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A Vila dos Idosos de Héctor Vigliecca: Uma reflexão sobre o 
“fazer arquitetura” 

Héctor Vigliecca’s “Vila dos Idosos”: A reflection about “making architecture” 

La “Vila dos Idosos” de Héctor Vigliecca: Uma reflexión sobre el “hacer arquitectura” 

RESUMO 
O presente artigo, resultado de um trabalho de acadêmico realizado em 2011, apresenta uma 
experiência pioneira no campo da arquitetura residencial de interesse social promovida pelo poder 
publico: a Vila dos Idosos, projeto do arquiteto Hector Vigliecca. Objetivo principal da análise, 
desenvolvida através de visitas ao local, pesquisa bibliográfica e entrevistas, foi esmiuçar a dupla 
contribuição da obra: por um lado, sua importância do ponto de vista social; por outro lado, sua 
relevância na discussão sobre o “fazer arquitetura”. O papel social da obra deve-se ao fato dela ser 
destinada a uma categoria específica da população carente: os idosos de baixa renda. A relevância em 
termos arquitetônicos e urbanísticos é consequência da atividade cuidadosa e sensível do arquiteto, que 
desenvolveu o projeto levando em conta, desde a implantação até a minúcia do detalhe, todas as 
peculiaridades dos futuros moradores e a especificidade local. 

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura brasileira, arquitetura contemporânea, iniciativa pública 
 

ABSTRACT 
This article, result of an analysis prepared in 2011, presents a pioneering experience in the field of 
residential architecture of social interest promoted by public power: the “Vila dos Idosos”, design by the 
architect Hector Vigliecca, located in a neighborhood near the center of São Paulo. Main purpose of the 
analysis, developed through on-site visits, bibliographical research and interviews, was crushing double 
contribution of work: on the one hand, important from the social point of view; on the other hand, its 
relevance in the discussion about “making architecture". The social importance is assigned to work 
because it is designed to a specific category of needy: the low-income elderly. The urbanistic and 
architectural relevance is due to careful and attentive activity of the architect, who developed the project 
with great sensitivity taking into account the scale of deployment to the thoroughness of detail, all the 
peculiarities of future residents and insertion context. 

KEY-WORDS: brazilian architecture, contemporary architecture, public initiative 
 

RESUMEN 
Este artículo, resultado de un análisis elaborado en 2011, cuenta con una experiencia pionera en el 
campo de la arquitectura residencial de interés social promovida por el poder público: la Vila dos Idosos, 
proyecto del arquitecto Héctor Vigliecca. Tuvo como objetivo, a través de visitas in situ, lectura de textos 
y entrevistas analizar la contribución del trabajo: por un lado, su valor desde el punto de vista social; en 
el otro lado, su relevancia en la discusión sobre "hacer arquitectura".  La importancia social es asignada 
a la obra por el hecho de que está destinada a una categoría específica de la población necesitada: 
ancianos de bajos ingresos. La relevancia arquitectónica y urbanística deriva de la actividad del 
arquitecto, que desarrolló el proyecto teniendo en cuenta en la magnitud del despliegue y en las 
minucias de detalle, todas las particularidades de los futuros residentes y el contexto de inserción. 

PALABRAS-CLAVE: arquitectura brasileña, arquitectura contemporánea, iniciativa pública 
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1 INTRODUÇÃO1 

No âmbito dos conjuntos habitacionais de interesse social implementados pelo Programa de 
Locação Social2 da Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura de São Paulo (SEHAB), a 
Vila dos Idosos é considerada um caso em destaque. Os motivos de interesse que a envolvem 
não dependem apenas da qualidade de sua concepção, tanto arquitetônica quanto 
urbanística, mas também decorrem da peculiaridade do programa de necessidades desta obra, 
que pode ser vista como uma experiência inédita em território brasileiro. 

