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Resumo: O envelhecimento populacional proporciona transformações, ônus e demandas 
socioespaciais, necessitando-se repensar ações e políticas para um envelhecimento digno. 
O entorno da moradia integra-se ao próprio conceito de moradia, devendo contemplar a 
acessibilidade e as relações sociais, determinantes para a formação de novos vínculos na 
velhice. Esse artigo analisou os aspectos socioespaciais no entorno do condomínio 
exclusivo para pessoa idosa “Recanto Feliz”, com o objetivo de avaliar a acessibilidade e as 
relações de vizinhança que ocorrem no local. Os resultados evidenciam deficiência na oferta 
de espaços adequados e fragilidade nas relações sociais, enfraquecendo a inclusão 
socioespacial dos moradores do condomínio. 
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Access to Housing and Population Aging: in the environment (de) 
construction of socio-spatial relations 

Abstract: Population aging provides transformations, burdens and socio-spatial demands, 
necessitating a rethinking of actions and policies for a dignified aging. The living environment 
is integrated with the concept of housing itself, and must include accessibility and social 
relations, which are crucial for the formation of new bonds in old age. This paper analyzed 
the social and spatial aspects in the surroundings of the exclusive condominium for the 
elderly "Recanto Feliz", with the purpose of evaluating the accessibility and the neighborhood 
relations that occur in the place. The results show a deficiency in the provision of adequate 
spaces and fragility in social relations, weakening the social and spatial inclusion of the 
residents of the condominium. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Envelhecimento Populacional 

 O envelhecimento populacional no Brasil ocorre de maneira rápida e intensa. 

Segundo o IBGE, a população com mais de 60 anos de idade totalizava 14 milhões no ano 

2000 e atingiu aproximadamente 20 milhões em 2010. Futaramente em 2030, esse número 

alcançará o marco de 41milhões de pessoas. Para a Secretaria de Direitos Humanos 

(2014), esse crescimento representa para o Brasil uma importante conquista social, pois é 

resultado da melhoria das condições de vida, com ampliação do acesso a serviços médicos 

preventivos e curativos, avanço tecnológico, ampliação do saneamento básico nas cidades, 

aumento da escolaridade e da renda, entre outros determinantes. 

 Em consonância, ao longo dos anos, a proporção de idosos brasileiros morando 

sozinhos aumenta, atingindo a marca de 13,2%. A população de 60 anos e mais, foi 

responsável por 40,3% dos domicílios unipessoais. Além disso, o surgimento de novos 

arranjos familiares tende a comprometer as condições de cuidado e atendimento da pessoa 

idosa no contexto familiar ( IBGE,2014). 

 Nesse contexto, os vínculos que os idosos estabelecem no decorrer da vida, sejam 

eles formados pelo grupo familiar ou por amizades na comunidade aonde moram, 

representam relações socioespaciais que conferem ao idoso o sentimento de inclusão e, 

esse fator, tem sido reconhecido como indicativo de um envelhecimento com qualidade de 

vida, pois consistem em redes de apoio que auxiliam os idosos, lhes assegurando maior 

autonomia e independência (TRIADO & VILLAR, 2007). Desta forma , a vizinhança constitui 

importante espaço para a formação da rede de relações e, consequentemente, para a 

inclusão social de idosos, em especial dos que moram sozinhos. 

2.OBJETIVO 

 O presente artigo analisou as dimensões socioespaciais no entorno do condomínio 

exclusivo para pessoa idosa “Recanto Feliz”, localizado no interior do Estado de São Paulo, 

com o objetivo de avaliar a acessibilidade e as relações de vizinhança que ocorrem no local. 

