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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo analisar a integração do idoso no espaço 

urbano, uma vez que essa população enfrenta dificuldades no dia-a-dia, como falta 

de acessibilidade, falta de acesso a lazer de qualidade, segregação espacial, entre 

outros. Para esta analise foi realizado estudo de caso no Conjunto Habitacional Vila 

Dignidade, com a finalidade de levantar os pontos positivos e negativos em relação 

ao morar longe da centralidade urbana, abrangendo uma analise qualitativa a 

respeito do programa de moradia e seu entorno. Desta forma, a pesquisa de campo 

mostrou que viver nos limites urbanos ou próximos dele, faz com que o individuo 

tenha que conviver com infraestruturas urbanas sem qualidade e com a falta de 

comércios, serviços precários e na maioria das vezes inexistentes. Portanto, foi 

possível levantar uma solução que pode ser adotada frente aos conjuntos 

habitacionais destinados a idosos, a produção habitacional na centralidade urbana, 

em lugares menos periféricos e mais consolidados, pois ainda existem terrenos 

públicos e até mesmo privados sem uso nas áreas centrais que podem ser 

utilizados.  

 
Palavras chave: Habitação de Interesse Social, Idosos, Integração, Cidade. 

Linha de Pesquisa: Produção Arquitetônica – Infraestrutura Urbana, Planejamento e Habitação.  

 

ABSTRACT 
 

This article aims to analyze the integration of the elderly in the urban 

space, since this population faces difficulties on a daily basis, such as lack of 

accessibility, lack of access to quality leisure, spatial segregation, among others. For 



 
                                                    

this analysis, a case study was carried out at the Vila Dignidade Housing Complex, 

with the purpose of raising the positives and negatives points in relation to living far 

from the urban centrality, covering a qualitative analysis of the housing program and 

its surroundings. In this way, field research has shown that living in or near urban 

boundaries means that the individual has to live with poor urban infrastructure and 

the lack of  trade, precarious services and in the most cases nonexistent. Therefore, 

it was possible to find a solution that can be adopted in the face of housing estates 

for the elderly, housing production in urban centrality, in less peripheral and more 

consolidated places, as there are still public and even private land without use in the 

central areas that can be used.                     

 

Keywords: Social Interest Housing, Elderly, Integration, City. 
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1. INTRODUÇÃO  

 
Atualmente a população idosa vem crescendo de forma significativa, 

segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) e segundo a Organização 

das Nações Unidas (ONU), o número dessa população chegará a 02 bilhões até 

2050, sendo assim, deve-se se pensar nas dificuldades enfrentadas por esta 

população no dia-a-dia, como transporte público, falta de acessibilidade, falta de 

acesso ao lazer, segregação espacial, entre outras.  

Dentro desta realidade, é possível notar algumas problemáticas, tais 

como: a localização dos conjuntos estarem distantes dos serviços locais 

encontrados na centralidade urbana, como bancos, hospitais entre outros. Nessa 

perspectiva, é necessário que haja implementação de políticas públicas adequadas 

para a inserção dessa população nas cidades, onde garantam um envelhecimento 

ativo e qualidade de vida. 

Para atender essa demanda crescente, o país implantou algumas 

moradias voltadas aos idosos, como no caso da Vila Dignidade, este conjunto 

habitacional fechado destinado somente a idosos possui o conceito de moradia 



 
                                                    

assistida, onde além da casa, fornece serviços de assistência social, proteção, 

acessibilidade, conforto e segurança.  

Desta forma, este artigo tem por objetivo analisar a integração do idoso no 

espaço urbano e contribuir para pesquisas futuras, onde poderá servir de base para 

propor projeto de reaproveitamento de áreas vazias mais próximas ao centro da 

cidade, com finalidade de levar melhoria da qualidade de vida a essa população. 