As premissas para a realização da Vila dos Idosos foram traçadas pela iniciativa popular. Desde 
1999, o GARMIC – Grupo de Articulação para Moradia de Idosos na Capital – vinha 
desenvolvendo ações voltadas ao reconhecimento do direito à moradia dos idosos de baixa 
renda. Graças ao empenho e à insistência deste grupo de ativistas3 a SEHAB convidou, em 
2003, o escritório de arquitetura Vigliecca & Associados para elaborar o projeto da Vila dos 
Idosos. Tratar-se-ia de um conjunto habitacional integralmente destinado à residência de 
pessoas idosas que, inicialmente, seriam escolhidas entre os moradores da região. Todavia, em 
decorrência da demolição de imóveis precários na região central de São Paulo (o exemplo mais 
celebre é o do Edifício São Vito), o poder público resolveu admitir também pessoas de outras 
áreas da cidade. 

2 FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO 

A Vila dos Idosos é o resultado da ação conjunta dos dois órgãos, cada um dos quais incumbido 
de competências específicas4. A Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 
(COHAB), operadora do programa, foi responsável pela construção do conjunto. Atualmente, 
encarrega-se da manutenção dos imóveis, administra o condomínio e define os valores dos 
subsídios. A SEHAB, como responsável da gestão do Programa de Locação Social, cuida da 
seleção da demanda, organiza a lista de espera, supervisiona o acompanhamento sócio-
educativo e avalia a situação econômica das famílias para adequação dos subsídios. 

O funcionamento do conjunto habitacional envolve parcerias com numerosas entidades 
públicas e privadas, contando também com contribuições individuais. A gestão do âmbito 
sócio-educativo é de competência da empresa Diagonal Urbana, que foi contratada pela 
Prefeitura de São Paulo através de uma licitação5. A equipe de assistentes sociais da Diagonal 
Urbana oferece assistência aos moradores da Vila dos Idosos através de acompanhamento 
psicológico e promoção de atividades complementares. A frequentação da equipe de 

                                                        
1 O presente texto expõe os êxitos de um exercício acadêmico proposto no âmbito da disciplina Arquitetura 
Contemporânea Paulista, ministrada pelos Prof. Dr. Monica Junqueira e Hugo Segawa no 1° semestre de 2011, junto 
ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. O trabalho 
previa a análise de uma obra arquitetônica realizada em São Paulo nos últimos 20 anos. 
2 Promovido através da Resolução do CFMH n.23 de 12/06/2002 e regulamentado pela Instituição normativa SEHAB 
G n.001/03 de 07/05/2003. Deve-se ao Programa de Locação Social a existência de outros conjuntos habitacionais, 
situados em bairros próximos ao Centro da cidade, quais o Parque do Gato no Bom Retiro, o Olarias, também no 
Pari, o Asdrubal do Nascimento e o Senador Feijó, ambos no Centro.  
3 Em seu artigo, Suelma Alves de Deus relata as fases do processo que levou à vitória do GARMIC: DEUS, Suelma 
Inês Alves de. Um modelo de moradia para idosos: o caso da Vila dos Idosos do Pari, São Paulo. In: Caderno 
Temático Kairós Gerontologia, n. 8, São Paulo, novembro de 2010. 
4 As competências dos dois órgãos são elencadas no Relatório Analítico da Vila dos Idosos, publicado pela SEHAB. 
5
 As informações relativas ao funcionamento do conjunto foram gentilmente disponibilizadas pela Assistente Social 

Alzira, entrevistada em 26 de outubro de 2011. 
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assistentes sociais por parte dos locatários, assim como participação às atividades propostas, é 
facultativa. O direito dos idosos de manter sua independência é sempre respeitado. 

