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RESUMO 

 

A sociedade contemporânea apresenta mudanças estruturais na condição humana no que 
tange a sua longevidade e expectativas de vida. A população de idosos de acordo com os 
dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) é de que até 2025, o Brasil será o sexto país 
do mundo com o maior número de pessoas idosas. Este quadro é um reflexo de um contexto 
que já vem sendo presenciado nos países europeus há algum tempo. O idoso está situado 
em faixas etárias, mas os valores que referendam esse juízo dependem de características 
específicas das sociedades onde esses indivíduos vivem, logo a definição de idoso não diz 
respeito a um indivíduo isolado, mas à sociedade e contexto em que ele vive. Sendo assim a 
questão do habitar para o idoso fica na relação do tipo de habitação a ele propiciada. 
Sabendo que habitar e meio ambiente constitui uma relação de meios e fins, nesse sentido, 
há práticas que necessitam ser analisadas. Qual a expectativa desse indivíduo numa classe 
de baixa renda, menos privilegiada, e o meio ambiente por ele habitado ou a ele destinado? 
Como se estabelece essa relação? Essa é uma das perspectivas privilegiadas neste trabalho, 
para realizá-lo foi utilizado um conjunto de análises teóricas, observações, entrevistas, assim 
como trabalhos de Campo. Voltados para a discussão de categorias de análise como idoso, 
habitar, e território, trabalhados enquanto base para a discussão numa visão geográfica, a 
partir da perspectiva ambiental, e na emergência das necessidades a partir da dinâmica do 
capitalismo contemporâneo. Nesse sentido são percebidos vários questionamentos 
referentes à manutenção da vida dessa parcela da população que está vivendo mais, um 
desses questionamentos, é analisado do ponto de vista da dinâmica dos espaços para a 
aceitação dessa demanda populacional, uma vez que foi percebido que o meio urbano 
periférico como contexto, não é considerado privilegiado do ponto de vista do 
envelhecimento, para a população de baixa renda. É preciso que os gestores e planejadores 
urbanos, trabalhem com a perspectiva da qualidade do habitável para a habitação, que em 
função da sua complexidade implica na implementação de programas necessariamente 
intersetoriais e interinstitucionais. E que envolvam o atendimento aos sujeitos envolvidos as 
condições mínimas em detrimento das condições dignas, face à lógica capitalista e 
governamental. 

 

Palavras-chave: Território. Habitar. Idoso. Meio Ambiente. 
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ABSTRACT 

 

The contemporary society presents structural changes in the human condition related to its 
longevity and life expectancy. The elderly population according to data from the World 
Health Organization (WHO) will represent for Brazil until the year 2025, the sixth country in 
the world with high numbers of elderly people. This framework is a reflex of a context that 
has been seeing in the European countries since some years. The elderly is situated in age 
groups, but the values that endorse this assessment depend of the specific characteristics of 
the societies where these persons live, then the definition of elderly is not related to an 
isolated person, but to the society and context in which this person lives. This way, the 
question of dwelling for the elderly stays restricted to the type of habitation dedicated to 
such persons. Knowing that dwelling and environment constitute a relation of means and 
ends, there are practices that need to be analyzed. What is the expectative of this person in 
a low incomes social class, less privileged, and the environment dwelled by him or dedicated 
to him? How is this relation established? These are some perspectives privileged in this 
research work and to accomplish it were done a set of theoretical analysis, observations, 
interviews, as well as field works.  This work is focused on discussing categories of analysis as 
elderly, to dwell, and territory, worked as basis for discussion from a geographic view, since 
the environmental perspective and in the emergency of necessities of the contemporary 
capitalism’s dynamic. Accordingly, it is verified several questions related to life’s 
maintenance of this parcel of the population that is living longer. One of these questions is 
analyzed since the dynamics of spaces for the acceptance of this population demand, 
considering the fact that was realized that the peripheral urban environment as a context is 
not considered privileged on the point of view of aging for the low-income population. It is 
necessary that urban managers and planners work considering the quality perspective of 
habitable for habitation and due to its complexity implies several programs implementations 
that are necessarily intersectorial and inter-institutional and that should involve the 
attendance to subjects involved by minimal conditions and need decent conditions, facing 
the capitalist and governmental logics. 

 

Keywords: Territory; Dwelling; Elderly; Environment. 
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RESUMEN 

 

La sociedad contemporánea presenta cambios estructurales en la condición humana en lo 
que concierne a su longevidad y expectativas de vida. La población de ancianos de acuerdo 
con los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que hasta el 2025, el Brasil 
será el sexto país del mundo con el mayor número de personas ancianas. Este cuadro es un 
reflejo de un contexto que ya viene siendo presenciando en los países europeos hace algún 
tiempo. El anciano está situado en las fajas etarias, pero los valores que confirman ese juicio 
dependen de las características especificas de las sociedades donde esos individuos viven, 
por lo tanto, la definición de anciano no se refiere solo al respecto a un individuo aislado, 
sino a la sociedad y al contexto en el que él vive. Así la cuestión de habitar para el anciano 
está en la relación con el tipo de habitación para él propicia. Sabiendo que habitar y medio 
ambiente constituyen una relación de medios y fines, existen prácticas que necesitan ser 
analizadas. Cuál es la expectativa de ese individuo en una clase de baja renta, menos 
privilegiada y el medio ambiente por él habitado o a él destinado? Cómo se establece esa 
relación? Esa es una de las perspectivas privilegiadas en este trabajo. Para  realizarlo se 
utilizó un conjunto de análisis teóricos, observaciones, entrevistas y trabajo de campo. Se 
realiza una discusión de categorías de análisis como anciano, habitar y territorio, trabajadas 
como base para una cuestión en una visión geográfica, a partir de la perspectiva ambiental, y 
en la emergencia de las necesidades a partir de la dinámica del capitalismo contemporáneo. 
En este sentido son percibidos varios cuestionamientos referentes al mantenimiento de la 
vida de esa porción de la población que está viviendo más. Uno de esos cuestionamientos, 
es analizado desde el punto de vista de la dinámica de los espacios para la aceptación de esa 
demanda poblacional, una vez que fue percibido que el medio urbano periférico como 
contexto, no es considerado privilegiado desde el punto de vista del envejecimiento, para la 
población de baja renta. Es necesario que los gestores y planificadores urbanos, trabajen con 
la perspectiva de la calidad de lo habitable para la habitación, que en función de su 
complejidad, implica la implementación de programas necesariamente intersectoriales e 
interinstitucionales, y que entiendan a los sujetos envueltos las condiciones mínimas en 
detrimento de las condiciones dignas, haciéndola lógica capitalista y gubernamental.   

 

Palabras-claves: Territorio. Habitar. Anciano. Medio Ambiente.  
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INTRODUÇÃO 

 

A organização da vida em sociedade, na contemporaneidade, revela uma 

necessidade estrutural de restabelecer análises e reflexões, reexaminando os nexos pelos 

quais os grupos humanos foram orientando a maneira de se relacionar com o meio. Este é 

sem dúvida um dos grandes desafios impostos aos pensadores, cientistas e pessoas que se 

preocupam em estabelecer análises sobre as questões ambientais.  

É possível entender que estudar os elementos e as perspectivas ambientais 

pressupõe discutir e entender as transformações e a organização do espaço, analisando as 

suas diferentes nuances e questionamentos, ou seja, acompanhar, saber do alcance e das 

implicações, com o intuito de acrescentar novos argumentos a problemáticas já 

consolidadas socialmente e propor caminhos para problemas novos.  

Outra perspectiva que se põe é o caráter interdisciplinar da questão ambiental. A 

interdisciplinaridade ao passo que se coloca como a base original da análise da problemática 

ambiental, também se apresenta como um desafio epistemológico para esse novo campo do 

saber científico, uma vez que o movimento de totalidade ainda deve ser apreendido 

completamente pelo trabalho acadêmico da área, ou de forma a ordenar e estruturar o 

pensamento e a possibilidade dialética em sua completude.  

Frente ao que foi argumentado, impõe-se um dos principais paradoxos da questão 

ambiental - como conciliar e estabelecer análises dialéticas em espaços de produção e 

reflexão estigmatizados e marcados por estruturalismos e funcionalismos? Pesquisar 

utilizando as lentes ambientais é dispor de metodologias que são suportadas com o 

entendimento de conceitos teóricos “transversais” orientados a revelar o caráter 

transformador do homem em sociedade, interconectando dimensões sociais, econômicas, 

políticas e culturais (essa é a essência do ambientalmente orientado, ou seja, a reunião no 

lugar da fragmentação).  

Para além do universo fragmentado do discurso ambiental, esta pesquisa buscou 

entender a organização do espaço (ambiente) como espaço do homem que dá uma 

resignificação através de suas práticas cotidianas, o que converte este espaço em um 

território de ação e reprodução da vida. No entanto, os valores atribuídos ao território foram 
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filtrados pela ação e organização social dos indivíduos que envelhecem e ou estão 

envelhecendo. Consequentemente, o território produzido é aquele do homem que 

envelhece, que com o passar dos anos, tende a perder determinadas condições de agilidade 

física, necessitando que a sua nova condição física, psicoemocional, intelectual, 

socioeconômica seja levada em consideração no momento da elaboração e execução de 

políticas territoriais. 

Isso porque, hoje no Brasil, o processo de envelhecimento da população é uma 

realidade, uma conseqüência importante da dinâmica demográfica atual. Existem grandes 

avanços normativos e institucionais voltados para essa parcela da população, mas muito 

ainda precisa ser feito para que esse período da velhice esteja associado a uma vida ativa e 

saudável, bem cuidada. Neste último caso, referindo-se aos cuidados formais para a 

população idosa. Essa realidade vem ao longo do tempo se modificando, numa velocidade 

acelerada em que o conjunto da sociedade e o próprio Estado não estão preparados para 

colocar em prática ações que visem possibilitar para essa população uma qualidade de vida, 

vive-se um modelo de sociedade que visa à fragmentação da classe e a realização de 

políticas pontuais. 

É importante refletir sobre essa realidade a partir do ponto de vista do 

envelhecimento populacional, analisado através do avanço do meio técnico cientifico 

informacional, das mudanças de comportamento da sociedade global, e pela cidadania 

negada à população ao longo da sua vida e que atinge seu ápice quando esta parcela não 

pode mais servir ao capital na condição de força de trabalho e perde seu papel na sociedade 

de consumo e não consegue se inserir na mesma. Diante deste panorama de aumento do 

envelhecimento da população, é observado características drásticas no que tange a 

dimensão territorial nacional, e a proporção da parcela da população de baixa renda que 

hoje se mantém em moradias inadequadas.  

Nesse novo cenário, de aumento da população idosa, de mudanças nos arranjos 

familiares, da habitação, de preocupações com a relação com o território a partir da 

dimensão ambiental, é que surge a preocupação central desta pesquisa: Qual a condição de 

habitabilidade nos espaços periféricos, pensada a partir do idoso? Como se dá essa relação 

do homem natureza no território, a partir das necessidades do grupo de idosos? 
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Entretanto, a análise das dinâmicas e seus processos que permeiam a discussão da 

habitabilidade, a mobilização de um grupo de sujeitos em suas diversas formas e o impacto 

do modo de vida mostra que uma análise mais ampla é necessariamente levar em conta os 

efeitos da pobreza, das desigualdades sociais e das políticas públicas. Desta forma, temas 

assim são oportunos quanto ao desafio da compreensão da complexa relação que envolve as 

práticas socioespaciais e seus rebatimentos no território.  

Por essa razão, surge interesse em um estudo que direcione uma atenção especial ao 

problema da questão ambiental nos programas institucionais mediante a implantação do 

acesso à terra urbana pela população de baixa renda e as alternativas mediante ações 

formais de regulação de ocupação. Neste sentido, procura-se dar ênfase a relação em uma 

dimensão ambiental no urbano, visto que esse território pode ser grande palco para o 

exercício da cidadania, colaborando como espaço de trocas sociais, gerando variedades de 

oportunidades, ambiente físico, sociabilidade e diversidade cultural, espaço de 

materialização das práticas socioespaciais. 

Assim, o objetivo principal dessa pesquisa é analisar as condições de habitabilidade 

para o idoso em conjuntos habitacionais de interesse social na periferia a partir das novas 

propostas de intervenções urbanas e ambientais na sociedade contemporânea. Analisando a 

forma de perceber as particularidades do território e as relações socioespaciais a ele 

associado - ou seja, as territorialidades - que variam de acordo com alguns condicionantes, 

tais como a escala geográfica, os agentes sociais focalizados, neste caso, os idosos, bem 

como as suas práticas espaciais específicas. 

Desse modo é de fundamental importância identificar a estrutura natural e 

construída do espaço periférico da cidade do Recife, neste caso o recorte espacial em 

questão; identificar as necessidades da população idosa nesse ambiente complexo do 

conjunto habitacional; e por fim revisar as políticas públicas que direta ou indiretamente 

estejam associados à população idosa. 

Para se chegar a uma compreensão do debate em questão, buscou-se investigar, os 

documentos referentes ao programa institucional, bem como uma bibliografia concernente 

aos conceitos pré-estabelecidos para o andamento do estudo, além das observações sobre 

as práticas exercidas tanto pelos gestores como pelo segmento em relação ao ambiente do 
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assentamento, tendo como foco a habitabilidade e as territorialidades urbanas no ambiente 

periférico.  

Procurou-se através do procedimento teórico-conceitual investigar a relação das 

pessoas quanto ao uso do espaço, compreender como eles se reconhecem como um 

conjunto, ainda que heterogêneo, que compartilha necessidades básicas e cada vez mais se 

preocupa com os desdobramentos acerca da sua condição de vida, pois, a qualidade de vida 

vai estar diretamente vinculada ao acesso a equipamentos e instrumentos que garantam a 

acessibilidade aos mecanismos de reprodução da vida.  

Foram feitos levantamento de coleta de dados no campo através de observações, 

com vista a adquirir conhecimentos necessários para a leitura do cotidiano, entrevistas não-

estruturadas com os sujeitos envolvidos, assim como acompanhamento sistemático dos 

desdobramentos das etapas do projeto e expectativas, concomitantemente, registros 

documentais e fotográficos levantados para o estabelecimento de diálogos. 

Uma vez que esse levantamento propiciou um cruzamento dos dados obtidos, com a 

discussão teórico-conceitual, teve por finalidade confeccionar material de cunho qualitativo, 

na expectativa de se fazer um levantamento comparativo na área ao qual se assentou a 

comunidade de jacarezinho ao longo da história, inclusive das intervenções praticadas e ou 

concebidas pelos segmentos públicos que impacta(ram) nas condições socioambientais. 

Analisando os discursos, ideologias e conflitos de uso e ocupação da área em questão e 

registrando as informações que esclareçam a importância da dimensão ambiental no 

imaginário social e nas suas práticas. 

Deste modo, a relação que os idosos estabelecem com o ambiente e as relações que 

estão presentes, uma vez que contribuem e refletem, em certo sentido nas ações 

desenvolvidas pelos indivíduos em suas comunidades e no grupo como um todo. Portanto se 

fez necessário: 

 Resgate histórico das relações que as populações possuem(íam) em relação à 

natureza, ou o meio, em que estão inseridos;  

 Analisar os hábitos e expectativas, negativas e positivas, quanto a esse ambiente;  
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 Avaliar como esses espaços são projetados, e até que ponto são respeitados os 

“padrões” habitacionais oriundos dos usos e costumes desses sujeitos, com foco na 

qualidade de vida. 

É de fundamental importância salientar que a base metodológica deste trabalho é a 

dialética, entendida como método de análise e reflexão que favorece a compreensão do 

movimento das contradições e sua superação por meio das ações concretas dos sujeitos 

socialmente determinados. 

O texto se desenvolve em três capítulos. No primeiro capítulo buscou-se concentrar o 

pensamento nas categorias de análises: na compreensão do habitar numa abordagem mais 

filosófica, concentrando o pensamento na essência do habitar; da noção da habitabilidade 

entendida como uma condição de moradia onde qualquer indivíduo possa usufruir de um 

habitat saudável, capaz de promover o conforto, bem-estar, privacidade, segurança, permitir 

as trocas sociais e afetivas, bem como a realização das atividades básicas do cotidiano, a fim 

de satisfazer as necessidades humanas; e do espaço e território na sua articulação com a 

realidade estudada. 

O segundo capítulo prioriza a construção do conhecimento sobre o idoso, da 

concepção do ser idoso, reflexões e entendimentos desse termo, da dinâmica e tendências 

populacionais, com uma breve revisão dos principais instrumentos jurídicos necessários para 

manutenção deste segmento social.     

Por fim, o terceiro capítulo apresenta o recorte espacial, imprescindível para 

aprofundar a análise, em função da complexidade da temática em questão. Portanto, neste 

capítulo foi analisada a relação do idoso com o ambiente, em diferentes escalas, dentro do 

território, marcado pelas estruturas ambientais e fruto de intervenções urbanísticas. 
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Capítulo 1 
O HABITAR: DA CONSTRUÇÃO À COMPLEXIDADE DO 

AMBIENTE 
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1 O HABITAR: DA CONSTRUÇÃO À COMPLEXIDADE DO AMBIENTE 

 

É percebido que as políticas públicas não estabelecem elementos de gestão aos 

problemas da habitabilidade enfrentados por uma parcela carente da população. Sobretudo, 

quando esta se situa em conjuntos habitacionais localizados em áreas periféricas. Frente a 

isso se cria a necessidade de alcançar quais as emergências e prioridades de ação para o 

grupo social identificado como um dos mais vulneráveis, neste caso o grupo dos idosos. Do 

mesmo modo, pretende-se atingir qual a condição de habitabilidade nos espaços periféricos, 

pensada a partir do idoso, e como se dá a relação dentro do ambiente a partir das 

necessidades desse grupo.  

Os grupos de idosos têm necessidades diferentes no que tange à condição de 

habitabilidade nos espaços, modos de vida diferentes, perspectivas diferentes, e a forma de 

apropriação desses espaços por esse grupo são reflexos da atual condição e das 

necessidades expostas, na contemporaneidade. 

Nos instrumentos jurídicos está descrito o papel da família, da sociedade e do Estado 

no dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, 

defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito a vida. Cabe destacar 

neste aspecto, como o idoso pobre é colocado na condição de dependência, como se já 

estivesse sem a sua faculdade mental e intelectual e assim desprovido de autonomia, 

liberdade, vontade, desejos e opiniões, um peso a ser primeiramente amparado pela família 

e em último caso pelo Estado.  

A relação entre qualidade de vida e meio ambiente urbano, nesse contexto, é 

pensada levando em conta aspectos relacionados a uma abordagem intersetorial da 

questão. Ao analisar as relações entre meio ambiente urbano e qualidade de vida tem-se 

como pressuposto estabelecer as mediações entre as práticas do cotidiano vinculadas a 

habitação e seu entorno, o acesso a serviços, as condições de habitabilidade da moradia e as 

formas de interação e participação da população (McGRANAHAN, 1993 apud JACOBI, 2000). 

Assim, o estabelecimento de uma política e de instrumentos de gestão urbana, com 

ações voltadas para o beneficiamento de uma melhor qualidade de vida, com ênfase na 

inclusão social, territorial e principalmente na criação e no fortalecimento de programas 
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voltados para a o atendimento das condições mínimas em detrimento das condições dignas, 

de uma qualidade do habitável.  

 

1.1 A Noção do Habitar e a Habitabilidade 

 

Na filosofia de Heidegger, é esclarecido sobre o fenômeno do construir e do habitar, 

pois para ele quando se pensa em habitar logo se associa a idéia de construção (moradia ou 

lugar) na qual a vida acontece. Entretanto, existe garantia de que nesses lugares o habitar 

realmente acontece? Segundo ele,  

 

(...) uma ponte, um hangar, um estágio, uma usina elétrica são construções 
e não habitações: a estação ferroviária, a auto-estrada, a represa, o 
mercado são construções e não habitações. Na auto-estrada, o motorista de 
caminhão está em casa, embora ali não seja a sua residência; na tecelagem, 
a tecelã está em casa, mesmo não sendo ali a sua habitação. Nelas, o 
homem de certo modo habita e não habita, se por habitar entende-se 
simplesmente possuir uma residência (HEIDEGGER, 2002, p.125). 

