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Resumo: A transição demográfica consiste uma realidade brasileira. Verificar condições de 
acessibilidade e funcionalidade possibilita a compreensão sobre aspectos que podem 
contribuir com a inclusão socioespacial da população idosa na comunidade e na cidade. O 
objetivo é apontar aspectos relativos a acessibilidade em núcleo habitacional para idosos de 
baixa renda considerando as moradias, espaços intra muros e entorno. É estudo, 
exploratório, descritivo e observacional participante. Minimizar problemas do condomínio 
colabora para preservar a autonomia e segurança do morador, contribuindo para a função 
social da cidade, vez que possibilita o exercício do direito de ir e vir, consagrado à moradia 
digna. 

Palavras-chave: Acessibilidade; Idoso; Moradia Digna; Planejamento Urbano. 

Abstract: The demographic transition is a Brazilian reality. Checking accessibility conditions 
and functionality enables the understanding of aspects that can contribute to the social-
inclusion of the elderly in the community and in the city. The goal is to point out aspects of 
accessibility in housing projects for low-income seniors considering the villas, Intramuros 
spaces and surroundings. It is an exploratory, descriptive and observational participant 
study. Minimize condominium problems contributes to preserving the autonomy and safety of 
residents, contributing to the social function of the city, because it allows the exercise of the 
right to come and go, devoted to decent housing.  
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil e o mundo deparam-se com uma nova realidade em termos 

sóciodemográficos: O envelhecimento populacional. Projeções evidenciam que a população 

idosa brasileira tenha duplicado nos últimos vinte anos, totalizando em 2011 

aproximadamente 20 milhões de idosos. Dados do relatório do Fundo de População das 

Nações Unidas (UNFPA - BRASIL, 2011) evidenciam que o número de pessoas com mais 

de 60 anos no mundo aumentará em 200 milhões nos próximos anos, superando a marca 

de 1 bilhão de idosos no mundo todo. Assim, estima-se que em 2050 a população de idosos 

seja de 2 bilhões de pessoas ou 20% da população mundial. 

Projeções indicam que entre os anos de 2000 e 2050 a população com mais de 60 

anos duplicará, passando de 11% para 22%. Nos países desenvolvidos, este processo de 

transição, deu-se de maneira mais lenta nos últimos 100 anos, ao passo que  países em 

desenvolvimento, como o Brasil, levarão menos de 25 anos para chegar a esta realidade 

(WHO, 2012). 

    Dentre as variáveis que contribuíram para o aumento da expectativa de vida nos 

últimos anos, observa-se que a diminuição da fecundidade nas últimas décadas e a redução 

da mortalidade infantil que progressivamente atingiram as demais idades, tem tido destaque. 

Outros fatores relacionados a este cenário de uma população envelhecida estão 

relacionados à família, que tem a sua estrutura tradicional transformada, com mudanças de 

papéis sociais, decréscimo dos números de filhos, migração urbana, entre outros. Fatores 

como esses alteram o desempenho das chamadas funções tradicionais da família como o 

de educadora das crianças e de cuidadora dos mais velhos (DEBERT 2011).   

              Verifica-se ao longo do tempo uma maior migração da área rural para a área 

urbana, alterando-se também as estruturas físicas de moradias uma vez que a área urbana 

ganha novas dimensões (IBGE, 2011; DEBERT; SIMÕES, 2006). Frente a isso, as cidades 

contam com um maior número de idosos, dentre eles os que moram sozinhos, sendo mais 

comum idosas. Isso se deve ao fato de uma grande parte delas serem viúvas, uma vez que 

as mulheres vivem mais que os homens (IBGE, 2012 e 2011; CAMARANO, 2006).  

               Aliado a este novo perfil da população idosa, aspectos de vulnerabilidade 

social são identificados entre as mulheres, uma vez que muitas vivem em condições de 

pobreza e sem suporte financeiro já que que grande parte viveu dependente dos maridos e 

do papel social de serem cuidadoras do lar e de seus familiares. O que gera uma nova 

necessidade no âmbito do cuidado (IBGE, 2012 e 2011; CAMARANO, 2006).  

O aumento no número de idosos, e as novas demandas que crescem 

proporcionalmente trazem preocupações que vão além do âmbito da saúde, uma vez que 
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esta é composta por vários fatores associados, por se tratar de um “processo permanente 

de busca de equilíbrio dinâmico de todos os fatores que compõem a vida humana” (BOFF, 

1999). Neste sentido, cuidar, se refere a compreender fatores que englobam questões além 

do domínio físico. 