3. JUSTIFICATIVA 

 As relações de vizinhança, que ocorrem no entorno da moradia do idoso, são fatores 

determinantes para a formação de novos vínculos na velhice, as quais são diretamente 

influenciadas pelas características do ambiente (PERRACINI,2011). Caracterizam-se 

conforme o desdobramento da vida cotidiana, à partir da utilização de serviços comuns e da 

estruturação oferecida pelo território da comunidade. Tais ambientes devem prezar pela 

acessibilidade, tendo em vista o avanço desse conceito, que engloba não apenas aspectos 
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urbanísticos ou físicos, mas também abarcam as afinidades, as sensações e as interações 

desenvolvidas entre as pessoas e os espaços de convivência que permeiam a moradia e 

seu entorno (ELALI, 2009; PRADO, 2005; MARTUCCI, 1990). 

 Para Perracini (2011, p. 221) “o que se entende por lar contempla também o entorno 

da residência, englobando a vizinhança e suas inter relações com os serviços e apoios 

disponíveis”. Sendo assim, uma das principais funções do entorno habitacional é oferecer 

espaços onde se possam desenvolver relações de vizinhança e de trocas entre os 

habitantes de uma mesma comunidade, o que gera qualidade de vida social e urbana.  

 Desse modo, o entorno do local de moradia torna-se uma dimensão relevante na 

concepção de espaços inclusivos. Nos dias atuais, há um consenso de que a qualidade dos 

espaços públicos está diretamente ligada à sua capacidade de não somente atender às 

necessidades sociais, físicas e psicológicas dos usuários, mas também de contribuir para a 

qualidade ambiental do ecossistema urbano (DISCHINGER & BINS ELY, 2006). 

2. MÉTODO 

 Tratou-se de um estudo transversal e observacional-participante, baseado nos 

pressupostos do método qualitativo. Para a realização desse estudo convencionou-se 

primeiramente definir a área geográfica abrangida pelo Recanto Feliz e seu entorno. Para 

tanto, utilizou-se dos parâmetros da Unidade de Vizinhança – UV, definidos por Perry 

(1929). Após definida a UV foi realizada análise espacial do entorno do condomínio e análise 

social por meio de entrevistas semiestruturadas com os moradores da vizinhança. 

2.1. Definição da área de abrangência: Unidade de Vizinhança. 

 O conceito de unidade de vizinhança (UV), idealizado por Clarence Arthur Perry em 

1929, cuja essência era o aspecto social, aproximava as relações entre os habitantes da 

comunidade e os equipamentos de serviços existentes. Segundo a sua formulação original, 

a UV é uma área residencial que dispõe de relativa autonomia em relação às necessidades 

cotidianas de consumo de bens e serviços urbanos (BARCELLOS, 2001). 

 Estas áreas devem ser adequadamente agrupadas em lugar central e comum, 

devendo incluir; comércio local, com um ou mais comércios adequados à população (estes 

locais devem ser oferecidos, de preferência, na junção das ruas de tráfego); sistema de 

ruas, a unidade deve ser provida de um sistema especial de ruas desenhado como um todo 

para facilitar a circulação interior e desencorajar o tráfego de passagem. Além disso, cada 

rua deverá ser proporcional à provável carga de tráfego ( BARCELLOS apud PERRY, 1929).   

 No Brasil, a aplicação deste conceito ocorre durante a construção de Brasília. 

Idealizado por Lúcio Costa, o sistema viário foi enfatizado devido ao seu papel estruturador 

e era composto por dois eixos principais que se cruzam: o Eixo Monumental, que incorpora 
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as atividades institucionais, e o Eixo Rodoviário, ao longo do qual está disposto o setor 

habitacional, que se divide em duas partes, a Asa Sul e a Asa Norte, adotando o sistema de 

superquadras (OLIVEIRA et al 2006). 

 Entretanto, não se pode deixar de observar que, no crescimento das cidades, existe 

uma reestruturação contínua, muitas vezes contrária aos desejos dos planejadores, 

resultado da interação das diferentes forças atuantes no meio urbano, reduzindo as 

possibilidades de se determinar através do desenho da cidade as práticas sociais. 

(BARCELLOS, 2001). 

 Todavia, o conceito de UV aponta para duas preocupações básicas: a primeira, diz 

respeito à distribuição dos equipamentos de consumo na escala da cidade, destacando a 

escola como foco das atenções, inclusive por ser um dos motivos geradores da concepção.  

