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Resumo: Com o envelhecimento populacional, cada dia se faz mais necessária a criação de 
políticas públicas para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Com o crescimento desta 
população, aumenta substancialmente o número de idosos morando sozinho, e esse número é 
maior em população com renda mais baixa. A fim de atender a essa população foi criado o 
Programa Vila Dignidade, que oferece moradia a essa faixa da população. Este trabalho 
apresenta uma caracterização do programa Vila Dignidade instalado no município de Mogi das 
Cruzes, no Estado de São Paulo.  

Palavras-chave: Envelhecimento; Habitação; Vila Dignidade; 
Política Pública. 

 
Abstract: With the aging population , every day becomes more necessary to create public 
poltics to improve the quality of life for seniors. The growth of the elderly population, 
substantially increases the number of elderly people living alone , and that number is higher in 
the population with the lowest income. In order to serve this population was created Vila 
Dignidade Program, which provides housing for this population. This paper presents a 
characterization of Vila Dignidade program installed in Mogi das Cruzes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 O Envelhecimento 

O processo de envelhecimento no Brasil e no mundo vem se acentuando cada vez 

mais, e com isso novos desafios e demandas são criadas. Há projeções que em 2050 a 

população de idosos chegue a 20% ou seja, cerca de dois bilhões de pessoas (ONU 2012). Em 

2010 a população idosa chegou aos vinte milhões de indivíduos, cerca de 10% da população 

total (IBGE, 2010). Esse aumento da população idosa se dá devido a uma redução na taxa de 

mortalidade e fecundidade e um aumento da expectativa de vida (CAMARANO, 2011). 

Em franco processo de envelhecimento, o Brasil apresenta maior número de idosos em 

regiões metropolitanas. Alguns dos fatores determinantes são: a melhoria da qualidade de vida, 

resultante de mudanças na sociedade e melhorias na saúde, controle de doenças, tecnologias, 
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oportunidades desenvolvidas no mercado de trabalho, dentre outros, favorecendo uma maior 

longevidade a população (IBGE, 2012; NASRI, 2008; KALACHE, VERAS, RAMOS, 1987). 

 Para Kinsella e Velkoff (2001), a melhoria nas condições financeiras pode permitir que 

uma grande proporção de idosos esteja apta a viver sozinha, exercendo sua escolha por 

independência, e ao mesmo tempo mantendo contato com a família e redes de apoio. Mas, e 

quando essa melhoria na condição financeira não ocorre? 

 

1.1 O Idoso Morando Sozinho 

 

Demonstra o estudo de Camargo (2007) a associação entre renda e morar sozinho. A 

pesquisa considerou idosos que possuíam renda inferior a um salário mínimo como categoria 

de referência. Observou-se que, entre idosos com renda de um a três salários mínimos a 

chance de viver sozinho é 23% maior do que para os mais pobres, e no caso daqueles com 

três salários mínimos e mais, corresponde a 2,1 vezes a chance dos primeiros. 

 De acordo com Grundy (2001), para que o idoso exerça sua preferência por viver 

sozinho, são necessárias boas condições de saúde e um bom sistema de suporte. Outro fator 

de grande importância de suporte ao idoso está relacionado às relações que o mesmo 

estabelece com a comunidade, que não devem ser substituídas pelos laços familiares 

(DEBERT, 2004).  

A iniciativa/vontade de morar sozinho fica comprometida quando o idoso, por ser de 

baixa renda, não consegue exercer de modo efetivo o direito de escolha. Nesse caso, fica 

assim evidenciado a importância de políticas públicas para assegurar ao idoso uma moradia 

digna e que o auxilie a manter suas atividades de vida diárias. Nesse sentido a acessibilidade é 

preponderante para obter-se integração sócio espacial no meio que o idoso vive e na 

comunidade da qual ele está inserido, preservando ainda as ligações entre parentes e amigos. 