Portanto, foram analisadas a partir do estudo de caso no Conjunto Habitacional H- 

Vila Dignidade, as questões recorrentes também em outras localidades, esta analise 

se enquadra de modo abrangente aos programas de moradias. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
O trabalho foi desenvolvido a partir de etapas descritas logo abaixo. 

1ª Etapa: Fundamentação Teórica:  

Onde consta estudo sobre o envelhecimento populacional, partindo para o 

estudo de caso. 

2ª Etapa: Estudo de Caso sobre o conjunto habitacional Itapeva H – Vila 

Dignidade – Itapeva – SP. 

 Embasado na primeira etapa, onde foram avaliados aspectos positivos e 

negativos para os moradores desse conjunto, abrangendo uma analise qualitativa 

acerca do conjunto e seu entorno.  

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

De acordo com estimativas elaboradas e divulgadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), o número de idosos deverá 

aumentar por volta do ano de 2050, sendo previsto que haverá no Brasil, 73 idosos 

para cada 100 crianças. O estudo divulgou ainda que no ano de 2050 a população 

brasileira será de aproximadamente 215 milhões de habitantes. 

O envelhecimento da população é um dos maiores triunfos da 

humanidade e também um dos grandes problemas a serem enfrentados, pelos 

governantes políticos, planejadores e pela sociedade, devido às questões que dizem 



 
                                                    

respeito à aposentadoria, saúde, socialização e participação social, entre outros 

(PASCHOAL, 2013). Porem o aumento da expectativa de vida não garante ao 

indivíduo que será com qualidade, devido a perdas, incapacidades gerando 

dependências e exclusão social, entre outras, ocasionando um grande problema de 

envelhecer com qualidade. Por outro lado, se o indivíduo envelhecer com autonomia 

e independência, gozando de uma saúde física e psicologia boa, permitindo um 

envelhecimento ativo, a qualidade de vida será consideravelmente boa. 

(PASCHOAL, 2013 apud. PASCHOAL, 2000; PASCHOAL, 2007).  

Segundo o Plano Internacional de Ação de Madrid sobre o 

envelhecimento (Abril, 2002), foi criado um projeto de saúde para desenvolver 

planos de ação internacional sobre o envelhecimento para promover um 

envelhecimento saudável e ativo, desenvolvido pela Unidade de Envelhecimento e 

Curso de Vida da Organização Mundial da Saúde (OMS), no qual diz respeito a 

indivíduos, quanto a grupos populacionais.  

Em um dos trechos traduzido para o português desse plano diz que: “uma 

sociedade para todas as idades possui metas para dar aos idosos a oportunidade de 

continuar contribuindo com a sociedade. Para trabalhar neste sentido é necessário 

remover tudo que representa exclusão e discriminação contra eles.” (Madrid, 2002, 

p.19).  

Portanto, concluímos que o contexto de envelhecimento saudável e ativo, 

engloba o bem estar espiritual, físico, mental, psicológico e emocional, além de 

relacionamentos sociais, como família e amigos, educação, habitação, saneamento 

básico, entre outros. 

  

3.1. ESTUDO DE CASO ITAPEVA H - VILA DIGNIDADE ITAPEVA – SP  

O intuito do estudo de caso no Itapeva H - Vila Dignidade, em Itapeva, 

estado de São Paulo, tomou-se como base referencial os pontos positivos e também 

os pontos negativos para melhoria e solução a partir da proposta apresentada.        

O programa Vila Dignidade foi implantado em 2009 através do Decreto nº. 

54.285, de 29 de abril de 2009, com nova redação dada pelo Decreto Estadual nº. 

56.448/2010, em uma parceria entre a SH, a CDHU, a SEDS e as Prefeituras dos 



 
                                                    

Municípios Paulistas, para oferecer moradia gratuita a idosos de baixa renda e 

independentes de sua família, com intuito de promover a integração social e evitar 

outras formas de assistência social, como o asilo (web site CDHU, 2009). 

