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JUSTIFICATIVA DO TEMA

A humanidade é privilegiada ao conquistar a longevidade! É um fenômeno de 

cunho positivo, benéfico, quando visto como a fase de desfrutar do que se 

construiu, de transmitir experiências, aprender o novo e viver, não só cuidando da 

saúde física e aguardando a morte, mas também de viver de maneira saudável, 

contemplando o vigor da vida.

HISTÓRICO

Maringá, cidade situada ao Norte do Paraná, é o polo e centro de escoamento 

de safras da região. Jorge M. Vieira, engenheiro, contratado, planejou o 

traçado urbanístico da cidade com base no conceito de cidade-jardim. Vieira 

previu vários equipamentos urbanos essenciais para o desenvolvimento social e 

econômico da cidade e região. Entre eles, destaca-se o Aeroporto Gastão 

Vidigal, inaugurado em 18 de setembro de 1949, situado entre a Avenida 

Gastão Vidigal e a Avenida José Alves Nendo, Zona 8, Jardim Aeroporto. O 

terreno que abrigava o antigo aeroporto possui dimensão abundante, é um 

local de fácil acesso para toda a população e, embora esteja desativado, é 

frequentado pelos moradores do entorno e também por usuários de bairros 

distantes. Para a população, o espaço destinado ao antigo aeroporto tem 

mérito histórico aliado ao valor de pertencimento e uso com fins de lazer, esporte 

e convivência social. Portanto, este espaço oferece integração social, o que 

beneficio ao bairro, a cidade e aos cidadãos.O projeto da vila intergeracional 

tem como principal público-alvo atender por meio de habitação de longa 

permanência pessoas com idade acima de 60 anos e promover espaços para 

integração com crianças, jovens, universitários e a comunidade em geral.
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PROCESSO PROJETUAL

O anteprojeto tem como objetivo inclusão social a do idoso por meio da relação intergeracional, propõe, 

portanto, um complexo, uma vila que cumpre a função de ponto de encontro para diferentes gerações. 

Inspirado em aspecto arquitetônicos e no sistema de funcionamento do Complexo Habitacional El Theto, do 

arquiteto RemkoReminjise e Rocco Reukema (2015) e da Vila Holandesa, dos arquitetos Molenar, Bol e Van 

Dillen (2009) e outros programas desenvolvidos em asilos, que interagem universitários e crianças com idosos, 

ambos da Holanda. No Brasil, a Vila dos idosos, em São Paulo, do escritório de arquitetura Vigliecca e Assoc 

(2007) e o projeto desenvolvido pelo Sesc, que realiza o programa “Era uma vez...”, destinado à interação de 

idosos com crianças, merecem destaque.

O programa arquitetônico foi elaborado com quatro tipos diferentes de edificação, que atendem 

necessidades e funções especificas, semelhante aos 2 complexos holandeses citados acima. O Primeiro tipo 

se trata de blocos retangulares térreos,com função comercial destinada à comunidade e comercial fictícia 

direcionada aos idosos do complexo.

Segundo tipo, são seis blocos horizontais, com térreo e um pavimento superior. Os blocos se cruzam formando   

áreas de convivência, que remetem ao conceito de união inserido em toda a vila. Foi previsto no térreo seis 

espaços de acesso ao pavimento superior por meio de escada e elevadores com hall e banheiros, além de 

de posto de saúde, salas para atividades físicas, culturais, educacionáis, restaurante, salão de festa, lazer e  

destinada aos internos e a comunidade promovendo sociabilidade e  interação, enquanto a outra parte do 

térreo e todo pavimento superior são moradias permanentes para idosos com alguns apartamentos 

separados para alojar universitários voluntários.O terceiro tipo de edificação é formado por quarenta casas 

térreas projetadas para acolher idosos com maiores dificuldades de locomoção e oito casas para uso de 

funcionários e universitários. 
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PLATIBANDA
COM LAJE
IMPERMEABILIZADA

PLATIBANDA COM
TELHA METÁLICA 

PLATIBANDA COM
TELHA METÁLICA 

PLATIBANDA COM
TELHA METÁLICA 

MORADIA  

COMÉRCIO  

ATIVIDADES FÍSICAS E LAZER 

ÁREA CONSTRUÍDA -                

ÁREA PERMEÁVEL 100% -       

35.263m²

24,383 m²  

3.415m²

139176,70 m²ÁREA TOTAL  - 

A -

B -

C -

FUTURAS AMPLIAÇÕESD - 30.408,36m²

3.658m²

29,520m²

40 CASAS P/ 80 IDOSOS

140 APARTAMENTOS -  280 IDOSOS
(1 Ap. p/ cada 2 Idosos)

TOTAL DE IDOSOS 360 IDOSOS   -    

8 CASA P/ 6 FUNCIONÁRIOS/UNIVERSITÁRIO (Total de 48 )

8 APARTAMENTOS P/ 48 FUNCIONÁRIOS/UNIVERSITÁRIOS 
(1 Ap. p/ cada 6 pessoas)

DEMAIS FUNCIONÁRIOS (não dormem no local).

VAGAS ESTACIONAMENTO - 130 VAGAS (VISITANTES) 

VAGAS ESTACIONAMENTO - 70 VAGAS (FUNCIONÁRIOS) 

ACESSO PEDESTRE

ACESSO CICLISTA

ACESSO VEÍCULOS VISITANTES 

ENTRADA E SAÍDA DE SERVIÇOS

SAÍDA DE VEÍCULO 2
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CASAS PLAYGROUND/ ATI ATI

PLAYGROUND/ ATI

ESPELHO D,ÁGUA
ESTACIONAMENTO

COMÉCIOS

ESTACIONAMENTO

QUADRAS

FUTURAS AMPLIAÇÕES

QUADRA
POLIESPORTIVA

QUADRA
XADREZ

PLAYGROUND 

POSTO DE SAÚDE (TÉRREO)
APARTAMENTOS (1ºPAV.)

ADMINISTRAÇÃO (TÉRREO)
APARTAMENTOS (1º PAV.)

SALÃO DE FESTA (TÉRREO)
APARTAMENTOS (1º PAV.)

SALAS DE ATIVIDADES (TÉRREO)
APARTAMENTOS (2º PAV.)

RESTAURANTE (TÉRREO)
APARTAMENTOS (1º PAV.)

LAVANDERIA 
(TÉRREO E 1º PAV.)

ALOJAMENTOS

TEATRO ABERTO

PLAYGROUND/ATI

APARTAMENTOS (TÉRREO)
APARTAMENTOS (1º PAV.)