 

Neste sentido, é afirmar à idéia de que só podemos habitar os lugares onde a vida 

acontece; ou então, o habitar não se refere simplesmente ao fato de se possuir uma 

residência, mas traduz-se no modo como o homem, ao se relacionar com as suas 

possibilidades de “ser-no-mundo” (através da tecnologia que o possibilita construir) constrói 

o mundo que o circunda – sendo assim, só é possível habitar aquilo que se constrói 

(HEIDEGGER, 2002, p.128). Mas, o que de fato isso significa? Qual a relação essencial que se 

estabelece entre o construir e o habitar?  

As construções oferecem ao homem um abrigo. Nelas, o homem de certo modo 

habita e não habita, se por habitar entende-se simplesmente possuir uma residência 

(HEIDEGGER, 2002, p.125). Considerando-se a atual crise habitacional, possuir uma 

habitação é, sem dúvida, tranqüilizador e satisfatório; prédios habitacionais oferecem 

residência. As habitações são hoje bem divididas, fáceis de administrar, economicamente 

acessíveis, bem arejadas, iluminadas e ensolaradas. Mas será que as habitações trazem nelas 

mesmas a garantia de que aí acontece um habitar? As construções que não são uma 
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habitação ainda continuam a se determinar pelo habitar uma vez que servem para o habitar 

do homem. Habitar seria, em todo caso, o fim que se impõe a todo construir. Habitar e 

construir encontram-se, assim, numa relação de meios e fins. Fenômeno que se afasta da 

compreensão usual do nosso dia-a-dia, e revela a essência do nosso existir (HEIDEGGER, 

2002, p.129). 

Habitar pertence a um construir e que dele recebe a sua essência. Já é um enorme 

ganho se habitar e construir tornarem-se dignos de se questionar e, assim, permanecerem 

dignos de se pensar. O caminho de pensamento de Heidegger deve testemunhar, por outro 

lado, que o pensar, assim como o construir, pertence ao habitar, se bem que de modo 

diverso. Construir e pensar são, cada um a seu modo, indispensáveis para o habitar. Ambos 

são, no entanto, insuficientes para o habitar se cada um se mantiver isolado, cuidando do 

que é seu ao invés de escutar um ao outro. Essa escuta só acontece se ambos, construir e 

pensar pertence ao habitar, permanecem em seus limites e sabem que tanto um como outro 

provém da obra de uma longa experiência e de um exercício incessante. 

Entretanto, deve-se estabelecer um pequeno ajuste na forma em que Heidegger 

concebeu a dimensão do habitar, sugeria, pois, uma inversão na condição do pensamento, 

uma vez que o concreto vem primeiro que o abstrato, e desta maneira o pensar o habitar só 

existe porque os humanos podem construir o habitar, ou seja, primeiro se vive a 

necessidade real de habitar para depois pensar sobre a condição do habitar. 

Já a discussão sobre o termo Habitabilidade ainda é percebida como um pouco 

recente, principalmente na literatura acadêmica. É encontrado mais constante, em 

documentos oficiais de organizações governamentais e não-governamentais nacionais e 

internacionais tratando da questão da moradia e qualidade de vida.  

 

A exemplo dos documentos oficiais da Observação geral de número quatro 
do Pacto Internacional pelos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das 
Nações Unidas. O Pacto vem examinando desde 1979 informes relativos ao 
direito a moradia adequada. O documento menciona o conceito da 
habitabilidade integrado à definição de moradia adequada, na perspectiva 
de direito humano (LIMA, 2008, p.39). 

 

    

Dentro desse ponto de vista a habitabilidade é vista como restrita a moradia, que 

tem que ser enquadrada nos padrões do habitável, ou seja, proteger o morador, de fatores 
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físicos como elementos climáticos, ao qual ameacem a saúde. Esse conceito se restringe 

somente ao ambiente da casa.    

De acordo com o Dicionário Aurélio a palavra habitabilidade remete a qualidade de 

habitável; possibilidade de ser habitado. Do latim, habitabile qualidade do que é habitável, 

próprio para a habitação. 

Outro conceito é o trabalhado pelo Instituto de la Vivienda (2004, p.14), que 

determina a habitabilidade pela relação e adequação entre o homem e o seu entorno e 

refere-se como cada uma das escalas territoriais evolui segundo sua capacidade de satisfazer 

as necessidades humanas. O conceito apresenta a qualidade do habitável, em diferentes 

escalas territoriais, segundo as necessidades humanas.  

Dentro dessas necessidades, o documento se fundamenta em um conjunto de 

fatores (Figura 01) considerados relevantes do ponto de vista do valor do bem estar social 

das moradias em suas diferentes escalas: físico espacial – relativa à estrutura física 

residencial, é avaliada segundo variáveis de dimensionamento, distribuição e uso; 

psicossocial – comportamento individual e coletivo segundo suas características 

socioeconômicas e culturais, avaliado segundo condições de privacidade, identidade; 

térmico – condição térmica é avaliada segundo temperatura e umidade; acústico – condição 

acústica é avaliada pelo isolamento acústico; iluminação – condição de luminosidade, 

avaliada pela iluminação natural presente nos diferentes cômodos; e por fim a segurança e 

manutenção – condição de se fixar no espaço de acordo com as características 

socioeconômicas dos seus habitantes e avaliadas a partir da segurança na habitação (grau de 

fixação, durabilidade na moradia). 
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Já se pode apontar que esse termo, habitabilidade, não se limita apenas a unidade 

habitacional em sua forma de construção, como já discutido anteriormente através do 

pensamento de Heidegger. Ele abrange outras faces coletivas e privadas, físicas, 

psicológicas, sociais e culturais. É considerado um conceito complexo, pois vai envolver 

muitos aspectos que afetam a qualidade da moradia, como a qualidade da casa em termos 

de material de construção, área construída, divisões internas e instalações, a segurança da 

posse da terra, a infra-estrutura de abastecimento de água, esgoto, drenagem, sistema 

viário, forma do bairro e disponibilidade de equipamentos urbanos e serviços públicos, 

transporte, segurança, áreas de lazer e convivência comunitária, entre outros (Habitat para a 

Humanidade – Brasil). 

Apesar de toda sua diversidade, compreende-se o quanto cada aspecto é 

determinante para oferecer níveis satisfatórios de habitabilidade. Pode-se perceber a 

influência de cada um desses fatores nas condições de habitabilidade ao perceber sua 

influência no conforto, bem estar, privacidade, segurança, na facilitação das trocas sociais e 

afetivas, bem como das atividades básicas do seu cotidiano, como a de se alimentar, dormir, 

descansar, ter seu lazer e trabalhar, ou seja, satisfazer as necessidades humanas, como pode 

ser analisado graficamente na figura 02 (DE LA MORA, 2008, p.9). 

Figura 01- Fatores determinantes do valor do bem estar social nas moradias. 
Fonte: Instituto de la Vivienda, 2004. 
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Para Luis de la Mora (2008), a habitabilidade envolve questões de ordem objetivas e 

também subjetivas: as questões objetivas referem-se às dimensões físicas da moradia, as 

infra-estruturais, salubridade e mobilidade; as de ordem subjetiva são reflexos da cultura, 

dos hábitos, das necessidades e vontades de cada morador.  

Podemos arriscar expondo ser um conceito que faz uma inter-relação entre o 

socioambiental e a acessibilidade. Sendo este segundo, a acessibilidade, concebida como o 

elemento fundamental para se estabelecer uma relação saudável entre os habitantes da 

cidade (pessoas sãs ou com algum tipo de limitação) e os elementos e equipamentos 

urbanos, garantindo que os citadinos exerçam seus direitos e deveres de habitar, circular, 

“degustar” a cidade através de locomoção própria e de maneira autônoma utilizando como 

recurso toda a rede de circulação de maneira fácil, segura e objetiva, através de uma 

perspectiva de interação dos diferentes elementos da cidade.  

Na legislação urbanística, tem-se uma idéia de habitabilidade como a que inclui a 

casa, a regularização fundiária e a qualidade do ambiente urbano, abrangendo: produção e 

melhoria habitacional; programas de urbanização e saneamento; regularização da posse da 

terra; oferta de serviços e equipamentos públicos. 

Dentro da perspectiva da interação dos distintos elementos da cidade, da 

habitabilidade, o meio ambiente é analisado a partir do entorno e do domicílio, condições de 

moradia, poder aquisitivo, instalações sanitárias e de higiene, identificação dos problemas 

Figura 02- Esquema do conceito habitabilidade. 
Fonte: Luis de la Mora, 2008. 
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domiciliares referentes às condições de abastecimento de água e de seu armazenamento, 

disposição de resíduos sólidos - condições de habitabilidade. Isso tudo exige um padrão de 

habitabilidade.  

 

Entende-se por padrão de habitabilidade a adoção de tipologias em 
correspondência aos requisitos mínimos que garantam o morar com 
desfrute de saúde e bem-estar e propiciem a dignidade humana. Nesse 
sentido, promove o pleno exercício do ato de morar, ampliando e 
melhorando, respectivamente, a qualidade do espaço e da vida. Padrões 
que propiciem o convívio harmônico através da reflexão e do 
aprimoramento do lugar/objeto/habitação (COHEN, 2004).  

 

Nas palavras desse autor, essa noção de habitabilidade refere-se à condição da 

unidade habitacional estar ligada à infra-estrutura urbana básica e de serviços, e se sentir 

inserida ou pertencer ao tecido urbano (COHEN, 2004). 

Nessa linha percebe-se que a habitabilidade é uma condição essencial para se 

estabelecer uma relação saudável e harmoniosa entre os habitantes, a qualidade da 

habitação e os elementos e equipamentos urbanos tendo como pano de fundo dessa 

condição harmônica as idéias de qualidade de vida. 

Qualidade de vida como uma noção eminentemente humana, que tem sido 

aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental e 

à própria estética existencial. Pressupõe a capacidade de efetuar uma síntese cultural de 

todos os elementos que determinada sociedade considera seu padrão de conforto e bem-

estar. O termo abrange muitos significados, que refletem conhecimentos, experiências e 

valores de indivíduos e coletividades que a ele se reportam em variadas épocas, espaços e 

histórias diferentes, sendo, portanto uma construção social com a marca da relatividade 

cultural (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000, p.4). 

Sendo que a qualidade de vida, ao nível de pobreza e abaixo desse nível, é obtida 

pela quantidade das necessidades básicas mínimas satisfeitas, enquanto que para os mais 

favorecidos o nível de exigência é muito maior. Assim como para os diferentes segmentos 

sociais, pois os fatores que determinam essa qualidade vão ser diferenciados, 

principalmente quando o mesmo acontece em diferentes faixas etárias, neste caso, do 
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indivíduo idoso, para esse indivíduo a qualidade de vida deve ser focada num processo em 

constante transformação. 

Isso posto, esse processo vai envolver várias características, desde os aspectos 

relativos à velhice (perdas progressivas e significativas de saúde, presteza física, beleza, 

carreira, status financeiro e social, segurança, espaços ocupacionais, perdas afetivas), a 

família, ao amor, a amizade, a espiritualidade, até aspectos relacionados a fatores 

contextuais como o trabalho, educação, habitação, entre outros. 

A habitação nos parâmetros da habitabilidade sendo projetada dentro dos padrões 

adequados estabelecidos visa contemplar a segurança e o conforto, considerando as 

limitações físicas, informativas, e sociais do idoso, podendo proporcionar-lhe uma melhora 

significativa na qualidade de vida, uma vez que promoverão uma autonomia nas atividades 

do cotidiano. 

 

1.2 O Habitar e a Compreensão das Categorias Espaço e Território  

 

Ao habitar, o homem existe como homem, ou seja, transforma o espaço em um 

lugar, ao transformar o espaço, ele se faz homem. A habitação, portanto, corresponderia à 

experiência concreta do habitar, sob o ponto de vista de diversas dimensões, sejam elas, de 

social, infraestrutura, política, ambiental, entre outras.  

Considerando que, nessa perspectiva, os conceitos devam ser preenchidos de 

historicidade para que constituam as categorias com as quais buscar-se-á compreender e 

analisar a realidade em questão,  são fundamentais nessa análise as categorias do habitar, 

espaço e território. Uma vez que Heidegger assinala que o “habitar é a referência do homem 

aos lugares e através dos lugares aos espaços repousa no habitar. A relação entre homem e 

espaço nada mais é do que um habitar pensado de maneira essencial”. 

A compreensão da realidade serve para estabelecer ligações teórico-metodológicas, 

assim sendo, o método se impõe na fundamentação teórica através da eleição de categorias 

de análise na sua articulação com a realidade estudada.  
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Assim sendo, o espaço contemporâneo é complexo, está em constante mutação e 

possui um ritmo de extremos, isto posto, Milton Santos (1982) vai se referir a este, aqui 

considerado como categoria, como sendo "acumulação desigual de tempos", o que significa 

conceber espaço como heranças. 

Segundo Santos (2008, p.69), o espaço deve ser estudado por meio de quatro 

categorias: forma é o aspecto ‘visível de uma coisa’, o ‘arranjo ordenado de objetos’, ‘um 

padrão’; função ‘sugere uma tarefa ou atividade esperada de uma forma, pessoa, instituição 

ou coisa’; estrutura ‘implica a inter-relação de todas as partes de um todo, o modo de 

organização da construção’; e o processo, que ‘pode ser definido como uma ação contínua, 

desenvolvendo-se em direção a um resultado qualquer, implicando conceitos de tempo 

(continuidade) e mudança. Para ele, 

 

(...) o espaço constitui uma realidade objetiva, um produto social em 
permanente processo de transformação. O espaço impõe sua própria 
realidade; por isso a sociedade não pode operar fora dele. 
Consequentemente, para estudar o espaço, cumpre aprender a sua relação 
com a sociedade, pois é esta que dita à compreensão dos efeitos dos 
processos (tempo e mudança) e especifica as noções de forma, função, 
estrutura, elementos fundamentais para a nossa compreensão da produção 
do espaço. (SANTOS, 2008, p.67). 

 

Parafraseando o professor Milton Santos, na medida em que a sociedade sofre uma 

mudança, as formas ou objetos (tanto os novos, quanto os velhos) assumem novas funções, 

a totalidade da mutação cria uma nova organização espacial, em qualquer ponto no tempo, 

o modo de funcionamento da estrutura social atribui determinados valores às formas.  

O espaço pode ser analisado como instância de reformulação, reprodução e 

modificação das relações sociais (tanto reflexo quanto elemento constitutivo e 

determinante).  

O espaço resultado da produção, e cuja evolução é conseqüência das transformações 

do processo produtivo em seus aspectos materiais ou imateriais, é a expressão mais liberal e 

também mais extensa da prática humana, sem cuja ajuda a existência não pode ser 

entendida. Assim, o pensamento espacial não se pode fazer fora da busca de uma 
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compreensão do fato tal qual se dá, mas uma busca que vai além da apresentação e nos 

permite chegar à representação (SANTOS, 1998, p.11). 

Assim sendo, é sabido que o espaço urbano caracteriza-se, sobretudo por ser 

fragmentado e articulado; reflexo da sociedade; conjunto de símbolos e campo de lutas 

sociais (CORRÊA, 1997, p.145). O espaço urbano deve ser considerado, portanto, na 

perspectiva de Milton Santos como condição para a realização das relações entre objetos e 

ações de forma indissociável. Esses objetos tanto são de características naturais como 

artificiais, configurando o meio ambiente no qual se delibera, sobre o qual se toma decisões 

no cotidiano. Essas decisões partem desde o nível do indivíduo, de grupos sociais, assim 

como a partir das práticas exercidas partindo das intervenções do Estado num movimento 

dialético de ação e reação. 

A questão urbana se impõe como um grande desafio teórico e também prático de 

articular elementos que permitam a sua compreensão e quiçá uma intervenção em bases 

concretas e dialéticas. Para Milton Santos (2004) os objetos e as ações são elementos 

principais na definição do espaço, com eles é possível analisar as suas categorias internas, 

mas essas categorias vão ganhar diferentes interpretações, pois o espaço geográfico é 

reflexo da ação humana a cada período da história.   

O meio natural admite um movimento contínuo através das trocas de energia entre 

os seus elementos, renovando a sua identidade enquanto modificam os seus aspectos. Esse 

movimento é denominado (WHITEHEAD apud SANTOS, 2004) de diversificação da natureza, 

“processo pelo qual se constituem entidades a que chama de elementos naturais, produtos 

cujas características derivam a cada movimento do respectivo modo de diversificação”.  

 

Quando a natureza ainda era inteiramente natural, teríamos, a rigor, uma 
diversificação da natureza em estado puro. O movimento das partes, causa 
e consequência de suas metamorfoses, deriva de um processo devido 
unicamente às energias naturais desencadeadas. A primeira presença do 
homem é um fator novo na diversificação da natureza, pois ela atribui às 
coisas um valor, acrescentando ao processo de mudança um dado social. 
Num primeiro momento, ainda não dotado de próteses que aumentem seu 
poder transformador e sua mobilidade, o homem é criador, mas 
subordinado. Depois, as invenções técnicas vão aumentando o poder de 
intervenção e a autonomia relativa do homem, ao mesmo tempo em que se 
vai ampliando a parte da "diversificação da natureza" socialmente 
construída (SANTOS, 2004, p. 85). 
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Segundo ainda Santos, “as mudanças de um objeto vão resultar das diversas relações 

com eventos diversos”, e, “sem os objetos, a comparação de um evento com outro seria 

intrinsecamente impossível” (2004, p. 84). Logo, os diversos momentos de diversificação da 

natureza vão criar padrões específicos, definindo-a. Amplia-se a tendência a que, sobre a 

diversificação da natureza, operada pelas forças naturais, se realize uma outra diversificação, 

também à escala global, mediante forças sociais. Primeiro, o "social" ficava nos interstícios; 

hoje é o "natural" que se aloja ou se refugia nos interstícios do social. 

Para Santos, a idéia de Natureza costuma ser tão vaga quanto controversa, ao 

mesmo tempo em que adquire considerável importância ao se admitir que, de uma forma 

ou de outra, o que se concebe como Natureza está subjacente a tudo que se faz e se pensa 

sobre meio ambiente.  

Por “meio ambiente”, se entende, um habitat socialmente criado, configurado 

enquanto um meio físico modificado pela ação humana. Parte-se do pressuposto de que a 

percepção da questão ambiental, como qualquer outra em geral, é uma resultante não só do 

impacto objetivo das condições reais sobre os indivíduos, mas também da maneira como sua 

interveniência social e valores culturais agem na vivência dos mesmos impactos. O modelo 

de desenvolvimento tem conduzido irremediavelmente a uma situação de degradação 

ambiental atual nas cidades. O equilíbrio do meio natural sofre grandes mudanças e de uma 

forma quase insensível, o ser humano sem deixar de ser um elemento do meio natural, se 

transforma num fator determinante do mesmo, do qual depende crescentemente o 

funcionamento da maioria dos ecossistemas e inclusive da sua conservação (JACOBI, 2000). 

Santos (2004, p. 159) reforça que o papel que no mundo atual é representado pela 

diversificação da natureza, vai ser comparado com o papel que no mundo histórico vai ser 

representado pela divisão do trabalho, movido pela produção, distribuindo, a cada 

movimento, um novo conteúdo e uma nova função. 