Para a escolha dos idosos que irão residir no conjunto existem alguns 

critérios a ser considerados para a inclusão do idoso, sendo eles: ter 60 anos ou 

mais, serem independentes para a realização das tarefas diárias, possuírem renda 

mensal de até dois salários mínimos, não possuir vínculos familiares sólidos ou ser 

sós, morar há pelo menos dois anos no município e ainda, casais de idosos que se 

encontrem em situação de vulnerabilidade social também poderão ser atendidos 

(web site do CDHU, 2009). 

Antes de tudo devemos entender qual é a faixa etária existente na cidade 

de Itapeva, São Paulo. De acordo com o gráfico de distribuição da população por 

sexo, Itapeva – SP, (IBGE, 2010), podemos observar a faixa etária da população de 

Itapeva, no levantamento feito no ano de 2010, onde os idosos com idade de 60 ou 

mais, totalizavam 9.088 pessoas, exatamente 4.285 homens e 4.803 mulheres. E 

como sabemos, de acordo com a ONU este numero dobra a cada ano que passa.  

 

Figura 1 - Gráfico de distribuição da população por sexo, Itapeva (SP). 

 

Fonte: web site IBGE, 2010. 



 
                                                    

A escolha pelo estudo de caso no Itapeva H (Vila Dignidade em Itapeva) - 

SP vai muito além do projeto arquitetônico também está voltado a analise critica 

acerca do entorno e sua relação com a centralidade urbana, de como ele está 

inserido no contexto urbano, visto que se trata de um conjunto habitacional voltado a 

idosos. 

O conjunto habitacional Itapeva H do Programa Vila Dignidade foi 

inaugurado em Itapeva – SP em 13 de fevereiro de 2011e está localizado no bairro 

São Camilo, como visto na figura 2. 

 

Figura 2 - Vila Dignidade - Levantamento Inicial 

 
 

Fonte: web site Google, 2020, adaptado pela autora, 2020. 

Como mostra a imagem a seguir, ele esta situado numa área que é 

considerada pelo zoneamento urbano do município de Itapeva como ZR3 (Zona 

Residencial 03), que correspondente às áreas com menores restrições de 

parcelamento, com uso predominantemente residencial, com padrão de ocupação 

de habitação coletiva de densidade média a alta. 

 

 

 

 



 
                                                    

Figura 3 - Zoneamento Urbano município de Itapeva – SP 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Itapeva, 2007, adaptado pela autora 2020. 

 

Seu projeto conta com um programa que consiste na construção de 24 

unidades horizontais, um centro de convivência e uma área de lazer, obedecendo 

aos parâmetros do Desenho Universal e atendendo a normas de acessibilidade, 

gerando segurança e conforto aos moradores (web site CDHU, 2009). Porém em 

Itapeva são 18 casas e um salão de convivência. 

A figura 4 apresenta a tipologia das residências, que são padronizadas e 

possuem aproximadamente de 39 m² de área construída, possuindo em seu 

programa de necessidades uma sala integrada com cozinha, um dormitório, 

banheiro, área de serviço e uma área externa nos fundos que pode ser utilizada 

como jardim ou horta, dependendo do gosto do morador. 

 

Figura 4 - Planta Baixa Casas Vila Dignidade. 

 

Fonte: web site Google. 



 
                                                    

A partir das figuras 5, analisamos a relação do conjunto com a 

centralidade urbana que fica a cerca de 3,8 km de distancia e na figura 6 

observamos que ao fundo do conjunto habitacional, a malha urbana acaba naquele 

ponto, pois não há edificações próximas dando a sensação de fim da cidade. 

 

Figura 5 - Mapa de Localização Vila Dignidade. 

 

Fonte: web site Google, 2020, adaptado pela autora, 2020. 

Figura 6 - Itapeva H (Vila Dignidade – Itapeva SP) 

 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Social, 2011. 