PERSPECTIVA ESTRUTURAL DO EFICÍCIO

EDIFÍCIO

O edifício horizontal possui estrutura de concreto aliada ao sistema Steel frame, sendo a parte externa placas 

cimentícias revestida com tijolinhos cor terra, que promove rusticidade e aconchego ao visual. A parte 

interna as paredes são de gesso acartonado, o que o acabamento é pintura ou  revestimento. onde 

necessário 

A edificação é formado por 6 blocos horizontais que se cruzam e nesses cruzamentos foram elaborados 

espaços de estar/home, atividades de lazer e convivência. As portas em madeira nas duas extremidades do 

apartamento são largas para o melhor uso dos idosos. As janelas são de madeira e vidro.  Muxarabis aliados a 

janelas são posicionados à 3m de altura promovem ventilação cruzada, possibilitam a incidência de luz 

natural, suavizam o pé direito alto, além de promover beleza e a sensação de aconchego. No entorno dos 

apartamentos foram previstas varandas com o principal objetivo de proporcionar espaço para convivência 

e passeio, mas além disso amenizam a abundante incidência solar, porém na fachada noroeste foram 

acrescentados brises móvel em madeira que permitem controle manual. Amplo e confortável é o hall do 

elevador e escada, composto por 3 elevadores, mdl, banheiros, sendo 2 Pne associado a um lavado comum. 

O térreo é constituído de um posto de saúde comunitário, salas de atividades diversas, como: artesanato, 

música, dança, biblioteca, sala de contos, meditação, restaurante, salão de festas, setor administrativo, 

Espaços de convivência, e apartamentos. Pavimento superior, composto por apartamentos e espaços de 

convivência.

PERSPECTIVA EDIFÍCIO APARTAMENTOS
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A=8,57m201 - LAVABO

02 - WC MASC. E P.N.E A=3,40m2

03 - WC FEM. E P.N.E A=3,40m2

04 - CIRCULAÇÃO A=12,25m2

06 - ELEVADOR A=4,33m²

05 - DML A=2,82m2

07 - ESTAR SOCIAL A=30,52m2

08 - ESCADA A=19,10m²

A=10,02m209 - COZINHA

10 - SALA A=18,81m2

11 - QUARTO A=22,29m2

12 - BANHEIRO P.N.E A=5,93m2

APARTAMENTOS E CASAS

O material estrutural dos apartamentos e das casas são Steel frame,  Os apartamentos e as casas foram posicionados com aberturas voltadas para a 

corrente de vento predominante, nordeste, associada ao pé direito elevado e composto por muxarabis unidos à janela, posicionado acima das 

portas possibilita o acesso por meio de um gancho vertical, a fim de gerar a ventilação cruzada e, assim, promover conforto térmico e receber 

incidência de luz natural por meio deles. O mobiliário neutro, planejado para atender às necessidades dos idosos que possuem limitações de 

locomoção ou não, tudo de maneira confortável, funcional, para gerar autonomia, independência, confiança e motivação para continuarem 

ativos e se sentirem capazes de realizar tarefas. A casa possui pergolado, estrutura em madeira Ipê, sistema de encaixe, cobertura em vidro aramado 

na fachada e na parte posterior, promovendo um espaço para descanso, conversa, interação com visitas e vizinhos. Esse mesmo ideal foi planejado 

para a edificação de apartamentos, o mesmo possui abertura nas extremidades que levam a uma ampla varanda com a mesma função em todo o 

entorno da edificação.
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CORTE AA
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PLANTA BAIXA/ TÉRREO PAVIMENTO
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01- SALA DE ARTESANATO

02- DEPÓSITO

03- SALA DE MÚSICA 

04- SALA DE MÚSICA/CORAL 

05- SALA DE DANÇA

06- VESTIÁRIO MASCULINO

07- WC MASC. E P.N.E  

08- WC FEMIN. E P.N.E  

09- VESTIÁRIO FEMININO

10- ACADEMIA

11- SALA DE INFORMÁTICA

12- BIBLIOTECA

13- BIBLIOTECA INFANTIL

14- BIBLIOTECA INFORMÁTICA

15- BIBLIOTECA GRUPO INDIVIDUAL

16- SALA DE CONTOS
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A= 9.40 m²

A= 90,70 m²
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COMÉRCIO

POSTO DE SAÚDE

FACHADA COMÉRCIOS VERDADEIROS

DETALHAMENTO EDIFÍCIO COMERCIAL /PERGOLADO

COMÉRCIOS FICTÍCIOS 

COMÉRCIOS
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PLANTA BAIXA/SALA DE JOGOS

VIA CICLISTA

VIA PEDESTRE

QUADRA DE VOLEI

JOGO DE XADREZ 
(PROPORÇÃO HUMANA)

JOGO DE BOCHA

SANITÁRIOS
LANCHONETE

CORTE AA - PRAÇA CENTRAL/SALA DE JOGOS
 

QUADRA CENTRAL

ESTRUTURA EXPLODIDA
 

SALÃO DE JOGOS/ SALÃO DA PISCINA

As edificações do salão de jogos e piscina se destacam no complexo pela forma circular. A estrutura é composta por 18 (dezoito) 

pilares na extremidade e um pilar central de concreto armado. A cobertura se constitui por estrutura metálica, viga tipo I, sendo 

engastada em ambas extremidades. Os anéis presentes na estrutura foram desenvolvidos para resistir os esforços de tração 

gerados pela estrutura da cobertura. A cobertura é dividida por placas de vidro aramado na parte central, sobreposta com 

altura adequada a telhas metálicas na extremidade, permitindo a entrada de ventilação natural. As placas de vidro aramada 

conferem segurança, iluminação natural, economia de energia e conforto ambiental. A vedação externa do salão de jogos 

tem apenas 2.5m de altura, promove abertura até as vigas, permite ventilação cruzada e incidência de luz natural, gerando 

conforto ao ambiente. A vedação externa do salão da piscina tem 2,5m de altura, revestida no lado externo com mosaico em 

tons azul, acima da vedação foi utilizado fechamento com estrutura de alumínio e vidro aramado que ameniza a perda de calor 

promovida pela piscina aquecida, além de permitir a entrada de luz natural.