Como ressaltou Mendes (2005), o crescimento no número de idosos traz a 

consciência da velhice como uma questão social que pede grande destaque, ao considerar 

que a qualidade de vida e o envelhecimento necessitam de uma compreensão mais 

abrangente e adequada de um conjunto de fatores, além do bem-estar físico, como entre 

outros, o ambiental. 

              É importante considerar a acessibilidade como um suporte ao cuidado desta 

população. Uma cidade acessível e funcional para todas as idades envolve um 

planejamento urbano integrado em diversos ramos do conhecimento e que inicia-se com a 

inserção de políticas públicas que deem conta dessa nova realidade do envelhecimento 

populacional (MONTEIRO et all, 2015).   

                Neste sentido a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Cidade (Lei 

10.257/01) e o Estatuto do Idoso (lei 10.741/03) e as diretrizes do Desenho Universal de 

Acessibilidade Urbana e de Edificações são instrumentos que possibilitam contribuir nestas 

melhorias no que diz respeito ao suporte e cuidado do espaço urbano e dos espaços 

individuais para que se tornem acessíveis e funcionais a todos e que contemplem a 

promoção do envelhecimento ativo e saudável (BRASIL, 2003; 2012; 2013).   

              O Desenho Universal de Acessibilidade Urbana refere-se a um projeto de 

estratégias que tem o intuito de tornar o local acessível e de alcance a toda população, 

visando o desempenho funcional com o mínimo de esforço físico, usufruindo o espaço com 

segurança e autonomia. Vale ressaltar outro fator importante para acessibilidade universal 

que se compreende pelo conceito de unidade de vizinhança, que lança aspectos ao 

contorno de onde as pessoas vivem e com quem ao seu redor (FERREIRA; GOROVITZ, 

2008; PRADO, 2005; BRASIL, 2003).   

                A acessibilidade do espaço pode promover relações sociais na medida em 

que encoraja a participação e integração, além de preservar a autonomia e independência 

da pessoa. Nesse sentido é necessário que a moradia para as pessoas idosas e seu 

entorno, além de atender as necessidades próprias da idade, contemple suas preferências, 

seus hábitos e seus relacionamentos, imprescindíveis para a qualidade de vida (GABRILLI, 

2013; PRADO; PERRACINI, 2011; FERREIRA; GOROVITZ, 2008; PRADO, 2005; BRASIL, 

2003; BRASIL, 2004). 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. Objetivo 

Apontar aspectos relativos a acessibilidade em Núcleo Habitacional para idosos de 

baixa renda em um município no interior do Estado de São Paulo considerando as moradias, 

espaços intra muros e seu entorno.   

2.2. Métodos 

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). 

Caracteriza-se por um estudo exploratório, descritivo e observacional participante 

baseado nos pressupostos do método qualitativo de investigação (MINAYO, 2006; SILVA & 

MENEZES, 2001). Utilizou-se como material especifico o registro fotográfico e fundamentos 

teóricos acerca do Desenho Universal, embasados nas diretrizes da habitação de interesse 

social no estado de São Paulo (São Paulo, 2010) e o conceito de unidade de vizinhança.  

A pesquisa foi desenvolvida no interior e no entorno de um Núcleo Habitacional para 

idosos de baixa renda, localizado em um município do interior do Estado de São Paulo. 

Trata-se de uma tipologia de moradia exclusiva para idosos, identificada como condomínio 

fechado, com gestão pública realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e 

Assistência Social. Construído em área que estava abandonada pela antiga estrada de ferro 

– FEPASA, com projeto arquitetônico que mostra-se inadequado às peculiares condições 

dos moradores, com mais de sessenta anos de idade. 

Foram observados itens relevantes para a acessibilidade no interior do núcleo em 

questão, bem como em seu entorno, numa área delimitada como Unidade de Vizinhança. O 

conceito de unidade de vizinhança, tendo em vista estudo de Clarence Arthur Perry em 

1929, que projetou um plano para Nova Iorque, cuja essência eram os aspectos sociais. O 

estudo de Perry aproximava as relações entre os habitantes da comunidade e os 

equipamentos de serviços existentes (BRASIL.B., 2009; FERREIRA, GOROVITZ, 2008). 

Nesse sentido, considerou-se como entorno do Núcleo habitacional a abrangência da 

unidade de vizinhança. De acordo com a formulação original do início do século XX, unidade 

de vizinhança é uma área residencial que tem relativa autonomia em relação às 

necessidades cotidianas de consumo de bens e serviços urbanos. Os limites de 
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equipamentos de consumo coletivo teriam assim sua área de atendimento coincidindo com 

os limites da área residencial (BARCELLOS, 2001).  