Diante da constatação do aumento do número de idosos morando sozinhos é 

importante que o Poder Público tenha a iniciativa de implementar modalidades de políticas 

públicas habitacionais, tendo em vista que boa parte dos idosos que residem sozinhos são de 

baixa renda e, portanto, não tem condições de comprar uma moradia no mercado imobiliário 

formal, que vem tornando-se cada vez mais restrito (MONTEIRO, 2012). 

 

 

 

 

1.2 As Políticas Habitacionais para Idosos 
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As políticas habitacionais para idosos devem contemplar o direito à cidade preconizada 

em uma cidade mais justa e participativa. Nesse sentido a OMS (Organização Mundial de 

Saúde) criou a estratégia “Cidade Amiga do Idoso” com o objetivo de criar um guia que auxilie 

as cidades a se avaliarem sob a ótica dos idosos, a fim de identificar onde e como elas podem 

ser mais amigáveis aos idosos, criando um padrão universal. Foram observados 8 eixos 

principais, sendo eles: Espaços abertos e prédios, Transporte, Moradia, Participação social, 

Respeito e Inclusão Social, Participação Cívica e Emprego, Comunicação e Informação,  Apoio 

Comunitário e Serviços de Saúde. 

 Está iniciativa desencadeou outras ações, como o do estado de São Paulo em 2012, 

com o programa “São Paulo Amigo do Idoso”. Este programa lançou também o selo “Cidade 

Amiga do Idoso”, destinada aos municípios que cumprirem as diretrizes do programa. Mais 

tarde este programa foi adicionado ao plano direto de diversos municípios (MONTEIRO, 2012). 

 Antes destas políticas já existiam leis que pensassem em cidades acessíveis, como a 

NBR 9050 de 1985, que aborda a acessibilidade a edificações, mobiliário, de espaços e 

equipamentos urbanos. Após 15 anos surgiram às leis federais 10.048 e 10.098, mas apenas 

em 2004 foram regulamentadas. Estas estabelecem normas e critérios para a promoção da 

acessibilidade. Com isso o Ministério das Cidades criou o programa “Brasil Acessível”, 

estimulando assim os municípios a usarem o desenho universal (BRASIL, 2004). 

O desenho universal surgiu nos anos de 1960, nos Estados Unidos, como resposta a 

uma discussão sobre a criação de um ambiente que possa ser utilizado por todos, sem 

exceções. Este desenho valoriza o desenvolvimento do usuário ao longo de sua vida, uma vez 

que suas características e atividades mudam de acordo com o envelhecimento (CARLETTO, 

CAMBIAGHI, 2008).  

Atento a isso o estado de São Paulo instituído o Programa Vila Dignidade, criado 

através do decreto nº 54.285, de 29 de abril de 2009, modificado em 2010 pelo decreto 

estadual nº. 56.448/2010. Esse programa visa à construção de pequenos núcleos habitacionais 

com até 24 moradias e uma área de convívio social para pessoas idosas de baixa renda que 

atendam a outros requisitos preconizados pelo Programa. Esse artigo analisou a Vila 

Dignidade na cidade de Mogi das Cruzes, atualmente aguardando inauguração. Idosos 

morando sozinhos em espaços acessíveis promovem sua independência e preservar a 

funcionalidade, além de mantê-lo integrado à sociedade.     
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2. OBJETIVO 

 

Este trabalho tem por objetivo fazer um levantamento e caracterização in loco sobre a 

implementação do Programa Habitacional para idosos Vila Dignidade, construído no município 

de Mogi das Cruzes-SP. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Este trabalho fundamenta-se em 3 pilares, o envelhecimento, a moradia e a acessibilidade. 

O primeiro, o envelhecimento, representa uma mudança na população mundial e com isso a 

criação de novas práticas para uma melhoria na qualidade de vida dos indivíduos. O segundo e 

terceiro pilares, a moradia e a acessibilidade, são direitos fundamentais do ser humano previsto 

na Constituição Federal de 1988 e em tratados internacionais. Em relação aos idosos, esses 

direitos ainda são estabelecidos em legislação especial, Política Nacional do Idoso e Estatuto 

do Idoso.  