E a segunda, se atenta para a recuperação de valores de uma vida social a nível local 

(relações de vizinhança), considerados enfraquecidos ou mesmo perdidos com as 

transformações por quais passou a vida urbana em decorrência dos processos espaciais e 

socioeconômicos ocasionados pela Revolução Industrial (BARCELLOS, 2001). 

 Diante disso, independente do modelo adotado, a unidade de vizinhança sugere a 

proximidade, no sentido de melhorar a acessibilidade entre uma comunidade e seu entorno. 

Assim, deve respeitar-se uma série de fatores, como a localização espacial e os desenhos 

arquitetônicos e urbanísticos, pois influenciam nas relações humanas, aproximando ou 

distanciando as pessoas de uma mesma localidade. 

2.3. Aplicação da unidade de vizinhança no entorno do local de estudo 

 O Condomínio Exclusivo para pessoa Idosa " Maria Antônia Salinas Fortes ", o 

"Recanto Feliz", localizado na Rua Eloy Rodrigues, Vila Xavier, Araraquara-SP, foi 

construído em uma área que se encontrava ociosa vinculada a antiga rede da Ferrovia 

Paulista (FEPASA). O projeto, inaugurado em 2010, conta com 33 residências e Centro de 

Convivência.  A figura 3 mostra a vista frontal do local: 
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FIGURA 3 - O condomínio exclusivo para pessoa idosa " Recanto Feliz": Vista Frontal – em destaque, 

vista do centro de convivência, com as casas ao fundo e na lateral direita. 

Fonte: SILVA, N.M. 2015. 

 

 Trata-se de uma tipologia de moradia exclusiva para idosos, do tipo condomínio 

fechado, com gestão pública. É um Programa habitacional de interesse social destinado à 

idosos acima de 60 anos em situação de vulnerabilidade social devendo possuir: renda de 

até um salário mínimo, residir sozinho ou com o cônjuge e ser capaz de realizar suas 

atividades de vida diária de maneira independente.   

 Para a avaliação do entorno do condomínio, realizou-se visitas ao local, com o intuito 

de conhecer as características físicas-estruturais e de coabitação. Com o auxílio da 

ferramenta "Google Maps", pode-se delimitar a área da unidade de vizinhança, representada 

na Figura 4: 

 

FIGURA 4 – Área demarcada sinaliza o condomínio exclusivo para pessoa idosa Recanto Feliz e seu 

Entorno: área de abrangência da pesquisa – vizinhança do Recanto. 

Fonte: Google Maps (2015). 

 

 Após delimitada a área de abrangência do entorno, realizou-se entrevistas 

semiestruturadas com moradores da vizinhança maiores de 18 anos. 

3. RESULTADOS OBTIDOS 

3.1. Análise espacial no entorno do Recanto Feliz 

 O conceito de Unidade de Vizinhança indica seis parâmetros para a sua composição, 

são eles: tamanho, limites, espaços públicos, áreas institucionais, comércio local e o sistema 

de ruas. Comparou-se os parâmetros preconizados por Perry (1929) à situação encontrada 

no entorno do Recanto Feliz. A finalidade foi verificar, para cada item, o que existe de 
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correspondente naquela vizinhança. Por meio dos parâmetros, também foi possível 

identificar se existem equipamentos suficientes para suprir as necessidades cotidianas dos 

idosos 

 Verificou-se que o entorno do Recanto Feliz é composto por 99 residências, 

distribuídas num sistema com 10 ruas, 2 espaços públicos, 2 áreas institucionais e apenas 1 

comércio local.  A rua Vicente Jeronemo Freire, onde é localizada a Secretaria da Educação 

de Araraquara, contabiliza o maior número de casas (30). A Avenida Santo Antônio é a única 

via que não possui nenhum prédio residencial, haja vista que esta é a avenida com maior 

tráfego de passagem e auto fluxo e automóveis, caracterizada pela presença de alguns 

terrenos baldios, poucos prédios em funcionamento e apenas um comércio. 