A Vila Dignidade – Itapeva H, esta implantada próximo da borda do tecido 

urbano, dentro da mancha urbana, tendo ao lado uma área não urbanizada e por 

mais que não esteja situada exatamente na borda urbana, a presença do espaço 



 
                                                    

não urbanizado situado ao sul deste conjunto, e existir a presença do mato alto rua 

não pavimentada, cria a sensação de estar na margem de um local não urbano, 

assim como é possível observar na figura 7.  

 

Figura 7 - Itapeva H – Vila Dignidade 

 

Fonte: Autora, 2020. 

A cena observada nas figuras anteriores nos remete a pensar que por 

mais que não exista nada edificado ao sul do conjunto, trazendo essa sensação de 

estar no limite do fim da cidade, não quer dizer que ali, daqui alguns anos não será 

construído algo, e deixará de ser o fim da cidade e se conectara ao restante dela. 

O espaço vazio do outro lado do conjunto na Rua Higino Marques reforça 

o sentido cidade versus campo, com suas características visíveis como a rua sem 

pavimentação, o mato e a cerca que separa o espaço, o que configura maioria dos 

conjuntos habitacionais sejam eles voltados especialmente a idosos ou ao publico 

em geral, construídos nos limiares das cidades (PRADO, 2017, p. 240). 

Contudo, estar a apenas 3,8 km de distância do centro da cidade, como 

mencionado anteriormente, em alguns aspectos não lhe tira a característica de 

isolamento urbano, por motivos que foram descritos. 

 Na visita inicial, foi observada a questão da infraestrutura urbana, que é 

boa, se considerada pela Rua Reinaldo Jacob, no qual fica o acesso de entrada do 

Conjunto Habitacional, porém pela Rua Higino Marques, não possui pavimentação, 

nem calçamento, nem drenagem de água pluvial e também a questão de alguns 

lotes no entorno não haverem capina, motivo que justifica o mato alto, o que deixa 



 
                                                    

os moradores sujeitos a infestação de animais, sendo possível ser observar nas 

imagens seguintes. 

 

Figura 8 - Infraestrutura Urbana 

 

Fonte: Autora, 2020. 

Também, foi observada a questão de resíduos sólidos domésticos 

jogados próximo do conjunto, onde também contribui para o aparecimento de 

insetos, roedores, entre outros, originando também uma questão de problema 

ambiental aos moradores do conjunto, como mostra a figura 9. 

 

Figura 9 - Resíduos Sólidos Domésticos próximos ao conjunto 

 

Fonte: Autora, 2020. 

Também foi analisada a falta de equipamentos públicos comunitários de 

lazer e esporte, por mais que existam praças próximas, como a Praça Clara Golob 

Fascetti e a Praça da E. M. Francisco Rossi Junior e uma área de lazer dentro do 



 
                                                    

conjunto, não significam que contenham a qualidade necessária, pois se deve levar 

em consideração a qualidade do serviço fornecido, como mostra as figuras 10 e 11. 

Figura 10 - Praça Clara Golob Fascetti 

 

Fonte: Autora, 2020. 

Figura 11 - Praça da E. M. Francisco Rossi Junior 

 

Fonte: Autora, 2020. 

 

Em relação ao transporte publico, há apenas uma linha e os intervalos 

variam em torno de uma hora entre uma viajem e outra e como visto na figura 

anterior existem pontos de ônibus próximos. 

A situação do conjunto também dá aos moradores um acesso bom aos 

comércios locais existentes, porém os deixa distante de comércios centrais de porte 

maior, sendo em torno de mais de 1 km. Nesse raio de 1 km citado está situada, por 

exemplo, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Morada do Sol, onde os 

moradores se deslocavam para serem atendidos, pois de acordo com as figuras 12 e 

13, pode-se ver que a UBS São Camilo não estava finalizada, começou a ser 



 
                                                    

reformada em 2017 e o prazo para termino previsto seria em 2019, o que até então 

não havia ocorrido.    

 

Figura 12 - Unidade Básica de Saúde São Camilo 
 

 

Fonte: Autora, 2020. 

Figura 13 - Unidade Básica de Saúde São Camilo 

 

Fonte: Autora, 2020. 