PRAÇA CENTRAL/SALA DE JOGOS
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TEATRO ABERTO

PISCINA

MESA DE DESCANSO

SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS

RECEPÇÃO

ESPREGUIÇADEIRA

PISCINA

ÁREA PISCINA

ÁREA TEATRO AO AR LIVRE
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ÁREA TEATRO AO AR LIVRE
 

ÁREA TEATRO AO AR LIVRE

TELHA DE VIDRO ARAMADO

FECHAMENTO MOSAICO

COBERTURA VIDRO ARAMADO

ANÉIS ESTRUTURA METÁLICA

VIGA METÁLICA

PILAR CONCRETO ARMADO

PILARES/VIGAS
CONCRETO ARMADO
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CORTE BB - TEATRO AO AR LIVRE

-2,56

-2,20

0,000,00

ORQUESTRA
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CORTE EE

16,50 M²

6,25 M²
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01 - COZINHA 
02 - SALA/COPA
03 - P.N.E
04 - QUARTO
05 - VARANDA
06 - VARANDA
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PLANTA LAYOUT / CASA
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DETALHAMENTO COBERTURA

PLACA SOLAR

ESTRUTURA METÁLICA
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RESERVATÓRIO DE ÁGUA

TELHA METÁLICA

SETOR CASAS

SETOR CASASDETALHAMENTO PERGOLADO

TUBO PVC 
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COBERTURA VIDRO 
ARAMADO

ESTRUTURA DE 
MADEIRA IPÊ

ESTRUTURA COM SISTEMA
DE ENCAIXE
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FACHADA SUDESTE

FACHADA SUDESTE FACHADA NOROESTE FACHADA SUDOESTEFACHADA NORDESTE

FACHADA NORDESTE

FACHADA SUDOESTE

FACHADA NOROESTE

POSTO DE SAÚDE COMÉRCIO PORTAL DE ENTRADA

CASAS APARTAMENTOS APARTAMENTOS 

APARTAMENTOS 

POSTO DE SAÚDE COMÉRCIO CASAS

PORTAL DE ENTRADA CASAS RESERVATÓRIO DE ÁGUA APARTAMENTOS



GESSO ACARTONADO

OSB INTERNO

ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO 

OSB EXTERNO 

MEMBRANA HIDRÓFUGA

ACABAMENTO EXTERNO

SISTEMA DE VEDAÇÃO DE STELL FRAME
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TIPOS DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA

O sistema de aquecimento solar de água consiste em placas que 

utilizam o calor do sol para aquecer a água que circula em seu 

interior, a qual é posteriormente reservada em um boiler. Essa é 

uma alternativa já antiga e muito eficaz, sendo que a durabilidade 

é uma de suas principais características. Considerando o contexto 

amplo de um complexo para idosos, o uso desse sistema resulta em 

grande economia.
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VILA UNIVIDA - ESPAÇO INTERGERACIONAL DO IDOSO 

 

 

RESUMO 

 

O artigo relata o ingreme crescimento da população de idosos no Brasil, que é um fato universal e 

que aponta para a necessidade de mudanças de cunho social, político e econômico com o propósito 

de investimentos e elaboração de instituições que atendam a nova demanda, tanto em quantidade 

de idosos assistidos, quanto na qualidade de atendimento oferecido. A instituição de longa 

permanência para idosos (ILPI), precisa não só acolher o idoso, mas acolher o maior número 

possível deles, dando-lhes a oportunidade de serem inseridos na sociedade naturalmente e obterem 

melhor qualidade de vida. Para esse fim, decorre alguns correlatos de instituições que adotaram 

sistemas (ILPI), porém associadas a atividades intergeracionais com propostas diferentes umas das 

outras. O objetivo deste estudo é compreender essas diferenças, analisar principalmente os pontos 

postivos, entrelaçar todas as informações de maneira adequada e aplicá-las em um único 

complexo:“A Vila”, um espaço intergeracional que oferece segurança, conforto, bem-estar e 

inclusão social. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento; grupos etários; idosos; intergeracionais 

 

 

VILA UNIVIDA - INTERGERACIONAL SPACE OF THE ELDERLY 

 

 

ABSTRACT 

 

The article reports the high growth of the elderly population in Brazil, which is a universal fact 

and points to the need for social, political and economic changes with the purpose of 

investments and the elaboration of institutions that meet the new demand, both in number of 

elderly people assisted, and the quality of care offered.  The long-term institution for the elderly 

(ILPI) needs not only to welcome the elderly but to welcome as many of them as possible, 

giving them the opportunity to be inserted in society naturally and to obtain a better quality of 

life. For this purpose, some correlates of institutions that have adopted systems (ILPI), however, 

are associated with intergenerational activities with proposals different from each other. The 

objective of this study is to understand these differences, to analyze mainly points of interest, 

to interweave all information in an appropriate way and apply them in a single complex, the 

village, an intergenerational space that offers security, comfort, well-being and social inclusion. 

 

Keywords: Aging; age groups; elderly; intergenerational 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A arquitetura, em sua essência, tem uma função social que se refere a construção de 

edificações seguras, confortáveis e que promovam o bem-estar ao homem, como indivíduo e 

ser social. Por meio da arquitetura será possível elaborar uma instituição de longa permanência 

para idosos (IPLI), uma vila – ou seja, um complexo intergeracional – em uma localização 

privilegiada, que se tornará muito mais atrativa e adequada ao convívio social se comparada 

com as existentes atualmente.  

Depois da análise da situação dos idosos em geral, incluindo os poucos que conseguem 

ser assistidos em uma instituição de longa permanência, e conhecendo o local proposto – o 

terreno do antigo aeroporto da cidade de Maringá – bem como, as necessidades de uma infra-

estrutura apropriada para atender os usuários, nasceu o ideal de elaborar um complexo 

intergeracional com acesso e convite à comunidade para participar dos vários espaços e 

para a realização de atividades intergeracionais entre crianças, idosos e universitários. O 

complexo contará com um respaldo de profissionais de diferentes áreas, como professores, 

enfermeiros, médicos, administradores etc. 

O objetivo geral do artigo é relatar a importância de inclusão social dos idosos, 

ressaltando a maneira como promove-la, por meio da relação entre os diferentes grupos 

etários. A relação intergeracional contribui para desenvolver laços de afetividade, troca 

de saberes, gerando aprendizagem espontânea por ambos os grupos e construindo relações 

de respeito que rompem as barreiras do preconceito. A relação intergeracional resgata a 

visão do idoso em relação à vida, o qual volta a se sentir útil e produtivo. Por outro lado, 

os outros grupos também se beneficiam em conheceras experiências vividas e contadas 

pelos idosos, para a partir delas elaborarem novos conceitos e organizarem objetivos e 

meios para alcançá-los.  

Os benefícios para a comunidade são vários: os moradores próximos ao complexo 

ganharão novos vizinhos, que tem muito a doar. Os espaços de acesso comunidade são 

interessantes a todos já que envolvem cultura, arte, lazer, esporte e uma infra-estrutura, 

que corresponde às necessidades de quem utiliza o entorno do complexo para convivência 

e lazer. Além do exposto, vale pontuar que essa área ganhará valorização imobiliária e 

histórica. 
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2 O AMBIENTE ARQUITETÔNICO NA LEITURA DO IDOSO 

 

2.1 ARQUITETURA E SEU PAPEL NA SOCIEDADE  

 

Arquitetura é um termo originário de duas palavras gregas, cujos significados são: 

“primeiro” ou “principal” para “ärchi” e “construção”para “técton”. Segundo Rebelho e Leite 

(2007), a arquitetura tem sua importante essência cravada no princípio da humanidade e, 

atualmente, recebe o nome de arquitetura da subtração. Os primeiros homens, os primatas, 

buscavam um local para proteção e repouso, abrigando-se em cavernas naturais. 