 O Parâmetro " tamanho", adotado por Perry, considerava como padrão da UV, 5 mil 

habitantes, número este que costumava ser adotado para indicar a necessidade de uma 

escola no contexto americano. Já na UV do Recanto Feliz, estes fatores escolares, devido 

às transformações urbanísticas, econômicas, históricas e demográficas, adotam nova forma, 

pois é resultado da interação destas diferentes forças atuantes no meio urbano, 

(BARCELLOS, 2001). Desta forma, este parâmetro não foi considerado na análise deste 

estudo. 

 Os limites ou "setor", como prefere se referir Le Corbusier (1941), foi estabelecido 

com dimensões variando em torno de 800 por 1.000 metros, servido por um sistema interno 

de vias de circulação de veículos e dividido por uma via ao longo da qual se encontra o 

comércio (BARCELLOS apud LE CORBUSIER, 2001). Tendo em vista que o condomínio 

tem como vizinho confrontante a Companhia Ferroviária America Latina Logística (ALL), a 

vizinhança do condomínio não situa-se exatamente em seu entorno, mas posiciona-se numa 

área que se desenvolveu ao lado da via férrea. Portanto, seus limites foram calculados a 

partir do condomínio até o extremo da via principal. Definida a área limite, iniciou-se a fase 

das entrevistas com os vizinhos do Recanto Feliz. 

3.2. Entrevistas com os moradores do entorno: análise das relações sociais 

 As entrevistas com os indivíduos da vizinhança ocorreram por meio de visitas à 

domicílio, tendo participado 16 moradores, com tempo de moradia no local que varia entre 5 

anos e 57 anos, representando 80% dos entrevistados. Observa-se que a maior parte dos 

moradores vive naquele local há mais de 3 anos, dado que sugere uma maior inferência aos 

vizinhos com relação ao Recanto Feliz e corrobora a análise socioespacial.As entrevistas 

abordaram questões relativas a percepção da vizinhança, sobre o Recanto Feliz e o seu 

entorno, utilizando-se de 6 perguntas abertas, as quais: 

1. " Você tem conhecimento sobre a existência do núcleo habitacional Recanto 
feliz? Se sim, há quanto tempo?" 
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2. " Você conhece algum dos moradores do condomínio exclusivo para pessoa 
idosa Recanto Feliz?" 
 

3. " Você gostaria de conhecê-los? Por que?" 
 

4. " Você gostaria de fazer uma visita ao condomínio? Se sim, gostaria de visitá-
los frequentemente e participar das atividades desenvolvidas no local?" 
 

5. " Você se sente em condições de expressar opinião sobre os pontos positivos 
de se morar nesse núcleo habitacional?" 
 

6. " Você se sente em condições de expressar opinião sobre os pontos 
negativos de se morar nesse núcleo habitacional?" 

 De acordo com os dados colhidos, todos os moradores entrevistados sabem que 

próximo de sua residência existe um condomínio exclusivo para idosos. No caso do 

entrevistado RM, sua resposta foi -“conheço desde o projeto do condomínio" [sic]. No 

entanto, 56% dos entrevistados relataram conhecer alguns dos moradores, com respostas 

como NB, - " conheço só de vista" [sic], sendo esta a resposta mais frequente. Em paralelo, 

44% disseram não conhecer nenhum dos moradores. Referente ao desejo do vizinho em 

visitar e frequentar as atividades do condomínio, 62% deram resposta positiva e 38% 

negativa. 

 Como conclusão do questionário, perguntou-se aos vizinhos se sentiam-se em 

condições de expressar opinião sobre os pontos positivos e negativos de se morar nesse 

condomínio. Os pontos positivos foram mencionados em respostas como tranquilidade e 

boa vizinhança e limpeza, para o entrevistado MS - “O condomínio é muito limpo, fechado é 

bom para os idosos, deveria ter mais" [sic]. Com relação aos pontos negativos de se morar 

nesse condomínio, 12 vizinhos preferiram não opinar. Porém, os problemas com o barulho 

do trem aparecem em quase todas as entrevistas. Também houveram respostas como, 

"casa pequena", "falta de iluminação", " limpeza" e "segurança".  