Aos moradores é oferecido um serviço de assistência sanitária vinculado às UBS (Unidades 
Básicas de Saúde): no pavimento térreo do conjunto existem algumas salas que alojam 
consultórios médicos. Há também um serviço de acompanhantes para auxiliar os moradores 
com mobilidade reduzida, que seriam impossibilitados de fazer compras, ir ao banco ou aos 
correios. A gestão do lixo prevê coleta seletiva e é de competência da Limpurb (Departamento 
de Limpeza Urbana da Prefeitura de São Paulo): uma vez por semana, a empresa Loga recolhe 
o lixo separado e depositado em cabines localizadas na parte interna do conjunto. Todo o 
mobiliário, os eletrodomésticos e os utensílios que equipam os ambientes de uso coletivo 
provêm de doações individuais ou de instituições privadas. 

Os critérios que regulam a seleção dos moradores são bastante rígidos6. Em primeiro lugar, de 
acordo com as disposições do Programa de Locação Social, a venda das unidades é 
severamente proibida7. Este cuidado serve para manter inalterado o perfil dos usuários, que 
devem ser necessariamente pessoas idosas. Para obter uma unidade em locação, os 
interessados devem ter completado os 60 anos de idade e receber uma renda máxima de três 
salários mínimos. Quando uma unidade é ocupada por mais de um morador, o total da renda 
familiar não pode superar o valor citado. As unidades podem ser ocupadas por uma pessoa 
sozinha ou por núcleos familiares de, no máximo, três moradores nos apartamentos e dois 
moradores nas quitinetes. Nas unidades compartilhadas é permitida a presença de uma 
pessoa com idade entre 14 e 60 anos. Os moradores têm pleno direito de receber visitas. 

Os contratos de locação são renovados a cada quatro anos; o valor é cobrado em porcentagem 
de 10% a 15% sobre o total da renda e inclui a conta de água. As contas de luz e de gás são 
calculadas individualmente. O custo relativo aos três elevadores é pago pela COHAB. Todos os 
moradores devem receber aposentadoria ou subsídios; a quantia modesta cobrada para a 
locação faz com que não haja inadimplência. Quando uma unidade é desocupada, a SEHAB 
convoca o próximo candidato da lista de espera; por isso nunca há unidades vacantes. A lista 
de espera inclui um levantamento das propriedades do futuro morador (móveis, 
eletrodomésticos) e de seus eventuais animais de estimação, que devem ter porte modesto 
para não incomodar os apartamentos vizinhos. 

Os idosos que ocupam as unidades dispõem de total independência e têm como única 
obrigação o respeito do regulamento interno do condomínio, redigido pela SEHAB e 
apresentado através do Manual do Morador do Condomínio Residencial Pari I. Trata-se de 
normas que promovem a participação comunitária, orientando os locatários sobre seus 
direitos e deveres, organizando o convívio social e incentivando as práticas de boa vizinhança.  

O Manual do Morador também fornece aos moradores informações técnicas relativas às 
componentes e aos materiais utilizados na construção do conjunto. É proibido fazer alterações 
na planta das unidades e nas instalações, como fontes elétricas e pontos de água e de gás. A 
manutenção interna das unidades é responsabilidade dos respectivos ocupantes, exceto em 
caso de defeitos decorrente da obra ou relacionados com a infraestrutura do condomínio. 
Nestes casos, o morador deve solicitar uma visita técnica à equipe especializada da COHAB, 
que oferece um plantão de atendimento mensal. As ocorrências mais urgentes têm direito ao 

                                                        
6 Ver: DEUS, Suelma Inês Alves de. Um modelo de moradia para idosos: o caso da Vila dos Idosos do Pari, São Paulo. 
In: Caderno Temático Kairós Gerontologia, n. 8, São Paulo, novembro de 2010. 
 



       
 

III Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo  

arquitetura, cidade e projeto: uma construção coletiva  

São Paulo, 2014 
 

 

5 

 

pronto atendimento. Defeitos conseqüentes do uso inadequado das unidades são 
consideradas de responsabilidade dos locatários. 

