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ECOEFICIÊNCIA SOCIAL: PROGRAMA INTERGERACIONAL PARA IDOSOS E 

CRIANÇAS DE MARINGÁ  

 

 

RESUMO 

 

O presente projeto trata da pesquisa que se intitula “Ecoeficiência Social - Programa 

Intergeracional para Idosos e Crianças de Maringá”, a qual desenvolve o 

planejamento de um Programa Modelo que será base para o desenvolvimento de 

um equipamento público – Centros de Convivência, destinado a Idosos (indivíduos 

com mais de 60 anos) e Crianças (02-06 anos), incluindo seus cuidadores e 

familiares, afim de promover cultura, lazer e qualidade de vida para esse público. O 

objetivo desta pesquisa é elaborar uma proposta de edificações interligadas em uma 

rede socioassistencial e funcional para toda a cidade de Maringá capaz de promover 

principalmente a convivência entre as duas gerações, e de serem implantadas em 

áreas de maior demanda no município. A pesquisa será baseada em dados 

coletados sobre o público alvo, suas necessidades, a quantidade de pessoas, as 

maiores concentrações, quais regiões são mais debilitadas e sem assistência, assim 

como será pautada em particularidades e em estudos de casos desses segmentos. 

Palavras-chave: Convivência, Intergerações, Programa Socioassistencial.  

 
SOCIAL ECO-EFFICIENCY: INTERGENERATIONAL PROGRAM FOR ELDERLY 

AND CHILDREN OF MARINGÁ 
 
ABSTRACT 

 
The present project is about the research entitled "Social Eco-efficiency - 

Intergenerational Program for the Elderly and Children of Maringá", which is  planning 

of a Model Program that will be the basis for the development of a public facility for the 

elderly, over 60 years old, and children , 02 through 06 years old, including their 

caregivers and family members, in order to promote culture, leisure and quality of life for 

this public. The objective of this research is to propose the construction of 

interconnected buildings for assistance and functional network for the whole city of 

Maringá, and mainly to promote the coexistence between the two generations, being 

able to be implanted in areas of greater demand in the city. The research will be based 

on data collected on the target audience, their needs, number of people, higher 

concentrations, regions which are more debilitated and unassisted, as well as on 

particularities and case studies of these segments. 

 

Keywords: Coexistence, Intergeneration, Social assistance Program. 



 
 

1. INTRODUÇÃO 

O aumento da população idosa no mundo é um fato recorrente e muitas 

vezes ignorado na maioria das sociedades atuais. Com a descoberta de novas 

tecnologias na área da saúde, principalmente, a expectativa de vida da população 

aumentou e as cidades não se adaptaram em questões de equipamentos acessíveis 

e de assistência, que envolvam os idosos e seus direitos sociais. Esses ficam 

fadados ao isolamento de suas casas e asilos, sem uma expectativa de vida social. 

Além deste o outro grupo analisado será o de crianças, principalmente de 02 a 06 

anos, que necessitam de uma maior assistência por causa da pouca idade, e por 

conta disso, na maioria das vezes, são, “excluídas” de Centros de Contraturnos e de 

Convivência Comunitária, que priorizam crianças maiores e adolescentes.  

Esta pesquisa propõe-se então, a avaliar o desenvolvimento de uma rede 

socioassistencial de Centros de Convivência entre essas duas gerações. 

Lucio Costa (2011, p.21), em seu livro “Arquitetura”, define 

[...] a arquitetura como construção concebida com o propósito de organizar e ordenar 

plasticamente o espaço e os volumes decorrentes, em função de uma determinada 

época, de um determinado meio, de uma determinada técnica, de um determinado 

programa e de uma determinada intenção. 

Nesta perspectiva, visando à integração desses dois públicos, a edificação 

será concebida de tal forma que possibilite o desenvolvimento de arte, cultura, lazer, 

esporte e atividades que serão realizadas de forma conjunta, promovendo, assim, 

uma interação benéfica e mútua entre essas duas gerações. 

Entretanto, projetar apenas uma edificação de Centro de Convivência para 

uma cidade do porte de Maringá seria insuficiente para a demanda da cidade e não 

atingiria a população como um todo. 

Diante dessa problemática, a pesquisa enfocará na criação de um Programa 

Modelo, que guiará a execução de diversas unidades de centros em diferentes 

localidades do município, formando, dessa maneira, uma rede que objetiva 

beneficiar a cidade em geral, melhorando não somente a qualidade de vida dos 

idosos e das crianças, mas também de seus cuidadores, familiares e da sociedade 

em geral. 
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2. Público-Alvo 

2.1. Idoso  

Atualmente, a concepção de idoso apresenta várias definições. De acordo 

com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2003), é considerado idoso, todo 

indivíduo com a faixa etária de 60 anos ou mais. 

Por sua vez a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2003 apud 

BRASIL, 2006, p. 8) define envelhecimento como: 

“um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não 

patológico, de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os membros 

de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao 

estresse do meio-ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de morte”. 