Posteriormente, passaram a escavar as formações rochosas e troncos grandes de árvores 

agregando estrutura as suas moradias. 

Com o passar do tempo, o homem evoluiu e surgiram os nômades, povo que durante 

milênios fixavam moradias temporárias em locais com abundância de recursos naturais até que 

esses findassem e, então, fossem obrigados a mudarem para outra região, transportando suas 

pequenas moradias. Essas eram coberturas de madeira revestidas com pele de animal que, mais 

tarde, aperfeiçoadas pelos orientais e africanos, deram origem às tendas. Atualmente, as tendas 

receberam novas tecnologias a fim de se adequarem à demanda na área da construção civil e na 

área dos esportes. 

A arquitetura sutilmente nasce do instinto de sobrevivência do ser humano que lhe 

confere a capacidade de se adaptar a locais muito diferentes um do outro e, assim, de entender 

e modificá-los com a finalidade de torná-los ideal para viver. 

 

O morar, hábito humano imemorial, encontra sua definição nos 

dicionários como o ato de permanecer ou de tardar em um lugar, sendo 

talvez a manifestação arquitetônica mais antiga e extensiva de que se tem 

notícia, bem como o artifício que possivelmente nos permitiu sobreviver 

frente aos desafios do meio, quando outros animais maiores em tamanho 

e capacidade física sucumbiram. (REBELHO; LEITE, 2007, p.1). 

 

No Brasil, se destacam os arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Em uma 

entrevista para a Revista Archdaily Brasil (2011, on-line)1, realizada por Joanna Helm, 

Oscar Niemeyer declara seu conceito de arquitetura: 

 
A meu ver, arquitetura é invenção. O arquiteto é um cidadão como outro 

qualquer; mantendo-se sempre livre para atender os mais diversos 

                                                           
1 Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/01-15179/archdaily-brasil-entrevista-oscar-

niemeyer>. Acesso em: 24 out. 2017. 

http://www.archdaily.com.br/br/author/joanna-helm
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programas a ele apresentados, deve permanecer atento à necessidade de 

mudarmos a sociedade, fazer emergir um mundo mais justo e solidário.  

 

Lúcio Costa se tornou mundialmente conhecido por desenvolver o projeto do 

plano piloto urbanístico de Brasília e é reconhecido como o primeiro arquiteto modernista 

do Brasil, o qual conceitua arquitetura como “construção concebida com a intenção de 

ordenar e organizar plasticamente o espaço em função de uma determinada época de um 

determinado meio, de uma determinada técnica e de um determinado programa” (COSTA, 

1995, p. 608). 

Portanto, com base no histórico e nos conceitos apresentados, a arquitetura é 

dinâmica na medida em que é alicerçada na cultura tradicional, seja de âmbito local ou 

mundial, visto que se adapta, se renova, evolui ou se inova, regida pelas transformações 

e evoluções de toda natureza da sociedade humana e segue firmada em sua principal 

função que é a de projetar espaços e edificações para o homem conferindo-lhe maior 

qualidade de vida. 

Partindo deste conceito é que se desenvolverá o estudo do planejamento da vila, 

ou seja, do complexo (ILPI), associado ao espaço intergeracional destinado aos grupos: 

idosos, crianças, universitários, o qual tem por intuito promover o acesso da comunidade. 

 

2.2 PONTO FOCAL 

 

O tópico Espaços Intergeracionais entre idosos, crianças, universitários e a 

comunidade foi inspirado no artigo “Programas intergeracionais partindo de indagações 

como: quão relevantes eles podem ser para a sociedade brasileira?” (FRANÇA, SILVA e 

BARRETO, 2010). Neste trabalho fica evidente que estimular a vivência entre grupos 

etários diferentes promove o rompimento secular do preconceito em relação à pessoa 

idosa, resgata a autoestima e, consequentemente, motiva a independência, a autonomia e 

a troca de valores em uma relação solidária, afetiva e que proporciona uma melhor 

qualidade de vida a todos os grupos envolvidos. A respeito disso, comentam França, Silva 

e Barreto (2010, p. 529),  

 

Uma das conclusões da Assembléia Mundial de Madri foi o reconhecimento da 

importância decisiva dos programas intergeracionais para o desenvolvimento 

social, a interdependência, a solidariedade e a reciprocidade entre as gerações. 

Um dos grandes benefícios destes programas é a quebra de preconceitos entre 

as gerações, tanto no âmbito cognitivo quanto no social e afetivo, mas outros 

benefícios culturais, psicossociais e de solidariedade poderão ser alcançados. 
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Amiúde, a proposta intergeracional tem por intuito aproximar a comunidade e os que 

participam dela (crianças, universitários e idosos), por meio da troca de experiências, 

percepções e conhecimento. 

 

2.3 QUESTIONAMENTOS  

 

Há um fenômeno sendo presenciado e provocando mudança no padrão 

demográfico mundial.De acordo com Araújo et al. (2010), o mundo envelhece: o número 

de pessoas com mais de 60 anos aumenta e a previsão para 2050 é atingir dois bilhões, 

sendo que países em expansão terão 80% da população senil. O percentual de idosos com 

80 anos que atualmente é de 11% alcançará 19%. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que cedeu dados 

ao jornal O Diário (2002, on-line)2, a cidade de Maringá alcançou 349.796 habitantes, 

sendo que 5,18% correspondem a idosos com idade acima de 69 anos e 3,49% são crianças 

menores de 3 anos. Em relação ao Censo de 2000, houve um crescimento da população de 

idosos acima de 69 anos de 1,45%, enquanto que a população infantil, menores de 3 anos 

caiu para 0,86%. 

O Brasil, em 1960 veio sofrer um acréscimo considerável da população idosa, 

fruto posterior à industrialização e de todas as mudanças sociais decorrentes, como a 

inclusão da mulher no mercado de trabalho, o avanço da medicina e uso de medicação 

para cura de doenças. 

 
O Brasil maltrata aqueles que ajudaram a construir a história. A 

marginalização começa pelo valor irrisório de 180,00 R$ pago pela 

Previdência, salário da grande maioria deles.Outra prova do descaso e do 

desprezo ao idoso, é que muitos são depositados e esquecidos em asilos 

pelas próprias famílias (COSTA, 2002, on-line). 

 

Ana Maria Feltrin, coordenadora da terceira idade em Maringá, relata que a 

Fundação de Desenvolvimento Social e Cidadania desenvolveu projetos que atingem 

apenas 600 idosos, enquanto nos registros constam 20 mil idosos situados na região. 

