
mim, 10 reias... (e dá de ombros)

Pesquisadora: 10 reais lhe parece pouco de contribui-
ção do idoso?
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Dona Olga: Mas, para mim, não era nada, porque, 
pense bem! Eu comprava o remédio para minha filha, no 
ano de 1980, quando eu comecei a comprar o remédio dela 
para hemoglobina, eu pagava R$ 68,00 de aluguel e paga-
va R$ 825,00 por um remédio que vinha da Alemanha. Eu 
falo assim: Deus foi muito bom comigo, me ajudou demais, 
né? E teve uma época em que eu trabalhei como vendedora, 
né? Eu trabalhava no Brás, como vendedora, lá na rua Sil-
va Teles, era vendedora para um senhor; hoje, ele tem mais 
ou menos 150 funcionários, muito grande, porque a con-
fecção tinha atacado e varejo e eu fui trabalhar lá, né? Ga-
nhando bem, porque eles faziam assim, eles registram você 
com salário-mínimo, mais comissão da venda. E, geralmen-
te, eu sou muito boa de conta, você me faz de besta em 
qualquer coisa, mas conta, não! Então, eu era uma ótima 
vendedora, eu já tinha meus clientes, eu não fazia diferença 
se era uma senhora. Era 5h30 da tarde e a loja fechava às 
6h, ninguém quis atender, uma moça muito simplesinha, 
aí eu fui. Conversei com ela, tudo, eu vi um saco daquele 
que faz pano de prato, tudo branquinho, ela pegou o saco, 
pendurou no pescoço e falou assim: “eu vou levar tudo isso 
(Risos), eu vou levar todas”. Aí, o gerente veio falar pra 
mim: Olga, vai logo, que a loja vai fechar, aí eu respondi, o 
senhor está com pressa? Porque eu não estou. Ele falou: por 
quê? Eu falei assim: porque ela quer levar tudo isso aqui!, 
daí ele falou: “quer ajuda?” Eu falei: não, pode deixar, eu 
faço, dou conta, aí, eu separei rapidinho, médio, pequeno e 
grande; entende? Rapidinho, tudo! Eu saí da loja mais de 7 
horas da noite.

Aí, eu conheci uma senhora, que falou assim: “você é mui-
to responsável, você está sempre feliz”, aí, eu falei assim: do 
que adianta eu trazer minha tristeza se ninguém resolver, os 
problemas, eu deixo em casa, chega aqui é outra coisa, aqui 
é uma coisa, sair daqui é outra, aí ela falou: “ah, é a gerente 
que eu quero!”. Me convidou para ser gerente. Fui trabalhar 
na rua João Cachoeira, em uma loja de uniforme para em-
pregados, Conheci tanta madame, menina! (Risos). Eu fiquei 
lá até 1987, porque sonegava imposto, só que teve uma hora, 
que não deu certo, daí, em 87, teve que desocupar a loja.

Aí me aposentei, comecei a trabalhar mais com moradia. 
Fui para Brasília. No ano 2000, teve um encontro em Joha-
nesburgo, sobre habitação, e foi o CDHU que financiou isso 
e não era eu que ia, era Dona Verônica que ia, dona Verônica 
estava grávida e eu fui no lugar dela. Fui pra Joanesburgo 
representar o Brasil, né? Falar de habitação.

Pesquisadora: Então, essa é dona Olga?

Depoimento: Dona Olga Quiroga
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Dona Olga: Entende? Muito legal, é uma coisa comple-
tamente diferente, né? Mas foi muito legal, muito interessan-
te. Aí eu continuei trabalhando com moradia, voltei para o 
meu grupo, lá no Ipiranga. Lá, a gente tem mais ou menos 
1.200 habitações, que foi feito o mutirão.

 Em 2007, eu fui para o Kennedy, fui convidada pela Co-
missão dos Direitos Humanos, foi muito legal, muito bom. 
Conheci muita gente, sobretudo da Índia. Fui para o México 
também, da Assembleia do Povo, em 2000. O movimento tem 
me dado muita coisa, não posso sair do movimento, entendeu? 
Porque a gente é filiada à União do Movimento de Moradia.

Pesquisadora: Soube que a senhora faz visitas a idosos 
hospitalizados e na Vila, é isso mesmo?

Dona Olga: Faço visitas, muitos têm a necessidade de ser 
visitados. Eu vejo, por exemplo, quando tem alguém doente 
e tudo, eu vou visitar. A maioria tem meu telefone, quinta-
-feira, me ligaram do hospital do câncer, que lá tinha uma 
consulta amanhã. Essa senhora operou, agora ela vai ter que 
fazer quimioterapia, vai começar amanhã, aí, eu falei, eu vou 
com você, aí, ela falou assim: “Olga, eu te agradeço muito, você 
querer ir comigo, mas vou te pedir um favor, não fica chatea-
da, é que aquele minha irmã que estava brigada comigo, está 
querendo se reconciliar e eu vou dar oportunidade para ela se 
reconciliar, então, ela vai me levar”. Aí, eu falei: ai que bom, 
que bom, estou feliz! Eu fico feliz, porque você vai se reconciliar 
com ela. Mas, olha, gostei da forma como ela enfrentou todo, 
ela está muito bem, com a cabeça muito boa. Ela sabe que vai 
fazer quimioterapia, ela sabe que o cabelinho vai cair, enten-
de? E ela não está nem aí, ela já falou assim: “vou cortar bem 
curtinho, assim ninguém vai perceber”, não é bom?