3 O PROJETO 

HÉCTOR VIGLIECCA E A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

O envolvimento do uruguaio Héctor Vigliecca com a arquitetura residencial de interesse social 
coincide com o início de sua atividade como arquiteto. O seu primeiro projeto de relevo neste 
campo foi o Complexo Habitacional Bulevar Artigas, edificado em Montevidéu em 1972. Nas 
décadas a seguir, após mudar-se para o Brasil em 1975, Vigliecca seguiu projetando diversos 
outros conjuntos habitacionais, pela maioria localizados na cidade de São Paulo: trata-se de 
um corpus de obras caracterizado por grande qualidade espacial e formal e pela investigação 
atenta, em fase de projeto, das características e das especificidades da população beneficiada. 
O modus operandi de Vigliecca sugere uma adoção incondicional do preceito moderno 
segundo o qual o arquiteto teria uma vocação social e a arquitetura representaria uma causa e 
não, um estilo ou um simples exercício estético. 

Ao projetar um conjunto habitacional de interesse social, Vigliecca investiga constantemente 
as múltiplas variáveis que constituem a especificidade do lugar: por um lado, as dinâmicas 
sociais; por outro, as características territoriais e geográficas. O arquiteto desenvolveu, ainda, 
numerosos projetos de conjuntos habitacionais situados em áreas urbanas críticas. 

No conjunto habitacional Vila Mara/Rio das Pedras (1991-2003) Vigliecca privilegia a 
continuidade entre os novos edifícios e a cidade, configurando os volumes de acordo com o 
desenho das quadras existentes. O projeto proporciona o prosseguimento do fluir da cidade, 
evitando uma fragmentação drástica do espaço urbano. A valorização das áreas livres é dada 
pela atribuição de usos e através de tratamentos paisagísticos, com a intenção de privilegiar a 
escala local e induzir a sensação de identidade e de pertença ao lugar. 

Ao projetar a Gleba A em Heliópolis (2004), Vigliecca vale-se das experiências precedentes e 
aborda com cautela a questão das áreas residuais: para garantir o sucesso dos espaços 
coletivos, ele elimina os cantos cegos (catalisadores de violência e de atividades ilícitas) e 
incentiva a visibilidade e o controle social dos moradores. O mesmo cuidado é adotado na 
concepção do conjunto Área de Portais (Osasco, 2007-2010), integralmente focado num 
esforço de reconstrução da cidadania, de busca de um novo sentido de lugar, finalmente 
caracterizado pela apropriação social. O projeto conecta-se com o tecido consolidado da 
vizinhança e é valorizado  pela implantação de funções mistas. 

Na concepção do conjunto Jardim Vicentina (2008-2010), localizado em um fundo de vale com 
talvegue, Vigliecca é chamado a enfrentar a delicada questão da implantação em áreas de 
risco. A reflexão sobre as interferências e as potencialidades dos elementos naturais observa-
se também no projeto para Paraisópolis (2004-2005), onde o arquiteto desenvolve diferentes 
tipologias de edifícios, adequadas às situações geográficas variadas: áreas centrais, encostas, 
fundos de vale, bordas8.  

No conjunto Santo Amaro V (2009), Vigliecca integra ao projeto o elemento natural do 
córrego, concebido como ponto focal de um parque linear público, cercado – e vigiado - por 

                                                        
8 Ver: GRUNOW, Evelise. Urbanização de favela, SP. In: Projeto Design, n. 312, fevereiro de 2006. 
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volumes residenciais. O arquiteto respeita a especificidade do lugar, não nega as rupturas e 
trabalha propondo suturas, integrando os elementos novos àqueles que já existem, evitando 
cuidadosamente as substituições generalizadas: em busca a conexão, ele articula com sua 
arquitetura toda uma pluralidade de atividades (habitacionais, comerciais, de lazer), 
incentivando assim a criação de uma identidade. Todos os elementos e os cuidados adotados 
nas precedentes experiências reaparecem na proposta para o concurso Renova São Paulo – 
Morro do S4 (2011). 