Entretanto a determinação de uma idade não é um fato que se pode 

generalizar, pois o envelhecimento não é um processo igual para todo ser humano, 

“[...] o envelhecimento sofre influência dos processos de discriminação e exclusão 

associados ao gênero, à etnia, ao racismo, às condições sociais e econômicas, à 

região geográfica de origem e à localização de moradia.” (BRASIL, 2006, p. 8) sendo 

assim deve-se levar em conta todo o contexto social e econômico de uma região 

quando se trata do idoso. 

Para a sociedade em geral, quando se fala da pessoa idosa, idealizam-se, de 

modo geral, dois perfis. Primeiramente, pensa-se no idoso ativo, que terminou de 

criar os filhos, aposentou-se e, no momento, dedica o seu tempo em busca de 

realizações pessoais, frequentando Universidades da Terceira Idade e Centros de 

Convivência de Idosos, entre outros. O outro, por sua vez, seria o idoso “mais 

velho”, que possui algum tipo de dependência física e/ou mental, causada, por 

exemplo, por doenças, acidentes e/ou estresse emocional, fatores capazes de 

ocasionar uma condição patológica que requer assistência, em tempo integral, ou 

não, de familiares e/ou instituições. 

Ainda segundo a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 283, de 26 de 

setembro de 2005, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

define a pessoa idosa de acordo com o grau de dependência, sendo considerados 

de Grau I, os idosos independentes, mesmo que necessitem de equipamentos de 
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autoajuda, como bengala, andador, aparelho auditivo, óculos, cadeira de rodas ou 

outros semelhantes; Grau II, idosos que tenham dependência em até três atividades 

de autocuidado diários, como higiene, mobilidade e alimentação, sem 

comprometimento intelectivo e, por fim, os pertencentes ao Grau III, que são os 

idosos que possuem total dependência em atividades de autocuidado e ou com 

comprometimento intelectivo. Ainda há o idoso autônomo, que consegue realizar 

total domínio de decisões e sobre sua vida. (BRASIL, 2005).  

 

2.2. População Idosa como Problema Social 

2.2.1 - Crescimento da População Idosa 

A preocupação com o crescimento dessa população no Brasil, é um fato 

recente. “A compreensão do aumento da população idosa no Brasil, se deu a partir 

da década de 1960, em especial, a migração das famílias das zonas rurais para as 

cidades” (DUARTE; MOREIRA, 2016 , p.153). Ademais pode-se dizer que políticas 

direcionadas especificamente para esse público são ainda mais recentes: um 

exemplo é o Estatuto do Idoso, conjunto de normas que regulam e ampliam os 

direitos dos cidadãos com 60 anos ou mais, o qual foi sancionado somente em 2003.  

Em conjunto com o entendimento recente sobre a velhice e a percepção das 

ações que a sociedade deve fazer para que este processo se torne aceitável perante 

todos, tem-se outro fato que não pode ser ignorado, o de que a população idosa no 

Brasil vem crescendo consideravelmente nas últimas décadas, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 Em reportagem para a revista eletrônica Agência Brasil, em Outubro de 2016, 

Vinícius Lisboa escreve: “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).” 

E ainda, na grande maioria dos casos, esses cidadãos são tratados com 

descaso, pois: 

“Agora passam a fazer parte de um grupo social diferente, que as separa da classe 

ativa e produtora, onde não sobrarão outras alternativas a não ser a televisão, os 
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programas de rádio e passeios à pé ou motorizados, como formas de passar o tempo 

e diverte-se.” (BESTETTI, 2002 apud SIMÕES, 1994, p. 39-40) 

Por conta de todos esses motivos, zelar por um envelhecimento saudável e 

mais interativo com a sociedade deve ser de relevante interesse social, já que a 

velhice deve deixar de ser vista como um fardo e passar a ser uma vista como uma 

conquista que permeia a vida do ser humano. 

 

2.2.2 - Idosos que sofrem de abusos e abandonos  

Com o crescimento urbano e as alterações sociais e econômicas, 

principalmente relacionadas às mulheres, que passaram a trabalhar fora, mudaram-

se os hábitos familiares, os quais, por sua vez, atingiram a questão da moradia do 

idoso. Historicamente no Brasil, havia o costume de se manter o núcleo familiar 

vivendo junto. Desse modo, grande parte da família vivia sob o mesmo teto, situação 

que fazia com que os idosos fossem cuidados pelos próprios parentes, 

independente do padrão econômico familiar.  

Com essa mudança, tanto social quanto econômica, atualmente os laços 

familiares foram enfraquecidos. As crianças têm pouco contato com seus avós, os 

mais jovens estão sempre ocupados trabalhando ou estudando, restando ao idoso, 

somente alguns encontros esporádicos nos fins de semana, sobrando apenas a 

solidão e reclusão nos outros dias.  

Assim sendo, tornou-se uma alternativa para os familiares desses idosos 

enviarem-nos para instituições privadas, como asilos, com a finalidade de não terem 

de “se preocupar” com eles em período integral. As famílias menos favorecidas, que 

não têm condições de pagar o custo alto dessas instituições, buscam, na maioria 

das vezes, auxilio em programas assistenciais do governo ou em organizações sem 

fins lucrativos. 