Nessa hora, o governo devia dar um meio, por exemplo, se 
eles sabiam, a operação dela foi no Sírio Libanês. Ela mora 
lá na Água Branca, para ela se deslocar de lá para cá..., no 
começo, ela não podia, ela gastou R$ 900 de táxi. Fiz de tudo 
para conseguir uma ambulância, mas não consegui, falei que 
ia conseguir, mas não consegui, entende?

Pesquisadora: Especificamente do resultado da Vila 
dos Idosos, o que você acha do projeto?

Dona Olga: Bom, tem coisa, por exemplo, que a gen-
te está trabalhando, fazendo de tudo e não caiu a ficha. A 
maioria dos idosos que eu tenho lá era empregada doméstica 
que viveram a vida inteira em casa de família, né? Então, a 
gente queria o projeto diferente.

Pesquisadora: O projeto arquitetônico?
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Dona Olga: Claro, projeto arquitetônico, claro, e dis-
cutiu muito esse negócio de que você vai abrir a porta e a 
primeira coisa que você vai ver é a cozinha, a gente que-
ria alguma coisa, mas não dá, foi sempre assim, e eu sempre 
conversava com ela e um dia a Dona Joaninha, foi a vida 
inteira empregada, e ela falava assim: “olha, estou muito feliz 
aqui, muito feliz, porque eu vou e venho, tenho privacidade e 
tudo, só que uma coisa me incomoda”. Eu falei: o que foi? Ela 
falou: “Dona Olga, toda a vida eu trabalhei em casa de fa-
mília, toda vida eu entrei pela porta do fundo, pela cozinha 
e aqui continuo entrando pela porta do fundo, é pela frente, 
mas para mim é do fundo” Você sabe que eu chorei aquele 
dia? Eu chorei. (choro).

Pesquisadora: Dona Neide, que me recebeu no Pari, 
comentou que a vizinhança não acolheu o projeto. Isso 
acontece?

Dona Olga: Não, não queriam de jeito nenhum. Foi 
muito doloroso para nós.

(Ela mostra a carta de desagrado do bairro contra a 
construção do Condomínio Vila dos Idosos.)

Dona Olga: Entendeu? Fizeram essa reunião lá para 
acabar com o programa. Acontece que o problema de ter 
construído a vila, e tudo, é que a secretaria se apropriou do 
projeto, a Secretaria de Habitação, então, se tivesse continua-
do, se a gente tivesse administrado tudo, era outra coisa, por-
que, pensa bem, eram 145 unidades, aí eram 90 para casal e 
55 para solteiro, não o contrário, 90 para solteiro e 55 para 
casal; a gente cutucou tanto, quando assinaram o projeto e 
tudo, e quando foi para entregar o projeto, esse senhor que 
foi, o que eu falei, Orlando de Almeida Júnior, o que ele fez, 
ele chamou a gente e falou assim: “A prefeitura não tem nada 
para oferecer para a cidade de São Paulo, então, a gente vai 
dividir o projeto sim, é a metade para vocês e a metade para 
nós, é pegar ou largar, eles quase que me engoliram, esse povo, 
eu não morri porque Deus é grande, ainda não atenderam a 
demanda.

Pesquisadora: Quanto estive na Vila, soube que há 
apartamento vazio, certo?

Dona Olga: Tem, mas não querem dar para a gente. 
Então, lá, tem divergência, sim, por isso que não deu para 
acertar tudo, como a gente queria, mas criamos bastante 
problema, nossa senhora, como que a gente criou problema, 

Depoimento: Dona Olga Quiroga

dissertação - ANA CRISTINA - FINAL2.indd   238 2/24/14   3:44 PM



Velhices Urbanas: Seguras - Sustentáveis - Saudáveis | Ana Cristina Satiro de Souza Monteclaro Cesar | 2014 239

para esse casal5. Aí, quando ele6 foi inaugurar a Vila dos 
Idosos - lê aqui.

Pesquisadora: “Palmas para Marta”.

 (Dona Olga nos mostra uma foto da faixa que o grupo 
levantou no evento oficial de inauguração do Condomí-
nio Vila dos Idosos.)

Dona Olga: Tinha a senhora Imaculada, que ficava conos-
co, eu peguei a faixa dei pra ela e falei assim: Imaculada, leve 
essa faixa, que amanhã tem que estar na Vila; daí ela falou: “tá 
bom, eu levo”. Quando chegamos noutro dia: Imaculada, cadê a 
faixa? “ih! Esqueci.” E na união sempre vem gente de fora prestar 
serviço, fazer estágio e tinha um casal, o Joel, e como era o nome 
dela? Esqueci o nome dela. Ela falou assim: “a gente pega um 
táxi e vai”, daí a gente falou assim: a gente não tem dinheiro 
(Risos), e ela respondeu: “não, vamos lá”. Daí, foram lá, pega-
ram a faixa e chegaram em cima da hora. Quando fomos abrir 
a faixa, chegou o secretário, e segura minha mão e fala que não, 
que não pode abrir a faixa! Eu tenho um amigo que é professor 
que agora está lá na faculdade Federal de Manaus, então, ele 
veio, e falou assim: “como que é? Deixa a senhora, respeite o 
idoso, ou você é filho de chocadeira?”. (Risos) Abrimos a faixa 
que dizia: “obrigado, Dona Marta”, nossa primeira vitória em 
2003, quando ele viu, não teve como.