Porém, durante a pandemia a Prefeitura Municipal de Itapeva, retomou a 

reforma e após o término, por meio da Secretaria Municipal de Saúde na data de 24 

de junho reinaugurou a UBS São Camilo, como visto na figura 14, logo abaixo. 

Vale ressaltar que o referido estudo de caso, foi realizado no inicio do ano 

de 2020, ou seja, antes do inicio da pandemia, no qual a Prefeitura retomou a 

reforma a UBS São Camilo. 

 



 
                                                    

Figura 14 - Unidade Básica de Saúde São Camilo, reinaugurada.  

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Itapeva, 2020. 

 

Esse acontecimento foi um ponto positivo para os moradores, 

principalmente para os idosos que residem no Conjunto Habitacional H - Vila 

Dignidade, porém a Unidade Básica de Saúde São Camilo não oferece atendimento 

como exames relacionados às especialidades médicas, tendo que os moradores 

terem que se deslocar ate o centro para exames e consultas com especialistas. 

Para alguns urbanistas como Clarence Arthur Perry a distancia entre 

800m e 1200m é o limite para a configuração da chamada unidade de vizinhança. 

Essa distancia é baseada nos percursos a pé máximos realizados por uma pessoa 

num pequeno espaço de tempo (PRADO, 2017, p. 263). Desta forma, foi elaborado 

um quadro de distancias para melhor entendimento, no qual foi considerada a 

distância maior que 1 km, longe para os moradores se deslocarem a pé. 

  

Figura 15 - Quadro de Distancias da rede de comércios e Serviços 

  
Comércio de 
pequeno porte 

 
Comércio de 
médio a grande 
porte 

 
Assistência 
Social 

 
Centro 
de 
Saúde 

 
Templo 
Religioso 

Itapeva H 
(Vila Dignidade) 

 
220 m 

 
2,2 Km a 3,6 Km 

 
1,2 Km 

 
1 km 

 
65 m 

 
Próximo do Conjunto: de 0 m a 1 km 

 
Distante do Conjunto: A partir de 1 km 

Fonte: Autora, 2020. 

 

Conforme apresenta o quadro anterior, existem alguns comércios e 

serviços bem próximos do conjunto, porém os demais já são considerados “longe” 



 
                                                    

para percorrer a pé, a ponto de concluirmos que a idéia desse bairro onde o 

conjunto está situado, não seja uma centralidade local dominante no presente 

momento. 

Ressaltando, que por mais que o conjunto habitacional Itapeva H – Vila 

Dignidade seja uma moradia assistida, ou seja, que receba profissionais de saúde, 

entre outros, não podemos esquecer de que se trata de um conjunto voltado a 

idosos independentes, diferente do asilo e seu objetivo é promover a inclusão social 

e o envelhecimento ativo de qualidade e não a segregação.  

Portanto, a pesquisa de campo relacionada ao programa de moradia 

mostrou que viver nos limites urbanos ou próximos dele, faz com que o individuo 

tenha que conviver com infraestruturas urbanas sem qualidade e a falta de 

comércios e serviços precários e muitas vezes inexistentes.  

 

4. CONCLUSÃO  

Conclui-se que estes programas surgiram com intuito de oferecer ao idoso 

em situação de vulnerabilidade um lugar digno para morar, porém entende-se que o 

idoso necessita da sua integração no espaço urbano e sua centralidade, para uma 

forma de envelhecimento saudável ativo e não a promoção de segregação espacial 

como visto em muitas realidades e em várias localidades, dificultando muitas vezes 

o acesso a serviços básicos 

A partir dos estudos, foi possível levantar uma solução que pode ser 

adotada frente aos conjuntos habitacionais destinados a idosos, no qual configura a 

produção habitacional na centralidade urbana, em lugares menos periféricos e mais 

consolidados, pois ainda existem terrenos públicos e até mesmo privados sem uso 

nas áreas centrais que podem ser utilizados. 
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