Pensar em Políticas Públicas que envolvam estes pilares é garantir os direitos e proteger 

não apenas indivíduos que estão na faixa da população acima de 60 anos, mas também de 

mudar uma cultura arraigada de pensar a cidade e olhar o seu futuro. 

 

4. MÉTODO EMPREGADO 

 

Esse trabalho consiste em revisão bibliográfica, com visitas ao local com realização de 

observação participante. As visitas foram guiadas por preenchimento de uma ficha de campo 

norteadora e registros fotográficos do local. Além disso, foi realizada coleta de reportagens 

publicadas na mídia impressa e áudio e publicações na internet. 

Este trabalho é um recorte da pesquisa maior denominada de “Espaço urbano e 

moradia: perspectivas da acessibilidade e funcionalidade na velhice”, aprovado pelo Comitê de 

ética sob o parecer 297.793/13 e em desenvolvimento com apoio da FAPESP (auxílio regular 

nº 2013/22021-0). 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 O Município de Mogi das Cruzes 

O município de Mogi das Cruzes se localiza na região metropolitana da capital de São 

Paulo. Possui 419.839 habitantes e sua expectativa de vida é de 71 anos. (É também o maior e 

mais desenvolvido município da Região do Alto Tietê IBGE, 2012). 
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 Mogi é uma alteração de Boigy que, por sua vez, vem de M'Boigy, o que significa "Rio 

das Cobras", denominação que os índios davam a um trecho do Tietê. Quando a Vila foi criada 

em 1611, devido ao costume de adotar o nome do padroeiro, passou a ser denominada 

"Sant'Anna de Mogy Mirim".  

Na língua indígena, Mirim quer dizer pequeno. Provavelmente, uma referência ao riacho 

Mogi Mirim. A linguagem popular tratou de acrescentar o termo "cruzes" ao nome oficial da 

Vila. Era costume dos povoadores sinalizar com cruzes os marcos que indicavam os limites da 

Vila, de acordo com tese de Dom Duarte Leopoldo e Silva, confirmada pelo historiador e 

professor Jurandyr Ferraz de Campos (PMMC, 2014). 

 

5.2 A Vila Dignidade  

 

Refletir sobre políticas públicas de habitação e acessibilidade é validar os direitos 

fundamentais, melhorando a qualidade de vida das pessoas acima dos sessenta anos de 

idade. Nesse sentido as políticas de moradia para idosos devem pautar-se das normas de 

acessibilidade e nos preceitos do desenho universal. O desenho universal possui 7 princípios 

com o  objetivo de oferecer total acessibilidade a qualquer indivíduo, e a população idosa se 

beneficia muito, pois nessa faixa etária as pessoas podem apresentar diversas deficiências e 

dificuldades de locomoção. Os 7 princípios segundo preconiza o desenho universal são:  

 

TABELA 1 – Conceitos do Desenho Universal  

 

Igualitário São espaços, objetos e produtos que podem ser utilizados por 
pessoas com diferentes capacidades, tornando os ambientes 
iguais para todos. 

Adaptável Design de produtos ou espaços que atendem pessoas com diferentes 
habilidades e diversas preferências, sendo adaptáveis para qualquer 
uso. 

Óbvio De fácil entendimento para que uma pessoa possa compreender 
independente de sua experiência, conhecimento, habilidades de 
linguagem, ou nível de concentração. 

Conhecido Quando a informação necessária é transmitida de forma a atender as 
necessidades do receptador, seja ela uma pessoa estrangeira, com 
dificuldade de visão ou audição. 

Seguro Previsto para minimizar os riscos e possíveis consequências de 
ações acidentais ou não intencionais. 

Sem esforço Para ser usado eficientemente, com conforto e com o mínimo de 
fadiga. 