Aí, eu encontrei a Marta, em 2010, e ela me conheceu: 
“oi, senhorinha” e ela falou assim: “faz tanto tempo que eu 
quero te achar, porque o Kassab mandou bater palma pra 
mim?”.  Aí, eu mandei a fotografia com a faixa, nossa, ela 
ficou tão feliz.

Na Vila dos Idosos, tinha um inadimplente; daí, eu fui 
lá, conversei com ele, né, falei para o Paulo Correia, resol-
veu a inadimplência dele e ele continuou pagando, então, 
não tem inadimplente, e todos ficaram impressionados com 
o projeto, entende? Elas7 duas, lá dentro, foram muito im-
portantes, porque elas não deixam que nada disso aconteça; 
se acontece alguma coisa, elas me ligam e eu vejo tudo o que 
posso fazer. Agora, já me deixam entrar, vou na casa de um, 
de outro, mas tem um tempo que não me deixavam entrar. 

Teve um tempo que trabalhei com os idosos do Parque 
do Gato e eu tive que sair de lá, porque, quando apareceu 

5   Pessoas às quais Dona Olga atribui a responsabilidade do 
manifesto do bairro contra a construção da Vila.

6   Prefeito Gilberto Kassab, na época de lançamento do condomínio.

7   Dona Neide e sua companheira de moradia Dona Doris.
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aquele pessoal... eu não acreditava que existisse PCC. A ver-
dade é essa, eu não acreditava, sabe? Aí, quando eu comecei 
a trabalhar, começaram a fazer crochê, tinha uma igreja lá 
perto do Parque do Gato, né, as mulheres começaram a fa-
zer crochê, porque viram que ganhavam um dinheirinho, aí,  
quando viram que o idoso já não queria mais fazer o que 
eles queriam, aí, um dia, falaram: “ah, a senhora está fa-
zendo um trabalho muito bom, né? A senhora sabia que está 
atrapalhando muita gente?”. Daí eu falei: não, não sabia. 
Daí falou: “é, a senhora tem que tomar cuidado, porque a 
senhora tem um neto muito bonito!”. Nunca mais fui lá (Ri-
sos), entende? O mesmo pessoal da assistente social da Cohab 
falavam, né,: “dona Olga, você saiu de lá, acabou tudo!”. Eu 
voltei lá ano passado, fui ver um senhor que falaram, mas 
não fui sozinha.

Pesquisadora: Bom, referente ao projeto, o que preci-
sa mudar?

Dona Olga: O projeto está bom, tudo bom. Você vê que 
tem espaço vazio, porque, qual era o projeto? Era para que, 
embaixo, tivesse um banco 24 horas, uma agência pequena, 
para idoso não sair na rua. A gente queria um mini mercado, 
para que atendesse o idoso e a população de fora, para que 
ajudasse no condomínio. A gente queria uma sala, para colo-
car uma lavanderia, e outra sala era loja de consertos, porque 
na lavanderia a mulher vai lavar, vai passar, e na outra seria 
para arrumar ferro, todas essas coisas que idoso sabe fazer. 
Têm muitos espaços vazios, 

Eu acho que lá tem muito problema com mobílias, a 
maioria dos idosos que nós levamos para lá era de albergue. 
A gente dá informação, passa tudo para ele; se você entrar nos 
apartamentos, vai ver que os apartamentos de 2007 estão do 
mesmo jeito, querem ir para um apartamento que já esteja 
pronto; eles não querem fazer nada.

A Doris e a Neide estão endividadas, porque tiveram que 
pôr piso, banheiro, tudo isso que elas arrumaram. Tiveram 
que fazer empréstimo. E aí tinha aparecido um idoso, lá, 
que falava que eu tinha falado que lá não era para pagar 
nada, que lá era de graça. Eu nunca falei isso, mas tem idoso 
safado. Agora, a gente tem 500 unidades para construir pela 
Minha Casa Minha Vida8, mas está muito difícil, porque, 
com idoso, não dá certo, isso vai virar bola-de-neve, porque, 
se um idoso compra, ele não compra para ele, ele compra para 
o filho, por exemplo, aqui tinha uma senhora hospitalizada 
que tinha 10 filhos, e nenhum filho ia visitar ela. Um porque 

8   Programa Habitacional do governo federal.

Depoimento: Dona Olga Quiroga
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não queria, aí eu chamei o delegado e  falei que não iam visi-
tar ela, que o pessoal do movimento que ia, que estava sempre 
com ela e tudo. Aí, né, o delegado falou assim: “mas, e aí? E os 
filhos dela?”.  Eu falei assim: Estão tudo lá, querendo a casa 
dela para eles. Ele falou assim para mim: “vamos lá?” (Risos)

Quando ele chegou lá, ele perguntou, falou.  Aí ele voltou 
para conversar com ela, mas ele voltou sozinho, o que ele falou 
para ela, não me pergunte, porque ele estava sozinho. Só sei 
que, na próxima semana, ela chamou o delegado, pediu para 
a enfermeira; eu sei, porque a enfermeira mora lá no pedaço e 
ela ia visitar e dava informação para a gente; e ela falou assim: 
“que interessante, ontem, a dona Josefa chamou o delegado e a 
doutora chamou o delegado e eles conversaram lá e depois, no 
outro dia, veio um pessoal que, para mim, era da Secretaria de 
Habitação”. Aí, quando me falaram que a Dona Josefa fale-
ceu, eu não sabia de nada e eu fui com a moça que coordenava 
o movimento e ela falou: “você não está sabendo não? uma 
bomba! O delegado está lá, na casa da dona Josefa. A mulher 
assinou a casa para a Cohab”.  Eu pensei: obrigado, Senhor! É 
a melhor coisa que ela poderia fazer.