Há ainda casos de idosos que vivem em situações críticas, pois sofrem 

violências e abusos pela própria família, que os vê como fardos caros e não busca 

ajuda externa, principalmente aqueles que se encaixam nos Graus II e III, segundo a 

Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 283, de 26 de setembro de 2005, emitida 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Estes idosos são os que 

precisam mais ainda de amparo, e assistência. 
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2.3. Criança 

O outro público de importância para o desenvolvimento desta pesquisa são as 

crianças entre 02 a 06 anos, em idade pré-escolar, época na qual as crianças já 

conseguem, em sua maioria, ganhar um pouco de independência, ao realizarem 

atividades tais como: andar, comunicarem-se, brincar, comerem sozinhas, expressar 

suas vontades e estão ávidas em descobrir as coisas novas, aprender brincadeiras e 

conviver com colegas e em sociedade.  

Geralmente essas crianças são deixadas de lado nos programas recreativos e 

Centros de Convivência – que aceitam crianças maiores de 06 anos, por que as de 

02-06 anos, apesar dessa desenvoltura, ainda são muito dependentes de 

cuidadores e pais, e não possuem total autonomia, necessitando de vigilância 

constante. Resta a elas então, apenas creches em período integral ou confinamento 

na casa de conhecidos ou parentes, quando os pais têm de trabalhar o dia inteiro, 

sem uma instituição específica para elas. 

3. O Projeto Intergeracional 

 Pensando então no isolamento desses dois públicos, os idosos e as crianças, 

a pesquisa volta-se para o desenvolvimento de um programa intergeracional, que 

una esses dois polos da vida, visando aos benefícios mútuos e a uma melhor 

qualidade de vida.  

O Programa Intergeracional (PI), por definição faz parte de programas que 

almejam constituir relações entre gerações e suprir necessidades físicas e 

emocionais de ambas. 

De acordo com Brandão, et al. (2006), os Programas Intergeracionais 

objetivam construir uma ponte entre idosos e crianças, incorporando atividades 

delineadas para estimular interações entre os grupos etários. Essa relação pode se 

construir tendo a concepção que as crianças melhorem a qualidade de vida dos 

idosos, fornecendo entusiasmo, afeto e espontaneidade, e os idosos, por sua vez, 

possam fornecer orientação, confiança e apoio, narrando suas experiências de vida. 

Em um outro estudo, Ferreira (2010, p. 23) revela acreditar que os programas 

intergeracionais proporcionam entre os indivíduos:  

Descoberta de novas realidades e experiências de vida; Auto-estima; Motivação; 
Maior tolerância; Partilha de conhecimentos; Promover comunidades mais inclusivas; 
Melhorar o capital social através da promoção de redes sociais e sistemas de apoio 
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comunitário, transmissão de valores, intercâmbio de experiências, e aquisição de 
estilos de vida saudável. 

Muitas instituições ao redor do mundo estão desenvolvendo estudos e 

experiências entre gerações, e os resultados se provam benéficos, principalmente 

em relação ao idoso. 

Um estudo realizado por Saavedra, Ramirez, e Contreras (1997) investigou os 

efeitos da relação entre idosos que viviam em uma instituição residencial que servia 

de creche para crianças pré-escolares e escolares durante o dia. Por meio da 

mensuração por uma escala de depressão, os resultados demonstraram que idosos 

que participaram do Programas Intergeracionais e que fizeram uso de medicamento 

antidepressivo tiveram uma maior redução da depressão em comparação ao grupo 

controle que também estava medicado, porém sem o contato com as crianças. Essa 

é uma conquista importante, uma vez que segundo os próprios autores, a depressão 

é uma das causas mais frequentes de problemas de memória nessa faixa-etária. 

Além do principal motivo, já citado, que relaciona os Programa 

Intergeracionais com os benefícios na saúde do idoso, outro foco desses programas 

é mudar desde cedo a visão da população jovem em relação às pessoas mais 

velhas, promovendo uma sociedade mais inclusiva, ensinando a importância e a 

valorização dessas pessoas, podendo assim evitar mal tratos e abandonos futuros.  

Chamberlain, Fetterman, e Maher, argumentam que “[...] a educação sobre o 
envelhecimento deveria ser uma das maiores prioridades para os profissionais que 
trabalham com crianças, pois as atitudes dos adultos mais jovens com relação ao 
envelhecimento e à pessoa idosa são associadas positivamente com experiências 
intergeracionais.” (CHAMBERLAIN, FETTERMAN, E MAHER, 1994, p.195) 
 

  Entretanto, Brandão; Smith; Sperb e Parente (2006), afirmam que é ingênuo 

supor que o simples contato assistencialista e altruísta entre crianças e idosos, em 

visitas, ou até mesmo brincando juntos, vai modificar de forma consistente a visão 

infantil sobre o envelhecimento ou sobre a solidão e o abandono de pessoas idosas 

em instituições.  

 As autoras acreditam que os Programas devem ser voltado para a 

possibilidade do resgate do exercício do verdadeiro papel do idoso na sociedade: o 

de alguém que reflete o significado da sua própria existência, do seu próprio drama, 

situado num contexto histórico-cultural, e buscando uma continuidade que vá além 

da sua existência, prolongando-se às novas gerações e, consequentemente, 
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beneficiando a criança, que desde cedo vai adquirir conhecimentos, cultura e valores 

novos. 