No projeto para o Casarão do Carmo (2003), não realizado, Vigliecca depara-se com a questão 
da relação entre o patrimônio edificado e as novas funções. Mais uma vez, o elemento pré-
existente é adotado como ponto de partida e de valorização do espaço público, capaz de 
reforçar o compromisso entre os moradores e seus específicos  contextos de vivência. 

Hector Vigliecca projeta conjuntos habitacionais dinâmicos, complexos, trabalhados, 
resultantes da investigação constante da realidade, da observação aguçada do contexto e da 
reflexão atenta e sensível da identidade do lugar e dos futuros moradores. Do ponto de vista 
da composição arquitetônica, sua obra caracteriza-se pela variedade das unidades 
habitacionais propostas, pela permeabilidade e pela integração com a cidade9. 

CONCEPÇÃO E REALIZAÇÃO DA VILA DOS IDOSOS 

O projeto da Vila dos Idosos foi desenvolvido pelo escritório de arquitetura Vigliecca & 
Associados10 em 2003; sua construção durou quatro anos. A ocupação dos apartamentos teve 
início em 13 de agosto de 2007, mas a inauguração oficial do conjunto foi feita alguns dias 
depois, em 19 de agosto. 

O terreno escolhido para a implantação da Vila dos Idosos beneficia-se de uma posição 
estratégica. O Pari, um bairro de formação antiga situado nas redondezas do centro da cidade, 
dispõe de uma boa rede de transporte público que vence rapidamente os cerca de 5km até a 
Praça da Sé, e também proporciona uma boa ligação entre o local e o resto da cidade. Todo ao 
redor do empreendimento há uma presença significativa de atividades comerciais e de 
serviços, facilitando o dia-a-dia dos moradores, em muitos casos caracterizados por 
mobilidade reduzida e, em geral, desprovidos de veículos. 

O conjunto surge em uma gleba de forma irregular (Figuras 1 e 2) com uma área estimada em 
2.270 m2; anteriormente, o terreno era ocupado por uma cooperativa de catadores. A 
vizinhança imediata é constituída por residências unifamiliares de classe média e pela 
Biblioteca Pública Adelpha Figueiredo, importante equipamento cultural do bairro. O conjunto 
habitacional configura-se como um volume em lâmina formado por quatro segmentos 
contíguos, ortogonais entre si. Os diversos segmentos adaptam-se à irregularidade do lote 
perseguindo o melhor aproveitamento do espaço disponível e as condições de insolação mais 
eficientes para todos os apartamentos. A peculiar configuração da implantação e alguns dos 
elementos arquitetônicos adotados sugerem, como veremos mais adiante, que era intenção 
do arquiteto incentivar uma relação de permeabilidade entre o entorno e o conjunto, 
integrando-o com o bairro. Por decisão da COHAB, todavia, o terreno rapidamente recebeu 

                                                        
9 A respeito do “fazer arquitetura” de Héctor Vigliecca, ver: RUBANO, Lizete. Depoimento. Entrevistador: Carolina 
Contiero Talarico, São Paulo, 5 mar 2010 e FIGUEROLA, Valentina. Caminho das pedras. In: AU - Arquitetura e 
Urbanismo, n. 132, março de 2005. 
10

 Equipe Técnica. Arquitetura: Vigliecca & Associados/Estrutura: Telecki Arquitetura de Projetos/Instalações: LCL 
Engenharia/Sondagem: GeoSolo/Fundações: Apoio/Orçamento: Nova Engenharia. 
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uma cerca metálica e uma portaria junto ao acesso principal, localizado na Av. Carlos de 
Campos. Os demais acessos permanecem fechados e são utilizados somente nos dias de coleta 
do lixo. 

A obra tem uma área construída total de 8.290m2 e dispõe de 145 unidades habitacionais 
divididas entre 57 apartamentos de um dormitório (42m2) e 88 quitinetes (30m2). O projeto, 
levando em conta as possíveis dificuldades motoras dos moradores, priorizou tanto a 
adaptabilidade quanto a acessibilidade das unidades.  