Aí, o filho: “não, porque eu vou recorrer”. E o delegado 
falou: “não tem o que recorrer”. Se unzinho tivesse ido visitar 
a mãe, ela teria assinado para esse unzinho, mas não foi nem 
unzinho! Aí, apareceu uma mulher lá, que falou ara ele: “vo-
cês vão ter que procurar amigos, você tem que arrumar cinco 
amigos, cada um de vocês, um para que faça o enterro de 
vocês  e quatro para carregar o caixão.” (Risos).

Pesquisadora: Pelo que entendi, o Grupo espera por 
500 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Mi-
nha Vida. É isso?

Dona Olga: Aí tem 500 unidades para fazer, mas po-
demos fazer mais, se ele puser a terra, porque a gente pode 
construir com uma quantia de dinheiro que eles mandam, 
entendeu? Então, eles dão o dinheiro, mais o subsídio, que é 
muito grande, mas acho isso errado, é jogar dinheiro fora, né.9

Pesquisadora: Entendi, mas isso é trabalho de formi-
guinha, né? Quantos idosos a senhora consegue colocar?

Dona Olga: É que idoso cansa, idoso cansa de esperar, é 
muito demorado. É por ordem de chegada e participação; tem 
alguns que chegaram em 1999 e ainda estão de fora, porque, 
assim, tem idoso, que se passa de três salários-mínimos, não 
dá para ele. Agora, é até dois salários-mínimos, porque subiu 

9   Dona Olga entende que o programa habitacional para o idoso não 
deve ser de aquisição do imóvel , mas sim de aluguel social.
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o salário, né. Então, é difícil, entende? Mas, na maioria das 
vezes, eu falo assim: tem que se juntar, porque separado é 
pior! Eu falo:  vida sozinha, de uma pessoa sozinha, é muito 
ruim, minha vida é super legal, porque eu não paro em casa, 
mas, se  eu tivesse que ficar em, casa, ih!!! já teria morrido há 
muito tempo. Parece que não, mas idoso tem dores, muitas 
dores, na velhice, mas também tem muita vontade e muito 
desejo. Às vezes, a vontade e o desejo que fazem reagir, andar, 
né? Na Vila, tem idosos que ainda trabalham, por exemplo, 
uma costureira, ela trabalha dois dias na casa de uma senho-
ra, vai lá costurar para a mulher e ela ganha de fora, ela paga 
excursão para ela viajar, entendeu? 

Tudo é mais fácil, tem outros que não sabem viver com um 
salário- mínimo, não sabem, gastam demais, sobretudo quem 
fuma e quem bebe. Quem fuma e quem bebe é que está mais 
perdido, não consegue, porque tem o vício, né? Eu falo muito 
da saúde, lá tem o programa da saúde10. Porque, nós perdemos 
quatro idosos com Aids. Eu chego aqui 8h30, era 8h15 chegou 
um senhor, aí eu brinquei com ele, tem alguns que a gente brin-
ca mais, tem outros que a gente não brinca, aí eu falei assim: 
oi, você viu passarinho verde? E ele falou: “não, eu vi periquita 
amarela”. Aí eu falei: olha, seu safado, e usou camisinha? E ele 
falou assim: “para quê?”. E eu falei: tem que usar camisinha, 
porque já pensou, se você se contaminar com Aids? Ele falou as-
sim: “Imagina, isso não existe”. Passou um mês e ele falou assim: 
“vem aqui, senta. Quais são os sintomas da Aids?”. Eu falei, eu 
não sou médica, vai ao médico e faz o teste, se quer conselho? Tem 
um posto, colhe o material e faz, e ninguém fica sabendo, aí ele 
brincou comigo: “e nem você?”. Eu falei: nem eu. Só se você me 
contar! Não deu outra, seis meses depois, foi embora. Por quê? 
Porque sobrou dinheiro, entendeu? Sobrou dinheiro, então ele 
juntava o dinheirinho que sobrava, e, uma vez por mês, né?

Por isso que eu falo, é melhor que tenha uma companhei-
ra, entende? Agora, a mulher que contaminou ele, não está 
nem aí, sabe que vai morrer mesmo. Eu falei: e aí e ela? Ele 
falou: “ela sabia”. Ela falou que a obrigação dele era pergun-
tar, ele não perguntou, entendeu? E aí, o que faz?

Outra coisa que também a saúde peca muito, é o negócio 
da próstata, quando tem ginecologista homem, a mulher não 
passa no exame nem a pau; quando tem médico de próstata, 
tudo bem, mas quando for uma doutora... É questão cultural.

Igual o vereador que fala: procura na Internet. Como se 
todo mundo soubesse, manejasse, e quem não sabe ler? Vai 
ler? Entende? Então, tem que procurar tudo. Quando, por 