2.3. Analisando aspectos da acessibilidade no local de estudo 

O local do estudo está inserido em área que estava abandonada pela antiga rede da 

Ferrovia Paulista S.A. (FEPASA). O local faz parte da orla ferroviária, e a exemplo do que 

ocorre em outras cidades, onde, antigamente, a ferrovia exercia papel preponderante para a 

locomoção de pessoas e o transporte de cargas, nesse início de século XXI encontram-se 

sem função social. O município, por doação do terreno construiu as moradias, inauguradas 

em dezembro de 2010. É uma tipologia denominada por Monteiro (2012) de condomínio 

fechado, identificado como: 

as casas ou apartamentos circunscritos em área delimitada por muros, 
cercas, ou alambrados, construídos por meio de política pública habitacional 
para idosos de baixa renda, independentes para realizar as atividades da 
vida diária, e que sejam sozinhos, ou seja sem família ou com laços 
familiares enfraquecidos (MONTEIRO, 2012:81). 

Na implantação desse condomínio fechado não foi realizada a observância das 

normas e da legislação vigente sobre acessibilidade, produzindo ao longo dos anos de 

usabilidade situações que comprometem a segurança e o bem-estar dos moradores. Essas 

observações têm sido relatadas aos gestores do local e ao Grupo de Pesquisa indicado 

neste artigo, o qual está em regular contato de trabalho e pesquisa com este Núcleo 

Habitacional, por meio de parceria estabelecida com a Secretaria de Desenvolvimento e 

Assistência Social, responsável pela gestão do espaço.  

Neste sentido, estratégias legais e viáveis foram estudadas para possibilitar 

melhorias no espaço de moradia e áreas de convivência social, bem como minimizar 

conflitos surgidos no cotidiano dos moradores, como a confecção do regulamento interno do 

condomínio, até então não aprovado. Também a promoção de ações e parcerias que 

tendem a proporcionar uma moradia cada vez mais adequada, com o objetivo de melhorar a 

acessibilidade e preservar a funcionalidade dos moradores. 

  O condomínio está envolto por cercas e muros, sendo formado por trinta e três 

casas dispostas em semi-círculo e um espaço central de convivência para a promoção de 

atividades de integração entre gestores, parceiros e moradores do núcleo. Dentre as casas, 

duas estão classificadas como adaptadas de acordo com os princípios do desenho 

universal, que são a equidade, flexibilidade, tolerância ao erro, uso simples e intuitivo, fácil 

compreendimento e baixo esforço físico. As demais casas são menores, com 

aproximadamente 33 metros quadrados, são pouco ventiladas, e não há pisos 

antiderrapantes e barras de apoio.  
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Na parte externa das casas também nota-se problemas em relação à acessibilidade, 

pois as varandas são estreitas fazendo a interface com calçadas inclinadas e com ausência 

de faixas de piso tátil. Há poucas rampas de acesso, embora haja alguns moradores com 

mobilidade reduzida que fazem uso de cadeira de rodas, andadores e bengalas. 

Com relação ao terreno onde se situa o condomínio, destaca-se sua irregularidade 

caracterizado por um leve declive que se acentua mais na parte posterior de algumas 

residências. Devido a isso, a acessibilidade fica comprometida, uma vez que terrenos 

irregulares podem proporcionar situações de risco à saúde dos moradores, que se tornam 

mais propensos às quedas (NOVAES, et al, 2009). Ainda, pode interferir no que diz respeito 

à estrutura das casas, pois, em sua maioria identifica-se a presença de rachaduras. Tal 

situação agrava-se devido ao vizinho confrontante do condomínio, a linha férrea, que 

contribui para o abalo na estrutura das casas (BRITO, et al, 2013). Ainda, segundo os 

moradores, interfere no bem-estar, e no direito de vizinhança, devido as perturbações 

sonoras e tremores nas casas (ABNT 10.152/87; CONAMA 1/90; PSIU N.34.569/94). 

Na parte posterior do condomínio há o escoamento inadequado de água proveniente 

das casas vizinhas, utilizada para a realização de serviços domésticos e despejada em 

valas no interior do Recanto Feliz. Tal situação gera desconforto entre os moradores, uma 

vez que a água ali despejada muitas vezes é suja e com odor, proveniente de dejetos de 

animais e do escoamento de máquina de lavar roupa. Assim, observa-se a ausência de um 

local adequado para o despejo hídrico e a inadequação do espaço onde o núcleo foi 

construído.  