Por todos esses motivos, e visando o bem-estar da sociedade, faz-se 

necessária a implantação de um Programa Intergeracional para Idosos e Crianças, 

que seja funcional e socioassistencial. A proposta, poranto, é um programa que 

gerencie a criação de Centros Intergeracionais, distribuídos pela cidade de Maringá, 

visto que a criação de um único edifício deste modelo, em um local específico, não 

atenderia a população necessitada de forma eficiente. 

Esse programa possuirá um Centro Intergeracional Modelo, que será a base 

para a edificação para as sedes implantadas nas áreas de demanda do público alvo 

na cidade, pois, a proximidade da população atendida é um dos requisitos básicos 

para o uso dessas edificações. Tais sedes estarão conectadas como uma rede e 

serão padronizadas em estrutura e organização, oferecendo os mesmos serviços a 

toda comunidade, com vistas atender continuamente o maior número possível de 

pessoas, já que esse tipo de suporte é inexistente no município. 

É válido ainda ressaltar, que não existe nenhum tipo de instituição ou 

organização que desenvolva atividades extracurriculares com crianças de 02-06 

anos. E mesmo Maringá possuindo diversas instituições voltadas a idosos com 

registro no Conselho Municipal de Direito do Idoso (CDMI), de acordo com as 

informações disponibilizadas no site da prefeitura, há apenas 12 instituições de 

longa permanência: entre elas, uma é gerida pela Rede Sócio Assistencial do 

Município; 3 são gestões das Organizações da sociedade civil sem fins lucrativos; e 

8 são organizações privadas. Existem ainda as instituições com sistema Centro dia: 

1 por gestão municipal; 2 por entidades sem fim lucrativos e as outras 6 são 

programas de convivência. Entretanto, o número de idosos atendidos é mínimo, se 

comparado à demanda registrada. 

 

4. Dados da Cidade de Maringá  

 

 A pesquisa de necessidade para cuidados com o Idosos e Crianças para 

Maringá foi baseada em dados da Empresa Kairós – Desenvolvimento Social. A 

empresa elabora diagnósticos sociais municipais e territorializados (por área ou 

bairro dos municípios). Segundo a Kairós, para essa análise, o município foi 

subdivido em 15 áreas. Os indicadores usados nesse sistema são os mais 
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atualizados possíveis, conseguidos a partir de diferentes fontes de informação 

primária: secretarias municipais, secretarias estaduais, órgãos federais, fundações e 

institutos. Já foram incluídos os dados do Censo 2010 do IBGE referentes à base 

populacional e os indicadores de condições de vida, com base na sinopse e nos 

dados preliminares agregados por setor censitário. 

 

4.1. População Idosa 

 

 De acordo com o Censo de 2010 do IBGE, a população total de idosos com 

mais de 60 anos na cidade, somava 43.294 pessoas. 

O mapa da população idosa foi divido em três partes, de acordo com a 

quantidade de habitantes idosos da região: de 500 a 1000 habitantes, de 1000 à 

2.500 habitantes, e de mais de 2.500 habitantes. Nesse levantamento, percebe-se 

que a maioria dos idosos se concentram na parte central e nordeste do município. 

 

Figura 01: Mapa síntese da concentração da população idosa em Maringá 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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4.2. Agressão ao Idoso 

 Outro dado relevante para a pesquisa em relação ao idoso, foi o índice de 

agressões notificados em Maringá, porquanto o fenômeno da violência contra idosos 

é subnotificado, isto é, muitos casos não chegam a serem denunciados. De acordo 

com a Kairós, esse indicador buscou captar de forma indireta esse tipo de 

ocorrência, pela análise das causas de internação hospitalar na rede pública. 

Quando o paciente chega com ferimentos e o registro aponta causa indeterminada 

no ambiente doméstico, há grande probabilidade de se tratar de agressão. Dessa 

forma, tal indicador não é um levantamento total de casos, mas de situações graves, 

que exigiram ida ao hospital. 

 

Figura 02: Mapa síntese de agressão ao idoso em Maringá 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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4.3. População Infantil 

 

 De acordo com o Censo de 2010 do IBGE, a população total de crianças de 0 

a 5 anos na cidade, somava 24.966 pessoas. 

O mapa da população infantil foi divido em três partes, de acordo com a 

quantidade de habitantes de 0 a 5 anos de idade da região: de 500 a 1000 

habitantes, de 1000 a 2.000 habitantes, e de mais de 2.000 habitantes. Nesse 

levantamento, percebe-se que a maioria dessa população concentra-se no extremo 

nordeste e sudeste do município. 

 

Figura 03: Mapa síntese da concentração de crianças de 0 a 5 anos em Maringá 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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4.4. Agressão à Criança e ao Adolescente  

 

 Outro dado relevante para a pesquisa em relação à criança, foi o índice de 

agressões notificados em Maringá, visto que o fenômeno da violência contra 

crianças e adolescentes também é subnotificado, e é mensurado do mesmo modo 

como a agressão ao idoso, conforme citado previamente. 