A presença do homem é um fator de diversificação na natureza, em que pedaços 

desse meio fisicamente natural apropriado pelos grupos humanos caracterizam o que 

estamos chamando de meio natural. Mas a partir da presença humana, atribuição de valor, 

enfim, contendo um toque social. Daí a idéia de meio geográfico não podendo ser 

desvinculado da noção de técnica. Daí a denominação dos termos “natural” e “pré-técnico” 

(SANTOS, 2002). 
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A presença humana é um fator novo na diversificação da natureza, pois ela 
atribui às coisas um valor, acrescentando ao processo de mudança um dado 
social. Num primeiro momento, ainda não dotado de próteses que 
aumentem seu poder transformador e sua mobilidade, o homem é criador, 
mas subordinado. Depois, as invenções técnicas vão aumentando o poder 
de intervenção e a autonomia relativa do homem, ao mesmo tempo em que 
vai se ampliando a parte da diversificação da natureza socialmente 
construída (SANTOS, 2004, p.85).   

 

 

Desde, porém, que a natureza é uma natureza humanizada, a explicação não é física, 

mas social. As técnicas passam aqui a ser consideradas como o conjunto dos meios de toda 

espécie de que o homem dispõe, com um dado momento, e dentro de uma organização 

social, econômica e política, para modificar a natureza, seja a natureza virgem, seja a 

natureza já alterada pelas gerações anteriores (SANTOS, 1998, p. 9). 

O espaço e o tempo são analisados como categorias indissociáveis, nos permitindo 

uma reflexão sobre espaço como coexistência de tempos. Desta forma, num mesmo espaço 

coabitam tempos diferentes, tempos tecnológicos diferentes, resultando daí inserções 

diferentes do lugar no sistema ou na rede mundial (mundo globalizado), bem como 

resultando diferentes ritmos e coexistências nos lugares. Constituindo estas diferentes 

formas de coexistir, materializações diversas, por conseqüência espaço(s) geográfico(s) 

complexo(s) e carregado(s) de heranças e de novas possibilidades (SANTOS, 1992). 

Em termos mais genérico, Heidrich enxerga que o espaço deva ser entendido como 

propriedade da "matéria em movimento em todas as suas variedades, estados e 

manifestações". Essa definição, que tem origem nas primeiras representações do mundo 

material, ainda na antigüidade, atualmente encontra apoio nas teorias físicas modernas, que 

o apresentam, não como algo orgânico, um ser, mas como uma realidade, uma existência 

proveniente das condições apresentadas pela matéria. Do ponto de vista estritamente físico, 

é o deslocamento de matéria e energia o fundamento da existência do espaço. Dessa forma, 

a ocupação de uma posição, de um volume, como propriedades físicas são, por exemplo, 

características de espacialidade. Por isso, o conhecimento do espaço não comporta uma 

teoria do seu próprio funcionamento como um ser autônomo, mas como o locus da 

ocorrência de fenômenos que se relacionam (HEIDRICH, 1998, p.9). 
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Mas o espaço não contém apenas propriedades do mundo físico. Como diz Pierre 

George, "... aparece ao mesmo tempo como criação humana e dado natural" (1969 apud 

HEIDRICH, 1998). Esta é a forma de apresentação do espaço geográfico, composto por dois 

ordenamentos: (a) as determinações universais, ligadas à constituição e à transformação da 

natureza e (b) as determinações históricas, ligadas à constituição e à transformação das 

sociedades. As primeiras são a manifestação, no espaço terrestre, das condições universais 

da matéria, expostas acima. As segundas, por sua vez, constituem condição e propriedade 

exclusiva da história dos homens no planeta Terra. Assim, do ponto de vista histórico-

geográfico, que visa à explicação do espaço terrestre, sua diferenciação e organização, o 

fundamento de tal existência (do espaço) dá-se pelo surgimento de uma nova condição: a 

humanização do espaço, que até então possuía determinações exclusivamente naturais 

(HEIDRICH, 1998, p.9). 

 

A diferenciação do espaço em âmbito histórico tem início a partir da 
delimitação do mesmo, isto é: por sua apropriação como território; em 
parte determinada pela necessidade de domínio e posse de recursos 
naturais -para a conquista das condições de sobrevivência- e, por outra 
parte, por sua ocupação física como habitat. Nesse instante, na origem, a 
defesa territorial é exercida diretamente pelos membros da coletividade4. 
Noutro extremo, como já ocorre desde a criação do Estado, quando há uma 
população fixada territorialmente e socialmente organizada para a produção 
de riquezas, cada indivíduo não mantém mais uma relação de domínio 
direto e repartido com o restante da coletividade sobre o território que 
habita. Nesse momento, a defesa territorial passa a ser realizada por uma 
configuração social voltada exclusivamente para a organização e 
manutenção do poder. Faz parte desta mesma realidade a existência da (a) 
dominação social e da (b) divisão do trabalho; da (c) redução da extensão de 
território de uso comum, associada ao (d) surgimento de territórios -
trechos, zonas, caminhos, etc.- de domínio público; é o momento no qual a 
apropriação do espaço e a organização do território passam a estar ligadas à 
produção de excedentes. Dessa forma, uma primeira conclusão que 
podemos destacar sobre a organização do espaço, é sua origem ocorrer a 
partir do momento que uma coletividade delimita e apropria-se de seu 
espaço, ou seja, cria uma primeira configuração: o território (HEIDRICH, 
1998, p.10). 

 

Tratando o espaço geográfico a partir de uma concepção que privilegia o político ou a 

dominação - apropriação, o conceito de Território, historicamente, foi pensado, definido e 

delimitado por e a partir de relações de poder. 
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No passado da Geografia de Ratzel (1899 apud SUERTEGARAY, 2001), ao tratar do 

território, vincula-o ao solo (Boden), enquanto espaço ocupado por uma determinada 

sociedade. A concepção clássica de território vincula-se ao domínio de uma determinada 

área, imprimindo uma perspectiva de análise centrada na identidade nacional. Afirmava ele, 

"no que se refere ao Estado, está desde muito tempo habituada a considerar junto ao 

tamanho da população, o tamanho do território". Continuando, "a organização de uma 

sociedade depende estritamente da natureza de seu solo, de sua situação, o conhecimento 

da natureza física do país, suas vantagens e desvantagens pertence à história política". 

Ao fazer referencia à constituição do território como a instauração do domínio 

humano sobre o espaço, Heidrich (1998), faz alusão,  

 

(...) a diferenciação do espaço em âmbito histórico tem início a partir da 
delimitação do mesmo, isto é; por sua apropriação como território; em 
parte determinado pela necessidade e posse de recursos naturais para a 
conquista das condições de sobrevivência, por outra parte, por sua 
ocupação física como habitat. Neste instante, na origem, a defesa territorial 
é exercida diretamente pelos membros da coletividade. Noutro extremo, 
como já ocorre desde a criação do Estado, quando há população fixada 
territorialmente e socialmente organizada para produção de riquezas, cada 
indivíduo não mantém mais uma relação de domínio direto e repartido com 
o restante da coletividade sobre o território que habita. Neste momento, a 
defesa territorial passa a ser realizada por uma configuração social voltada 
exclusivamente para a organização e manutenção do poder (HEIDRICH, 
1998). 

 

Deste modo, é perceptível o entendimento do território associado à ideia de 

natureza e sociedade configuradas por um limite de extensão do poder, por esse não se 

apresentar como um dado natural, e sim como uma construção. E a diferenciação da noção 

de espaço, por esse não necessitar de nenhuma construção para sua própria existência. 

Contemporaneamente, fala-se em complexidades territoriais, entendendo território 

como campo de forças, ou "teias ou redes de relações sociais" (SUERTEGARAY, 2001). 

Segundo Souza (1995), não há hoje possibilidade de conceber "uma superposição tão 

absoluta entre espaço concreto com seus atributos materiais e o território como campo de 

forças". Para este autor, "territórios são no fundo relações sociais projetadas no espaço". 

Por conseqüência, estes espaços concretos podem formar-se ou dissolverem-se de modo 



35 

 

muito rápido, podendo ter existência regular, porém periódica, podendo o substrato 

material permanecer o mesmo. 

Portanto, quando olhamos para grupos e coletivos do território precisamos olhar 

para os sujeitos e suas singularidades, além dos grupos a quem pertencem e o território que 

habitam. Sujeitos de interesses e desejos que co-habitam espaços de relações de poderes e 

subjetividades. Sujeito entendido aqui como um ser com uma subjetividade complexa, com 

variável grau de autonomia, mergulhado num conjunto de relações sociais que influenciam 

seus desejos, interesses e necessidades. 

Um olhar sobre as cidades contemporâneas enfatizando como as suas 

territorialidades têm mais comumente se manifestado e transformado, procura identificar o 

desenho das territorialidades urbanas em marcos temporais distintos. Diante da 

complexidade e das múltiplas formas pelas quais podem ser abordados os territórios e seus 

derivados, opta-se por desenvolver um trabalho num nível de abordagem capaz de discutir 

aspectos estruturais do território revelado no cotidiano, em especial, no concernente a 

relação com o meio ambiente e uma parcela específica da população (os indivíduos pobres 

que atingiram uma condição longeva de vida). 

Senecal (1992) identifica duas tendências nas publicações científicas recentes sobre 

território: a primeira anuncia o declínio das identidades locais em virtude da influência 

global que interfere na formação de novas territorialidades. A partir dessa reflexão, alguns 

estudiosos chegam a afirmar que frente à influência global haveria uma homogeneização de 

territórios que levaria a sua extinção, a perda da singularidade, da sua especificidade, na 

seqüência haveria nivelamento das diferenças espaciais de referência e o quadro de vida da 

sociedade.  

A segunda tendência ressalta a capacidade da sociedade de possuir e expressar as 

suas representações, os símbolos, a partir da revalorização da dimensão local e do cotidiano, 

que tem produzido uma nova e rica convergência interdisciplinar, numa forma de entender e 

dar significado à sua própria história e seu ambiente, tendo por resultado a expressão de 

uma identidade ao mesmo tempo espacial e comunitária (SENECAL, 1992). Estas duas 

formas de interpretar os territórios encontram nas cidades o seu ponto de convergência, 

diante da sua natureza dinâmica e complexa. 
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A metrópole expressa o conjunto de interesses e diversidade de processos sociais, 

traduz uma forte conexão do território com o espaço, principalmente com a articulação de 

movimentos e assentamentos e reassentamentos de populações, mercadorias e idéias, 

novas formas de agrupamento e redefinindo territórios urbanos cada vez com maior 

complexidade. 

Essa complexidade se expressa sob uma dinâmica de processos que levam a 

mudanças de conteúdos e conseqüentes formas que configuram os fenômenos de 

‘territorialização’, ‘desterritorialização’ e ‘reterritorialização’ ao longo do processo de 

evolução da cidade. A fragmentação é decorrente da ação de diversos agentes modeladores 

que produzem e consomem o espaço urbano, obedecendo a uma lógica que é 

simultaneamente própria e geral. Nessa perspectiva, o espaço urbano é percebido como, 

 

[...] um produto social, resultado de ações acumuladas através do tempo, e 
engendradas por agentes que produzem e o consomem. São agentes sociais 
concretos, e não um mercado invisível ou processos aleatórios atuando 
sobre um espaço abstrato. A ação destes agentes é complexa, derivando da 
dinâmica de acumulação de capital, das necessidades mutáveis de 
reprodução das relações de produção, e dos conflitos de classe que dela 
emergem. . A perspectiva marxista compreende, entre outras coisas, o 
espaço vinculado à reprodução das relações sociais de produção e da divisão 
social do trabalho (CORRÊA, 1997, p.146). 

 

 

Dentro dessa noção, convém compreender melhor os principais agentes sociais 

modeladores que disputam o controle do espaço urbano1, segundo Roberto Lobato Corrêa 

(1995):  

1. Usuários: consumidores em potencial e produtores do cotidiano urbano.  

1.1. Trabalhadores / habitantes 

1.2. Sociedade organizada e entidades de classe 

1.3. Visitantes / Turistas 

                                                      

1
 É percebido o espaço urbano como fragmentado, pois possui diferentes tipos de uso - áreas comerciais, 

industriais, residenciais ou de expansão urbana. No entanto, essas diversas áreas encontram-se articuladas 
através dos chamados fluxos, ou seja, pela circulação de pessoas, de mercadorias, de investimentos ou de 
decisões. (CORRÊA, 1995). 
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2. Proprietários fundiários: operam com valor de troca como seu objetivo.  

3. Produtores imobiliários: 

3.1. Incorporadores: encarregam-se da compra do solo, sua preparação e a 

construção de moradias, sofrendo forte pressão competitiva na busca de lucros. Tem 

forte interesse no crescimento, reconstrução e reabilitação dos espaços. 

3.2. Corretores de imóveis: operam no mercado de moradia para obter valor de 

troca (lucro, através de compra / venda ou de cobrança de custos de transação. São 

coordenadores ‘passivos’ do mercado. 

3.3. Instituições financeiras: financiam o mercado através de bancos, 

companhias de seguros, sociedades de construção e outras instituições. Criam 

oportunidades de moradia para investimento lucrativo e seguro relativamente a outras 

oportunidades de investimento.   

4. Proprietários dos meios de produção: definem os deslocamentos e localizações de 

serviços, usos e atividades; participam e interferem nos processos políticos decisórios; 

5. Estado e Instituições governamentais: interferem na provisão de moradias - intervenção 

direta - ou podem atuar no auxílio aos outros agentes do capital imobiliário através de 

insenção de impostos, garantia de lucros. Também administram restrições na operação 

do mercado de moradia (zoneamento, controles de uso do solo). Atua na alocação de 

serviços, infra, facilidades e vias de acesso, modificando o meio e, por conseguinte, o 

valor de uso. 

Segundo o mesmo autor, os proprietários fundiários e dos meios de produção, e os 

promotores imobiliários, possuem interesses conflitantes, pois os proprietários dos meios de 

produção necessitam de terrenos amplos e baratos, não estando interessados na 

especulação fundiária. Já os proprietários fundiários vêem na retenção de terras uma 

possibilidade de ampliar seus lucros, pois ao criar uma escassez de oferta haverá um 

aumento de preço. 

Com relação à atuação dos promotores imobiliários - conjunto de agentes que 

realizam, parcial ou totalmente, as seguintes operações: incorporação, financiamento, 

construção e comercialização do imóvel, o autor afirma que esta ocorre de modo desigual. 

Seus investimentos são voltados principalmente para a construção de imóveis para atender 
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às classes mais favorecidas, criando e reforçando a segregação residencial que caracteriza a 

cidade capitalista. 

Corrêa conclui que ao produzirem favelas, invadindo terrenos públicos ou privados, 

os grupos sociais excluídos tornam-se, efetivamente, agentes modeladores, produzindo seu 

próprio espaço. Essa dinâmica do urbano produz um ambiente segregado, carente de 

serviços urbanos e altamente degradado com graves conseqüências para a qualidade de vida 

de seus habitantes. 

Assim voltando a dinâmica do processo de configuração dos fenômenos 

‘territorialização’, ‘desterritorialização’ e ‘reterritorialização’, Haesbaert propõe uma 

compreensão abrangente da territorialização para essa dialética. Segundo esse autor, esta 

pode ser compreendida de forma genérica como, um conjunto das múltiplas formas de 

construção/apropriação (concreta e/ou simbólica) do espaço social, em sua interação com 

elementos como o poder (político/disciplinar), os interesses econômicos, as necessidades 

ecológicas e o desejo / a subjetividade (2002, p. 45). 

Essa compreensão dá um sentido de multiplicidade das dimensões, passando a fazer 

parte da valorização material do espaço, como por exemplo, as necessidades ecológicas. 

Assim, tem-se a territorialização com a lógica que se dá a partir do espaço, mas é realmente 

efetivada no momento que estabelece relações de pertencimento (posse material e 

simbólica) sobre o espaço. Esta ação virá a se constituir nas impressões digitais, na 

identidade de determinada comunidade, cristalizando-se com o transcorrer do tempo na sua 

história e definindo posturas e comportamento sociais, principalmente em grupos sociais 

vulneráveis que são inexoravelmente reféns das relações diretas estabelecidas no seu 

espaço vital de existência, dispondo de pouca mobilidade para superar desafios. 

No caso do urbano, novas formas de reprodução, estão mudando o sentido da 

valorização do espaço. Os produtos imobiliários expressam a dinâmica urbana, com a 

redefinição do uso do solo e uma crescente segmentação do mercado, gerando 

complexidade em termos de processos espaciais de segregação, especulação, morfologia 

urbana e apelo à natureza. 

A estruturação do espaço urbano deriva de um processo social complexo, que não é 

determinado apenas pela qualidade física, social e econômica de certas áreas da cidade, mas 
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por uma simbologia associada a fatores políticos e culturais, que criam espaços 

contemporâneos, produtos do processo histórico da urbanização, e que traz como 

conseqüência, o processo de segregação socioespacial. 

Sob a ideia da desterritorialização, Haesbaert em sua reflexão, a partir da perspectiva 

territorial, aborda cinco linhas de pensamento: a primeira, na perspectiva economicista traz 

a noção da deslocalização, onde a livre escolha da empresa capitalista supera os entraves 

locacionais pela autonomia de instalação, nesta perspectiva, o espaço é visto como físico e 

concreto; a segunda pode ser verificada através da abordagem cartográfica onde, por um 

lado, destaca-se a anulação da distância geográfica (superação espacial física) pelo tempo, e 

por outro lado, uma simultaneidade, onde se suprime o tempo pela superabundância do 

espaço, nesta última, a velocidade da informação é atribuída à era virtual, pelo 

“ciberespaço”; a terceira faz a leitura da desterritorialização a partir do domínio da 

imaterialidade, esta linha tende a ser confundida com a anterior, pois enfatiza o domínio das 

relações imateriais sob as bases materiais, entretanto, ressalta-se a importância do 

ciberespaço que se configura pelo desenvolvimento de relações referenciais sem espaço 

concreto; a quarta se estabelece via o esvaziamento das fronteiras, traduz a idéia do fim dos 

Estados-Nações pelo livre acesso e circulação de bens, pessoas e informações, na análise é 

enfatizada a dimensão política; a quinta e última linha, destaca-se a perspectiva culturalista, 

nesta a desterritorialização é percebida a partir de uma leitura do território como fonte de 

identificação cultural, referência simbólica que perde o sentido e se transforma num “não-

lugar” (2002, p. 130-132). 

A quinta linha, enfatizada sob a perspectiva culturalista, se encontra no cerne do 

nosso debate, pois os locais perdem o valor como espaços aglutinadores de identidades, na 

medida em que as pessoas não mais se identificam simbolicamente e afetivamente com 

estes, podendo até ocorrer uma mudança na referência espacial-identitária. O processo 

desterritorializante pode estar ligado a um conjunto de transformações que têm passado a 

influenciar as lógicas urbanas, trazendo como conseqüência a mudança de valores e hábitos. 

A reterritorialização na dinâmica territorial tem como indicativo analítico a 

construção de novos localismos. Estes podem ocorrer pela “reapropriação política ou 

simbólica do espaço” (HAESBAERT, 2002, p. 117). Neste sentido, observa-se que o processo 
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além de promover o debate no sentido de reforçar certas práticas territoriais, também surge 

como uma resistência ao processo desterritoralizante. 

Destarte, quando se observa que a reterritorialização ocorre pelo sentimento de 

pertencimento a um lugar, pela reapropriação simbólica do espaço, ao se trabalhar aspectos 

ligados com a identidade da comunidade. Esta confere ao espaço geográfico uma 

propriedade que o distingue de outros territórios, sendo a distinção proporcionada pelo 

entendimento das particularidades e pela valorização da diversidade territorial. 

Assim, no caso das áreas pobres dos centros urbanos, objeto de intervenção do 

Estado através de políticas e programas de infraestrutura, constata-se a ação sobre 

territórios que passam a se fragmentar, no processo de desterritorialização. Por sua vez, a 

intervenção com uma proposta de reterritorializar esse assentamento em outra base 

espacial, tem expectativas de que haja uma acomodação, uma aceitação por parte dos 

assentados. Entretanto, do lado deles há um movimento de reterritorialização. Este é um 

movimento dialético. 