 Outro ponto de destaque que interfere na acessibilidade do espaço, diz respeito a 

falta de cuidado com a vegetação ao fundo do núcleo habitacional, pois nem sempre é 

realizada limpeza adequada para diminuição do excesso de vegetação, o que contribui para 

a minimizar espaço de circulação dos moradores, o surgimento de animais peçonhentos, 

além de interferir na segurança do local, com o uso indevido de terceiros.  

Ainda com relação a segurança do espaço e seu cercamento, verifica-se que este é 

realizado por alambrados com aproximadamente dois metros de altura. Um fator a ser 

considerado, uma vez que oferece baixas condições de proteção aos moradores, já que o 

núcleo não conta com qualquer tipo de vigilância, possibilitando vulnerabilidades aos idosos 

que ali residem, principalmente na parte aos fundos, divisa com a linha férrea. 

Sobre questões relacionadas à acessibilidade no entorno do núcleo habitacional 

foram observadas ruas, calçadas, terrenos incultos, lixos, locais de lazer e outros 

equipamentos urbano, por exemplo, o ponto de embarque e desembarque do transporte 

público.  
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 Destaca-se a existência de barreiras arquitetônicas como obstáculos que 

impedem o acesso, a circulação com segurança e a possibilidade das pessoas de 

comunicarem ou terem acesso à informação. Podem ser barreiras, tanto atitudinais – que 

são barreiras estabelecidas na esfera social – quanto barreiras físico-espaciais – elementos 

físicos, naturais ou construídos como: calçadas irregulares, terrenos baldios e equipamento 

urbano ineficaz.  Fatores como estes podem dificultar ou até mesmo impedir a realização de 

atividades desejadas de forma autônoma e independente (PRADO; PERRACINI, 2011; 

PRADO, 2005; BRASIL, 2003; DISCHINGER, MARTA et al, 2012). Essas condições 

dificultam a formação da unidade de vizinhança, uma vez que os contatos interpessoais e 

espaciais estão comprometidos pelas condições desfavoráveis que imperam ali.  

             Com relação às calçadas do entorno do condomínio observa-se que sua 

maioria encontram-se em condições precárias de cuidado, apresentando buracos, 

rachaduras e vegetação que ocupam áreas destinadas ao trânsito de pedestres. Além disso, 

em alguns trechos do trajeto não existem calçadas, ou em outros casos, essas calçadas 

foram construídas de forma irregular, sendo calçadas apenas de terra.  

              Outro fator de destaque observado, foi com relação ao excesso de terrenos 

vazios no entorno da área pesquisada, sendo alguns baldios, ou seja, desabitados e em 

condições de descuido. Tais condiçõe de abandono, podem proporcionar outros desfechos 

negativos a qualidade de vida dos moradores. A responsabilidade de conservação e 

manutenção dos terrenos é exclusiva do proprietário, que deve cuidar da limpeza, em casos 

de terrenos públicos, a responsabilidade é da prefeitura.  É importante lembrar que a 

fiscalização cabe à prefeitura e aos vizinhos ou pessoas interessadas, notificando 

primeiramente o proprietário e na recusa ou impossibilidade de localizá-lo, deve ser 

notificado a prefeitura da cidade (ESTATUTO DA CIDADE, 2001).  

              Os elementos destinados ao embarque e desembarque devem ser 

acessíveis a toda população com instalações físicas adequadas. Devem possuir assentos 

fixos e uma área reservada para pessoas usuárias de cadeiras de rodas, placas de 

informação de itinerário ou na programação visual que possibilite identificar a plataforma de 

embarque e uma extensão de abrigo. Além disso, deve haver uma distância aproximada de 

15cm entre a base da plataforma de embarque/desembarque e o primeiro degrau do veículo 

de transporte coletivo, facilitando o uso de pessoas com mobilidade reduzida (LANCHOTI et 

al, 2004). Entretanto, o ponto de ônibus do entorno do núcleo habitacional para idosos, 

possui algumas irregularidades acerca das normas adequadas, como a falta de uma área 

reservada para pessoas usuárias de cadeiras de rodas e a falta de um itinerário de 

informação. Além disso, foi construída ao redor de terrenos vazios e baldios.  
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                 Também vale considerar a existência de barreiras arquitetônicas no 

âmbito fisio-espaciais que podem ser um dos fatores principais para a criação de barreiras 

atitudinais na esfera social, como por exemplo, criação de vínculos afetivos. Isso se deve ao 

fato do ambiente não ser acessível e não incentivar a participação entre os moradores e a 

criação destes possíveis vínculos (DISCHINGER, MARTA et al, 2012). 