 Ainda, houveram referências à ausência de equipamentos como mercado e padaria, 

problemas com o mal cheiro, esgoto, calçadas esburacadas e ponto de ônibus inadequado. 

Vale ressaltar que a questão pede ao entrevistado que comente sobre o condomínio em si, 

porém, foi inevitável a associação aos pontos negativos percebidos em relação ao seu 

entorno. E os pontos percebidos como negativos nesta resposta dos vizinhos, coincidem 

com a analise espacial realizada pelo pesquisador. 

3.3. Análise socioespacial do entorno do Recanto Feliz 

 Do ponto de vista das características espaciais do entorno, evidenciam-se problemas 

com a acessibilidade, seja pela carência na oferta de equipamentos necessários para o 

exercício das atividades do dia-a-dia, seja pelas ruas e calçadas inadequadas. Há ausência 
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de pontos comerciais e de equipamentos de atenção à saúde, educação, esporte e lazer, 

bem como há ausência de espaços públicos, parques comunitários e academias ao ar livre. 

 Além disso, foi observado grande número de terrenos baldios ou não edificados, com 

ausência de calçadas e vegetação elevada. O ponto de ônibus mais próximo do condomínio 

apresenta inadequações e não está em conformidade com os padrões e critérios de 

acessibilidade previstos na ABNT NBR 9050/15 e suas características construtivas devem 

ser compatíveis com a tecnologia veicular adotada e estar integrado com o entorno. 

 Os fatores físico-estruturais identificados no contexto do Recanto Feliz evidenciam o 

não cumprimento dessas normas e comprometem a ambiência. Para o preenchimento 

dessas lacunas, a Política Nacional de Humanização (PNH, 2013) tem como uma de suas 

diretrizes a valorização da ambiência, com organização de espaços saudáveis e 

acolhedores. Essa compreensão de ambiência como diretriz da PNH é norteada por três 

eixos principais. Destaca-se que os três eixos se referem ao espaço, sendo o primeiro: o 

espaço que visa a confortabilidade. O segundo eixo refere-se ao espaço como ferramenta 

facilitadora do processo de trabalho e, finalmente o terceiro referencia a ambiência como 

espaço de encontros. 

 A identificação de fatores ambientais ou a ambiência, como sugere a Organização 

Mundial da Saúde compreende o espaço físico, social, profissional e de relações 

interpessoais, e deve estar em sintonia com um projeto de saúde voltado para a atenção 

acolhedora, resolutiva e humana. Dessa forma, pode-se concluir que o Recanto Feliz e seu 

entorno estão muito abaixo da realização do que está preconizado nesse conceito da OMS, 

pois tanto o espaço físico, social e profissional, quanto as relações interpessoais, são 

prejudicados pela carência de lugares e espaços que propiciem estas atividades. (OMS, 

2009). 

 Tais dinâmicas operantes neste espaço também podem ser analisadas do ponto de 

vista social. Os vizinhos do Recanto Feliz explicitaram de forma verbal as sensações 

experimentadas de se viver naquele local e, de forma geral, elas penderam para uma 

experiência negativa. Os fatores físicos encontrados interferem na possibilidade de 

encontros sociais, por exemplo, as más condições das calçadas, ausência de espaços 

públicos e de áreas verdes e sinais de desordem física e estrutural. A falta de acessibilidade 

nos espaços e a infraestrutura de serviços limitada confere a vizinhança e aos idosos, a 

necessidade de se deslocar para outras áreas da cidade, enfraquecendo as relações de 

vizinhança. 