 

1.3 A Habitação como Necessidade Social 

 

A história das habitações, nas cidades brasileiras, pode ser interpretada segundo 

Maricato (1997, p. 8-39), sob o ponto de vista da evolução de dois fatores – a apropriação da 

terra e apropriação da riqueza gerada pelo trabalho.  

No período colonial, verificava-se a importância dos centros urbanos brasileiros, 

mesmo sendo o campo, local da atividade produtiva central e dinâmica, as ligações com o 

financiamento e comercio internacionais eram feitas através das cidades, que polarizavam a 

atividade agrícola, em geral monocultura. Esse papel fundamental de viabilizar os interesses 

mercantilistas europeus na relação com a colônia deu às cidades coloniais, sedes do capital 

mercantil, características de grandes centros, conferindo-lhes certo deslocamento ou 

autonomia em relação ao conjunto do território (MARICATO, 1997, p.8). Segundo ainda 

Maricato, 
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(...) durante esse período, não havia propriamente uma rede de cidades, 
mas alguns grandes polos que concentravam as atividades administrativas, 
comerciais e financeiras relativas à produção agroexportadora. Antes do 
declínio da produção açucareira, que sustentou a relação de colonização nos 
primeiros séculos, a força dos engenhos produtores de açúcar era tão 
significativa diante da insipiência da maior parte dos núcleos urbanos, que 
Sergio Buarque de Hollanda usou a expressão ‘esplendor rural e a miséria 
urbana’, para definir de maneira muito clara uma situação na qual a unidade 
rural era praticamente autossuficiente, enquanto nas aldeias era frequente 
a falta de alimentos. Em Salvador e Recife, cidades por onde se dava o 
escoamento do açúcar, entretanto, a situação era diferente. O nordeste era 
a região mais urbanizada do país (1997, p.10). 

 

 

A partir do século XIX, a temática da urbanização ganha mais importância, o fim da 

escravidão com a emergência do trabalho livre e a institucionalização da terra como 

propriedade privada – tornam-se fatores importantes no processo que está na raiz do 

desenvolvimento urbano. O mercado fundiário urbano é formado a partir da generalização 

da terra (rural ou urbana) como mercadoria privada.  

Sob o domínio do café que o crescimento urbano/industrial se inicia, gerando uma 

sociedade mais diversificada, com o aparecimento da classe média, formada por 

profissionais liberais. Esse segmento social lutou por maior representatividade política dos 

cidadãos, direitos e garantias individuais, mesmo que para uma minoria. Dentro dessas 

garantias, a habitação passou a ser uma das principais demandas ligadas à melhoria da 

condição de vida, permanecendo sem solução até os dias atuais (MARICATO, 1997, p. 26-

27). É importante observar que durante esta fase, verificou-se alguma implantação 

industrial, que, entretanto, ainda não podia ser considerada como processo de 

industrialização, devido a seu caráter induzido pelo setor exportador. 

Portanto, a mentalidade republicana aspirando refletir uma nova ordem e novos 

tempos, procurou construir uma fachada urbana para se legitimar perante os países 

capitalistas centrais, através de valores como ordem, civilização e estabilidade. Era preciso 

apagar os resquícios escravistas do passado recente. As reformas urbanas se incluíam entre 

as diversas medidas destinadas a simbolizar essa nova fase da nossa história e a atrair os 

capitais externos que a expansão do café requeria. (MARICATO, 1997, p. 28). 

 Inaugura-se assim o urbanismo que iria se consolidar durante todo o século XX no 

Brasil: a modernização excludente, ou seja, o investimento nas áreas que constituem o 
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cenário da cidade hegemônica ou oficial, com a consequente segregação acentuada na 

ocupação do solo e na distribuição dos equipamentos urbanos.  

Ainda em direção ao pensamento desta autora, o problema da habitação como 

questão social, pode ser observado, com a sua emergência no final do século XIX com o 

acentuado crescimento urbano. O fim da mão-de-obra escrava resultou em mudanças 

acentuadas na condição de moradia. É nesse período que se observa a mudança de hábitos 

da população mais privilegiada, principalmente no que tange as construções das habitações 

(tipos e materiais). 

 

Em meados do século XIX são introduzidos na habitação a água, o gás, a luz. 
[...] As edificações coloniais, que apresentavam fachadas estreitas em 
terrenos muito compridos, com as quedas dos telhados para frente e para 
os fundos, a partir do século XIX, os recuos foram obrigatórios. [...] Os 
imigrantes introduziram novos procedimentos na construção. [...] A 
importação generalizada de materiais e componentes da construção 
chegam até as mais modestas moradias populares, mas era nas mansões 
senhorias e burguesas que o ecletismo resultante dessa prática iria se 
mostrar notável (MARICATO, 1997, p. 32). 

 

 

Importante ressaltar que no período pós-guerra, tem início a introdução na moradia 

brasileira de produtos (os eletrodomésticos) que iriam revolucionar a vida doméstica do 

século XX.  Segundo Maricato, a pressão dos chamados bens modernos não exclui a moradia 

proletária. Enquanto vive em condições mínimas de conforto ambiental (saneamento básico, 

salubridade, número de moradores por cômodo, segurança física) na precária habitação 

proletária urbana, a população carente desfruta de eletrodomésticos, que passam a ser 

produzidos no Brasil. Embora as necessidades básicas populares não estejam asseguradas, o 

perfil industrial do país resultante da expansão do capital internacional sobre o mercado 

interno brasileiro resultará num cenário que combina o moderno e o arcaico e que ficará 

evidente no interior da casa popular (1997, p. 32-33). 

Alguns autores consideram 1930 a data do início mais efetivo do processo de 

urbanização/industrialização no Brasil, de fato, houve uma mudança política fundamental: 

burguesia agrário-exportadora perde a hegemonia; o Estado interfere na promoção da 

industrialização através da produção de infra-estrutura (aço, petróleo, rodovias, entre 

outros); e de subsídios ao capital industrial e ao desenvolvimento do mercado interno. No 
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final dos anos 50, o desenvolvimentismo atingiu o seu limite, os conflitos que afloraram 

tinham nas massas rurais e urbanas atores bastante mobilizados que cobravam as 

realizações das reformas de base (MARICATO, 1997, p. 39). 

Um golpe de estado, em 1964, fecha qualquer espaço de participação política. Tem 

início um período de forte intervenção estatal na produção da habitação e do espaço 

urbano, com a criação do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e do seu agente central, o 

Banco Nacional da Habitação (BNH). A partir desse momento, as cidades brasileiras 

passaram por grandes transformações. As cidades passaram a constituir o centro de uma 

política voltada para a transformação do seu padrão de produção. Desde esse momento, 

assistiu-se à consolidação do mercado de produção imobiliária privada, baseado no edifício 

de apartamentos, com reflexos sobre o mercado fundiário - dinamizando a economia, 

através da geração de empregos e fortalecimento do setor da construção civil. A importância 

do Banco Nacional da Habitação foi indiscutível e ao sistema por ele preconizado, pois este 

período (1964-86) foi o único em que o país teve, de fato, uma Política Nacional de 

Habitação.  

Bonduki (2008, p. 73) afirma que o Sistema Brasileiro de Habitação se estruturou com 

grandes recursos gerados pela criação, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

em 1967, alimentado pela poupança compulsória de todos os assalariados brasileiros, que 

veio a somar aos recursos da poupança voluntária, que formou o Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo (SBPE). Define-se, assim, uma estratégia clara para intervir na 

questão habitacional: estrutura institucional de abrangência nacional, paralela à 

administração direta, formado pelo BNH e uma rede de agentes promotores e financeiros 

(privados ou estatais) capazes de viabilizar a implementação em grande escala das ações 

necessárias na área da habitacional e fontes de recursos estáveis, permanentes e 

independentes das oscilações políticas. 

 

(...) embora a produção habitacional tenha sido significativa, ela esteve 
muito aquém das necessidades geradas pelo acelerado processo de 
urbanização que ocorreu no Brasil, na segunda metade do século XX. Entre 
1950 e 2000, a população urbana brasileira vivendo em cidades com mais de 
20 mil habitantes cresceu de 11 milhões para 125 milhões. No período de 
funcionamento do BNH (1964-86), foram financiadas cerca de 25% das 
novas moradias construídas no país, porcentagem relevante, mas 
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totalmente insuficiente para enfrentar o desafio da urbanização brasileira 
(BONDUKI, 2008, p. 73). 

 

 

Uma das críticas para esse período do Sistema Financeiro da Habitação foi à falta de 

apoio para produção de moradia ou urbanização por processos alternativos, que 

incorporasse o esforço próprio e capacidade organizativa das comunidades. Em 

conseqüência, Bonduki (2008, p. 74) assegura que ocorreu um intenso processo de 

urbanização informal e selvagem, onde a grande maioria da população, sem qualquer apoio 

governamental, não teve alternativa senão auto-empreender, em etapas, a casa própria em 

assentamentos urbanos precários, como loteamentos clandestinos e irregulares, vilas, 

favelas, alagados etc., em geral distantes das áreas urbanizadas e mal servidos de infra-

estrutura e equipamentos sociais. 

Até essa fase, o modelo de organização do espaço urbano nas principais cidades 

brasileiras, baseava-se na existência de um centro e uma periferia, definindo uma forma 

específica de apropriação social, econômica e política do território. O centro concentrava as 

principais atividades econômicas, públicas ou privadas, as infra-estruturas urbanas e as áreas 

habitacionais de mais alto nível de renda. A periferia servia para abrigar a massa da 

população migrante, de baixa renda. Eram formadas por meio de invasões, loteamentos 

populares e/ou clandestinos, conjuntos habitacionais e outras formas típicas de ocupação 

das grandes cidades dos países periféricos (LACERDA; ZANCHETI, 2000). 

Em meados da década de 80, quando o Banco Nacional de habitação foi extinto, 

Bonduki (2008, p. 75) assinala que este, deixou uma dívida exorbitante, passando à Caixa 

Econômica Federal a gerir o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, cuja arrecadação 

entrou em declínio anos mais tardes, por conta da crise econômica. Desde então o país não 

definiu um novo projeto duradouro para a política habitacional, o que não impediu a 

sucessão de escândalos durante os governos que se seguiam, envolvendo recursos do FGTS.  

Nessa época alguns segmentos da sociedade, como, proprietários de terra, produtores 

imobiliários, assim como a classe média foram beneficiados, através de alianças de 

interesses políticos “clientelistas”.  
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De qualquer forma, o BNH foi o grande responsável pelo desenvolvimento da 

atividade de promoção imobiliária privada nas grandes cidades brasileiras e representou um 

grande impulso no mercado de terras e habitações urbanas. 

Uma das críticas às políticas habitacionais adotadas até então no País baseiam-se no 

fato delas apoiarem-se apenas na promoção pública, em um País onde o mercado é a 

referência central para as políticas urbanas. As políticas habitacionais desconhecem e não 

incluem a gestão pública sobre as questões fundiária e urbana, são dirigidas por lógica 

compensatória ou por interesses empresariais privados, tomam como referência o conceito 

da unidade residencial e não do habitar, além de limitarem-se a experiências pontuais 

(MARICATO, 1997 p. 42-46). 

Bonduki (2008) aponta ainda como as principais falhas do sistema habitacional 

brasileiro: 

 

O autoritarismo, a centralização da gestão, a ausência da participação – em 
qualquer nível – dos usuários e da sociedade em geral, o desrespeito ao 
meio ambiente e ao patrimônio cultural, numa lógica em que predominou o 
mito da modernidade como sinônimo da transformação urbana, sem 
compromissos com o ambiente e os valores culturais; a desarticulação das 
políticas setoriais; a priorização do transporte individual; a preferência pelas 
grandes obras, às vezes desnecessárias, canalizando recursos públicos para 
empreiteiras e relegando, a segundo plano, as iniciativas na área social; a 
priorização nos financiamentos habitacionais para os setores de maior 
renda. (BONDUKI, 2008, p. 90). 

 

 

Nas décadas de 70 e 80, percebe-se uma caracterização pelo processo de 

substituição de antigas estruturas construídas e criação de novas áreas centrais. Segundo 

Lacerda e Zancheti, 

 [...] a substituição do estoque construído existente deu-se por meio da 
verticalização de áreas residenciais de alta qualidade ambiental e bem 
localizadas relativamente às infra-estruturas e aos serviços. Os bairros 
tradicionais de baixa densidade e alta qualidade ambiental foram as 
principais vítimas da intensa verticalização. Esse movimento foi, e ainda o é, 
provocado pela migração intra-urbana, causada pelo processo de ascensão 
social e, sobretudo, pela busca de símbolos como status, poder e prestígio. 
Alimentado pela especulação imobiliária, significou um permanente e 
diferenciado processo de valorização e desvalorização da terra urbana e do 
estoque de edificações para gerar novas centralidades. No interior de tal 
processo surgiram, ainda, as "periferias dos ricos", isto é, áreas residenciais 
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de alto luxo com baixa densidade (os condomínios, por exemplo), 
localizadas nas margens urbanas, próximas a eixos rodoviários conectados 
com as áreas centrais (LACERDA; ZANCHETI, 2000). 

 

 

Soma-se a isso, o mais recente modelo de metropolização que penalizou fortemente 

os centros históricos da cidade central. Se, na fase anterior do processo, os centros 

congregavam as principais atividades econômicas e de decisão, além das infra-estruturas e 

serviços urbanos, nesta próxima fase foram, aos poucos, abandonados por quase todas as 

atividades de prestígio do setor comercial e de serviços. Os centros também deixaram de ser 

áreas residenciais para os grupos sociais de alta renda. Neles, emergiu um capital construído 

ocioso, caracterizado pela baixa rentabilidade, significando, portanto, uma desvalorização da 

riqueza construída, pública e privada. Além disso, ocorreu a perda de identidade do cidadão 

metropolitano, uma vez que esses centros constituíam um importante referencial histórico e 

cultural. O resultado é que ficaram como lembranças que não se materializavam enquanto 

espaços comunitários. Dessa forma, a perda do valor cultural foi acompanhada de uma outra 

perda: a do valor social (LACERDA; ZANCHETI, 2000). 

Esses autores ainda afirmam que, na periferia pobre criou-se um ambiente urbano 

precário, construtivamente denso, com poucos espaços abertos, quase sem serviços e 

equipamentos coletivos e com insuficiente infra-estrutura, especialmente a de esgotamento 

sanitário. Acrescente-se, ainda, que a natureza foi praticamente arrasada, sobrando apenas 

o relevo como registro do passado natural. Isso criou enormes problemas de insegurança 

ambiental, manifestos nos alagamentos, deslizamentos de morros, poluição de cursos 

d’água e ausência total de vegetação. 

Inquestionavelmente, o modelo centro-periferia da metropolização virou as costas 

aos ambientes naturais (rios, lagoas, os córregos etc.) que integram a paisagem urbana. Se o 

processo histórico de formação das cidades brasileiras ocorreu, em grande parte, 

condicionado pelos recursos naturais, inserindo-os como elementos ambientais que 

poderiam ser apreendidos enquanto um conjunto harmônico (natural e construído), as 

práticas urbanizadoras mais recentes, na maioria das vezes, desprezaram-nos. O que se 

presencia, nas metrópoles, é, praticamente, um descaso em relação aos seus recursos 

naturais, desconsiderando-os como recursos estratégicos em vista de seu potencial 
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econômico, de melhoria da qualidade de vida, sem esquecer, evidentemente, a importância 

de preservá-los para as gerações futuras (LACERDA; ZANCHETI, 2000). 

Nesse sentido, faz- se importante analisar os discursos, ideologias e conflitos de uso e 

ocupação da área de um conjunto habitacional para população de baixa renda e registrando 

as informações que esclareçam a importância da dimensão socioambiental nas suas práticas. 

Além de considerar as práticas dos sujeitos que vão revelar as especificidades do mundo 

vivido anteriormente no espaço social do qual eles foram remanejados – fruto de 

intervenção do poder público. 

É focada a importância das relações que os idosos estabelecem com o ambiente e as 

relações que estão presentes, uma vez que contribuem e refletem, em certo sentido nas 

ações desenvolvidas pelos indivíduos em suas comunidades e no grupo como um todo. 

É nesse espaço conflitivo que a pesquisa procura no contexto de uma compreensão a 

visualização da relação do idoso com o espaço do habitacional, considerando as 

transformações da área e dentro destas transformações, como esses sujeitos se pronunciam 

em relação a esse ambiente, e como esse ambiente se comporta diante desta relação. Assim 

sendo, é importante o dimensionamento da discussão para esse segmento, a fim de obter 

uma melhor compreensão das suas particularidades. 
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Capítulo 2 
O IDOSO: PARA GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA 

NA VELHICE 
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2 O IDOSO: PARA GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA NA VELHICE 

 

2.1 A Construção do Conhecimento sobre o Idoso 

 

Tem crescido a discussão sobre o idoso no Brasil nos últimos anos, na mídia, no meio 

acadêmico, nas políticas públicas, nas instituições governamentais e não-governamentais. 

Essa temática tem despertado diversos interesses em escalas diferentes, entretanto é 

percebido que essa atenção, não é por acaso, mas surge, como fruto de interesses 

socioculturais, econômicos, políticos, entre outros. Principalmente, quando nas sociedades 

contemporâneas verifica-se um aumento da expectativa de vida e crescimento da população 

idosa em vários países, notadamente naqueles em processo de desenvolvimento. 

Deste modo, a simples busca pela compreensão do ser idoso, nos remete a várias 

reflexões e entendimentos desse termo, seja do ponto de vista das repercussões 

biofisiológicas causadas pelo processo de envelhecimento sobre o indivíduo; seja do ponto 

de vista das tendências populacionais, causadas pelo impacto demográfico determinado 

pelo crescimento/diminuição dessa parcela da população na sociedade; e também pelo 

entendimento dos ciclos naturais de transformação e manutenção da vida, sobre os quais 

auxilia na exibição das “rugosidades” espaciais que precisam de uma intervenção, quer seja 

na maneira como as pessoas enxergam as marcas do tempo, quer seja como as organizações 

e autoridades competentes gerenciam a vida e os instrumentos necessários a sua 

manutenção.  

Caracterizar o idoso é uma tarefa muito complexa,  

 

a questão, no entanto, é mais complexa do que a simples demarcação de 
idades, limites biológicos e enfrenta pelo menos três obstáculos. O primeiro 
diz respeito à homogeneidade entre indivíduos, no espaço e no tempo; o 
segundo, à suposição de que características biológicas existem de forma 
independente de características culturais; e o terceiro à finalidade social do 
conceito de idoso. É extremamente difícil superar simultaneamente esses 
três obstáculos, mas isso não quer dizer que não devam ser considerados 
quando se debate acerca de idosos (CAMARANO et al., 1999).  
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É o aspecto idade/nascimento que vai determinar as políticas protetivas 

governamentais em referência ao idoso, seguindo os critérios traçados pela Assembléia 

Geral da ONU2 (Resolução 37/51 de dezembro de 1982) que tem por base o cumprimento 

dos 60 anos, como marco inicial caracterizador do envelhecimento em países em 

desenvolvimento. A constituição brasileira de 1988 considerou idoso o indivíduo com idade 

igual ou superior a 65 anos. Enquanto que a Política Nacional do Idoso, 1994, considerou 60 

anos o marco etário para a definição deste grupo.  

Na legislação, Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto 

do Idoso, o idoso é considerado a pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, e 

goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral, assegurando-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 

intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade (Estatuto do Idoso, 

2003). O estatuto é um poderoso instrumento colocado à disposição da sociedade para a 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana àqueles que já passaram dos 

sessenta anos de idade.  

No dicionário de língua portuguesa Aurélio, o idoso, é o que ou quem tem bastante 

idade; velho. Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) considera idoso a 

pessoa maior de 60 anos. O gráfico 01 demonstra uma projeção da evolução da população 

idosa brasileira até o ano de 2050. Essa projeção nos mostra que em meados do século XXI, 

o Brasil não será mais um país de jovens e a população de idosos superará os 20% da 

população total.  