10   O programa PAI é descrito no capítulo Velhices Urbanas.

Depoimento: Dona Olga Quiroga
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exemplo, me convidaram para dar uma palestra, lá na cidade 
Kennedy, eu nem conhecia a cidade Kennedy, fica para lá de 
São Miguel Paulista; eu nem conhecia. Ligaram e a moça fa-
lou assim: “a gente queria alguém que falasse de saúde, falar 
de unidade básica de saúde, de SUS e foi uma senhora idosa 
que indicou a senhora”. Eu falei: eu? Ela falou: “é porque 
disse que a senhora tem sotaque diferente, só que quando a 
senhora fala, todo mundo entende. Porque a senhora fala di-
reitinho, com uma linguagem que eles entendem”. Então, eu 
ando muito por São Paulo. Vou para o norte, vou para o sul, 
vou para o oeste. Quando não é habitação, é direito humano, 
saúde... né? Tudo é interessante, tem que falar de tudo, eu ia 
muito à palestra da PUC, parei de ir, porque elas são viciadas 
em pesquisa. Aí, o moço levantou e falou assim: “Engraçado, 
porque é a quarta vez que a gente vem aqui e vocês falam em 
pesquisa, pesquisa, eu nunca fui pesquisado, nunca ninguém 
me perguntou nada, né? A teoria é muito boa dona, muito 
boa para a academia, agora, a prática é diferente, comple-
tamente. A prática é muito sofrida; para dar aula, você tem 
que ir lá, andar no barro que a gente pisa, tem que ir aonde 
a gente mora; aí que eu vou acreditar em pesquisa”.

Pesquisadora: A Senhora conheceu o Condomínio 
Vila Dignidade de Avaré?

Dona Olga: Fui convidada para ir lá e, olha que inte-
ressante, eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer?  Foi aí que 
me convidaram e eu fui de carro! O Serra11 foi de helicóp-
tero, só que teve um temporal e o helicóptero não conseguiu 
subir. Então, eu falei: obrigada senhor! Porque queriam que 
eu subisse lá para tirar fotografia com ele e eu não vou tirar 
fotografia com esse bobo.

Pesquisadora: Quais as diferenças entre os dois con-
domínios?

Dona Olga: Na Vila, tem espaço demais, tem que fazer 
uma academia de ginástica, isso aí vai enferrujar, o tempo 
vai comer, porque, assim, eu não sei se, quando você foi, ti-
nham cortado grama, porque não corta, então, o povo não 
vai, com medo de rato, entendeu? Aquilo era uma piscina 
para o idoso aproveitar. A horta nem aparece entende? São 
coisas que não dá para entender!  A gente lutou muito para 
conseguir e, por exemplo, você não foi em dia que choveu, né? 
Os corredores enchem de água, cheios de água.

Pesquisadora: E aquela proposta da Organização 
Mundial da Saúde, cidade amiga do idoso?

11   José Serra, governador de São Paulo, na época.

dissertação - ANA CRISTINA - FINAL2.indd   243 2/24/14   3:44 PM



Velhices Urbanas: Seguras - Sustentáveis - Saudáveis | Ana Cristina Satiro de Souza Monteclaro Cesar | 2014244

Dona Olga: Ah! isso não resolve, isso não existe! Primeira 
coisa, que nós temos que entender: calçada, não existem as 
calçadas, calçadas são cheias de buraco. Agora, eu falei para 
o prefeito, falei do ponto de ônibus, vem deficiente visual e 
“pá”, vem idoso e se machuca, então não resolve.Você tinha 
que conversar com a gente para saber o que era melhor para a 
gente, mas eles não gostam de conversar com a gente.

Pesquisadora: O que o arquiteto pode fazer pelo idoso?

Dona Olga: Eu acho assim, que vocês têm que, por 
exemplo, planejar toda habitação para o futuro, porque, por 
exemplo, você casa, seu apartamento tem escada, ótimo! Sobe 
correndo, desce correndo, mas quando você tem 60 anos, você 
vai? É falta de acessibilidade, não se pensa no futuro. Agora, 
lá na Vila, as assistentes sociais não são concursadas, são ter-
ceirizadas, aí, um dia cheguei lá, e a assistente social estava 
brigando com uma idosa, porque a idosa tinha colocado o 
varal no corredor. Eu acho que tinha que conversar mais com 
o idoso, o que ele quer e tinha que fazer o apartamento e dar 
o apartamento mobiliado para o idoso.  E a gente gosta muito 
de juntar coisas.

Pesquisadora: E eu posso fazer uma pergunta que não fiz?

Dona Olga: Diga.

Pesquisadora: Posso saber sua idade?

Dona Olga: Pode, 77 anos e vou chegar nos 100, hein! 
(risos) Minha neta, quando tinha 6 anos, virou e falou as-
sim: pai, o Marcelo morreu de tiro. Marcelo era o amiguinho 
da escola; daí, ela falou para o meu marido; “vai ser compli-
cado né, vô,  quando perguntarem do que o senhor morreu e 
eu vou ter que falar de queda de cabelo”(Risos). É a mesma 
coisa, quando perguntam qual a diferença entre velho e idoso, 
né? Minha neta responde assim: “ah! eu tenho resposta: a vó 
é idosa, o Jaime (avô) é velho” (Risos), daí, ele falou assim: 
“mas, por quê?”. Ela disse: “o Jaime é rabugento, o Jaime 
implica com tudo, então, o Jaime é velho, velho é rabugento. 
Agora, idoso é bonzinho, como a vó”. (Risos) E sempre que 
me perguntam, eu me lembro dela. Ela me pergunta: “vó, 
como você consegue ser tão tranquila, tão calma?”. Eu falo  
que eu vou viver muitos anos, porque eu não sei de nada, 
de ninguém, eu me conformo com o que me contam. Eu não 
sou aquela pessoa que gosta de perguntar: você é casada? Tem 
filho? Quantos filhos você tem? Essa pergunta eu jamais vou 
fazer, porque, quanto menos eu souber mais eu vou gostar de 
todo mundo. Eu não consigo segurar a boca, sempre falaram 
para mim, mas eu não consigo segurar a boca.