Abrangente Que estabelece dimensões e espaços apropriados para o acesso, o 
alcance, a manipulação e o uso, independentemente do tamanho do 
corpo (obesos, anões etc.), da postura ou mobilidade do usuário 
(pessoas em cadeira de rodas, com carrinhos de bebê, bengalas 
etc.). 
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  Fonte: GABRILLI, 2013 
 

 O Programa Vila Dignidade, além de oferecer acessibilidade, com as novas regras 

instituídas pelo decreto de 2010, também tem como objetivo a moradia assistida e subsidiada. 

As moradias construídas devem seguir obrigatoriamente o desenho universal, permitindo a 

igualdade na utilização dos espaços para todas as pessoas. Essa política publica habitacional 

faz parte de um programa maior denominado “Futuridade”, criado em 2009 com o objetivo de 

promover o bem-estar e a qualidade de vida para pessoas acima de 60 anos, principalmente as 

que estão vulneráveis socialmente.  

 Para participar do programa Vila Dignidade, os idosos devem possuir 60 anos ou mais, 

serem independentes, possuir renda mensal de até 01 salário mínimo, ser só ou possuir 

vinculo familiar fragilizado e ser residente do município há pelo menos dois anos. Quem fica 

responsável pela seleção dos idosos é a prefeitura municipal, sempre focando em quem 

precisa da moradia, quem se adéqua mais ao perfil estabelecido e considerando ainda a 

necessidade dentre a demanda do município (Câmara Municipal, 2014).  

 Segundo Monteiro (2012): Para implementação do Programa Vila Dignidade, deve-se 

seguir as seguintes etapas: 

- Possuir uma eficaz gestão de assistência social, inserir o projeto o Plano Municipal de 

Assistência Municipal, possuir Conselho Municipal do Idoso e ter o projeto aprovado pela 

SEADS. 

- Escolha do terreno, que deverá ser de patrimônio municipal e considerado como área 

institucional, não podendo ser área verde ou de lazer. O terreno deve possuir área mínima de 

3.500 e máximo de 4.500 metros quadrados. Também deve estar inserida na malha urbana, a 

fim de faciltar a acessibilidade ao comercio, serviços, saúde, lazer e outras atividades sociais e 

culturais. 

- O projeto deve obedecer a Resolução Conjunta SH/SEADS, visando a acessibilidade, lazer, 

mobiliários etc... 

- Providenciar documentação de autorização governamental e da justificativa do investimento e 

solicitar também a inclusão no programa e a elaboração de lei municipal que autoriza o ente 

municipal a celebrar o convênio. 

- Apresentar projeto Social e fotos do local de intervenção. 

 

TABELA 2 – Implantação Vila Dignidade 
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Fonte: Fonte: CDHU (2012) 

 Elaboração: MONTEIRO, 2012 

 

6. RESULTADOS OBTIDOS 

 

Os resultados apresentados abaixo são fruto da observação in loco em várias datas ao 

longo da finalização do projeto. Até o presente momento deste trabalho a Vila ainda não teve 

sua inauguração, que está prevista para o primeiro semestre de 2015, segundo o prefeito e 

vereadores que acompanharam a visita. O adiamento da inauguração está ligado ao processo 

de triagem e seleção dos idosos que lá residirão.  

 A Vila Dignidade foi construída em um terreno de 5,3 mil metros quadrados cedidos pela 

Prefeitura. Cada casa possui 44 metros quadrados de área construída. Para se inscrever, o 

interessado tem que ter mais de 60 anos, ser independente para a realização de atividades e 

possuir renda mensal igual ou inferior a um salário mínimo. Além disso, é preciso comprovar 

residência em Mogi das Cruzes há no mínimo dois anos, não possuir imóvel ou habitação 

própria e não ter sido beneficiado por programas habitacionais. A preferência é para idosos que 

não possuam vínculo familiar, ou que tenham extremamente fragilizado, em uma situação de 

abandono ou vulnerabilidade. 

 As exigências que o projeto Vila Dignidade estabeleceu em relação à localização foi que 

o terreno deveria ser plano, possuísse uma área com mais de cinco mil metros quadrados e 

que estivesse próximo a postos de saúde, comércio, farmácias, tornando assim, o dia a dia do 

idoso mais fácil. 