O conjunto compõe-se de um andar térreo mais três pavimentos, servidos por corredores de 
distribuição externos que remarcam a configuração horizontal das fachadas. A percepção da 
horizontalidade é confirmada nas fachadas opostas: os intervalos entre os caixilhos, de tipo 
comum, receberam pintura no tom do cinza grafite, criando faixas que evocam as janelas 
contínuas de inspiração corbusiana (Figura 3). A circulação vertical é propiciada por três 
elevadores, localizados nos pontos de interseção entre os diversos segmentos, e por cinco 
blocos de escadas, situados nas extremidades nos pontos medianos dos segmentos principais. 

Figura 1: vista aérea do conjunto habitacional Vila dos Idosos.  
Observa-se o volume em “C” da Biblioteca Pública Adelpha Figueiredo.  

 
Fonte: Google Maps 2011 
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Figura 2: pavimento térreo dos segmentos que compõem o conjunto. 

 
Fonte: foto-inserção da autora. 

As unidades habitacionais são complementadas por espaços de uso coletivo: três salas para TV 
e jogos, quatro salas de uso múltiplo, um salão de festas dotado de cozinha e instalações 
higiênicas, uma lavanderia comum e alguns consultórios médicos. A área externa conta com 
uma horta comunitária, uma quadra de bocha e uma praça central com bancos e um agradável 
espelho d’água (Figura 4). Os apartamentos não dispõem de garagens; todavia, ao longo da 
Avenida Carlos de Campos e da Avenida Pedroso da Silveira, existem algumas vagas de 
estacionamento para visitantes não demarcadas.  

Para a execução da obra, visando facilitar as operações de manutenção, foram escolhidos 
materiais econômicos e duráveis, e optou-se para uma simplificação dos acabamentos. As 
unidades habitacionais são entregues aos locatários com as paredes internas já pintadas e as 
áreas molhadas revestidas por azulejos; salas, quartos e corredores têm seus contrapisos 
prontos para receber o acabamento escolhido pelo futuro morador. 

A experiência da Vila dos Idosos pode ser considerada um caso pioneiro no meio brasileiro, 
pois trata-se de um conjunto habitacional de interesse social destinado a usuários com 
características sociais e anagráficas muito específicas. O esforço de Vigliecca para promover 
relações de vizinhança entre os hóspedes do conjunto e o bairro circunstante remete, sem 
dúvida, às experiências europeias conduzidas nas décadas passadas11. Alguns Lares para Idosos 
realizados na Holanda, como o De Drie Hoven (1964-74) e o De Overloop (1980-84), 
apresentam elementos peculiares que inspiraram a concepção da Vila dos Idosos. 

                                                        
11 Ver: HERTZBERGER, Herman. Lições de arquitetura. São Paulo: Martins Fontes 1999 
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Figura 3: o espelho d’água ocupa a posição central na praça do conjunto. Faixas horizontais mais escuras  
nas fachadas simulam janelas continuas.  Em correspondência da Rua Siqueira Afonso o pavimento térreo recebe 

 um recorte marcado pela presença de pilotis. 

 
Fonte: fotografia da autora, novembro de 2011 

Figura 4: os corredores de circulação horizontal proporcionam o acesso às unidades habitacionais.  
O volume das escadas é marcado e protegido por elementos vazados. 

 
Fonte: fotografia da autora, novembro de 2011 
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Figura 5: apropriação do espaço “além da soleira”.  
A vegetação. 

 
Fonte: fotografia da autora, novembro de 2011 

Figura 6: apropriação do espaço “além da soleira”.  
Manifestações artísticas. 