Depoimento: Dona Olga Quiroga
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Sempre foi assim, o motivo que eu saí da minha casa foi 
esse. Porque meu pai era militar e não aceitava, mas ele, 
quando estava com o amigo dele, disse: “porque que ela não 
foi homem?” (Risos). Eu o questionava, ele falava que, para 
fazer uma boa vida, todo mundo devia casar com um mili-
tar. Eu falei: eu não! Eu fui presidente do centro estudantil 
com 16 anos. Nós somos sete irmãos, e eu estava no terceiro 
ano de humanidade. Eu tinha irmã no quarto, no quinto 
e no sexto e eu que fui presidente. Quando meu pai chegou 
em casa, elas falaram: ela não podia, porque  não deixava 
oportunidade para sua irmã? Eu falei: a mosca-morta não 
abre a boca. (Risos).
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Conclusão
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“O homem só envelhece quando

 os lamentos substituem os sonhos”

Provérbio chinês - Autor desconhecido.

“A vida no espaço urbano tem um forte impacto na forma como perce-
bemos o espaço. Uma rua sem vida é como um teatro vazio: algo deve estar 

errado com a produção, já que não há plateia.” 

(GEHL, 2013. P.62)
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O incessante aumento da população idosa implica em 
consequências para toda a sociedade e é importante temá-
tica para gestão urbana. Mas ainda pouco compreendida 
para que alcancemos saídas e soluções. 

Ao longo deste trabalho buscamos ampliar o entendi-
mento do processo de envelhecimento no ambiente urba-
no. Para tal, foi compilado um conjunto de conhecimen-
tos acerca do que é envelhecer, e de práticas profissionais 
da arquitetura que apontam as condições possíveis de me-
lhor envolver o idoso no seu habitat.

O ambiente construído é relevante para os idosos e 
para as perdas associadas ao processo de envelhecimento 
normal. Eventos indesejados da vida ou mesmo  experiên-
cias desagradáveis podem transformar a velhice em uma 
experiência bastante difícil para muitas pessoas. Percorre-
mos todo esse trabalho visando compreender como os ar-
quitetos podem projetar ambientes que possam equilibrar 
as formas e as possibilidades de ajustamento às pressões e 
às perdas devidas ao envelhecimento. 

Viver na metrópole pressupõe o direito de viver em am-
bientes adequados, para que todas as pessoas possam morar, 
trabalhar, circular, cultivar o corpo e o espírito na cidade, 
como o previsto na Carta de Atenas1 e que atualmente, são 
direitos garantidos no Plano Diretor Estratégico de São 
Paulo (2002), no capítulo I sobre os elementos estruturado-
res e integradores na subseção I de habitação ao destacar: “ 
a habitação como elemento integrador pressupõe o direito 
social à moradia digna em bairros dotados de equipamen-
tos sociais, de comércio e serviços, providos de áreas verdes 

1   A Carta de Atenas é o manifesto urbanístico resultante do 
IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), 
realizado em Atenas em1933.
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com espaços de recreação e lazer e de espaços públicos que 
garantem o exercício pleno da cidadania.” 

Visitamos três condomínios exclusivos para idosos, 
em São Paulo, implantados pelo poder público – Repú-
blica da Melhor Idade, Vila dos Idosos e Vila Dignidade 
e dois edifícios privados com grande concentração de 
moradores idosos com a finalidade de confrontar o regu-
lamento legal da cidade como descrito acima, e realidade 
da velhice urbana. 

As observações de campo feitas nestes condomínios 
visitados mostraram alguns aspectos interessantes. Os 
condomínios construídos exclusivamente para idosos, por 
meio de programas públicos promoção habitacional, ex-
põem os idosos a duas realidades distintas: ao privilégio 
ou ao isolamento.

O “privilégio” fica evidente no Condomínio Vila Dig-
nidade (CVD), na cidade de Avaré e foi implantado den-
tro do Conjunto Habitacional Popular Jardim Camargo, 
ambos construídos pela Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional Urbano (CDHU). O terreno no qual foram 
construídas as casas para os idosos corresponde a 5% de 
todo Jardim Camargo e destina-se a 22 idosos entre os 
10.918 de todo o município.

Fotos do entorno e do interior do 
condomínio. Atenção aos detalhes 
e refinamentos estéticos somente 
intramuros. 

Intramuros o condomínio é repleto de belezas, árvores, 
flores, rampas, lazer, etc., oposto à tudo o que encontra-
mos no entorno que, naquele lugar é sinônimo de ausên-
cias – ausência de beleza, ausência de árvores, ausência de 
acessibilidade, de lazer, enfim, neste caso os opostos não 
tendem a ser atraídos. Não haverá atração comunitária 
entre dois contextos tão distantes e separados por muros.

Todo este jogo de contrastes arquitetônicos não tem 
o poder de impor mensagens morais, mas vislumbramos 
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aqui à possibilidade de reforçar preconceitos e segregações 
sociais sofridas por muitos idosos. 

Ao privilegiar o idoso em condomínios exclusivos mu-
rados estamos reforç ando os preconceitos e estigmas se-
gregadores da sociedade que tanto recaem sobre os indiví-
duos que envelhecem. Assim mantemos vivas a regras que 
organizam o espaço urbano por padrões de diferenciação 
social e separação indicando como os grupos sociais se 
inter-relacionam na cidade. (CALDEIRA, 2000.) 