 

 6.1 Relatos  
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 Foram reunidas reportagens e falas de pessoas chaves no município sobre a 

importância da Vila Dignidade para a cidade. Estes trechos foram retirados dos jornais locais, 

no período de finalização das obras. 

 

"Geralmente eles recebem benefício, então poderão arcar com as 
próprias despesas, incluindo alimentação, vestimenta e, para as 
questões de saúde, utilizarão as unidades médicas mais próximas, 
por isso uma das exigências de ter postos de saúde por perto. É 
obvio que quando a vila estiver pronta e com as pessoas morando, 
penso na possibilidade de ter atividades no local, como algo ligado 
ao esporte, assim como assistência social constante”, diz a 
presidente do CMI. 
 
“Recebemos nas últimas semanas alguns questionamentos sobre 
a altura das casas. Então, decidimos realizar a vistoria para saber 
se a estrutura está dentro do padrão e também para acompanhar o 
andamento das obras. Felizmente, não existe qualquer problema, 
já que atende a altura exigida em uma obra social, de no mínimo 
2,60 metros”, explicou o presidente da Comissão, o vereador 
Carlos Evaristo da Silva (PSD). 
 
“Estamos acompanhando de perto esta obra tão importante para a 
Cidade. Agora, Mogi das Cruzes passa por um novo processo, já 
que está valorizando e cuidando dos seus idosos”, frisou o 
vereador Antonio Lino da Silva (PSD), membro da Comissão.  
 
 “A expectativa é que esta construção seja concluída no segundo 
semestre de 2014. Pelo que percebemos, a obra está em fase 
adiantada, o que é muito positivo”, afirma o vereador Carlos 
Lucareski (PPS), que também integra o grupo, destacou a 
agilidade no andamento das obras. 
  
“Os idosos sempre foram uma prioridade da nossa administração, 
afinal são pessoas que contribuíram para desenvolvimento da 
nossa cidade. A Vila Dignidade está entre os empreendimentos 
que se unem às diversas ações que vem sendo realizadas nessa 
área”, explica o prefeito Marco Bertaiolli.  

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o presente estudo, fica evidente a preocupação do Estado de São Paulo em 

implementar um programa de moradia especifico para a pessoa idosa, e atendendo a 

legislação sobre acessibilidade e seguindo os padrões do desenho universal. O município de 

Mogi das Cruzes vem acolher esse programa, pensando na melhoria da qualidade de vida para  

a população idosa local.  

Além disso, a cidade de Mogi das Cruzes, irá implementar um Centro Dia, estratégia criada 

pela Organização Mundial da Saúde (2007), e instituído em São Paulo no ano de 2012 como 

um “Estado Amigo do Idoso”. O Selo Cidade Amiga do Idoso foi criado com o objetivo de 

estimular os municípios e entidades públicas e civis a implementarem boas práticas voltadas a 

faixa da população acima de 60 anos. É necessário cumprir ações obrigatórias, como 



 

9 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

implantação do Conselho Municipal do Idoso, manter o cadastro de idosos atualizado no 

CadÚnico, etc. 

A cidade de Mogi das Cruzes já possui o selo cidade amiga do idoso por ser pioneira em 

ações que se pautam no envelhecimento ativo e saudável. A prefeitura também se preocupa 

em incluir o desenho universal, como forma de garantir acessibilidade a todos, incluindo a Vila 

Dignidade e outros projetos realizados.  

 Tais iniciativas são louváveis diante do visível envelhecimento da população, porém são 

iniciais e poucas. Com o crescimento da demanda, os municípios não podem se acomodar e 

realizar apenas o básico. Há muito ainda o que fazer, mas diante da região que o município de 

Mogi da Cruzes se localiza, ser o pioneiro em programas para idosos se faz de extrema 

importância, servindo de espelho para os demais. O desenho universal foi criado a fim de 

proporcionar acessibilidade para todos, e tanto a Vila Dignidade quanto outros projetos 

realizados pela prefeitura municipal o seguem. 
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