 
Fonte: fotografia da autora, novembro de 2011 

Nas obras holandesas, a relação entre o interior dos apartamentos e o espaço imediatamente 
externo é buscada com insistência: a soleira não é usada como meio de separação entre 
dentro e fora, mas como elemento de extensão da casa, de projeção e ampliação do espaço 
intimo, tornando-se uma peça de transição capaz de acomodar e interligar dois mundos 
contíguos.  

A soleira fornece a chave para a transição e a conexão entre áreas com demarcações territoriais 
divergentes e, na qualidade de um lugar por direito próprio, constitui, essencialmente, a condição espacial 
para o encontro e o diálogo entre áreas de ordens diferentes (HERTZBERGER 1999, p.32). 

Na Vila dos Idosos, em correspondência das portas de entrada das unidades, as fachadas são 
marcadas por recuos: este simples gesto sugere um convite, uma intenção de acolher quem 
vem de fora, e ao mesmo tempo induz os moradores a se apropriar, e consequentemente a 
cuidar, de espaços situados além das soleiras de suas casas (Figuras 5 e 6). Para incentivar 
ainda mais o uso dos recuos e a agregação entre vizinhos, Vigliecca previu a instalação de 
pequenos bancos fixos de concreto. A ideia teve sucesso, e quem percorre os corredores 
abertos do conjunto se depara com os sinais da apropriação: alguns moradores revestiram os 
banquinhos de concreto com os mesmos azulejos usados dentro de casa; outros costumam 
colocar varais móveis, vasos de plantas, gaiolas para pequenas aves; outros, ainda, embelezam 
suas portas com obras de arte.  

No pavimento térreo, de maneira parecida, os moradores cuidam espontaneamente das 
estreitas áreas ajardinadas situadas em frente às portas de suas casas. A presença de 
elementos arquitetônicos que favorecem o uso integrado de espaços internos e externos 
acresce a sensação de identificação entre as pessoas e o lugar, e faz com que os moradores 
sintam-se diretamente responsáveis pelos espaços coletivos. Os espaços destinados às 
atividades comuns (televisão, leitura, jogo, festa, cultivo) aumentam a possibilidade de 
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agregação e fortalecem o sentimento de apropriação. O jardim central dotado de espelho 
d’água foi inspirado pelo conceito do “pátio central que funciona como a praça de uma aldeia, 
bordejada pelas unidades de moradia”12 e foi equipado com bancos para descansar ou tomar 
sol em companhia. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tanto os moradores, quanto os operadores que trabalham no conjunto e os responsáveis da 
SEHAB julgam positivamente a experiência da Vila dos Idosos e declaram-se extremamente 
satisfeitos com os resultados. A demanda de locação das unidades habitacionais é sempre 
muito superior à oferta; a lista de espera é extensa e todos os apartamentos são 
constantemente ocupados. Tratando-se de uma experiência pioneira, o caso da Vila dos Idosos 
ganhou visibilidade, despertando a atenção de estudantes e pesquisadores. A temática, 
considerada como um exemplo para outros órgãos governamentais e Prefeituras Brasil afora, 
já foi pauta de discussão em congressos nacionais e internacionais13.  

Todavia, apesar de todo o consenso suscitado, resultaria imparcial considerar a Vila dos Idosos 
como um caso de sucesso universal. Em uma entrevista14, Hector Vigliecca forneceu sua versão 
da experiência e relatou alguns motivos de insatisfação surgidos ao longo do processo, quando 
modificações foram impostas ao projeto original, alterando elementos fundamentais de sua 
concepção.  