 

Figura 04: Mapa síntese de agressão à criança e a adolescentes em Maringá 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

4.5. População em Situação de Extrema Pobreza  

Outra análise que deve ser realizada, ainda em relação a quantitativo de 

pessoas, é a situação financeira das regiões analisadas. Muitas vezes, os casos de 

violência estão diretamente ligados às más condições de vida, e podem ocorrer 

como abusos físicos, psicológicos e financeiros, abandonos, e casos de 

negligências. Tal fato é comprovado, se comparados os quadros de agressão tanto 
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idosa quanto de crianças, com o quadro de extrema pobreza, visto que duas das 

três regiões afetadas coincidem.  

Para uma análise mais eficiente sobre os quadros de agressão, tanto ao idoso 

quanto ao adolescente é válida a comparação com o mapa de situação de extrema 

pobreza da cidade. De acordo com a Kairós, a pedido do Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS), o Censo 2010 do IBGE identificou as pessoas 

residentes em domicílios de extrema pobreza, com renda per capita inferior a R$ 

70,00 mensal ou sem renda (neste último caso, com a aplicação de alguns critérios). 

Essas pessoas constituem uma das prioridades máximas de atendimento 

socioassistencial. 

 

Figura 05: Mapa síntese de pessoas em situação de extrema pobreza em Maringá 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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4.6. Conclusão dos Dados Coletados 

 

 Após essa breve análise dos dados é possível verificar que Maringá tem uma 

população considerável de idosos e crianças, que pode ser atendida por um projeto 

intergeracional, pois além da cidade ainda não oferecer esse tipo de assistência, 

uma instituição desse porte será de acordo com Villas-Boas, et al. (2015) uma nova 

forma de intervenção social, que tem como elemento-chave a educação 

intergeracional, ou seja, uma abordagem pedagógica não formal e informal que 

conectará diferentes gerações em torno de temas quotidianos, visando, por um lado, 

facilitar a transferência e intercâmbio de conhecimentos, competências, habilidades 

e recursos e, por outro, permitir que as diferentes gerações experienciem tanto a 

diferença como a semelhança, aprendendo não só sobre os outros, mas também 

sobre si mesmos.  

Os Programas Intergeracionais, ao promoverem a convivência intergeracional 

e a colaboração entre gerações, se forem adequadamente formulados e 

implementados, podem ser de grande benefício para as pessoas participantes, para 

as comunidades e, em última instância, para a sociedade. 

 

5. Estudos de Casos de Programas Intergeracionais Existentes 

 

Sobre os Programa Intergeracionais, há diversos, em desenvolvimento por 

todo país, instituições e programas que estimulam o contato de crianças, jovens e 

adultos com idosos, entretanto, na faixa etária que o presente artigo propõe, com 

crianças em idade pré-escolar e idosos, são raros no Brasil, devido às limitações de 

ambos, vistos apenas em outros países como, por exemplo, Estados Unidos, 

Canadá, Portugal e Japão. 

No Brasil, o SESC (Serviço Social do Comércio) de São Paulo, já possui um 

programa intergeracional, afim de aproximar de forma espontânea as diversas 

idades em suas ações socioeducativas, por meio de atividades como teatro, música, 

artes plásticas, esportes e muitas outras. 

 De acordo com o próprio site da Instituição, “em 2003, o Programa Sesc 

Gerações foi implantado com o objetivo de abrir espaço para a integração das 

diversas faixas etárias e possui como eixo central a convivência entre as gerações. 

Caracteriza-se por um conjunto de atividades diversificadas, nas áreas de saúde, 
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esportes, lazer, educação e cultura, que busca promover a interação entre pessoas 

de diferentes gerações”1.  

No entanto, infelizmente, essa iniciativa não acontece no Sesc Paraná. 

Um exemplo internacional existente de Programa Intergeracional entre idosos 

e crianças pré-escolares virou notícia em 2015 por todo Brasil, quando foi divulgado 

no Fantástico. O Intergenerational Learning Center (ILC), localizado em Seattle, nos 

Estados Unidos, é uma instituição que reunia na época cerca de 400 idosos e uma 

creche de crianças com até 5 anos2. 

Outra reportagem, divulgada pelo UOL Educação, no mesmo ano, relata que 

“O espaço tem a estrutura física que as duas instituições precisam, mas com a troca 

de afeto entre gerações que outras escolas e lares para idosos não têm”3. 

A UOL Educação ainda complementa, “De um lado, as crianças aprendem a 

se relacionar com diferentes gerações, a respeitar os mais velhos e a conviver com 

pessoas com limitações físicas. Já os idosos recebem carinho e são estimulados 

intelectual e fisicamente pelos exercícios com os alunos.”  

Portanto, é possível concluir que promover esse contato é viável e já funciona 

há anos no exterior podendo ser reproduzido e implantado no Brasil. 