                                                      

2
 O Plano de Ação Internacional sobre Envelhecimento das Nações Unidas (1982), acompanhando a orientação 

da Divisão de População, estipulou 60 anos como o patamar que caracteriza o grupo idoso. Porém, é usual, em 
demografia, definir 60 ou 65 anos como o limiar que define a população idosa, explica em seu texto sobre o 
Envelhecimento da população brasileira, o professor Morvan de Mello Moreira do Instituto de Pesquisas Sociais 
da Fundação Joaquim Nabuco (PE), acrescentando que "por envelhecimento populacional entende-se o 
crescimento da população considerada idosa em uma dimensão tal que, de forma sustentada, amplia a sua 
participação relativa no total da população. A ampliação do peso relativo da população idosa deve-se a uma 
redução do grupo etário jovem, em conseqüência da queda da fecundidade, configurando o que se denomina 
envelhecimento pela base". 



51 

 

 

 

 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera a pessoa 

idosa com idade superior a 65 anos. Até 2025, o Brasil será o sexto país do mundo com o 

maior número de pessoas idosas. Nos últimos anos, emergiram discursos, políticas e 

propostas afirmativas para o idoso, uma prevenção do governo brasileiro para a necessidade 

de se criar políticas sociais que preparem a sociedade para essa realidade. No entanto, a 

realidade social em suas práticas, ainda não reflete em termos quantitativos e qualitativos a 

população de idosos hoje existentes. Contudo, os desafios referentes a essa realidade 

transcorrem os aspectos socioespaciais, ambientais, econômicos, políticos, culturais e 

demográficos.  

No cenário nacional, à semelhança do que está ocorrendo em alguns países do 

mundo, constata-se o envelhecimento da população. Este aumento resulta, principalmente, 

da alta taxa de fecundidade do passado em relação ao atual, e à redução da taxa de 

mortalidade. Como citam Camarano et al (1999), “A consciência dessas mudanças é ainda 

muito incipiente – na verdade, a maioria das pessoas ainda pensa o Brasil como um país 

essencialmente jovem...”. O envelhecimento da população significa mudanças na estrutura 

etária, na vida dos indivíduos, nas estruturas familiares, na sociedade. 

Gráfico 01- Evolução da população idosa brasileira. 
Fonte: IBGE, 2004.  
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O envelhecimento populacional brasileiro pode ser exemplificado por um aumento 

da participação da população maior que 60 anos no total da população3, além de que a 

população mais idosa, ou seja, com 80 anos ou mais4, está aumentando, o que vem levando 

a uma heterogeneidade do segmento populacional chamado idoso, inclusive com novas 

terminologias e conceitos, como ‘terceira idade’ e ‘quarta idade’ (CAMARANO, et al,  1999). 

 

 

Idoso, em termos estritos, é aquele que tem “muita idade”. A definição do 
que vem a ser “muita idade” é, evidentemente, um juízo de valor. Os valores 
que referendam esse juízo dependem de características específicas das 
sociedades onde os indivíduos vivem, logo a definição de idoso não diz 
respeito a um indivíduo isolado, mas à sociedade em que ele vive. Quando 
os formuladores de políticas assumem que a idade cronológica é o critério 
universal de classificação para a categoria “idoso”, estão admitindo 
implicitamente que a idade é o parâmetro único e intertemporal de 
distinção e, portanto, correm o risco de afirmar que indivíduos de diferentes 
lugares e diferentes épocas são homogêneos. Quando estabelecem uma 
idade específica como fronteira, procedem como se houvesse 
homogeneidade na definição de um idoso entre grupos sociais diferentes 
(CAMARANO et al., 1999). 

 

 

  No entanto, segundo ainda esta autora, existem pesquisadores que divergem dos 

parâmetros utilizados pela OMS, entre outras Instituições, pois para eles a idade não deve 

ser o único critério para classificar uma pessoa como idosa. Para avaliar quando uma pessoa 

pode ser considerada idosa, eles sugerem avaliar dados como expectativa de vida, 

autonomia e grau de dependência para poder traçar o perfil do idoso. Isso se deve, 

principalmente, por considerar o idoso de hoje, mais ativo, mais participativo na população. 

O aumento da expectativa de vida e a enorme quantidade de idosos saudáveis e 

independentes, vão consistirem nas principais variáveis consideradas nessa perspectiva.  

                                                      

3
 Estudo recentemente divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra que a população 

brasileira pode estar "superenvelhecida". Entre os anos de 1992 e 2009, a população brasileira saiu de 7,9% 
para 11,4% dos brasileiros. Enquanto isso, o número de jovens com menos de 15 anos diminuiu de 33,3% para 
24% na mesma época. Para os técnicos do Instituto, a partir de 2030, os únicos grupos populacionais que 
apresentarão crescimento positivo serão os com idade maior que 45 anos. A pesquisa também mostrou que os 
brasileiros com mais de 45 anos serão 56,3% da população em idade ativa (IPEA, 2010). 

4
 O idoso é um grupo etário bastante heterogêneo, pois é constituído por pessoas com idades que variam de 60 

a mais de 100 anos, e vai variar de acordo com o grau de autonomia, idosos independentes e os muito 
dependentes que necessitam de cuidados permanentes. Alguns autores colocam que 80 anos ou mais de 
idade, pode ser considerado “muito idoso”. 
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Levantamentos do IBGE, através dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) 2009, mostram que cresceu a quantidade de idosos que não só vivem por 

conta própria, como também sustentam os mais jovens (Gráfico 02).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o trabalho do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) referente a 

esses dados: "O aumento na proporção de idosos e, principalmente, de mulheres idosas 

chefes de família ou cônjuges e a redução na proporção de idosos vivendo na casa de filhos, 

genros, noras, irmãos ou outros parentes foi uma das mudanças importantes verificada no 

período 1992-2009 (Gráfico 03)."  

Isso se deve, principalmente, pela política da previdência social que vem produzindo 

condições objetivas (renda através de aposentadoria e pensões) as quais estão interferindo 

nas relações familiares, na medida em que o idoso passa da condição de dependente para a 

de provedor da família. Isto também pode estar associado à dificuldade do jovem de inserir-

se no mercado de trabalho, falta de políticas de inclusão, o que acaba sendo manifestado 

como melhores condições para o idoso. Isso acaba interferindo na forma como as famílias 

estão se organizando, produzindo novos arranjos familiares. Porém, devemos atentar para o 

fato de que este fato não é um benefício, senão que o idoso tem mais uma carga para 

suportar na sua velhice, o fato de continuar tendo familiares que dependem da sua renda. 

Gráfico 02- Composição da renda do idoso por sexo, Brasil 2009. 
Fonte: IBGE/PNAD de 2009. 
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De acordo com Camarano (2002) “o aumento da longevidade conjugado com o 

momento pelo qual passa a economia brasileira com efeitos expressivos sobre o jovem tem 

levado a que o idoso assuma papéis não esperados nem pela literatura e nem pelas 

políticas”. Ainda é preciso repensar as políticas públicas, a primeira dessas políticas tem a 

ver com a renda, para compensar a perda de capacidade de trabalho. A outra está 

relacionada com a saúde. As doenças degenerativas tendem a tomar corpo sobre as 

infecciosas e isso exige transferências de cuidados e investimentos em atendimento 

geriátrico.  

Somado a isso, há uma necessidade de um fortalecimento das políticas públicas já 

existentes, que priorizem a promoção e a prevenção da saúde. Em outras palavras, é 

importante garantir não apenas que mais pessoas alcancem a última fase da vida, mas 

Gráfico 03- Proporção de idosos que recebem benefícios da seguridade social por idade e 
sexo, Brasil 1992 e 2009. 
Fonte: IBGE/PNAD de 1992 e 2009. 
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também que elas o façam com independência e autonomia. Significando uma melhor 

qualidade de vida5 para os idosos e uma redução de custos com cuidados.  

Assim, um dos objetivos desse estudo é lançar um olhar para esse segmento da 

população na contemporaneidade, a figura do idoso, que foi perdendo ao longo do tempo o 

seu valor social, econômico e simbólico, passando a ocupar um lugar marginalizado e 

carregado de estigmas, estereótipos e preconceitos.  

Associa-se a inclusão de indivíduos considerados idosos em diversas esferas da vida 

social. A antropóloga Debert (2002) analisa a figura do idoso, especialmente a partir da 

década de 80, tornou-se um sujeito político cada vez mais claro na sociedade brasileira, 

ocupando espaço na mídia e ganhando atenção da indústria do consumo do lazer e do 

turismo. 

O debate sobre o idoso, na mídia, é entendido como uma demonstração de que a 

preocupação com a gestão da velhice ampliou-se para além da esfera pública, fazendo parte 

de um capital simbólico da atual conjuntura. Apesar dos especialistas em marketing, 

afirmarem que, em décadas anteriores, diferentemente do que ocorreu em parte dos países 

da Europa e na América do Norte, o grupo dos mais velhos no Brasil foi um segmento 

desprezado do ponto de vista do consumo (DEBERT, 2002).  

Ainda segundo a antropóloga (DEBERT, 2002), a literatura que trata da imagem do 

idoso na mídia, de parte dos países da Europa e da América do Norte, tem apontado 

mudanças no tratamento dado à velhice depois dos anos 70. Até essa data, as imagens, na 

sua maioria, eram negativas e desrespeitosas com os idosos, acentuando os estereótipos da 

dependência física e afetiva, da insegurança e do isolamento. A dramaticidade dessas 

situações, às vezes, era substituída pelo elemento cômico, em que a teimosia, a tolice e a 

impertinência dos velhos apareciam como temas explorados, particularmente, nos 

programas humorísticos. A partir dos anos 80, consideram alguns autores, que o velho tende 

a ser representado de maneira mais positiva, passando a simbolizar o poder, a riqueza, a 

perspicácia e o prestígio social.  

                                                      

5
 A Organização Mundial da Saúde define qualidade de vida como “a percepção do indivíduo de sua posição na 

vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, 
expectativas, padrões e preocupações”. 
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Entretanto, nos últimos anos, no Brasil, foi muito comum observar imagens públicas 

de desrespeito ao idoso, principalmente na TV, no ano de 2009 muitas matérias sobre o 

desrespeito ao idoso foram veiculadas. Além disso, é comum ver a imagem do idoso pobre e 

de classe média ou sofrendo em condições precárias, ou isolados e maltratados em casas 

destinadas aos velhos. A imagem do idoso, objeto de consumo, que viaja, pratica esportes, 

vai ao cinema, participa de eventos, etc. é associada a uma classe social que não é o objeto 

desse trabalho, defender essa idéia de prestigio social é contraditória ao foco do estudo em 

questão. 

A reflexão a que se destina este estudo diz respeito à leitura da realidade vivenciada 

pela população brasileira no que se refere às transformações demográficas em andamento, 

a partir do corte analítico do envelhecimento populacional, sendo analisados esses sujeitos e 

suas singularidades, além dos grupos a quem pertencem e o território que habitam. Sujeitos 

de interesses e desejos que co-habitam espaços de relações de poderes e subjetividades. O 

idoso aqui é entendido como um ser com uma subjetividade complexa, com variável grau de 

autonomia, mergulhado num conjunto de relações sociais que influenciam seus desejos, 

interesses e acima de tudo, suas necessidades. O idoso aqui vai ser considerado não com 

respeito a um indivíduo isolado, mas à sociedade e o contexto em que ele vive. 

Procura-se ir além da questão específica da faixa etária, para refletir sobre o que 

significa ser idoso e pobre na sociedade de classes, no sistema capitalista, na periferia do 

sistema, com um Estado indiferente e ausente para as questões sociais, um Estado de “mal 

estar” social. O tema aqui analisado visa entender e refletir o envelhecimento populacional 

na realidade brasileira como uma questão de classe social e não simplesmente uma questão 

geriátrica. 

 

2.2 O Idoso na Periferia 

 

A sociedade busca qualidade de vida nos centros urbanos, focalizando uma qualidade 

de vida da cidade e no aspecto que se refere à satisfação das necessidades da população, 

como acesso à habitação, infraestrutura, aos equipamentos e serviços, bem como a 

segurança, renda, trabalho, inclusão social, entre outros. 
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O patamar material mínimo e universal para se falar em qualidade de vida 
diz respeito à satisfação das necessidades mais elementares da vida 
humana: alimentação, acesso a água potável, habitação, trabalho, educação, 
saúde e lazer; elementos materiais que têm como referência noções 
relativas de conforto, bem-estar e realização individual coletiva. No mundo 
ocidental atual, por exemplo, é possível dizer também que desemprego, 
exclusão social e violência são, de forma objetiva, reconhecidos como a 
negação da qualidade de vida. Trata-se, portanto, de componentes passíveis 
de mensuração e comparação, mesmo levando-se em conta a necessidade 
permanente de relativizá-los culturalmente no tempo e no espaço (MYNAIO; 
HARTZ; BUSS, 2000, p.6).   

 

 

O ser humano necessita usufruir seus direitos e obter realização plena individual e 

coletiva para ter uma vida digna. Para além da elevação da expectativa de vida é importante 

analisar qual qualidade de vida está sendo oportunizada para a sociedade em todas as faixas 

etárias e classes sociais. Portanto, procura-se refletir sobre o que significa ser idoso e pobre 

na sociedade contemporânea, na periferia. 

Com o intenso processo de industrialização, as migrações campo-cidade vão refletir 

uma realidade onde grande parte da população ao inserir-se no espaço urbano, vai possuir 

uma condição de força de trabalho e não de proprietário de um meio de produção. Com 

essa nova configuração do espaço, com a inserção de novos agentes sociais excluídos do 

processo capitalista, essa parcela da população menos favorecida vai se apropriar de forma 

predatória de determinados espaços, denominados de áreas de ocupação irregular, invasão, 

áreas de risco, com o objetivo de construção de áreas para moradia, a exemplo dos cursos 

d’água e alagados, construções em palafitas, encostas dos morros, entre outros. 

Neste cenário nacional, de produção do território, do idoso pobre na área periférica, 

é que Vasconcelos e Santos (2009, p.3) vão afirmar que o processo de envelhecimento 

demográfico vai ser observado em todas as regiões do território brasileiro. A diferença 

quantitativa do idoso entre elas está diretamente relacionada com a formação populacional 

em cada região no decorrer da história do país, tendo em vista também como nestes 

espaços se comportaram de forma diferenciada os movimentos migratórios e as taxas de 

natalidade e mortalidade.  

Para esses autores, é nessa espacialização do idoso no território brasileiro que, 
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o Nordeste vai possuir a segunda maior população de idosos justificada por 
se constituir na área de ocupação mais antiga do país, concentra o maior 
contingente populacional. Essa região era mais populosa, justamente pela 
origem da ocupação litorânea do país. No entanto, perdeu parte dos seus 
habitantes para o sudeste e para o norte através das oportunidades que 
essas regiões ofereciam. Quando essas deixaram de ter atrativos 
empregatícios, o nordeste recupera uma boa parte de seus habitantes com 
as migrações de retorno e perde um número menor de pessoas com a 
diminuição dos movimentos migratórios. Essa região apresenta, segundo o 
IBGE, atualmente, a maior taxa de mortalidade infantil do Brasil: 38,5%. Esta 
influencia no crescimento vegetativo e consequentemente numa população 
mais velha (VASCONCELOS; SANTOS, 2009, p.6) 

  

É incontestável o olhar para o processo de envelhecimento através da relação com os 

fatores socioespaciais, sem interpretar como uma construção do homem inserida numa 

dada conjuntura histórica no espaço. Esclarecendo, que esse ponto de vista, não nega a 

dimensão biológica, psicológica, ou outra do processo de envelhecimento. 

Estabelecendo uma ponte com o fenômeno da pobreza, temos o perfil dos pobres, 

que segundo Rocha (2006, p. 142) tem a função de considerar aspectos do seu bem-estar 

não diretamente vinculados a renda, como a acesso a serviços básicos, o que permite inferir 

diferenciais quanto à condição de vida dos pobres de forma multifacetada, portanto, de 

forma mais fiel ao conceito de pobreza enquanto síndrome de carências diversas. 

Existem vários termos que expressam conceitos sobre os diferentes espaços das 

cidades, termos esses, que suscitam em discussões por não serem utilizados de forma 

adequada, um exemplo de caso, é a discussão sobre o significado de subúrbio e periferia. 

Para Martins (1992) que insiste na distinção das noções de subúrbio e periferia. Cada uma 

delas expressa problemas distintos. A noção de periferia nos remete à urbanização caótica e 

a inclusão social precária. Por sua vez, num sentido oposto, o subúrbio remete ao problema 

da velhice, das políticas públicas para os idosos. O subúrbio é o espaço do bem-estar, do 

desenvolvimento social e da revolução cultural.  

Para alguns autores, a palavra subúrbio que, etimologicamente, significa o espaço 

que cerca uma cidade, tem apresentado o sentido deturpado, onde passou a designar a 

periferia. A periferia que se define pela sua condição de dependência do centro. 
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No contexto brasileiro, a palavra periferia é algo típico do processo de 

metropolização dos anos 1960-70. O termo tem sido usado para designar loteamentos 

clandestinos, ou favelas localizadas em áreas mais centrais, onde vive uma população de 

baixa renda. O termo periferia carrega consigo um sentido político, econômico e social que o 

subúrbio em princípio, não tem. O conceito de periferia nas cidades se aplica ao espaço onde 

não está o centro econômico de poder. O conceito surgiu na tentativa de tornar tolerável a 

manutenção das cidades ao Estado, mas o que se tem na verdade, é uma perpetuação das 

desigualdades sociais e econômicas.  

As literaturas sociológicas e urbanas dos anos 1970 e 1980 caracterizaram as 

periferias metropolitanas brasileiras de uma forma bastante precisa. Estas representariam 

territórios sem Estado, quase totalmente intocados pelas políticas públicas, exceto pelos 

empreendimentos habitacionais massificados implantados a partir do final dos anos 1960, o 

que teria levado à constituição de espaços de condições de vida bastante precárias. A ação 

pulverizada dos produtores privados e a inação do Estado teriam levado à construção de 

espaços metropolitanos caracterizados por um “gradiente decrescente” de condições de 

vida, inserção no mercado de trabalho e acesso à renda do centro para as periferias. Os 

espaços periféricos seriam os mais distantes e de menor renda diferencial, ocupados pela 

população de mais baixa renda e inserida de forma mais precária no mercado de trabalho 

(KOWARICK, 1979 e BONDUKI e ROLNIK, 1979). 

A modernização seletiva e não igualitária, privilegia espaços e excluem outros. A 

cidade se caracteriza por produzir escassez de toda ordem: habitação, equipamentos 

públicos de saúde, lazer, cultura, educação, etc., para a maior parte da população. Quanto 

maior a escassez de bens necessários à vida, maior é a diferença socioespacial, uma vez que 

o “espaço urbano é diferentemente ocupado em função das classes sociais em que se divide 

a sociedade urbana” (SANTOS, 2007, p. 111). Contrapõem-se no espaço banal a apropriação 

e o uso diferencial de objetos e equipamentos urbanos, a partir das classes sociais. 

Para Santos (2007), os espaços periféricos não recebem tal denominação por que se 

localizam nos limites marginais da cidade ou por que são espaços residuais, mas por que 

independente da sua localização e do seu tamanho são do ponto de vista urbano e social, 

espaços não valorizados pelos fluxos de capital, técnica e ciência. 
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As periferias são espaços subversivos aos padrões urbanos regulados por normas de 

ocupação e dos princípios de propriedade privada do solo. O direito de morar, segundo 

Santos (2007), confundido com o direito de ser proprietário de uma casa, é instrumento de 

um discurso ideológico propagado pelo Estado e destinado a não resolver a questão da 

moradia para a população pobre, haja vista o número crescente de habitações “subnormais” 

(casas de taipa, barracos e palafitas).  