Em primeiro lugar, o arquiteto lamentou a interrupção drástica da relação com a cidade, que 
ele havia pensado cuidadosamente. Através da distribuição dos volumes e do desenho 
arquitetônico baseado na alternância de cheios e vazios, Vigliecca pretendia gerar uma 
organização espacial capaz de proporcionar inclusão, permeabilidade, fluxo na escala ampliada 
do bairro. Tal intenção torna-se evidente quando se observa que, em correspondência da 
chegada das ruas limítrofes, o pavimento térreo apresenta recortes e vãos abertos, 
sustentados por pilotis: um “convite” explicito para a livre circulação, tanto para os moradores 
do conjunto, quanto para os habitantes das redondezas. Entretanto, a proposta de 
permeabilidade foi logo descartada por “razões de segurança”. Visando manter o controle 
sobre o acesso do conjunto, a COHAB resolveu cercar o empreendimento com um alambrado e 
instalar uma portaria. Tal decisão fez com que os espaços coletivos da Vila dos Idosos 
tornassem-se propriedade privada do empreendimento, inviabilizando a possibilidade da praça 
central constituir um polo catalisador da vida do bairro. A biblioteca Adelpha Figueiredo, 
equipamento cultural existente que ficaria naturalmente integrada com os volumes projetados 
por Vigliecca, ficou recortada por um alambrado, dando vida a espaços residuais e pontos de 
estrangulamento no terreno do conjunto habitacional. 

Foi também questionada a decisão de não executar alguns detalhes arquitetônicos que, em 
fase de projeto, o arquiteto havia concebido em função das características específicas dos 
futuros moradores. Por exemplo, a proposta preveria a execução de uma faixa de janelas mais 
baixas em correspondência dos quartos e das salas, para proporcionar a visão externa das 
pessoas assentadas em cadeiras de rodas; as lavanderias e as cozinhas deveriam ter ventilação 
permanente através de grelhas; os corredores externos de distribuição horizontal deveriam ser 

                                                        
12

 Ibid. p. 63 
13 De acordo com CANTERO / GHOUBAR 2010. A este respeito, ver também: TALARICO 2010. 
14

 O arquiteto foi entrevistado em seu escritório em 31 de outubro de 2011, por A. Bedolini, F. Anitelli, M. 
Junqueira. 
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fechados com elementos vazados (atualmente, mantidos apenas em correspondência das 
escadas: ver Figura 4). 

A discrepância intercorrente entre as ressalvas do autor do projeto e o entusiasmo dos demais 
agentes ligados à Vila dos Idosos (moradores, funcionários e operadores) alimenta um debate 
de amplo raio que envolve toda a categoria profissional, pondo em questão o papel e os 
poderes do arquiteto. Trata-se de um conflito aparentemente insolúvel, pois são inúmeros os 
casos em que a formação, os ideais e as competências dos arquitetos chocam com os desejos 
reivindicados por seus clientes. Os profissionais mais sensíveis em relação às temáticas sociais, 
por um lado, cumprem esforços significativos na elaboração de propostas voltadas à solução 
das situações críticas e à requalificação estrutural das cidades. Por outro lado, o “gosto 
comum” e o “sentido comum” contrapõem-se a essas propostas, que vêm sendo 
progressivamente desnaturadas e acabam se perdendo. As intenções dos arquitetos, 
inevitavelmente, ficam frustradas. 

O papel e as atribuições dos arquitetos estão em constante questionamento. Até que ponto 
detemos direito de impor nossas escolhas aos clientes? É lícito nos considerarmos educadores 
à cidadania? E por outro lado, seria justo deixar do lado os ideais que embasam nossa 
formação, abandonar as tentativas de melhorar a vida da população urbana, renunciar a 
incentivar as relações sociais, parar de perseguir uma urbanidade caracterizada por maior 
equidade? 

Perante os desafios cada vez mais urgentes lançados por nossa sociedade em constante 
evolução, os arquitetos têm o dever moral de renovar seu compromisso com a coletividade. 
Em prol disso, julga-se útil tomar conhecimento e deixar-se inspirar por trabalhos 
desenvolvidos por profissionais como Héctor Vigliecca, que costuma justificar seu 
envolvimento com a arquitetura de interesse social afirmando: “Se alguém tem direito à 
arquitetura e ao desenho urbano, são precisamente as classes menos privilegiadas sediadas 
sobre as áreas excluídas de toda urbanização”15. 
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