Feltrin alerta que a baixa-estima entre os idosos é decorrente do escasso carinho da 

família. Esse conceito é reforçado pelo Dr. Rubens Bensaude Rugna, segundo geriatra do 

                                                           
2 Disponível em: <http://maringa.odiario.com/maringa/2002/01/o-idoso-pobre-e-marginalizado-diz-

geriatra/31187/>. Acesso em: 24 out. 2017. 
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Brasil, que atua em São Paulo há 50 anos, hoje com 76 anos, trabalha 10h por dia, além 

de fazer atividades físicas.  

Segundo Rugna (2002), o desprezo familiar e social leva o idoso a sentir que não 

é amado e que não é produtivo, desenvolvendo intensa baixa autoestima. Comumente, 

segundo o autor, o idoso pobre ser desprezado a ponto de tentar o suicídio passivo, ou 

seja, se nega a tomar medicação, enquanto que o idoso rico, por interesse financeiro da 

família, é bajulado. Muitos idosos sofrem maus tratos e suas opiniões são ignoradas 

diariamente no seio dos familiares. Devido à idade e condições em que vive, surgem 

limitações que variam de intensidade e ordem, as quais podem ser de caráter físico, 

mental, emocional, social e financeira. 

Maringá, possui várias instituições que cuidam de idosos, porém, instituições de 

longa permanência há apenas 12. Entre elas, uma é gerida pela Rede Sócio Assistencial 

do Município, três são gestões das Organizações da Sociedade Civil Sem Fins lucrativos, 

e 8 são organizações privadas. Existem as instituições com sistema Centro-dia, sendo uma 

por gestão municipal, duas por entidades sem fim lucrativos e as outras 6 são programas 

de convivência. Todas as instituições e programas são regidas pelo conceito tradicional , 

ou seja: 

 

Defini “instituição total” como local de residência e trabalho, onde um 

grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da 

sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam uma 

vida fechada e formalmente administrada. Nesse espaço os indivíduos se 

tornam cidadãos violados em sua individualidade, sem controle da 

própria vida, sem direito a seus pertences sociais e à privacidade, com 

relação difícil ou inexistente com funcionários e o mundo exterior.  

(ARAÚJO et al., 2010, p. 253). 

 

Partindo das informações expostas, conclui-se que a “instituição total” leva o 

idoso ao isolamento, à exclusão social. Maringá não possui nenhuma instituição ou 

programa que atue com atividades intergeracionais. O número de idosos atendidos é 

mínimo, fato que não corresponde à demanda registrada. Portanto, embora envelhecer seja 

uma vitória para a humanidade, este processo requer intensas transfigurações sociais, 

econômicas e políticas de responsabilidade dos governantes. Assim, será possível assistir 

o maior número possível de idosos de maneira coerente com a atual realidade do grupo 

etário, sem deixar de conciliar os programas com outros grupos etários para que todos 

alcancem uma melhor qualidade de vida. 
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2.4 JUSTIFICATIVA 

  

A instituição de longa permanência para idosos (IPLI) é fruto das necessidades 

sociais, sendo objeto de seu controle e, assim, “passível de ser influenciada pela 

instituição e modificada segundo suas necessidades” (ARAÚJO; SOUZA; FARO, 2010, 

p. 258). Portanto, o estudo do projeto para desenvolver a vila para idosos com intuito de 

incluí-lo na sociedade, por meio da relação intergeracional em um espaço planejado, foi 

inspirado em alguns conceitos, como: 

 

[...] a atividade, a participação, o convívio social são condições 

significativas para um envelhecimento saudável bem adaptado e feliz. Os 

modelos de uma velhice valorizada são representados por idosos que 

enfrentam desafios, fazem projetos para o futuro, mantém uma agenda 

repleta de atividades, mostram-se criativos, joviais e relutam aposentar-

se (MASCARÓ, 1997apudBESTETTI,2002, p. 41). 

 

Na primazia da ruptura de pré-conceitos depreciativos a respeito da pessoa do 

idoso ou do envelhecimento, o principal pensamento exalta que o conhecimento perdura 

a vida toda, conforme afirmam Ludke et al. (1986, p.18): “[...] conhecimento não é algo 

acabado, mas uma construção que se faz e refaz constantemente, visando à descoberta”  

(apud SESC, 2006). 

Fica, no entanto, a instituição incumbida por gerar às diferentes classes etárias a 

aprendizagem, a socialização, a transmissão de valores, de ternura, de carinho, 

promovendo alegria e uma vida saudável e prazerosa. A relação intergeracional é essencial 

para devolver no idoso o direito de vida ativa a partir da sua participação no meio em que 

vive. 

Para Hockey (1995 apud SESC, 2006), enquanto a dependência física e mental 

das crianças é socialmente aceita e até mesmo valorizada, o mesmo não se dá em relação 

às fases seguintes da vida. Por meio do método de ensino, motiva-se a criança a elaborar 

seus pensamentos, seus valores, sua visão, suas metas de acordo com a convivência 

socializada no ambiente em que está inserida. As crianças são mais incitadas a elaboração 

de conceitos do que o idoso. 

 

O velho, ao contrário, é forçado a perder o interesse porque se lhe retiram 

os objetos, a ação e a palavra, empobrecendo-lhe as mediações sociais 

pela retirada das instituições e porque essas já não oferecem estimulantes 

objetivos em torno dos quais se formam o pensamento, a linguagem e os 

sentimentos (BOTH, 2000, p. 38apud SESC, 2006, on-line). 
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O convívio intergeracional resgata o vigor pela vida, produz segurança, 

independência, gera laços de amizade, afeto, parceria, solidariedade em todos evolvidos 

na dinâmica.  

 

O diálogo das gerações vem contribuir para a garantia da emancipação 

das pessoas; ele não se alicerça em comunidades esvaziadas de sua 

própria condição cultural, mas ao contrário, sustenta-se nela e propicia 

visibilidade existencial às gerações mais jovens (BOTH, 1999, p.49 apud 

SESC, 2006, on-line). 

 

De acordo com Araújo, Souza e Faro (2010), a convivência no meio dos idosos 

institucionalizados estabelece laços de afetividade, companheirismo e respeito entre os 

mesmos, que além de se sentirem munidos para confrontar todas as adversidades, firmam-

se uns nos outros como sendo da própria família.  

 
Na ação e no discurso, os homens mostram quem são, revelam ativamente 

suas identidades pessoais e singulares, e assim apresentam-se ao mundo 

humano, enquanto suas identidades físicas são reveladas, sem qualquer 

atividade própria, na conformação singular do corpo e no som singular da 

voz (ARENDT, 1989, p. 192 apud SESC, 2006, on-line). 