Os espaços periféricos são, na maioria das cidades brasileiras, o destino dos pobres, 

“eles estão condenados a não dispor de serviços sociais ou a utilizá-los precariamente, ainda 

que pagando por eles preços extorsivos” (SANTOS, 2007, p. 63). Apesar de uma elevada 

densidade demográfica na periferia, os serviços essenciais à vida social e à vida individual 

estão ausentes. É como se para o poder público essas pessoas nem lá estivessem, uma vez 

que a cidade, como já dissemos, é instrumentalizada para servir à economia e não à 

sociedade. 

No período histórico atual, novos sentidos são atribuídos às periferias, ou seja, não 

somente materializam a exclusão social e geográfica, mas também é o lugar de impulsão e 

desenvolvimento de redes de solidariedades, de contra-racionalidades, de resistências, de 

violência, assim como propõe manifestações e usos do território.  

É nesse cenário periférico que a figura do idoso, deveria significar também liberdade 

para exercer certas responsabilidades rotineiras e a possibilidade de vivenciar novas 

experiências. Mas, na realidade, não é isso o que acontece, essa parcela da população 

depara-se, principalmente, com as condições de desvalorização e esquecimento, à 

discriminação pela sua condição física e não produtiva, além das questões relacionadas à 

renda e as relações familiares. Diante disso, o idoso acaba se sentindo um objeto sujeito à 

manipulação, sem identidade. Muitas vezes perde seu direito a voz, à participação, as 

tomadas de decisões, o direito de dividir a experiência com outros segmentos etários.  

É, pois, importante encontrar e proporcionar ao indivíduo idoso um ambiente que, 

respeite às exigências individuais, que proporcione um conforto e uma adaptação. Não 

obstante, a questão ambiental é percebida como componente com um significado especial 

quando relacionada ao sentido do seu papel como alguém que vive os dilemas e as 

conquistas da sociedade atual, tendo presenciado, no decorrer do tempo, as mudanças que 



61 

 

aos poucos foram desenhando o mundo contemporâneo em que se vive. É justamente nos 

marcos da modernidade que os problemas ambientais vão se especificar na sua plenitude. 

Para Sequeira e Silva (2002, p. 508), de nada vale tentar caracterizar um ambiente se 

não for tida em conta a pessoa que nele se inscreve. As características ambientais podem 

funcionar tanto como barreiras, como facilitadores de determinado comportamento, 

dependendo das características de cada sujeito específico. No tocante ao idoso, se faz 

necessário proporciona a ele um ambiente que, no respeitante às exigências pessoais não 

peque por excesso nem por defeito, pois a adaptação tem a ver com princípios 

homeostáticos: A “pressão ambiental” 6 não pode ser nem maior (o que exigiria demais) 

nem menor (o que levaria ao subestimar de competências) do que aquela que o indivíduo 

está habituado. Tal conduziria a um sentimento de desconforto e à desadaptação. 

Não obstante, a pressão ambiental percebida varia de indivíduo para indivíduo, 

consoante as suas próprias competências para lidar com ela. A “hipótese da docilidade 

ambiental” veiculada por estes autores, defende que à medida que diminuem as 

competências o comportamento e os afetos vão sendo cada vez mais determinados por 

fatores externos ao indivíduo. Os idosos, quando há declínio em algumas competências, 

tendem a ser mais vulneráveis ao ambiente do que os mais novos. O lado positivo desta 

maior vulnerabilidade prende-se com a possibilidade de promover melhorias a nível pessoal, 

realizando maior adaptação ambiental. Neste sentido,  

 

Paúl (1991 apud SEQUEIRA; SILVA, 2002) defende que a meta do trabalho 
desenvolvido na procura de intervenções ambientais adequadas, encontra o 
seu sentido na conceitualização de modelos teóricos das transações entre o 
meio e o indivíduo idoso, que assim permitam o desenvolvimento de 
programas que sejam abrangentes das privações e dificuldades às quais a 
população idosa está seletivamente mais vulnerável. Segundo esta autora, 
no extenso conjunto das variáveis que influenciam o bem estar psicológico 
dos idosos destacam-se as vertentes subjetivas que incluem a percepção 
que o idoso tem do seu ambiente e a congruência com o mesmo, afirmando 
a importância da adequação pessoa/meio. Quando esta se verifica, o idoso 
pode manter a sua satisfação de vida independentemente de critérios 
externos considerarem o meio pouco favorável. 

                                                      

6
 O ambiente é definido tendo em conta o conceito de “Pressão” visto como um determinado potencial de 

exigência para qualquer indivíduo (define-se individualmente esta pressão através das exigências que faz às 
capacidades físicas, psíquicas e sociais dos indivíduos quer do ponto de vista real, quer subjetivo). (SEQUEIRA; 
SILVA, 2002, p. 506) 
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As variadas formas e relações entre esse segmento e a questão ambiental, alerta 

para as suas características multidimensionais e para os desafios que encerram, sobretudo 

quando se leva em conta que tais relações se reproduzem de maneira complexa e 

problemática nos chamados contextos sociais vulneráveis, tão próprios à realidade do idoso 

brasileiro, em questão.  

Como afirma Nóbrega (2009, p.64), o processo de envelhecimento se apresenta 

como um elemento constante ao tecido social, as questões transitam entre as mais diversas 

escalas, a sociedade e a ciência precisam discutir a questão quase como uma tomada de 

consciência coletiva.  

Através de uma forma contextualizada e dialética de pensar o processo de 

envelhecimento, e a sua inserção nos novos desafios da sociedade de um país como o Brasil 

buscar-se-á identificar elementos que aportem para a busca de uma condição de vida digna 

no espaço socioeconômico e ambiental. Especialmente no conjunto da heterogeneidade de 

classes e do conjunto espacial da cidade metropolitana busca-se refletir sobre a 

contemplação do idoso no que se convencionou chamar de periferia das cidades, 

especialmente os espaços habitados pela população de classe C e D. 

O interesse em aportar a sua contemplação no conjunto das decisões e perspectivas 

do planejamento e gestão dos espaços urbanos, em especial, das políticas públicas para as 

habitações de baixa renda em meio ambiente de elevada vulnerabilidade. 

 

 

2.3 Principais Instrumentos Jurídicos de Atenção ao Idoso  

 

 

O sistema jurídico brasileiro, em termos de proteção ao idoso, ao menos no que 

tange ao aspecto legislativo, está bastante regulamentado, entretanto é possível observar 

algumas peculiaridades, como o sistema de idade cronológica, que não está uniforme. É 

possível encontrar, dependendo da esfera legislativa, da matéria tratada e da acepção 

momentânea do legislador, variação de uma década para a proteção das pessoas que 

entraram na etapa da velhice. O Estatuto do Idoso considera a pessoa idosa, a partir dos 
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sessentas anos, entretanto permanecem leis que o fazem a partir dos sessenta e cinco ou 

setenta anos. 

 

2.3.1 A Constituição Federal de 1988 

 

O Estatuto do Idoso, Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, foi editado visando 

garantir uma existência mais digna às pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos. 

Para tanto, traz dispositivos de proteção aos direitos fundamentais dos idosos, muitos deles 

já afirmados na Constituição Federal de 1988. Trazendo no seu contexto benefícios ao idoso, 

dentre os quais garantia de prioridade no atendimento juntos aos órgãos públicos e privados 

prestadores de serviços à população, além da prioridade na tramitação dos processos e 

procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou 

interveniente, em qualquer instância.  

A atual Constituição Federal do Brasil, intitulada de “Constituição Cidadã” 7, foi 

promulgada no dia 5 de outubro de 1988. É a Constituição de lei maior, a Carta Magna, que 

organiza o Estado brasileiro. Nela são definidos os direitos dos cidadãos, sejam eles 

individuais, coletivos, sociais ou políticos; e são estabelecidos limites para o poder dos 

governantes. Foi um marco histórico, porque significou o fim de um longo período 

discricionário (ciclo dos governos militares iniciado com o movimento de 1964).  

A Constituição representou um avanço em direção a democracia, a sociedade, em 

seus diversos setores, foi estimulada a contribuir por meio de propostas, estas formuladas 

por cidadãos brasileiros que só seriam válidas se representadas por alguma entidade 

(associação, sindicatos, etc.) e se fosse assinada por, no mínimo, trinta mil pessoas. 

E consagrou como princípio básico a igualdade, pilar de qualquer Estado Democrático 

de Direito. Este princípio é visto sob dois aspectos: formal e material; o primeiro consiste na 

igualdade de todos perante a lei, enquanto o segundo diz respeito à igualdade na lei. O que 

                                                      

7
 Em seu ato de promulgação, o então presidente da Assembléia Nacional Constituinte, deputado Ulisses 

Guimarães, ressaltou ser ela o documento da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da democracia, da 
cidadania e da justiça social. A luta pela redemocratização do país e reafirmação dos anseios populares 
consolida-se formalmente pela sua promulgação.  
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pode ser sintetizado da seguinte maneira: tratar os desiguais de forma desigual para se 

atingir à igualdade.  

A proteção à velhice é reconhecida na Declaração Universal de Direitos Humanos, em 

seu artigo XXV, o qual assim dispõe: “art. 25 – I Todo ser humano tem direito a um padrão 

de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, 

vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à 

segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de 

perda de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.” Está reconhecida em 

inúmeras constituições modernas, como na China, Cuba, Venezuela, Espanha, Guiné-Bissau, 

Itália, México, Peru, Suíça, Portugal, Uruguai e Brasil (SANTIN, 2009).  

 

Os direitos sociais enquadram-se, para Norberto Bobbio, dentre os direitos 
de terceira geração. Corporificam o direito de exigir a intervenção do Estado 
na sociedade e no mercado a fim de as desigualdades sejam reduzidas e a 
justiça social promovida e garantida. Nas palavras do autor, “são direitos 
que tendem, senão a eliminar, a corrigir desigualdades que nascem das 
condições de partida, econômicas e sociais, mas também, em parte, das 
condições naturais de inferioridade física”, como as leis que protegem os 
deficientes, trabalhadores, sem-teto ou os idosos. Objetivam assegurar, 
mediante a compensação das desigualdades sociais, o exercício de uma 
liberdade e uma igualdade real e efetiva. Pressupõe um comportamento 
ativo do Estado, já que a igualdade material não se oferece simplesmente 
por si mesma, mas deve ser devidamente implementada, através de uma 
adequada e justa distribuição e redistribuição dos bens existentes (BOBBIO, 
2000 apud SANTIN, 2009). 

 

Porém, assim como os demais direitos sociais, inscrever a proteção aos idosos na 

constituição ou legislação infraconstitucional não é garantia de sua eficácia concreta. Antes 

de tudo, é preciso que o ordenamento jurídico tenha força normativa, que os agentes 

responsáveis pelo seu cumprimento efetivamente o, levem a sério, orientando suas ações e 

decisões pelos princípios e objetivos constitucionais, todos incumbidos de fazer com que 

toda a sociedade tenha direitos iguais a uma vida digna. 

Nesse contexto é importante observar que a Constituição Federal de 1988 elevou a 

dignidade humana ao centro do sistema no qual se inserem as normas jurídicas, dando 

ensejo à efetivação de uma ampla esfera de direitos fundamentais como condição sine qua 

non para a concretização do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. 
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Dentre os direitos fundamentais encontram-se os direitos sociais, os quais 
exigem prestações positivas para se tornarem efetivos. Nos direitos sociais 
está elencada a assistência aos desamparados, com a proteção à velhice, 
tratada com maior detalhamento no Capítulo VII (da família, da criança, do 
adolescente e do idoso), do Título VIII (da ordem social), artigo 230 da 
Magna Carta de 1988. Nesse capítulo, o constituinte atribuiu à família, à 
sociedade e ao Estado o dever de amparar os idosos, assistindo-lhes 
preferencialmente em seus lares, assegurando-lhes a participação na 
comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, seu direito à vida, bem 
se reconheceu às pessoas maiores de 65 anos a gratuidade nos transportes 
coletivos urbanos. E ainda, tem-se a proteção aos idosos na Constituição no 
seu artigo 3., inc. IV, o qual traz como objetivo da República Federativa do 
Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Já no capítulo que 
trata da seguridade social, encontra-se como risco a ser protegida pelo 
sistema previdenciário brasileiro a idade avançada (art. 201, inc. I). Da 
mesma forma, há uma série de leis esparsas que versam sobre o tema da 
dignidade da pessoa humana, como é o caso do Estatuto do Idoso, o qual 
veio para concretizar o disposto no artigo 230 supracitado (SANTIN, 2009).  

 

Não há dúvidas de que a Constituição Federal brasileira de 1988 visou, com os seus 

dispositivos, a proteção do idoso, objetivando com isso garantir a sua dignidade enquanto 

pessoa humana, a qual deve ser preservada em todas as fases de vida do indivíduo. 

 

2.3.2 Política Nacional do Idoso 

 

A partir da Conferência da ONU de 1982, direcionada à problemática do idoso, com o 

Decreto 86.880 o Brasil deu os primeiros passos no sentido de propiciar a existência de 

políticas públicas direcionadas à questão. Em conformidade com a proposição feita e 

aprovada pelas Nações Unidas, foi instituído no país o chamado “Ano Nacional do Idoso” e 

criada à primeira comissão com a atribuição de coordenar e formular as sugestões 

necessárias relacionadas ao tema. 

Em 1994, a Lei 8.842 cria o Conselho Nacional do Idoso e institui a Política Nacional 

do Idoso que tem por objetivo assegurar os direitos sociais para os maiores de sessenta 

anos, em conformidade com os princípios da independência, integração e participação 

efetiva na sociedade, sendo regulamentada, dois anos depois, em 1996, pelo Decreto 1.948. 

A PNI criou normas para os direitos sociais dos idosos, garantindo autonomia, integração e 
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participação efetiva como instrumento de cidadania. Com a aprovação do Estatuto do Idoso, 

esta política foi reestruturada e atualizada. 

 

 2.3.3 O Estatuto do Idoso 

 

Em outubro de 2003, foi sancionada pelo então presidente da república, Luiz Inácio 

Lula da Silva, o Estatuto do Idoso. Esse estatuto foi aprovado através da Lei n. 10.741, de 2 

de outubro de 2003. Ao longo dos seus 118 artigos, encontra-se uma legislação com a 

finalidade de avançar com profundas mudanças sociais, econômicas, culturais e políticas, 

apontando para o bem-estar das pessoas idosas no Brasil. 

Em meio às mudanças presentes no Estatuto do Idoso, nota-se o predomínio de 

disposições concretizadoras dos direitos sociais à população idosa, voltadas, à saúde, 

previdência e assistência social, renda mínima, educação, habitação, trabalho e moradia, 

entram outras. 

O Estatuto do Idoso está dividido em sete títulos, compreendendo vários aspectos da 

proteção à pessoa de terceira idade. O primeiro título é dedicado às Disposições 

Preliminares, reiterando os princípios internacionais adotados no sentido de proteger o 

idoso e direcionando a tutela do instrumento àquelas pessoas com idade igual ou superior a 

sessenta anos. Verificas-se nesse contexto, a adoção do critério cronológico para determinar 

o início tanto da proteção ao idoso no país quanto a quem, propriamente, é considerado 

ingresso na etapa da velhice. 

O segundo título elenca os Direitos Fundamentais que vão formar o arcabouço 

jurídico a ser protegido, iniciando-se pelo direito à vida e à saúde e passando pelas questões 

da liberdade, do respeito, da dignidade, dos alimentos, da educação, da cultura, do esporte, 

do lazer, da profissionalização, do trabalho, da previdência e assistência sociais, da habitação 

e do transporte. Verifica-se, portanto, que mais uma vez a legislação pátria consolida os 

chamados Direitos Humanos Fundamentais, inseridos na esfera jurídica internacional a partir 

da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1948, da Assembléia Geral da ONU. 

Aqui entendidos como Direitos Humanos inerentes às pessoas idosas.  
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O terceiro título trata das Medidas de Proteção, que estabelecem medidas de 

proteção ao idoso, desde que seus direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou 

violados. 

O quarto título a Política de Atendimento ao Idoso delineia a as entidades de 

atendimento ao Idoso, bem como fiscalizador, bem como prescreve as infrações 

administrativas e o meio de apurá-las e puni-las.  

O quinto título do Acesso a Justiça em qualquer de suas esferas, inclusive a 

administrativa, atribuindo ao Ministério Público o dever de proteger os interesses difusos e 

coletivos dos idosos.  

O sexto título dos Crimes tipifica condutas criminosas contra o idoso, deixando de 

lado os artigos 181 e 182 do Código Penal e instituindo a ação penal pública incondicionada 

para a tramitação judicial. 

O sétimo título Disposições Finais e Transitórias abre a possibilidade, do MP figurar 

como substituto processual sempre que o idoso se encontre em situação de risco. 

O Estatuto do Idoso veio como mais um diploma jurídico destinado a concretizar o 

princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, aqui em particular voltado àqueles 

acima de sessenta anos de idade. Nota-se que, na maioria de seus dispositivos, esse novo 

instrumento legal tratou de direitos sociais, os quais demandam prestações positivas por 

parte do Estado e da sociedade para a sua plena efetivação. 

O documento veio correspondendo a uma demanda social, e pode ser considerado 

um instrumento fundamental para a execução das políticas públicas que visem tanto 

proteger o idoso quanto integrá-lo a sociedade, mas não tira o papel da sociedade e do 

poder público na proteção desse seguimento social.  

É importante também, esclarecer que permanece um longo distanciamento entre a 

lei e a realidade dos idosos brasileiros. Uma vez que essa não consegue refletir na condição 

do idoso na periferia, sendo essa parcela da população, a mais desprovida de práticas sociais 

inclusiva.  

Para que essa situação seja transformada é necessário, que haja uma mobilização no 

intuito de ser debatida e reivindicada em todos os espaços possíveis. Não obstante, se faz 

necessário levar em consideração os pontos de articulação entre a intencionalidade da 
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promoção de ações governamentais, e a prática das políticas públicas e a real vontade de 

mudar e de enxergar a relação do idoso, no âmbito sociedade-natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 
O AMBIENTE 
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3 O AMBIENTE 

 

3.1 O Recorte Espacial em Questão  

 

O recorte espacial selecionado para essa abordagem foi uma área fruto de 

intervenções de políticas públicas urbanas, de um programa de infraestrutura urbana 

voltada para população de “baixa renda”, onde algumas de suas intervenções foram à 

realocação de pessoas que viviam em áreas consideradas vulneráveis do ponto de vista 

socioambiental, na cidade do Recife, Pernambuco.  

Os antecedentes da elaboração e implantação do Programa PROMETRÓPOLE nos 

remete a crise socioambiental da Região Metropolitana do Recife, ao qual, foi analisada por 

dois estudos do Estado de Pernambuco, coordenados pela antiga Fundação de 

Desenvolvimento Municipal – FIDEM, e atual Agencia Estadual de Planejamento e Pesquisas 

de Pernambuco – Agência CONDEPE/FIDEM. Assim foram realizados os estudos sobre: o 

Programa de Qualidade das Águas-PQA/PE (SEPLAN/PE – 1997); e o Estudo Sobre e Pobreza 

Urbana na Região Metropolitana do Recife, o primeiro analisou os indicadores de poluição 

das bacias hidrográficas e o segundo quantificou e analisou dados sobre a pobreza. Esses 

documentos apontaram a Bacia Hidrográfica do Rio Beberibe como tendo os maiores índices 

de pobreza e de degradação ambiental, no estado de Pernambuco. 

No decorrer deste processo, deu-se início a elaboração de um projeto de 

planejamento integrado de intervenções urbanas, para a bacia do rio Beberibe, definida 

como unidade de planejamento e intervenção. Assim teve início em 1998, a elaboração do 

Programa de implantação de Infra-Estrutura em Áreas de Baixa Renda da Região 

Metropolitana do Recife (PROMETRÓPOLE). 