O dilema desta reflexão que diferencia o idoso apre-
senta dois ângulos distintos – o negativo de diferenciação 
social que amplia o espaçamento entre gerações reforçan-
do quadros de isolamento na velhice e o segundo, agora 
positivo da importância de construções acessíveis para o 
idoso sendo este condomínio um exemplo de boas práti-
cas projetuais que equilibram adequadamente os ambien-
tes as perda funcionais do envelhecimento. 

A Vila dos Idosos também contribui pelos mesmos 
motivos a segregação social por muros agravado com o 
isolamento vivido pelos moradores pela explícita rejeição 
da comunidade do bairro do Pari e limítrofes para com o 
condomínio desde o inicio do projeto e que nossa anfitriã 
contou ainda existir.  

Outro fator foi à atmosfera sentida no lugar durante 
a visita. Havia tristeza, carências e medos no ar. Duran-
te todo o tempo em estivemos no condomínio não falta-
ram moradores ávidos por interagir. No térreo vimos um 
senhor sentado à porta de seu apartamento como se ele 
mesmo estivesse em exposição alimentando a ideia de que 
o condomínio é uma intervenção no bairro assim como 
uma obra de arte efêmera.

O dia chuvoso contribuiu para aumentar este senti-
mento e revelar que o condomínio apresenta muitos erros 
construtivos, como pisos alagados por defeitos de nivela-
mento, e queixas constantes de todos os moradores contra 
a construtora. Este ponto também foi confirmado na en-
trevista com a Dona Olga.

No CVI o isolamento social acontece por duas ver-
tentes, da comunicada local frente ao condomínio, como 
já citamos, e do poder público pela responsabilidade nas 
atuais condições físicas encontradas na visita reforçou este 
“isolamento” pelo descaso na manutenção, instalação e 
atenção às condições de acessibilidade para o idoso. Por 
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exemplo, o espelho d’água, previsto em projeto para ser 
uma piscina. A instalação dos equipamentos de ginástica, 
locados no meio do jardim, dependem de uma base mí-
nima no piso que proporcione estabilidade e uso seguro. 
Situação esta, oposta a do CVD.

Porém, em ambos os condomínios presenciamos a vul-
nerabilidade do morador expressa no silêncio ou na falsa 
valorização. Isso porque, nossa intenção era conhecer os 
condomínios e saber o que pensavam os moradores sobre 
o projeto, quanto às qualidades e aos erros projetuais. En-
contramos o silencio ou uma resposta de falsa valorização 
a cada pergunta. “É muito bom, muito bom morar aqui. 
Tudo é bom.”. Esta frase foi repetida por todos com quem 
conversamos no CVI e o silencio se fez presente no CVD.

Isso nos remeteu a 2006, quando surgiu a oportuni-
dade de fazermos uma avaliação pós-ocupação na Enfer-
maria Geriátrica do Hospital São Paulo. Construímos um 
questionário qualitativo que abordava as condições arqui-
tetônicas do lugar. A pesquisa quase fracassou, pois não 
houve adesão dos idosos. Todos manifestavam que não 
poderiam responder por que tinham medo. As fragilida-
des sentidas eram da doença, da condição de tratamento e 
atendimento no hospital público. Entendemos que diante 
disso, criticar negativamente o hospital, para os idosos en-
trevistados, poderia significar perder a vaga e o tratamento 
hospitalar. 

Acreditamos que o mesmo aconteceu nestes dois con-
domínios. Ambos são moradias em regime de concessão 
de uso ao idoso. O proprietário é o governo e expor os 
problemas pareceu aos moradores uma atitude arriscada 
que poderia comprometer a permanência deles no lugar.  

Diferentemente, na República da Melhor Idade no 
Cambuci, conseguimos conversar com todos os idosos 
que abordamos. A conversa ficou restrita a elogios quan-
to às instalações prediais e queixas quanto a questões de 
convivência. Pareceu evidente que o fato do idoso ter que 
morar na República com a família lhe garante segurança 
para expor suas queixas. 

Estas três formas de morar foram desde o inicio desti-
nadas ao usuário idoso e apresentam de modo geral ótimas 
condições de acessibilidade, tanto na unidade habitacional 
quanto nas áreas coletivas dos condomínios. Alguns pro-
blemas se configuram como falta de atenção aos detalhes 
e muitos erros construtivos, que por respeito ao morador 
e qualidade do patrimônio publico, devem ser corrigidos. 

Fotos dos equipamentos de gi-
nástica dos dois condomínios. No 
CVD vemos à atenção aos detalhes 
construtivos. No CVD fica evidente a 
instalação como obrigação de ter o 
equipamento de ginástica dispensan-
do condições adequadas para o uso.
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Algo nos surpreendeu neste trabalho: soubemos pela 
Dona Olga, que a planta das unidades de um dormitório 
do CVI desagrada às moradoras idosas, especificamente 
em decorrência das suas histórias de vida. A maioria delas 
foi, por toda a vida, empregada doméstica e entendem 
que morar em um apartamento em que continuam a en-
trar pela cozinha, é a antítese de um sonho. 

É reconhecido que os idosos não são um grupo homo-
gêneo. Existem muitas diferenças entre eles, construídas 
pelas personalidades e pelas distintas histórias de vida. 
Talvez não seja possível dar conta de todo este espectro 
de individualidades, mas esta colocação expõe o quanto, 
nós arquitetos, não conhecemos as necessidades específi-
cas desses nossos clientes. O fato se agrava quando, em 
projetos como estes, o cliente de contato direto com o 
arquiteto não é o futuro morador idoso, mas o governo, 
contratante da obra.