 

6. A arquitetura voltada a esse Público Alvo 

 

A arquitetura está ligada ao cotidiano do ser humano, visto que ela se faz 

presente em sua habitação e em suas instituições escolares, de trabalho, de lazer, 

entre outras. Cabe então ao arquiteto estar atento e sempre buscar a aplicação de 

acessibilidade, beleza, sustentabilidade, economia, segurança e conforto em cada 

projeto e permanecer sempre atento às mudanças de necessidades de seu público e 

                                                           
1 Site SESC-SP. Serviço Social do Comércio de São Paulo. Disponível em: 

<https://www.sescsp.org.br/pt/sobre-o-sesc/o-que-fazemos/588_INTERGERACOES>. Acesso em 28 
de março 2018 

2 Em reportagem ao Fantástico. 11 out. 2015. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/10/asilo-que-tambem-e-creche-nos-eua-propoe-
convivencia-entre-geracoes.html>. Acesso em: 21 mar. 2018 

 
3 Em reportagem ao Uol Educação. São Paulo, 19 jul. 2015. Disponível em: 

<https://educacao.uol.com.br/noticias/2015/06/19/idosos-e-criancas-trocam-afetos-em-espaco-que-

junta-asilo-e-pre-escola.htm#fotoNav=1?cmpid=copiaecola>. Acesso em: 21 mar. 2018. 
 

https://educacao.uol.com.br/noticias/2015/06/19/idosos-e-criancas-trocam-afetos-em-espaco-que-junta-asilo-e-pre-escola.htm#fotoNav=1?cmpid=copiaecola
https://educacao.uol.com.br/noticias/2015/06/19/idosos-e-criancas-trocam-afetos-em-espaco-que-junta-asilo-e-pre-escola.htm#fotoNav=1?cmpid=copiaecola
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da comunidade em geral, ajudando a criar, dessa forma, uma sociedade mais justa e 

solidária para todos. 

 Considerando, então, todos esses aspectos da profissão, além de cuidados 

técnicos como conforto térmico, análise das características climáticas da região, 

escolha adequada de materiais e distribuição correta em relação à orientação dos 

ventos e insolação no terreno, o Programa Intergeracional deverá ser elaborado 

levando em conta também as especificidades de das duas gerações do público alvo 

afim de integrar e gerar qualidade de vida à ambas. 

 

6.1. Projetando para idosos 

 

De acordo com Bins Ely, Dorneles (2006), em função do processo de 

envelhecimento, os idosos apresentam necessidades espaciais diferenciadas, que 

devem ser estudadas e conhecidas ao se projetar espaços acessíveis, confortáveis 

e adequados ergonomicamente. 

Conforme Hunt (1991), essas necessidades podem ser classificadas em três 

categorias: necessidades físicas, necessidades informativas, e necessidades 

sociais. 

Primeiramente, para suprir as necessidades físicas do idoso o projeto deve 

estar livre de obstáculos, ser de fácil manutenção, para evitar acidentes, e respeitar 

as características biomecânicas e antropométricas da população usuária (BINS ELY, 

CAVALCANTI, 2001). Um exemplo que pode ser aplicado em projetos é a presença 

de rampas, em circulações com desníveis. 

As necessidades informativas, por sua vez, são basicamente como a 

informação sobre o meio-ambiente é verificada pelo idoso. Hunt (1991) identifica 

dois aspectos principais para a informação ser processada: a percepção, que é o 

processo de obter ou receber a informação do ambiente; e a cognição, que 

representa como a pessoa organiza e relembra a informação recebida do ambiente. 

Sendo assim, além de espaços legíveis, o projeto deve ainda estimular os sentidos 

(olfato, paladar, visão, tato e audição) da pessoa idosa, para que, se caso houver 

restrição em algum destes, o ambiente possa suprir a necessidade de informação 

por meio dos demais. Por exemplo, o uso repetitivo de cores ou elementos que 

indiquem a mesma função ou atividade ajuda os idosos que possuem dificuldade de 

lembrar as informações adquiridas. 
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Há ainda as necessidades sociais, que são relacionadas com a promoção do 

controle da privacidade e/ou interação social. Deve-se, então, proporcionar um 

senso de comunidade, onde a vizinhança e a camaradagem ocorram naturalmente, 

em locais projetados para idosos. (HUNT, 1991).  

Por exemplo, quando os bancos são implantados um de frente para o outro, 

além de permitir o diálogo, isso facilita a leitura labial para idosos com restrições 

auditivas (BINS ELY et al., 2006), possibilitando, portanto, uma melhor interação 

com outras pessoas. 

 

6.2. Projetando para crianças 

 

Quando o projeto é direcionado ao público infantil, o arquiteto tem de levar em 

consideração que a criança deve ter a possibilidade de explorar, modificar e até 

mesmo recriar o ambiente no qual se encontra. Segundo Campos de Carvalho 

(1998), a criança explora, descobre e inicia ações em seu ambiente; seleciona 

parceiros, objetos e áreas para suas atividades, mudando o ambiente por meio de 

seus comportamentos. 

Ao projetar para o público infantil, o arquiteto deve contemplar nos ambientes 

estímulos que desenvolvam a criatividade e a fantasia, oferecendo a ele a 

possibilidade do reconhecimento como integrante do mundo que vive. 

Diante disso, outro ponto importante para essa pesquisa, é a integração com 

terceiros: 

“A criança é concebida como um ser dinâmico, que interage com a realidade 

ativamente, seja com objetos, seja com pessoas. [...] A interação social favorece a 

aprendizagem e esta necessita estruturar-se de modo a privilegiar a colaboração, a 

cooperação e o intercâmbio de pontos de vista na busca conjunta do conhecimento. 