A Bacia Hidrográfica do rio Beberibe, teve um conflitante processo de consolidação 

da malha urbana, sendo caracterizado por um tipo de ocupação, historicamente marcado 

pela conquista de grandes extensões de manguezais. Desponta nesse sentido, uma 

acentuada ocupação seletiva do espaço, onde as diferenças sociais estão intimamente 

ligadas às diferenças espaciais. 
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Em tese o PROMETRÓPOLE pretende combater a pobreza e a degradação, 

executando uma intervenção urbana de requalificação da infra-estrutura básica 

(saneamento básico, implantação de equipamentos públicos e melhorias no sistema viário), 

acompanhada de ações educativas de fortalecimento da participação comunitária (educação 

sanitária e ambiental) na Bacia do rio Beberibe.  

O Projeto teve como “área piloto” o canal do Jacarezinho, recorte espacial da 

pesquisa em questão. Envolve participação intra e inter institucional nos dois níveis de 

Governos, (Municipal e Estadual), participação financeira do Banco Mundial, sendo 55% 

desses referentes ao empréstimo, e 45% à contrapartida do Governo do Estado e das 

prefeituras participantes, tem como foco principal de atuação, as áreas onde estão 

concentradas as comunidades em situação de pobreza, inseridas na área da Bacia 

Hidrográfica do Rio Beberibe na Região Metropolitana do Recife (RMR), em especial o Canal 

e o Habitacional de Jacarezinho. 

Nesse contexto, e no jogo de renovações e reestruturações, a relação 

sociedade/natureza vai passar por constantes intervenções, e com isso surge uma série de 

impactos associados, que vão refletir principalmente na reprodução da vida da comunidade 

local. 

Numa disputa entre a adequação às necessidades de mercado e as tendências de 

proteção ao meio ambiente e de uma produção voltada para uma sociedade mais 

equilibrada e igualitária é que na maioria das vezes a bandeira da sustentabilidade vai ser 

evocada. No entanto, como essa perspectiva não está deslocada da lógica da reprodução do 

capital e das estruturas concorrências de mercado, a prática voltada para atividades 

ambientalmente corretas vão figurar na dimensão do discurso e da propaganda. 

Tendo em vista que o desenvolvimento local com base na reprodução do capital é 

extremamente contraditório, uma vez que projeta o desenvolvimento no espaço, mas não 

garante uma eqüidade de retorno do capital investido, na medida em que se observa a 

criação coletiva do espaço via anteparo estatal e uma apropriação seletiva dos recursos 

alocados na região, principalmente quando se analisa o investimento em infraestrutura e 

compara-se ao volume de capital investido no tecido social (SANTOS, 2004, p.171). 
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Dentre os principais desafios abordados frente à questão socioambiental no processo 

de implantação do PROMETRÓPOLE, e como tratado por estudos precedentes a esse 

programa, observam-se claramente desafios relacionados a demandas como: trabalho e 

renda, educação, capacitação, controle social e controle urbano. Assim, nesse contexto 

seriam interessantes a discussão de propostas direcionadas ao:  

 Desenvolver a cidadania e igualdade de oportunidades para a comunidade 

beneficiada; 

 Ampliação do acesso, melhoria da qualidade da educação e valorização da cultura 

local; 

 Aperfeiçoar a atenção à saúde, com foco no atendimento integral; 

 Prevenir e reduzir a violência;  

 Promover a cidadania e aumentar a empregabilidade, a fim de reduzir às 

desigualdades; 

 Acesso aos bens e serviços de infra-estrutura, água, ao esgotamento sanitário e 

melhoramento da habitabilidade e mobilidade; 

 Conscientização do equilíbrio local, com geração de conhecimento e 

responsabilidade ambiental; 

 Poder público focado no atendimento às demandas do cidadão, com 

responsabilidade social;  

Nesse sentido, chega-se a um conjunto de propostas que necessitam ser 

aprofundadas com vistas a uma adequação do tecido urbano a essas modificações que 

aparecem como demandas socioambientais. Uma demanda vinculada com a implantação de 

um sistema de gestão ambiental e urbana que tenha como base fundamental a incorporação 

das informações territorial identificando a organização do mesmo em função das 

territorialidades.  

Outra demanda, apresenta como ponto principal a proteção da cidadania, 

valorização da questão cultural, histórica e natural, aliados as atividades produtivas. Por fim, 

como centro focal, as questões pertinentes à acessibilidade pensada com fins de promover a 

conexão interna e externa com base na articulação na mobilidade e acesso aos bens de 

serviços públicos, com integração funcional e fisicamente do território, a fim de atingir as 

demandas populacionais, em especial os grupos do ponto de vista considerados vulneráveis. 
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No Programa, a área do Jacarezinho (Figura 03) está sob a responsabilidade do 

município do Recife, que abarca mais sete áreas do município (compreende os bairros: 

Campina do Barreto, Arruda, Chão de Estrelas, Fundão, incluindo o Canal de Jacarezinho, UE8 

20 e 21). As obras nessa área consistem na revitalização, urbanização das margens e toda a 

área no entorno do Canal de Jacarezinho, além da abertura, pavimentação, calçamento, 

drenagem de ruas e construção de pista ás margens do canal. Haverá também, a ligação das 

residências nas ruas do entorno à rede de iluminação, de água e de esgoto, além da 

construção de um conjunto habitacional, para realocação da população que vive nas 

margens do canal.  

 

 

 

                                                      

8
 A unidade de intervenção adotada pelo programa é a UE (Unidade de Esgotamento), na forma e limites 

definidos nos "Estudos de Esgotamento Sanitário" do Projeto Qualidade das Águas e Controle da Poluição 
Hídrica das Bacias dos Rios Beberibe, Capibaribe, Jaboatão e Ipojuca - PQA/PE (SEPLAN/PE - 1997). 

Figura 03- Localização da área de intervenção do PROMETRÓPOLE na RMR, com destaque de amarelo 
para a área piloto do canal de Jacarezinho. 
Fonte: adaptado do PROMETROPOLE.  
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O conjunto habitacional de Jacarezinho está localizado no bairro de Campina do 

Barreto, essas obras beneficiaram cerca de 35.000 famílias (aproximadamente 117.232 

pessoas) distribuídas em 21 localidades da Bacia Hidrográfica do Rio Beberibe, nas cidades 

do Recife e Olinda, e visou promover a melhoria das condições de moradia, infra-estrutura 

de saneamento básico integrado, contribuindo, assim, para a redução da pobreza e melhoria 

da qualidade ambiental das comunidades locais situada na RMR. A condição de 

habitabilidade vai revelar condições de riscos e vulnerabilidades na busca da sobrevivência. 

Esses projetos de intervenções infraestruturais tornam-se complexos uma vez que 

não se tratam apenas de construir redes de água, esgoto, drenagem, vias de acesso, 

pavimentação e conjuntos habitacionais, compreende uma mudança no espaço físico e 

humano, onde os mecanismos sociais complexos ser revistos, e nesse processo a forma de 

perceber as particularidades do território e as relações socioespaciais a eles associadas, as 

territorialidades, vão variar de acordo com alguns condicionantes, tal como a escala 

geográfica, os agentes sociais focalizados, e suas práticas espaciais específicas. 

Um dos principais pontos destacados nesse processo de realocação foi a participação 

da comunidade através dos canais de comunicação estabelecidos com o gestor público, 

através da formação de uma Comissão de Acompanhamento de Obras, no início do 

programa e do acompanhamento da população durante o primeiro ano de estabelecimento 

no habitacional. 

A reflexão em torno das práticas sociais, nesse contexto periférico vai ser 

caracterizado pela degradação permanente do meio ambiente construído e do seu 

ecossistema, não podendo abstrair nem da análise dos determinantes do processo, nem dos 

sujeitos envolvidos e das formas de organização do território que potencializam novos 

desdobramentos e alternativas de ação numa perspectiva da sustentabilidade.  

 

3.2 A Casa e a Rua: a complexidade do ambiente 

 

As condições de moradia no canal de Jacarezinho eram consideradas, do ponto de 

vista de qualidade ambiental, altamente questionáveis. As práticas da produção 

desordenada e irregular do espaço e a ausência da ação do Estado no tocante às garantias 
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de cumprimento da legislação de uso e ocupação do solo, produziu uma lógica 

desorganizada num total de precariedade nas condições de vida. As moradias (casas, 

barracos, palafitas, entre outros) que se localizavam as margens do canal, não possuíam 

nenhum tipo de infraestrutura básica adequada à sadia qualidade de vida e habitabilidade. 

Entre os principais problemas da área estavam à falta de saneamento básico, em geral 

(esgotos e lixos dispostos a céu aberto), favorecendo a disseminação de doenças de 

veiculação hídrica, entre outros problemas. 

As moradias apresentavam, em sua maioria, um aspecto degradante (Figura 04 e 05), 

eram constituídas de madeira, lona, papelão ou alumínio, nas quais não havia instalações 

sanitárias e os dejetos eram jogados diretamente nas águas do canal, era comum a criação 

de animais, como porcos, galinhas e cavalos, nos “quintais” das casas.  

 

 

 

 

Durante o processo de intervenção na área, foi construído o conjunto habitacional de 

Jacarezinho, no qual parte da população, que vivia as margens do canal foi realocada para o 

habitacional. Essas novas habitações possuem aproximadamente 40m² e cinco cômodos. 

Segundo os técnicos da Prefeitura do Recife, algumas são adaptadas, a exemplo das 

habitações direcionadas para as pessoas idosas, para pessoas com necessidades especiais e 

para pessoas que antes tinham no local onde habitavam, algum tipo de atividade comercial.  

Figura 05- Moradia no canal de Jacarezinho, 2008. 
Fonte: arquivo PROMETRÓPOLE.  

Figura 04- Canal de Jacarezinho, Mai./2008. 
Fonte: arquivo pessoal. 
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No período de desapropriação e apropriação das novas habitações, os agentes sociais 

(técnicos formados em Serviço Social) da Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) eram 

responsáveis de prover a essa população relocada e reassentada suporte a adaptação as 

novas habitações, dentre as obrigações estabelecidas para esses agentes, o 

acompanhamento de todo o processo de adaptação no habitacional (Figuras 06 e 07). Nesse 

direcionamento, foi perceptível nos agentes a “preocupação” com a “questão ambiental”. 

Ficava claro nos seus discursos as palavras: “sensibilizar”, “conscientizar”, sobre os cuidados 

no uso e conservação dos sistemas públicos implantados, em especial o saneamento 

ambiental no novo espaço de moradia, com o objetivo de desenvolver responsabilidade 

cidadã, transmitindo conhecimentos sobre a preservação dos recursos naturais.  

Algumas atividades contavam com palestras e orientações para a utilização dos 

novos serviços, e eram proferidas por técnicos de órgãos ligados a serviços infraestruturais e 

de inclusão como: Companhia Energética de Pernambuco (CELPE), Companhia 

Pernambucana de Saneamento (COMPESA), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), entre outros. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06- Fachada da habitação no conjunto 
habitacional de Jacarezinho, Fev./2010. 
Fonte: arquivo pessoal. 

Figura 07- Área coletiva equivalente ao 
“quintal” da habitação, Fev./2010. 
Fonte: arquivo pessoal. 
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Outro aspecto importante neste processo, foi à implementação, através da lei 

Federal nº 11.124/2005, do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), cria o 

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e institui o Conselho Gestor do 

FNHIS, que designa mecanismos de quotas para idosos, deficientes e famílias chefiadas por 

mulheres9 dentre o grupo identificado como o de menor renda. Na lei “os contratos 

celebrados e os registros cartorários devem constar, preferencialmente, no nome da 

mulher.” Deste modo, o registro do imóvel, a titularidade no habitacional foi concedida 

preferencialmente às mulheres, independentemente de seu estado civil.  

Paralelamente a isso, o que se percebe na área em questão é um reflexo da nova 

configuração demográfica nacional, o idoso provedor da família, ao qual foi aumentada a sua 

responsabilidade pela provisão econômica de seus filhos adultos e netos, em alguns casos, a 

renda complementar familiar vai estar atrelada ao benefício municipal do Programa bolsa 

escola10.   

Apesar das disparidades, compreende-se o quanto cada aspecto é determinante para 

oferecer níveis satisfatórios de habitabilidade. Pode-se perceber a influência de cada um dos 

fatores nas condições de habitabilidade ao perceber sua influência no conforto, bem estar, 

privacidade, segurança, na facilitação das trocas sociais e afetivas, bem como das atividades 

básicas do seu cotidiano, como a de se alimentar, dormir, descansar, ter seu lazer e 

trabalhar, ou seja, satisfazer as necessidades humanas (DE LA MORA, 2008). 

Para De la Mora (2008) a habitabilidade envolve questões de ordem objetivas e 

também subjetivas. As questões objetivas referem-se às dimensões físicas da moradia, as 

infraestruturais, salubridade e mobilidade. A exemplo, dessas questões de ordem objetiva 

tem-se: a qualidade da moradia, como a qualidade da casa, material de construção, área 

                                                      

9
 Tem sido bastante documentado na literatura que o processo de envelhecimento da população brasileira foi 

acompanhado de mudanças importantes no papel social da mulher, como resultado do aumento da sua 
escolaridade e inserção maciça no mercado de trabalho. Nos contratos tradicionais de gênero, a mulher 
desempenhava o papel de cuidadora e o cônjuge, o de provedor. Hoje, ela vem assumindo o papel de 
provedora, 40,9% da renda das famílias brasileiras em 2009 vinha das mulheres, mas continua também como a 
principal cuidadora dos membros da família (CAMARANO, 2010, p.93). 

10
 Este Programa da Prefeitura do Recife incentiva e apóia as famílias a manterem suas crianças na escola. Para 

tanto, oferece uma bolsa de meio salário mínimo a famílias com um filho (de 06 a 15 anos de idade) 
regularmente matriculado na Rede Municipal de Ensino e de um salário mínimo a famílias com mais de uma 
criança matriculada (Prefeitura da cidade do Recife). 
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construída, divisões internas e instalações; a localização em área de risco, neste caso, áreas 

de mananciais, áreas alagadas; a segurança da posse da terra; e por fim a infraestrutura 

básica, abastecimento de água, esgoto, drenagem, limpeza urbana e sistema viário. As de 

ordem subjetiva são reflexos da cultura, dos hábitos, das necessidades e vontades de cada 

morador.  

No entanto, é importante levar em consideração uma das principais características 

do grupo, foco da discussão, que é a fragilidade, essa, uma condição comum em idosos, 

caracterizada por um estado de vulnerabilidades a desfechos adversos de saúde. Observa-se 

que além da habitação, não estar de acordo com os critérios básicos da habitabilidade, ainda 

há deficiência no que tange ao bem estar do cidadão idoso, e de outros segmentos sociais 

considerados do ponto de vista da fragilidade. Apesar do discurso por parte dos gestores 

esboçarem critérios de hierarquias na entrega das habitações, na prática isso não 

configurou, ou seja, não foram respeitadas as necessidades desse segmento social. 

Assim, entre alguns aspectos que comprometem a questão da qualidade de vida no 

habitacional de Jacarezinho, estão a qualidade dos materiais de revestimento da habitação, 

qualidade dos materiais das portas e janelas, a área de separação da casa em relação à do 

vizinho, adaptação ao idoso, adaptação da pessoa com necessidades especiais, localização 

da unidade sanitária domiciliar e ausência de um espaço livre na casa. Além disso, em época 

que se presencia variações no clima, a exemplo de chuvas fortes ou intensa sensação de 

calor as unidades habitacionais apresentaram problemas de rachaduras e infiltrações, o que 

coloca em evidencia a precarização das obras realizadas. 

Em se tratando ainda de qualidade na habitação, não se pode deixar de lado a 

abordagem sobre o conforto térmico dos usuários, que segundo FREITAS (2005), vai 

depender de quatro grandezas físicas principais: a temperatura do ar, as temperaturas das 

superfícies, a umidade do ar e a velocidade do vento. Todas essas grandezas vão estar 

relacionadas e diretamente influenciadas pela concepção arquitetônica: orientação, 

disposição, dimensões, materiais, entre outros princípios da arquitetura. 

A falta de elementos que garanta um mínimo de conforto ao habitante faz com que 

esse, que tiver um mínimo de condições financeiras, expanda a área da habitação, de acordo 

com seus próprios critérios, descaracterizando as habitações do projeto inicial (Figura 08 e 

09). Esse feito acarreta problemas como a falta de iluminação e ventilação natural, 
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apropriação de forma irregular das áreas comuns do habitacional, das áreas de circulação 

das pessoas.    

 

 

 

De ordem subjetiva, sem dúvida, a relação harmônica entre qualidade de vida e o 

processo de envelhecimento saudável precisa de uma série de fatores que dote de eqüidade 

os elementos da longevidade, como, condições de trabalho, renda, saúde, lazer, educação, 

etc. O atendimento às necessidades e aspirações em relação à moradia, o sentimento de 

pertencimento ao ambiente, é fruto da vinculação, e responsabilização com um olhar 

integral sobre o ambiente em suas dimensões, socioculturais, psicossociais, nas quais os 

idosos estão inseridos. 

Apesar da complexidade do ultrapassar a escala da casa, é possível buscar um melhor 

cenário para envelhecer, perceber com o que vale a pena disputar espaço.  Assim, que 

ultrapassamos essa escala, os elementos da habitabilidade vão tornando-se mais complexos. 

Esses elementos vão dialogar em suas diferentes esferas a fim de garantir o direito, e a 

acessibilidade. 

No cotidiano do idoso as questões básicas como deslocamento precisam ser 

repensadas, as vias de circulação existentes foram planejadas de acordo com as 

necessidades econômicas de praticidade e rapidez, mesmo que esse objetivo não seja 

atingindo por questões diversas, deterioração do espaço, entre outros. O que dificulta a sua 

mobilidade, expondo este aos riscos de acidentes e quedas. Para o idoso poder transitar ao 

Figura 08- Fachada da habitação com alterações 
nas portas e janelas, Fev./2010. 
Fonte: arquivo pessoal. 

Figura 09- Fachada totalmente alterada da 
habitação, Fev./2010. 
Fonte: arquivo pessoal. 
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menos por onde vive, a estrutura do local deve estar em perfeitas condições. Essa situação 

leva muitos idosos a certo isolamento social, por que sentem as dificuldades de 

acessibilidade e de deslocamento. 

A questão da acessibilidade na estrutura do ambiente vai dizer respeito, 

principalmente, aos locais e serviços que são postos como direito de todos os cidadãos: 

saúde, transporte, previdência, mercado de trabalho, educação e lazer. Com a garantia de 

acesso a esses serviços o idoso estará seguro sobre sua integridade física, econômica, social 

e emocional. Na área de estudo, encontra-se um Posto de Saúde que atende não só a 

comunidade como grande parte do bairro e a Escola estadual que promove em parceria com 

a prefeitura oficinas e alguns cursos (voltados para a temática ambiental: reciclagem; e 

cursos profissionalizantes). Mesmo assim, a falta de serviços de saúde são um dos principais 

problemas destacados pelos idosos na área.  

Um grande problema destacado na área e que está relacionado com a segurança 

pública, mas que não vai estar atrelado exclusivamente ao idoso e sim, a comunidade como 

um todo, são os dados relativos à criminalidade violenta, que segundo Ratton, Torres, e 

Correia (2009) vão qualificar os homens jovens como principais vítimas e protagonistas de 

homicídios. Alguns estudiosos da juventude identificam na velocidade das transformações 

sociais, onde se incluem as relativas à reorganização do trabalho e das economias no mundo 

contemporâneo, as causas de incertezas quanto às regras e fronteiras do mundo objetivo, 

que acabam interferindo na “dimensão simbólica da existência social” (NUNES; WELLER, p. 

47 Apud RATTON; TORRES; CORREIA, 2009). Esse é o cenário que configura a realidade de 

alguns territórios, particularmente aquele situado na área periférica nos grandes centros 

urbanos, como a Região Metropolitana do Recife, sendo a presença expressiva e cotidiana 

da violência o seu componente específico.  