 

Portanto, é um privilégio desenvolver um projeto de um espaço destinado à 

moradia permanente para idosos, o qual se propõe promover atividades intergeracionais 

entre idosos, crianças, universitários e a comunidade, além de trazer grandes benefícios a  

todos, ao local em específico e à própria cidade, tornando-se uma instituição de referência 

e pioneira em um projeto de importância substancial, não só para os participantes, mas 

para a sociedade em nível regional, estadual e nacional, visto que não há nenhuma 

instituição (ILPI) no Brasil que desenvolva esses ideais. 

 

2.5 ENVELHECER 

 

A humanidade é privilegiada ao conquistar a longevidade. Este é um fenômeno 

de cunho positivo, benéfico, quando visto como a fase de desfrutar do que se construiu, 

de transmitir experiências, aprender o novo e viver, não só cuidando da saúde física e 

aguardando a morte, mas também de viver de maneira saudável, contemplando o vigor da 

vida. 

De acordo com Groisman (1999), há várias vertentes que se misturam e 

corroboram para fazer da velhice um transtorno social. Conforme nos apresenta o referido 

autor, “um problema social é, antes de tudo, uma construção social” (DEBERT, 1994 apud 
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GROISMAN, 1999, p. 68). Supõe-se, portanto, que não é apenas uma questão de 

modificação demográfica, mas há muitos elementos que entrelaçados e somados subtrai a 

velhice do âmbito individual e o adiciona ao âmbito de cunho público. 

Em evidência, o nicho da população idosa cresce, consideravelmente, e a 

estimativa é: 

O número de idosos com 80 anos ou mais pode passar de 19 milhões em 

2060, um crescimento de mais de 27 vezes em relação a 1980, quando o 

Brasil tinha menos de 1 milhão de pessoas nessa faixa etária (684.789 

pessoas). Na projeção para 2016, o país contabiliza 3.458.279 idosos com 

mais de 80 (IBGE, 2016 apud AGÊNCIA BRASIL,2016, on-line). 

 

O processo de envelhecimento humano, segundo a psicóloga e gerontóloga Elvira 

C. Abreu e Mello Wagner, citada por Mascaró (1997), pode ser especificado em diversas 

idades, seja do ponto de vista: cronológico, biológico, social e psicológico. Portanto, o 

envelhecimento está atracado ao contexto geral de vida do indivíduo, podendo apresentar 

uma degradação ou uma idade maior ou menor, dependendo das condições gerais vivida 

pelo mesmo. 

Atualmente, apenas quando se atinge idade avançada é que fica evidente o 

envelhecimento físico aparente. Porém, entre 20 e 30 anos iniciam-se as transformações 

orgânicas, físico e mental, estas podem ser morosas, por meio de intervenções preventivas, 

ou seja, pelo uso de alimentos nutritivos e treino físico regular apropriado. É comum 15% 

idosos apresentarem depressão que, em geral, está aliada ao pesar de supressão de pessoas 

ou patrimônio. Os recursos para amenizar ou curar os sintomas são os remédios 

antidepressivos em conjunto com a psicoterapia, porém a inclusão social agregada ao 

treino físico regular são essências para eliminar o quadro de prostração, ansiedade, 

isolamento e depressão (BESTETTI, 2002, p 43-49). 

Rugna (2002) recomenda e coloca em evidência amor, carinho e atenção dos entes 

à opinião do idoso. Salienta, ainda, sobre a importância da relação intergeracional, 

descrevendo uma lista de atividades como ações eficientes para o bem-estar geral do 

mesmo: 

 

Não é difícil contribuir para a saúde física e psicológica da terceira idade. 

O amor é o primeiro ingrediente da receita que pode tornar o idoso muito 

mais feliz e saudável. Eles precisam conviver com jovens e trocar 

experiências. Falar do que aprenderam e saber das coisas novas que estão 

acontecendo. [...] família dê voz aos idosos. Eles são ignorados num 

canto e nunca podem dar palpites. Precisam de carinho da família e da 

sociedade também. A prática de esporte como caminhada e 

hidroginástica. A dança, o sexo e atividades que façam o cérebro 
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trabalhar são fundamentais. Eles têm que balançar o corpo. O sexo 

diminui, mas não acaba (RUGNA, 2002 apud COSTA,2002, on-line). 

 

Atividades intergeracionais, como propõe o geriatra Rugna, fazem parte de alguns 

projetos que alcançaram resultados positivos. No Brasil, o Projeto “Era uma vez... 

Atividades Intergeracionais” foi desenvolvido pelo Serviço Social do Comércio (SESC) e 

reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU). O projeto utiliza o livro como 

ferramenta de socialização e conversação, mobilizando tarefas em grupo de crianças, 

adolescentes e idosos. Esta atividade estimula a troca de experiências, promovendo a 

reflexão e o diálogo de conceitos pré-estabelecidos para, por fim, alimentar uma nova 

visão a respeito longevidade. Ademais, promove o prazer pela leitura, aguça a 

criatividade, a naturalidade e clareza na expressão oral. Esse ideal reforçado por Lajolo 

(1993, p. 51), em que afirma que “o texto realiza o milagre de aproximar o inaproximável” . 

Um saber fortemente pré-estabelecido por meio da literatura infantil tradicional 

tem relação com a imagem torpe da pessoa idosa, tanto em relação a sua aparência física 

– taxada como sendo sempre “feia” – quanto ao seu caráter maldoso – representados por 

madrastas infelizes e bruxas más. Essa imagem é transferida de linhagem a linhagem. 

Assim, compete a essa geração romper e desconstruir a imagem negativa que se tem da 

pessoa idosa por meio das atividades intergeracionais. Portanto, os livros escolhidos de 

literatura brasileira apresentam um conteúdo saudável e positivo em relação ao idoso, nos 

quais ele convive com outras gerações e é um transmissor de experiências e sabedoria. 

O ápice do projeto é realizar atividades extra-familiares entre os diferentes grupos 

etários, minando a exclusão do idoso e fazendo-os refletir sobre a constituição de guetos. 

 

Com esse projeto, o SESC preconiza o atendimento em uma área pouco 

explorada institucionalmente - o trabalho conjunto entre duas gerações 

através de uma ação intencional, sistematizada e preventiva, que enseja 

e reforça mudanças comportamentais e ideológicas na sociedade (SESC, 

2006, p.71). 

 

Reforçando a ideia das atividades intergeracionais, na Holanda, na cidade de 

Deventer, foi desenvolvido, em 1945, um projeto que deu certo. Criado por um estudante, 

Onno Selbalch, o qual encontrava-se descontente com o barulho no alojamento oferecido 

pela universidade. Foi, então, que criou um projeto que chamou de "intercâmbio", o qual 

seguindo alguns critérios pré-estabelecidos são selecionados universitários, da 
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universidade de Saxion e Windesheim que poderão morar na Casa de Repouso Humanitas 

gratuitamente, e em troca doam 30 horas mensais de atividades com os idosos. 