(KOWALTOWSKI, 2011, p. 21 e 22) 

Então, ambientes com uso de cores alegres e vibrantes, iluminação natural, 

diferentes materiais e texturas aplicados a uma arquitetura lúdica – que possibilite a 

visão do espaço e mobiliário como brinquedos e cenários, permite que a criança 

associe o ambiente como um espaço estimulante, um ambiente-brinquedo e as 

demais pessoas que utilizam o mesmo espaço, como iguais. Niehues e Souza 

(2015), defendem ainda que projetos adequados promovem o desenvolvimento 

positivo, saudável, mental e global da criança, sendo espaços gratificantes não só 

para as crianças, mas também para os demais usuários e familiares. 
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7. Estudo de Correlatos Arquitetônicos 

 

7.1. Centro Comunitário Rehovot / Kimmel Eshkolot Architects 

 

 O Centro se localiza em Rehovot, Israel, e foi projetado pelo grupo Kimmel 

Eshkolot Architects, concluído em 2016, de acordo com o texto traduzido por Lis 

Cavalcante , publicado no Archdaily Brasil. 

O programa da edificação inclui uma variedade de espaços, e cria uma nova 

praça urbana que pode ser usada pelas pessoas, aumentando o senso de 

comunidade. Sua localização se dá no centro de um bairro, entre uma escola 

primário e um centro esportivo. 

Entre os espaços oferecidos estão: estúdios de dança, música, esportes, uma 

oficina de artesanato, uma biblioteca, salas para artes marciais, um salão 

multifuncional e uma "ala para jovens". O edifício principal funciona ao lado de uma 

biblioteca, que atua como um centro multimídia, atraindo visitantes de diferentes 

idades.  

A diferença de alturas dos dois edifícios diminui o impacto visual do 

equipamento em relação ao entorno. Em proveito disso, a biblioteca possui um 

terraço que fornece um acesso separado para a ala jovem por meio de uma 

pequena ponte. As escadas que sobem para o telhado incluem áreas de estar, 

criando um espaço íntimo para pequenas performances ao ar livre. 

A preocupação com a inserção urbana é evidente nesta proposta, já que a 

disposição dos dois edifícios, permitem o funcionamento de ambos juntos, ou 

separados, formando uma praça central, que é utilizada pelas pessoas, que podem 

ou não estarem utilizando os equipamentos ao redor. Este item foi pensado, sendo 

um dos partidos do projeto, gerando assim uma “escala urbana amigável” pois além 

dos usuários, os pedestres o utilizarão como atalho e passeio. 

Outro fator importante analisado neste correlato, além da inserção urbana, é a 

questão da sustentabilidade. Todo o edifício é adaptado para pessoas deficiências, 

as fachadas de maior insolação possuem brise soleil, que protegem as grandes 

janelas contra a intensa insolação israelense, além de que, os edifícios foram 

locados de forma que projetam sombra parcial sobre o pátio durante todo o ano, 

melhorando o conforto dos passantes. 
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Figura 06: Centro Comunitário Rehovot / Kimmel Eshkolot Architects 

 

Fonte: Archdaily Brasil (2017, on-Line)4 

7.2. Centros Educacionais Unificados: em São Paulo 

Os Centros Educacionais Unificados, são centros educacionais que abrigam 

creches (CEI), escolas de educação infantil (EMEI), escola de ensino fundamental 

(EMEF) e escola para jovens adultos (EJA), entregues à cidade de São Paulo, pela 

Prefeitura entre 2003 e 2004. Além disso, os projetos contam com um telecentro, 

padaria comunitária, centro comunitário, sala de espetáculos e projeção (teatro), 

biblioteca, sala de música, orquestras, rádio comunitária, estúdio de gravação e 

multimídia, escola de iniciação artística, ginásio coberto, quadras de pista de skate e 

três piscinas aquecidas. (CARVALHO, 2008) 

De acordo com Carvalho (2008), os responsáveis pelo projeto, Alexandre 

Delijaicov, André Takiya e Wanderley Ariza, desenvolvem um projeto básico padrão, 

modular, a partir de elementos pré-moldados capazes de se adaptarem a qualquer 

tipo de terreno, encolhendo-se ou expandindo-se. Os CEU estão divididos ainda em 

três blocos principais, o didático, o cultural e o desportivo.  

As três escolas estão concentras em um mesmo edifício, o bloco didático, 

com escadaria central, e, em um anexo, o disco suspenso, onde se localiza a 

creche. As escolas funcionam em horários diferentes, no segundo e terceiro 

                                                           
4 Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/881109/centro-comunitario-rehovot-kimmel-

eshkolot-architects/587da6cde58ecedce4000093-rehovot-community-center-kimmel-eshkolot-
architects-photo>. Acesso em: 28 mai. 2018. 
 



22 

 

pavimento: no térreo, ficam os equipamentos de apoio às atividades didáticas, como 

por exemplo, cozinha, biblioteca, vestiários, entre outros.  

O bloco cultural e o desportivo, é quase totalmente térreo. Há ainda outras 

instalações como campo de futebol e conjunto aquático. É importante ressaltar ainda 

que não existe uma divisão etária física, essa segregação se dá por cores em tons 

fortes. 

Além da flexibilidade de projeto e implantação no terreno outro fator de 

importância nos CEU é que são abertos à comunidade, como equipamento público, 

gerando assim um local de convívio para a população. 