A violência no local é marcado pelo medo e pela sensação de insegurança. De fato, 

nessa conjuntura, pode constituir-se como ambiente não privilegiado pela promoção de 

redes de relação em que o indivíduo idoso conhece os nomes, a vida, a saúde dos outros 

membros da comunidade, aumentando o potencial de perigo de anonimato e afastamento. 

Igualmente, a disponibilidade de equipamentos urbanos e serviços públicos - 

transporte, áreas de lazer e convivência comunitária, também se insere nesse contexto de 

insatisfações.  
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Finalmente, a falta de lazer é um dos grandes problemas encontrados por este 

segmento no conjunto. Os idosos através da pesquisa, reclamam da falta de praças e até 

mesmo de não haver asfalto nas ruas. Se almejarem algum tipo de lazer, grande parte deles 

tem que virar reféns da televisão, ou na busca de algum tipo de lazer, são obrigados a se 

deslocarem para outros bairros. No entanto, isso se torna difícil, pela falta de um sistema de 

transporte público que atendam as necessidades e demandas da população.  

Outra atividade mais praticada é de caráter tradicional, de convívio, com forte 

componente religioso, são as idas às igrejas e/ou templos evangélicos, participação nas 

atividades religiosas, nesses espaços eles tem a oportunidades não só de rezar, mas também 

de convívio e encontro. 

A praça, que é considerada um espaço livre11, é o único espaço no habitacional que 

oferece à população da “terceira idade”, um espaço de lazer e de inclusão social, na 

prevenção e promoção da saúde, que o habitacional possui. Entretanto, esse equipamento 

destinado ao lazer encontra-se em péssimo estado de conservação, devido aos atos de 

vandalismo praticados pelos próprios moradores, principalmente pelos jovens12 da 

comunidade, e também pela falta de manutenção por parte da prefeitura a esse 

equipamento, pois sua obrigação com o cidadão não consiste apenas em fornecer ou 

viabilizar um espaço de lazer, mas também mantê-lo para que haja continuidade do seu uso 

(Figuras 10 e 11).  

                                                      

11 O conceito de espaços livres vai muito além da estruturação urbana, prevalecendo como um espaço de 

intensificação na qualidade de vida urbana, variedades de oportunidades e ambiente físico, trocas de energia, 
sociabilidade e diversidade cultural, espaço de materialização das práticas espaciais. Aparecem como tendo 
funções positivas e fundamentais na área urbana e como oportunidades para esporte, recreação, educação e 
outras atividades sociais, reduzindo a densidade da população local. É definido como áreas não construídas, 
seladas ou não com concreto, com vegetação (nativa ou não), ou ainda potencialmente reflorestáveis, passíveis 
ou não de uso (GOMES et al, 2007 p. 129-155). 

 

12
 A falta de opção de lazer nas periferias é um grande canal para o crescimento da violência, os jovens 

constantemente ociosos, canalizam sua energia e direcionam suas idéias para atos criminosos de maior ou 
menor grau, o processo de violência é quase sempre desenvolvido entre os jovens que vivem em bairros de 
baixa renda. Obviamente que esse processo não trás problemas somente para os cidadãos das camadas 
populares, por certo os mais expostos e atingidos por terem menos possibilidades de contrapor e minimizar 
seus efeitos perversos. Em função desse afastamento de cidadão e cidade, alguns problemas são bastante 
visíveis para todos, como o vandalismo, quando se encontra alguma praça ou parques em bairros de baixa 
renda, em geral estão destruídos pela ação dos próprios moradores da comunidade. A violência, que não pode 
ser reconhecida somente enquanto conseqüências da ordem econômica, mas também como fruto da 
transformação de valores (BARROS, 2006). 
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Porém, sabe-se que essa questão vai além da prática dos gestores públicos, passando 

pela formação do indivíduo ao praticar tamanha agressividade contra um bem de seu 

próprio uso, contudo essa é uma questão bastante complexa pelo qual não é o foco dessa 

pesquisa.  

No contexto dos conflitos, existe a dificuldade que os idosos demonstram em 

conduzir e administrar os problemas comuns do conjunto, relativos aos serviços urbanos e 

aos espaços livres.  

 

 

 

 

O lazer é um direito de todo cidadão, porém esse direito parece ser burlado 

constantemente nas áreas consideradas de baixa renda, os idosos procuram de algumas 

formas conservarem seus valores de cidadãos, porém se vêm diante do aumento da 

violência entre seus jovens, e sentem-se vítimas impotentes do descaso total dos órgãos 

responsáveis, que parecem não ter como prioridade a preocupação e manutenção da 

existência dessa parcela da população.  

Na perspectiva da relação sociedade/natureza, na contemporaneidade, essa relação 

passou a fazer parte do contexto a partir das atividades do homem no ambiente em que 

vive, ultrapassando a barreira dos elementos naturais para a cultura humana com todos seus 

valores éticos, morais, filosóficos, científicos, políticos, econômicos, sociais, artísticos, 

estéticos, entre outros.  

Figura 10- Praça do habitacional de Jacarezinho, 
Mai./2008. 
Fonte: arquivo pessoal. 

Figura 11- Praça do habitacional de Jacarezinho, 
Fev./2010. 
Fonte: arquivo pessoal. 
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Antes do processo de relocação da população que morava no canal de Jacarezinho 

para o conjunto habitacional de Jacarezinho, havia algumas práticas como o despejo de 

esgotos in natura, destruição da mata ciliar, assoreamento ocasionados por despejos de 

entulhos, pela prática de depositar lixo nas vias públicas e nos cursos d’água, causando 

problemas ambientais e para a saúde da população local. Além, do efeito mais grave que 

esses fatores acarretavam, eram as enchentes e os conseqüentes alagamentos nas áreas de 

ocupações.  

Nesse aspecto, as condições físico-naturais vão apresentar variáveis que vão ser 

consideradas no processo da produção do território, principalmente na dimensão ambiental, 

para a população de baixa renda. Agrega-se neste caso, uma perspectiva temporal, um 

mesmo elemento é negativo para um período e positivo para outro, toma-se como exemplo 

o rio. Em um determinado período o canal é um elemento que causa transtornos, a relação 

da população que vivia nesta área densamente degradada, ao qual com o processo de 

expansão urbana se intensificou nas últimas décadas e com esse acelerado processo afetou 

o ecossistema de água doce. 

 Torna-se um elemento positivo, nesse ponto de vista, quando a partir das obras 

efetuadas na área, nesse caso apenas de pavimentação e canalização, a população passou a 

ter um vínculo positivo, uma identidade, o sentimento de ser conhecido que tal contexto 

promove, ao utilizar a área do entorno do canal como área de lazer (Figura 12), para a 

prática de caminhada, mesmo esse espaço não estando configurado para tal prática. Nos 

dois casos são levados em consideração a infraestrutura urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12- Entorno do canal a partir das obras de infraestrutura, 
Fev./2010. 
Fonte: arquivo pessoal. 
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Seguindo esse viés ambiental, percebe-se que a relação dos fatores físico-naturais, é 

uma busca ao nível de adaptação entre os idosos e o seu meio, uma adaptação satisfatória 

ao meio onde estão inseridos. O idoso proporciona a inserção de elementos naturais no seu 

cotidiano. Um dos elementos mais marcantes, é a vegetação, seja pela função de 

delineamento da paisagem (contemplação, manutenção de jardim), de equilíbrio ambiental 

e de promoção da saúde (Figura 13), o que vai refletir no seu nível de qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso da promoção da saúde, levam-se em consideração alguns tipos de plantas 

medicinais que são cultivadas e utilizadas pelos idosos, mesmo não havendo espaços para 

essas práticas, com o objetivo de prevenir e tratar algumas doenças, mal estar, entre outros, 

através de um tipo de conhecimento mantido, principalmente, pela experiência de vida 

passada através da tradição oral. Esses geralmente possuem o reconhecimento das plantas, 

da forma de preparo, conservação, freqüência do uso.  A partir desse contexto que alguns 

desses indivíduos tornam-se referência dentro da comunidade.  

 O idoso da periferia cria um vinculo e identidade com o ambiente, apesar das 

adversidades demográficas (sexo, idade, estado civil,...), de fatores objetivos (número de 

filhos, pessoas com quem vivem, situação econômica,...) de características subjetivas (estado 

Figura 13- Vegetação em frente da habitação, 
Fev./2010. 
Fonte: arquivo pessoal. 
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de saúde, contato com a família, nível de convívio, atividade diária, gosto de residir na casa e 

no meio, aspectos negativos e positivos de percepção no meio e motivos de preocupação e 

satisfação na velhice). 

Esta manutenção desses vínculos permite a esses sujeitos não só de participarem 

ativamente na vida da comunidade, partilhando interesses, como também manterem o seu 

sentimento de competência, de utilidade, de capacidade, fatores essenciais à promoção da 

satisfação de vida. 

Habitar na sua própria casa é um aspecto que parece fundamental para os idosos em 

questão, mesmo grande parte morando e mantendo-se como provedores das famílias, todos 

os processos de ligação à habitação e ao meio permitem aos idosos manterem o seu eu para 

além de todas as mudanças por que estão a passar. De fato, segundo Paúl (1991 apud 

SEQUEIRA; SILVA, 2002,) a permanência no meio e local de residência habitual parece 

reduzir o risco de possíveis desarmonias ecológicas, em que, por mudança profunda do 

ambiente que o rodeia, a interação pode desequilibrar. 

A inserção de elementos ambientais que aportem na qualidade de vida no cotidiano 

dos idosos revela a importância para a maioria deles, apesar das muitas restrições causadas 

pelo nível de pobreza em que vivem, em termos socioeconômicos. Quando são capazes de 

realizar alguma ação significativa seja de socialização, de trabalho ou de aprendizagem, 

demonstram alegria e satisfação de vida. Quando necessitam compensar algo, sabem 

realizar como ninguém, pois a situação de carência esta presente em seu meio. 

Compreender a velhice como um constante é proporcionar espaços com maiores 

possibilidades de concretização de escolhas na idade avançada, é conceder perspectiva de 

cidadania aos idosos.  
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CONCLUSÃO 

 

Neste estudou buscou-se compreender, a questão ambiental na perspectiva da 

habitabilidade para os idosos em um contexto marcado pela pobreza no meio urbano 

periférico. Sendo essa questão caminhando para mais além dos parâmetros básicos da 

racionalidade do projeto da habitação de interesse social.  

Apontando, que o termo habitabilidade, não se limita apenas a unidade habitacional 

em sua forma de construção, mas abrangendo outras faces coletivas e privadas, físicas, 

psicológicas, sociais e culturais. Considerando um conceito complexo, que vai envolver 

aspectos que afetam tanto a qualidade da moradia, como segurança da posse da terra, 

infraestrutura de abastecimento de água, esgoto, drenagem, sistema viário, e 

disponibilidade de equipamentos urbanos e serviços públicos, transporte, segurança, áreas 

de lazer e convivência comunitária, entre outros.  

Neste caso, a perspectiva da habitabilidade exige que os gestores e os planejadores 

dos programas habitacionais e urbanos reconheçam a importância das experiências, 

necessidades e aspirações da população de modo geral. Isso é determinante para assegurar 

a qualidade da habitação. Para alcançar níveis satisfatórios de habitabilidade, é 

imprescindível um dialogo de parte da população com o gestor. Expondo suas necessidades, 

desejos, hábitos e costumes, que na maioria das vezes, são completamente diferentes 

daqueles que o gestor ou o planejador idealizou. Os projetos urbanos de habitacionais de 

interesse social privilegiam geralmente o atendimento das condições mínimas em 

detrimento das condições dignas, face à pressão da lógica mercantil de redução dos custos, 

fonte de lucro, e à lógica governamental de aumentar a quantidade, fonte de popularidade. 

Não há dúvidas de que se está vivendo em um novo paradigma demográfico, 

bastante diferente do vivido no passado recente. O que se espera nessa nova conjuntura, 

através dos dados expostos pelo IBGE, é que de acordo com as projeções populacionais 

demonstradas, se mantenha o crescimento da população envelhecida, podendo até chegar a 

um superenvelhecimento populacional. 
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O novo perfil demográfico e familiar está resultando em um crescimento 
acentuado da população exposta às fragilidades típicas da idade, ou seja, 
demandantes de cuidados, e em uma redução da oferta de cuidadores 
familiares. Isto ocorre a despeito das pessoas estarem vivendo mais e 
desfrutando de melhores condições de saúde (CAMARANO, 2010, p.337). 

 

Isso posto, foi percebido vários questionamentos referentes à manutenção da vida da 

parcela da população que está vivendo mais. Um desses questionamentos, foi analisado do 

ponto de vista da dinâmica dos territórios para a aceitação dessa demanda populacional, 

uma vez que foi percebido que o meio urbano periférico como contexto, não é considerado 

privilegiado do ponto de vista do envelhecimento, para a população de baixa renda.  

Existem nesse contexto algumas desvantagens, entre as quais:  

 do ponto de vista físico do meio urbano ser um espaço dinâmico, permanecendo em 

constante mudança durante alguns períodos de tempo, sendo essas mudanças 

implementadas possibilitando os idosos de ter uma menor familiaridade com o meio; 

 ritmo de vida mais acelerado, menos favorável aos idosos cujos tempos de reação 

são lentificados, trocas sociais rápidas e fragmentadas, proporcionando maior 

inclinação para a agitação;  

 maior instabilidade populacional, menos vínculo com a vizinhança o que proporciona 

uma falta de manutenção dos laços afetivos e emocional, menos contato.  

As relações que foram estabelecidas ao longo desse processo, têm influência sobre a 

forma como os idosos vivem o processo da velhice, ou seja, na construção ou não da família; 

na vinculação com o espaço, a partir da forma de apropriação do território; na construção e 

fortalecimento dos círculos afetivos; na vinculação a espaços mais amplos de participação – 

liderança política, grupos religiosos e/ou outros movimentos sociais ou culturais, entre 

outros. Entretanto, essas relações e vínculos com território, ou seja, com a forma do habitar, 

nesta realidade, vai haver ligação restrita com a classe social da qual fazem parte que, por 

sua vez, é entrelaçada pelos papéis sociais que ocupam nos espaços na contemporaneidade.  

 

As relações econômicas e sociais, assim como, as morais e culturais, 
presentes na sociedade contemporânea, exercem influências sobre a forma 
de vivenciar e gerir o processo de envelhecimento que vão para além dos 
desejos, das vontades e dos projetos individuais de vida. Na realidade, estes 
desejos, essas vontades e esses projetos individuais de vida são moldados 
pelas relações mais amplas que fundamentam e alicerçam a História. 
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Portanto, envelhecer não é uma opção, é fato, é natural, é resultado de um 
contínuo histórico, um processo; mas um “contínuo histórico” rico em 
contradições, em mutações, em desorganizações, que se faz a partir da 
relação dialética estabelecida entre os homens e as circunstâncias que lhes 
são dadas (CUNHA, 2008, p.222). 

 

 

A partir desse processo do ser idoso numa classe social não privilegiada na 

contemporaneidade, traz marcas da desvalorização, elucidada pela baixa escolaridade, pelas 

relações trabalhistas, por sua vez, marcadas pelo não direito, pela violência, de que é 

exemplo o número significativo destes homens e mulheres que não exerceram empregos 

formais; das desvalorizações relacionadas ao gênero, à raça, à etnia, à condição 

socioeconômica.  

E complementando segundo Cunha (2008, p.222) da visão da juventude enquanto 

uma etapa preferencial de vida, ao mesmo tempo em que não há uma valorização do jovem, 

do “ser jovem”; do desatar dos fios que unem os sujeitos em seres sociais; entre outras 

características que delimitam e/ou moldam este processo que é contínuo, e que não é de 

responsabilidade “exclusiva” do ser que envelhece. 

Pensar em formas de atenção ao idoso que atendam às suas reais necessidades e 

especificidades é imprescindível que se recupere a totalidade da vida dos indivíduos 

inseridos nesta sociedade complexa e contraditória, assim um dos maiores desafios nessa 

sociedade contemporânea são marcados pela dinâmica socioeconômica, ambiental, política 

e cultural.  Como observa Beauvoir (1990), é preciso recriar e refazer todas as formas de 

relações entre os homens, valorizando-os em cada uma das etapas de suas vidas, se 

quisermos que, na velhice, estes desfrutem de qualidade e condição de vida digna. 

O conjunto de elementos atuantes na qualidade de vida deste grupo de indivíduos da 

periferia urbana, indica claramente a importância da preocupação com o seu estatuto social 

funcional e autônomo. A preocupação em não constituírem um peso familiar; a preocupação 

na manutenção de um ambiente sadio a qualidade de vida; à preocupação pela não 

existência de infraestrutura apropriada, em termos de habitabilidade; a fim de que 

permaneçam de certa forma independentes e autossuficientes na iminência de dificuldades 

presentes e futuras.  
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Deste modo, considera-se que o estudo possa ser um importante instrumento que 

venha a contribuir para a implantação de práticas, políticas, programas e projetos que se 

comprometam em responder às reais expectativas desta parcela importante da população 

brasileira com tantas necessidades sociais. Com fins de promover e garantir os direitos 

sociais do idoso, sua autonomia e participação ativa na sociedade. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista para o idoso morador 

 

 

 

 

 

Observações: 

 

 

01. Sexo:   

02. Idade:  

03. Estado Civil:  

04. Naturalidade:  

05. Grau de Escolaridade:  

06. Situação Ocupacional:  

07. Renda Familiar:  

08. Recebe algum tipo de auxilio financeiro:  

09. Quantas pessoas vivem na casa:  

10. O que é meio ambiente para você? E qual a importância? 

 

11. Que elementos representam o meio ambiente para você na área? 

 

12. Como é a sua relação com esses elementos que acabou de citar? 

 

13. O que costuma fazer nas suas horas de lazer? 

 

Roteiro de Entrevista - Moradores  
Data:  

Nome do Entrevistado:  
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista para o técnico  

 

 

 

 

O que o Prometrópole esta fazendo na área de jacarezinho? 

Quais são os principais problemas nessa área do canal? 

Como esta contemplada a parte ambiental no projeto? 

Quais as principais demandas da população? 

Quais os principais problemas gerados a partir da realocação da comunidade para o habitacional? 

 

Observação: essas foram algumas perguntas bases realizadas com os técnicos do Programa que 

estavam vinculados diretamente com a área de Jacarezinho, fazendo o acompanhamento e 

monitoramento da população relocada. Lembrando que o tipo da entrevista foi semi-estruturada, o que 

levou a desdobramentos das questões pretendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roteiro de Entrevista – Técnico/Gestor da área 
Data:  

Nome do Entrevistado:  
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APÊNDICE C – Carta de solicitação de material  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

 

 

Recife, 01 de março de 2010 

 

A Gerência de Participação Comunitária do PROMETROPOLE  

 

Eu, Andrezza Monteiro, aluna regular do Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal de Pernambuco, venho 
por meio desta carta, solicitar material sobre o Programa PROMETRÓPOLE bem como 
dados da comunidade de Jacarezinho, a fim de viabilizar a realização das atividades 
referentes à dissertação de mestrado cuja temática trata-se de uma análise sobre a 
relação do idoso com o meio ecológico, a partir das transformações ocorridas no 
ambiente onde houve uma remoção da favela, à instalação de um conjunto 
habitacional. 

O material solicitado mostra-se fundamental no sentido da contribuição para 
o levantamento de dados da área, e conseqüentemente para a elaboração do 
trabalho. Ressalta-se ainda que o uso das informações dar-se-á com a finalidade de 
exercício acadêmico, além de um comprometimento desde já com a divulgação do 
produto final junto a esta instituição.  

Desde já, agradeço pela atenção dispensada e mostro-me disponível para 
quaisquer esclarecimento. 

 

Cordialmente, 

 

Andrezza Monteiro 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 
Centro de Filosofia e Ciências Sociais  
Universidade Federal de Pernambuco 

 