Vivenciamos uma experiência oposta nas visitas que fi-
zemos ao Copan e ao IAPI da Mooca. Os moradores ido-
sos em ambos os condomínios falaram com tranquilidade 
das necessidades de adaptação dos espaços comuns, onde 
constamos diversos aspectos construtivos que aumentam 
o risco de queda do idoso.

No Copan, o contexto de uso misto do condomínio 
limita a construção de redes de apoio e socialização entre 
os idosos e relações intergeracionais. O fato é comprovado 
pela pesquisa realizada pela OLHE e descrita por Ferreira 
(2012), onde a maioria dos idosos entrevistados alegou 
não conhecer os vizinhos, conforme o descrito pela pes-
quisadora Ana Teresa Ramos.

O IAPI configura outro cenário, onde as relações sociais e 
redes de apoio assumem papel fundamental na manutenção 
da independência e autonomia diária dos moradores idosos. 
Por exemplo, o relado de moradoras viúvas que tomam “em-
prestado” o marido de uma das vizinhas para fazer reparos 
hidráulicos e elétricos no apartamento, tendo sido o fato mo-
tivo de matéria jornalística sobre os “maridos de aluguel”.

Entretanto, ambos os condomínios, Copan e IAPI, es-
tão inseridos na região central da cidade de São Paulo, o 
que confere características de acesso a diversos comércios 
e serviços com fácil mobilidade. As questões históricas de 
violência da região onde esta o Copan são compensadas 
pelos serviços distribuídos por toda galeria no térreo. Já o 
IAPI goza da tradição histórica de apoio construída desde 
os tempos das imigrações. 

dissertação - ANA CRISTINA - FINAL2.indd   253 2/24/14   3:44 PM



Velhices Urbanas: Seguras - Sustentáveis - Saudáveis | Ana Cristina Satiro de Souza Monteclaro Cesar | 2014254

Essencialmente, vemos condições adequadas de acessi-
bilidade em três condomínios que visitamos – CVD, CVI 
e RMI, todos construídos exclusivamente para idosos o 
que favorece um projeto arquitetônico direcionado as ne-
cessidades do envelhecimento, mas por outro lado geram 
aspectos relevantes de isolamento e vulnerabilidade. 

Enquanto que, nos condomínios Copan e IAPI onde 
não há restrição ou seleção dos moradores também não 
há condições importantes de acessibilidade, mas identi-
ficamos inúmeras interações sociais e redes de apoio que 
contribuem para o fortalecimento dos muitos moradores 
idosos dos edifícios e diretamente para o envelhecimento 
ativo. 

No decorrer desta pesquisa, a rota traçada inicialmente 
para a compreensão das especificações projetuais para ido-
sos deixou de ser o foco depois deste confronto.

Muitos são os idosos no Estado que aguardam uma 
moradia dos programas habitacionais como os que visita-
mos. Devemos incentivar que estes instrumentos públicos 
sejam fortalecidos e aceleradores da produção de habita-
ções com programas realmente eficientes e a inclusão dos 
idosos em todos os programas habitacionais públicos ofer-
tados pelas esferas federal, estadual e municipal.

Contudo, se produzíssemos mais construções adaptá-
veis, onde sejam previstas em projeto as mudanças que 
ocorrem ao longo do ciclo de vida das pessoas, evitaríamos 
os “isolamentos”, as “segregações” e os “privilégios”, além 
da necessidade de reformas adaptativas da habitação onde 
a perda funcional do envelhecimento confronta diaria-
mente com as barreiras ambientais.

Um caminho possível seria a produção de construções 
para todas as pessoas e para todo o ciclo de vida o que instiga, 
arquitetos e urbanistas, na busca por melhores resultados 
no desenho das cidades e das edificações, com estratégias 
de equilíbrio na relação entre a saúde e o meio ambiente, 
a exemplo das cidades saudáveis que estudamos. 

Dessa forma, devemos incluir, prioritariamente, as pes-
soas nas agendas das políticas públicas e no planejamento 
urbano, afinal as cidades são feitas “para” e “pelas” pessoas. 

As pessoas tendem a fixar-se no lugar onde residem, 
desejosas de envelhecer na mesma casa repleta de histórias 
internas e explorações externas no entorno urbano. Um 
lar e a possibilidade de caminhar pela cidade reforçam o 
sentimento de pertencimento ao lugar que deve ser man-
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tido em todas as fases da vida. Porém, são necessárias con-
dições de caminhar pela cidade, de ruas que despertem o 
desejo de caminhar em “direção ao escopo socialmente dese-
jado” (CARERI, 2013. PG.20).

Frequentemente, nos esquecemos que a maneira como 
os espaços são construídos não determina a forma como 
deveriam ser. Assim o escopo de projetos arquitetônicos 
e urbanísticos para todas as pessoas deve incluir o idoso 
nas vivências urbanas como lugar de interatividade a par-
tir da construção de espaços e cidades que sejam Seguras2 
para que aconteçam e estimulem a constante relação entre 
as pessoas e lugares; Sustentáveis2 pela habilidade de sus-
tentar uma ou mais condições manifestadas por algo ou 
alguém ao mesmo tempo e sem esgotamento de recurso 
e Saudáveis2 pela constante produção de estimulos cate-
góricos para as interrelações sociais primariamente para o 
pedestre, depois para o ciclitas e por último propôr outras 
possibilidades de mobilidade no território urbano.

2   GEHL, Jan. Cidades Para Pessoas. Tradução: Anita Di 
Marco. 1ª Edição. São Paulo: Perspectiva, 2013.
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