Figura 02: Centro Educacional Unificado, Jambeiro -SP 

 

Fonte: Prefeitura de São Paulo (2015, on-Line)5 

 

8. Programa Intergeracional para Crianças e Idosos de Maringá 

 

Fundamentado então em todos os dados prévios, o objetivo é criar um 

Programa Intergeracional básico para Maringá, que norteará um Projeto Modelo de 

Centro Intergeracional para Crianças e Idosos na cidade. Esses Centros serão uma 

                                                           
5    Disponível 

em:<http://ww.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/regionais/guaianases/noticias/?p=55003>. 

Acesso em: 28 mai. 2018. 
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proposta de edificações interligadas em uma rede socioassistencial e funcional para 

as regiões de maior demanda no município, promovendo principalmente a 

convivência entre as duas gerações e melhorando a qualidade de vida da sociedade 

como um todo.  

8.1. Locais de Implantação na Cidade de Maringá 

Por se tratar de uma proposta para um Equipamento Público, os possíveis 

terrenos para a implantação dos Centros Intergeracionais serão levantados a partir 

dos dados disponibilizados no Portal GeoMaringá, no site da Prefeitura de Maringá. 

 Serão estudados terrenos públicos em desuso, que se localizem nas áreas de 

concentração da população do público alvo. O tamanho mínimo do terreno será 

escolhido após a determinação do programa de necessidade de cada unidade. O 

objetivo é que o Edifício seja modular, com estruturas básicas, podendo ser 

adaptável à qualquer tipo terreno. 

8.2. Funcionamento e Manutenção 

 O Programa será desenvolvido para o apoio de uma equipe técnica 

multidisciplinar, formada por cuidadores, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionais e fonoaudiólogos voltados a esse público. 

 O objetivo é que o centro funcione além do horário comercial, visando um 

maior apoio às famílias dos idosos e das crianças. Além disso, será aberto à 

comunidade todos os dias da semana, possuindo um revezamento de atividades e 

profissionais. 

 As atividades serão propostas de tal forma que crianças e idosos possam 

praticá-las juntos. Além dos exercícios físicos praticados com a equipe técnica, 

serão incentivadas atividades como banho de sol, música, leitura, ociosidade, 

conversação, brincadeiras lúdicas, artesanatos e jogos. 

 O objetivo desses centros, além de melhorar a qualidade de vida da criança e 

do idoso, é fazer com que a comunidade participe de suas atividades e se aproprie 

do local. Para isso, serão promovidos eventos e feiras, visando à arrecadação de 

fundos para a manutenção do centro. 
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8.3. Diretrizes Básicas 

O programa será estruturado de tal forma que permitirá que idosos, mesmo 

com limitações físicas, e crianças possam conviver e realizar suas atividades com 

qualidade e bem-estar. 

 Para as atividades de cunho físico-recreativo, a arquitetura será inclusiva, 

com amplos espaços abertos e fechados, iluminação abundante e total 

acessibilidade. A setorização se dará por diferença de texturas, cores e materiais de 

construção. 

 Os espaços internos além da segurança e acessibilidade que estão 

intrínsecas na arquitetura, deverão visar ao conforto térmico e acústico para os 

usuários que os utilizarão, independente da atividade realizada. Os mobiliários serão 

ergonômicos, em cores e formas bem delineadas para auxiliar na percepção. 

 A configuração espacial será dada de tal forma que facilite a integração entre 

os usuários, permitindo por exemplo, que áreas de interesses comuns localizem-se 

juntas e também que os tipos de circulações por escadas e rampas para transpor 

níveis, estejam próximas, evitando qualquer tipo de segregação. 

 Ademais, o Centro contará com amplas áreas verdes que irão se integrar com 

a edificação e com uma praça central, que, dentro dos parâmetros de segurança 

possíveis, será aberta à comunidade. Outro ponto a ser considerado, será um local 

para cultivo de hortaliças, para o consumo próprio dos usuários. 

Em questões de infraestrutura o edifício contará ainda com sistemas de 

construção racionalizadas, utilizando materiais pré-moldados e aço, que permitem 

rapidez de montagem, e agridem menos o meio-ambiente em seu processo 

construtivo. O Centro contará ainda com um sistema de captação e reutilização de 

água pluvial, para as áreas verdes externas. 
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9. CONCLUSÃO 

 Como, atualmente a cidade de Maringá não possui nenhum equipamento 

público intergeracional para crianças e idosos, este artigo tem como finalidade criar 

um programa que norteie futuras instalações de Centros Intergeracionais para o 

município, contribuindo, portanto, assim com a população idosa principalmente, 

evitando o isolamento social dessas pessoas e fornecendo a elas a alegria de poder 

conviver com crianças e desenvolver atividades para melhorar a qualidade de suas 

vidas. 

 Desse modo, Maringá, que, apesar de ser uma jovem cidade já é exemplo 

em vários quesitos como arborização, planejamento, e equipamentos públicos como 

as CMEIS (Centro Municipal de Educação Infantil), é capaz de ser inovadora e 

lançar também um modelo municipal que beneficia não somente a população idosa 

e infantil, mas a sociedade como um todo, tornando-se referência socioassistencial 

para outras cidades. 
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