 Dada a análise de conteúdo das entrevistas, que apontam para interações mínimas 

entre os moradores do entorno e os do Recanto Feliz e, considerando aquela área de 

abrangência, fortalece o pensamento de que o ambiente sócio-físico pode ser o principal 
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gerador das dificuldades que se impõem à livre circulação de indivíduos ou grupos, 

pressupondo barreiras arquitônicas. 

Segundo Elali (2010), tais barreiras podem ser: físicas, obstáculos para o uso 

adequado do meio; comunicacionais, dificuldade gerada pela falta de informações a respeito 

do local; sociais, são as relativas aos processos de inclusão/exclusão social de grupos, 

especialmente no que se refere às “minorias”, como grupos étnicos, homossexuais, pessoas 

com deficiência e outros; atitudinais, gerada pelas atitudes e comportamento dos indivíduos, 

impedindo o acesso de outras pessoas a algum local, quer isso aconteça de modo 

intencional ou não. 

 Tais barreiras podem ser encontradas no contexto do Recanto Feliz. E pela analise 

das entrevistas esse fato ressalta-se quando, todos os vizinhos sabem da existência do 

condomínio, e a maioria conhece algum morador ainda que "só de vista", mas os que não 

conhecem não tem interesse em conhecê-los. No mesmo sentido, ao responder sobre a 

intenção de visitar o espaço do Recanto Feliz, a maioria diz que tem vontade, no entanto, as 

respostas mostram que esse interesse denota uma curiosidade relativa a um local ainda 

desconhecido, o espaço propriamente dito, já o desejo em interagir com os moradores é 

menor, claramente, a pretensão de relacionar-se socialmente fica reprimida. 

 Desse modo, esse estudo mostrou que no contexto do entorno do Recanto Feliz, 

praticamente exclui-se do convívio uma parcela significativa da população, sendo 

prejudicados, principalmente, quem possui algum tipo de restrição na mobilidade, sejam elas 

pessoas com deficiência, grávidas e pessoas idosas. Tais condições contribuem para o 

enfraquecimento das relações socioespaciais identificadas naquela Unidade de Vizinhança. 

4. Conclusão 

 O envelhecimento populacional é uma realidade nesse novo século, caracterizada 

pelo aumento do número de idosos na sociedade, principalmente em países em 

desenvolvimento, como o Brasil. Neste cenário, colaboram para a maior longevidade das 

populações, a transição epidemiológica, transição demográfica, melhorias nos serviços de 

saúde, controle de doenças, dentre outros, contribuindo para melhor qualidade de vida na 

velhice.Paralelamente, a família tem sua estrutura tradicional transformada, com um 

aumento de idosos que vivem sozinhos, dando origem a novas formas de morar em 

comunidade, como por exemplo, as repúblicas e os condomínios exclusivos para pessoa 

idosa. 

 Neste estudo, aferiu-se que as fragilidades daquele espaço ( o Recanto Feliz e seu 

entorno) estão relacionadas, principalmente, aos problemas com a acessibilidade e poluição 

sonora (por causa do barulho do trem), dentre outros fatores ambientais que comprometem 

a ambiência e, consequentemente, as relações socioespaciais nas proximidades do local de 
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moradia. Diante da análise observacional, obteve-se indicativos sobre a necessidade de 

desenvolvimento de ações e atividades e políticas púbicas que propiciem um ambiente 

equilibrado, melhorando a qualidade das interações cotidianas entre as pessoas e o meio. 

 Apesar das críticas atribuídas aos modelos de planejamento urbano, como a de UV, 

que abarcam não somente aspectos físicos, mas também carrega em sua essência o 

resgate de uma vida social a nível local, é imprescindível levar em consideração a 

importância destes conceitos para os estudos e concepção das cidades contemporâneas, 

pois essas trazem consigo as transformações de uma sociedade que, na maioria das vezes, 

é marcada pelo capitalismo e desenhada pela desigualdade social, cabendo à sociedade e 

ao Estado a mobilização para proposição de políticas que tornem  as cidades mais 

amigáveis, inclusivas e sustentáveis para todas as idades. 
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