Figura 1: Jovens universitários e idosos interagindo 

 

Fonte: Viver na boa (2015, on-line)3 

 

São múltiplas e diferentes tarefas que os universitários executam segundo o 

desejo, necessidade e habilidade de cada um e de ambos os grupos. Por exemplo, podem 

realizar atividades como grafite, informática, leitura, compras, preparo de refeição, 

televisão, entre outras. O projeto é de grande sucesso, na medida que por meio da troca 

de vivência de ambas as gerações, se torna acolhedor, estimula a afetividade entre os 

grupos, evita o isolamento dos idosos, diminui casos de depressão, gera a inclusão social 

e rompe com o preconceito em relação ao envelhecimento. Outros países já estão 

aplicando projetos que se assemelham ao “intercâmbio de gerações”. Como exemplo a 

França, Estados Unidos e Reino Unido. 

A USP adotou o projeto Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI), fundado 

pela professora Ecléia Bosi, emérita do Instituto de Psicologia (IP). O foco do projeto é 

interagir idosos com jovens, por meio da busca de novo conhecimento, ou do 

aperfeiçoamento. Motivar a convivência e transmissão de saberes, mesmo quando se trata 

de trabalhadores de diferentes segmentos, como: trabalhador manual e outro intelectual, 

podendo ser até empregado e patrão juntos, dividindo experiências como alunos. 

Ecléia Bosi ressalta que muitos dos estudantes idosos são calouros: “o que eu 

acho mais importante nesse projeto é a convivência do jovem com esse idoso. De repente, 

eles estão juntos procurando conhecimento, fazendo trabalhos, seminários e trocando 

ideias, tudo isso é muito valioso (BOSI, 2016 apud RAMOS, 2016)  

                                                           
3 Disponível em: <http://www.vivernaboa.com.br/amores/conheca-casa-de-repouso-na-holanda-que-

abriga-estudantes-em-troca-de-companhia//>. Acesso em: 24 out. 2017. 
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Ainda na Holanda, em Providence Mount St. Vicent, em Seattle, o projeto 

intergeracional uniu a casa para idosos a uma creche para crianças de até 5 anos, que 

interagem durante 5 dias da semana por meio de atividades orientadas por professores. 

 

Figura 2: Crianças e idosos compartilhando da mesma atividade 

 

Fonte: Viver na boa (2015, on-line)4 

 

A instituição hospeda permanentemente mais de 400 idosos e recebe crianças que 

tornam o lugar acolhedor. Mutuamente, crianças e idosos trocam carinho e atenção, além 

de aprenderem com a bagagem de experiência, esse relacionamento gera nas crianças 

admiração e respeito, estimula a percepção da naturalidade quanto ao processo de 

envelhecimento e a sensibilidade em relação à dor, sofrimento, limitações e deficiências 

das pessoas. Esse convívio intergeracional se configura como uma “ponte de mão dupla”, 

um agir. “A ação e o discurso são os modos pelos quais os seres humanos se manifestam 

uns aos outros, não como meros objetos físicos, mas enquanto homens" (ARENDT, 1989, 

p. 189). 

Diante de tantos benefícios alcançados pelo relacionamento intergeracional, por 

meio de um programa metódico de dinâmicas orientadas a fim de atingir a inclusão social 

das gerações em questão, é importante a preocupação com a estrutura física necessária 

para realizar as atividades de maneira eficiente. As edificações voltadas para os idosos, 

com fins de promover a inclusão social e a melhor qualidade de vida às gerações 

envolvidas nos projetos devem proporcionar uma estrutura adequada às necessidades. Para 

ilustrar a questão aludida existem algumas instituições que obtiveram sucesso, entre elas, 

estão: 

 

 

                                                           
4 Disponível em: <http://www.vivernaboa.com.br/amores/imagine-mesmo-lugar-um-lar-para-idosos-e-

uma-creche/>. Acesso em: 24 out. 2017. 
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Figura 3: Edificações especializadas para receber os idosos 

 

Fonte: Mistura Urbana (2015, on-line)5. 

 

Denominada de Hogeweyk, se assemelha a uma vila e foi elaborada para acolher 

idosos com demência, peculiarmente, Alzheimer. O projeto é de autoria do arquiteto: 

Molenar & Bol & VanDillen (2009). Situada no município de Weesp, na Holanda, com 

uma área de aproximadamente uma quadra, são 4 acres de terra. Atende 152 moradores, 

conta coma presença de 250 funcionários e é formada por 23 casas. As casas, tanto no 

exterior quanto no interior, são dotadas de arquitetura residencial, remetendo a sensação 

de lar, de ambiente familiar.  

A vila oferece serviços diversos, como clínica com atendimento médico 

especializado. Agrega ao espaço a Avenida Boulevard, constituída de lanchonete, café, 

teatro, mercado, farmácia, bares noturnos, entre outros, promove vida social ativa normal. 

Em especial, neste caso, a parte comercial é fictícia, mas funciona, proporcionando 

motivação para o lazer, a cultura e a interação social. A interação com a comunidade 

ocorre de forma natural, por meio das áreas externas de jardim, lazer e circulação. São 

áreas arborizadas, com locais para descanso, caminhadas, jogos, convivência e diversão. 

Ainda na Holanda, há o Complexo Habitacional e de Saúde Eltheto, o qual se 

pode visualizar nas figuras, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Disponível em: < http://misturaurbana.com/2015/02/conheca-de-hogeweyk-a-vila-projetada-para-

pessoas-com-demencia-e-alzheimer/>. Acesso em: 24 out. 2017. 
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Figura 4: Eltheto – Complexo Habitacional e de Saúde 

 

Fonte: Archdaily (2016, on-line)6. 

 

Foi projetado pelos arquitetos Remko Remijnse e Rocco Reukema, em 2015, com 

uma área de 20.000 m², a localização se dá na Karel Doormanstraat 36, 7461 ER Rijssen, 

Holanda. Nele, a arquitetura é dinâmica, se compõe de 4 tipos de formas diferentes onde 

cada tipo se destina às necessidades peculiares dos habitantes idosos. A arquitetura se 

sobressai em relação ao entorno, porém se integra a comunidade a qual se constitui de 

uma área residencial, verde, industrial e com importantes avenidas no entorno, além do 

terminal de transporte próximo. 

Outros elementos que promovem a integração com a comunidade é a presença de 

uma creche, um centro de saúde de acesso comunitário, espaço de meditação, mercado, 

restaurante, biblioteca, salão de beleza, escritórios e áreas externas comuns, que são 

arborizadas com espaços para jogos, esportes, lazer, descanso, entre outros. 