Frente a situações como as descritas, considera-se necessário formas que 

proporcionem a readequação de espaços, sobretudo para aqueles voltados à pessoa idosa. 

A exemplo disso, no local onde se desenvolveu a pesquisa, foram firmados dois Termos de 

Ajustamento de Contuda (TAC), para garantir modificações na acessibilidade. 

O Termo de Ajustamento de Conduta é uma medida de tomar do causador de danos 

a interesses difusos e coletivos o compromisso escrito de que estes adéquem sua conduta 

às exigências da lei sob pena de cominações (MAZZILLI, 2005). Assim, é uma forma de 

transformar prejuízos ao meio urbano em benfeitorias, no caso, garantindo direitos da 

pessoa idosa. 

Como forma de captar recursos que contribuam para acessibilidade, dois Termos 

foram firmados. O primeiro, teve como objetivo refazer o forro das residencias, que por 

conta do material, gerava um desconforto térmico no ambiente. Já o segundo, tinha como 

compromisso a construção de um muro de arrimo aos fundos do condomínio, que ainda está 

em construção. 

Com o acompanhamento e análise de questões que envolvem a acessibilidade do 

espaço, percebe-se a importância de repensar meios que garantam recursos para a 

readequação do ambiente, com vistas a avaliação impactos, proporcionar melhores 

condições de saúde e reinvindicar os direitos da pessoa idosa com relação à moradia digna 

e o direito à cidade. 

3. CONCLUSÃO 

O atual cenário sóciodemográfico do Brasil caracterizado, dentre outros fatores, pelo 

envelhecimento populacional, traz a consciência da necessidade de mecanismos que 

garantam melhorias à esta população. 

Considera-se de extrema importância, minimizar os problemas internos e externos do 

condomínio em relação à acessibilidade e a funcionalidade do espaço, bem como a 

integração sócioespacial dos moradores com a gestão do local e a comunidade, 

principalmente a vizinhança. Além de assegurar a implementação dos direitos fundamentais 

do ser humano, promovendo a diminuição de barreiras urbanísticas e atitudinais e 

contribuindo com a integração socioespacial. Assim adaptando à nova realidade que surge 
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com o processo de envelhecimento e ao convívio de espaços composto por uma 

heterogeneidade de necessidades diversificadas. 

Destaca-se a relevância em informar a finalidade do acordo de conduta, firmado 

entre Ministério Público e causador de algum dano à cidade ou ao meio ambiente, como um 

meio de captar recursos para instituições de assistência à população idosa, proporcionando 

a garantia dos direitos estampados no Estatuto do Idoso e na Política Nacional do Idoso. 

Sendo essa uma ferramenta possível de ser replicada em outros espaços. Com isso, 

destacam-se parcerias com o Ministério Público para que direitos individuais e coletivos 

sejam garantidos no que diz respeito à acessibilidade, entendendo que o Ministério Público 

deva ser parceiro de trabalho com os mais diversos atores sociais da comunidade 

Sabe-se que o ambiente deve proporcionar conforto, segurança, autonomia, e 

independência para os cidadãos. Desta forma, uma série de fatores como a localização 

espacial e os desenhos arquitetônicos e urbanísticos devem ser (re)pensados nas cidades, 

pois influenciam nas relações humanas, uma vez que, espaços mais acessíveis são mais 

aprazíveis e, portanto, um convite ao caminhar a pé, circular pelo entorno da moradia, 

conversar com o vizinho, visando estabelecer o pertencimento da pessoa no local que 

habita. Nesse sentido, pressupõe-se que o envelhecimento ativo não corresponde à 

responsabilidade individual, mas sim de uma rede de amparo aos indivíduos e da criação de 

vínculos que lhes ofereça suporte, além de mecanismos que garantam os direitos 

fundamentais da pessoa idosa com relação à moradia digna estampados em lei. 

A Constituição Federal (1988), em seu artigo 225 prevê: Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para o presente e futura geração. Sendo assim, há necessidade de repensar 

meios que possam garantir recursos com a finalidade de proporcionar aos idosos bem como 

à comunidade do entorno do condomínio maiores oportunidades no que diz respeito à 

acessibilidade e funcionalidade. Espaços acessíveis e funcionais podem facilitar integração 

entre as pessoas, melhorar condições de saúde, segurança e bem-estar da população.  
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