No Brasil, em São Paulo, no bairro Paris, se encontra a Vila dos Idosos. Essa Vila 

foi desenvolvida com base no Projeto Morar no Centro e elaborado pela empresa 

Arquitetura e Urbanismo: Vigliecca & Assoc, 2003-2007, a pedido da Companhia 

Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP). A área de intervenção é de 7.270 

m² e a área construída é de 8.290 m², localizada no perímetro central de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Disponível em: < https://www.archdaily.com.br/br/784454/complexo-habitacional-e-de-saude-

eltheto-2by4-architects>. Acesso em: 24 out. 2017. 
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Figura 5: Projeto “Morar no Centro” 

 

Fonte: Vigliecca &Assoc. (2003, on-line)7 

 

A inclusão social é o objetivo do projeto Morar no Centro na Vila dos Idosos. A 

localização do espaço permitiu e estimulou a socialização entre seus usuários e a 

comunidade. Além disso, a criação da Biblioteca Pública Adelpha Figueiredo, como um 

espaço aberto aos diferentes públicos, foi essencial para atrair e acolher a população, 

tornando-se referencia na cidade.  

A Vila conta com abundante circulação horizontal, que motiva maior fluxo dos 

moradores e, consequentemente, o convívio e a interação entre estes. Os espaços de 

convivência, com muita área verde e espelho d’água, promovem a sociabilidade, as 

atividades de lazer e a integração com a comunidade. 

Considerando as edificações e os projetos intergeracionais citados, pode-se 

evidenciar que estes possuem aspectos em comum que deverão ser aplicados na proposta 

de projeto da Vila Univida. Como exemplo disso, há a construção de ambientes de 

convivência que se constituem como os principais promotores de diversas atividades de 

socialização entre os moradores e a comunidade, permitindo, por fim, o alcance do 

objetivo dessas instituições: a inclusão social dessa classe etária, que atualmente é 

desprezada ou considerada inativa.  

Outro quesito é a localização, “rege o conceito Morar no Centro”, em relação ao 

entorno, que não estão isolados, mas, ao contrário, estão situadas entre avenidas de bom 

fluxo, que levam a um contexto com bairros, residências, comércios, indústrias e até áreas 

verdes. Portanto, se encontram inseridas na comunidade. Há também os diversos serviços 

oferecidos, sejam eles de ordem cultural, esporte, lazer, comércio, beleza pessoal, 

entretenimento, entre outros. 

                                                           
7 Disponível em: <https://pt.slideshare.net/lucpaixao/vila-dos-idosossp>. Acesso em: 24 out. 2017. 
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É de suma importância salientar que o objetivo do projeto proposto não o de 

apenas abrigar e assistir os idosos até o momento da morte. O cerne deste trabalho é propor 

uma estrutura que agreguem serviços de saúde, creche e alojamento para idosos e 

universitários, possibilitando o viver bem e com dignidade. Neste sentido, busca-se 

projetar um espaço que promova a inclusão social intergeracional entre idosos, crianças e 

acadêmicos, visando integração entre os diferentes grupos com a comunidade. A partir do 

desenvolvimento de conceitos de produtividade e sociabilidade, poderá se elevar a 

autoestima dos usuários que, por conseguinte, se sentirão vivos e com consciência do 

próprio valor.   

A fim de atingir esse propósito, o local destinado para a implantação do projeto 

está no Paraná, na cidade de Maringá, na zona 8, Jardim Aeroporto. Trata-se do terreno 

do antigo aeroporto – Gastão Vidigal – de Maringá. O local encontra-se entre vias arteriais 

e coletoras, próximo a rodovias e os limites com a cidade de Sarandi. É um local de grande 

evidência e em seu entorno há vários pontos de referência importantes, como: Terminal 

rodoviário, Hospital Santa Casa, Unicesumar, Hospital Municipal, Posto da Polícia 

Federal, Tribunais TRT e TER, entre outros. 

O terreno é plano, extenso e possui dimensão abundante. Além disso, é de fácil 

acesso para toda a população e, embora esteja desativado, é frequentado pelos moradores 

do entorno e por usuários de bairros distantes. Para a população, o espaço destinado ao 

antigo aeroporto tem especial valor histórico, aliado ao valor de pertencimento e uso com 

fins de lazer, esporte e convivência social, conferindo, portanto, um espaço de integração 

social, essencial ao bairro, à cidade, à região. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A integração entre crianças, idosos e universitários tem substancial importância 

na medida que valoriza e potencializa trocas de diversas habilidade específicas de cada 

faixa etária. Entre os benefícios gerados, proporciona-se prazer, melhorias a saúde, 

elevação do humor e favorecimento da autoconfiança e da autoestima em ambos os 

grupos.  

Os programas intergeracionais firmam um elo entre os grupos.  Segundo Brandão 

et al. (2006), os idosos ao relatarem suas experiências, transmitem fundamentos, 

segurança e diretrizes às crianças. Por outro lado, a criança transborda euforia, ternura, 

autenticidade e, em sua maioria, não demonstram preconceito em relação à aparência dos 
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idosos. Assim, esse convívio tende a contagiar e gerar bem-estar, melhorando a qualidade 

de vida de ambos os grupos.  

Atualmente, a cidade de Maringá não possui nenhum centro de integração entre 

idosos, crianças e universitários. Como a região trata-se de uma cidade universitária, 

acolher e alojar universitários de outros municípios é benéfico para suas famílias. Se 

tratando dos idosos, estes poderão desfrutar de companhias diversas e compartilhar novos 

saberes, transpondo suas experiências de vida e conhecimentos.  

Segundo pesquisa efetuada em outubro de 2016, por meio do método “mapas 

mentais”, realizado com 36 pessoas na Praça Salgado Filho, em frente ao terreno do antigo 

Aeroporto Gastão Vidigal, localizado na avenida Gastão Vidigal, o local não oferece 

infraestrutura básica adequada que atenda às necessidades dos frequentadores, como água, 

banheiros, bancos, praça de alimentação etc.  

Portanto, atualmente, o uso do local é inadequado. Porém, este ambiente trata-se 

de um espaço estimado por ser de fácil acesso para os moradores do entorno e de outros 

bairros, como confirmado nos dados coletados. Além disso, este possui valor histórico e 

de pertencimento populacional e, hoje, é uma área de convivência, esporte e lazer para 

famílias e grupos de amigos.  

Tendo em vista a relevância supracitada, esse trabalho buscará criar um espaço 

em que seja viabilizado o convívio entre as categorias, beneficiando toda a comunidade 

ao oferecer um local seguro de assistência e apoio à infância, juventude e velhice. Além 

disso, essa edificação resultará na valorização da área e promoverá, para a cidade, em 

contexto geral, mais uma referência social pioneira no Brasil.  
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