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Abstract
Stablish links, assign meanings and identify ourselves with the world 

around us has become an increasingly difficult task in the 21st century. 
The speed of transformation stands out in the current world scenario 
and is reflected directly in our daily lives. Old buildings give way to 
new developments, the remain is replaced by the scroll and what was 
yesterday maybe tomorrow will be different.

However, ensuring a parallel between permanence and transformation 
is fundamental in the relationship between citizen and city. Preserving 
traces from the past keeps alive the fundamental memory in the 
construction of the identity of the individual and the image that thid has 
from the city.

This work deals with how the elderly person establishes himself 
in the urban environment of Western societies, their physical-psycho-
social needs and discusses how architecture contributes, or not, to their 
protection. After the study it was possible to understand a little of the 
true dimension of the elderly, and the complexity of the aging process.

Keywords: eldery, aging, society, dwell, architecture and urbanism.
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O processo de envelhecimento é algo inevitável, que acontece dia 
após dia. As transformações são intrínsecas ao viver do ser humano. Ci-
dades envelhecem. Arquiteturas envelhecem. Pessoas envelhecem. As 
referências do passado são fundamentais, criam memórias e auxiliam na 
identificação do cidadão com o lugar. O desenvolvimento acelerado das 
cidades atropela muitas vezes vestígios e marcas deixadas pelo passado.

Podemos observar no Brasil o processo de envelhecimento, olhando 
para a inversão que vem ocorrendo na pirâmide etária nos últimos anos, 
e que se completará até o ano de 2030, segundo dados divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O crescimento demográfi-
co, a economia, os avanços na medicina e as mudanças tecnológicas da 
sociedade atual favorecem para que a população tenha uma vida mais 
longeva e ativa.

Cabe a nós sabermos conciliar esse enorme desenvolvimento que as 
cidades vêm sofrendo, com a preservação da memória e com a habitabi-
lidade da mesma. São Paulo, a cidade mais populosa do país, com 12,2 
milhões de habitantes, conforme dados do IBGE, sofre mudanças cons-
tantes. Isto posto se torna um desafio encontrar um local que abranges-
se os três pontos citados acima.
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Figura 1: Life Expectancy 
Globally and by world regions 
since 1770.
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ministrativas era composto apenas de pessoas com mais de 60 anos. E 
em Atenas, para se tornar funcionário público ou parte do Conselho, o 
mínimo era 30 anos, e fazer parte da Assembleia num tribunal, 60 anos.13

Em relação a família na Antiguidade, a hierarquia era muito clara e 
respeitada. Os filhos tinham a obrigação de cuidar de seus pais idosos sob 
pena de multa e prisão, mesmo sendo pouco numerosos e pouco presti-
giados se não de famílias nobres e abastadas. É importante ressaltar, que 
não é possível estimar a proporção dos idosos na Antiguidade, pela falta de 
fontes documentais que representem a maioria da população, e além dis-
so, mulheres e escravos não eram contados nos cálculos populacionais.14

Durante a Idade Média, tanto quanto na Antiguidade, a parcela da 
população idosa também era pequena e muitas vezes encontrada em 
camadas mais bastadas. Isso porque, na Alta Idade Média, para o esta-
belecimento e manutenção dos feudos as tarefas do campo eram muito 
árduas, exigindo muita força de trabalho e boa condição física, que mui-
tas vezes os idosos não tinham. Além disso as guerras eram constantes, 
tanto religiosas, quanto territoriais, e principalmente nesse caso, ho-
mens jovens ou adultos, saudáveis e fortes defendiam o feudo, deixando 
o idoso em segundo plano.15

Outro papel importante dos idosos, era o de transmitir informações, 
pois como poucos tinham acesso à leitura e a escrita, era comum se 
voltar aos mais velhos e experientes por causa de sua sabedoria e para 
preservar as tradições familiares.16

Na baixa Idade Média houve o ressurgimento das cidades e do co-
mércio e com isso o acúmulo de bens e riquezas são enaltecidos, fazen-
do idosos abastados serem reverenciados. No feudalismo, a tarefa dura 
do trabalho nos campos afastava os idosos das atividades, excluindo as-
sim a grande maioria dos homens idosos, aqueles que não pertenciam à 
camada privilegiada dos senhores feudais, da vida pública.17

13 MASCARO, Sonia de Amorim. O que é: Velhice. São Paulo: Brasiliense, 1997, p. 30 (Coleção Primeiros Passos; 310).

14 Ibid

15 Ibid

16 MASCARO, Sonia de Amorim. O que é: Velhice. São Paulo: Brasiliense, 1997, p. 30-31 (Coleção Primeiros Passos; 310).

17 Ibid
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aumento na expectativa de vida média. Por outro lado, os idosos ricos con-
tinuavam a ter maiores chances de ter uma velhice saudável. Os trabalha-
dores possuíam uma condição tão penosa, que quando atingiam a velhice, 
estavam exaustos e desprotegidos. 21

Compreende-se então que a velhice foi prestigiada na Idade Antiga, 
na Grécia, Roma e em Esparta, onde os jovens e adultos apoiavam-se 
nos idosos quando as sociedades eram tradicionais, estáveis e hierar-
quizadas. A partir dos momentos de mudança, os jovens substituíram os 
idosos no comando e nos papéis sociais prestigiados. Durante a Idade 
Média, os idosos eram pouco numerosos, com vida muito árdua os ido-
sos que sobrevivessem teriam que contar com a solidariedade da família 
ou com a caridade pública dos senhores feudais e da Igreja.22

A diferença em como o idoso é visto nos diferentes tempos e entre 
diferentes sociedades, é o quão útil seus anciãos são. Quanto mais úteis, 
independentemente de como ou o quanto eles possam contribuir, mais 
provável que a sociedade dê mais valor a eles. Além de ter lidado com 
muitas adversidades que os mais jovens não vivenciaram, podendo contri-
buir nessas situações com um conhecimento valioso para a manutenção 
do grupo, e por causa da sua sabedoria, questões religiosas ou culturais.23

21 Ibid

22 MASCARO, Sonia de Amorim. O que é: Velhice. São Paulo: Brasiliense, 1997, p.33 (Coleção Primeiros Passos; 310).

23 JARED Diamond: How societies can grow old better. S.i.: Ted, 2013. Son. Color. Legendado. Disponível em: 
https://www.ted.com/talks/jared_diamond_how_societies_can_grow_old_better. Acesso em: 20 fev. 2019.
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Como observou a psicóloga e gerontóloga Anita Liberalesso Neri, o 
envelhecimento, a vivência e a situação do idoso é marcadamente dife-
rente se ele é rico ou pobre; se é saudável ou doente; se é dependente 
ou independente; se é homem ou mulher; se trabalha ou é aposentado; 
se mora em sua casa ou em asilo, por exemplo.25

Como o nosso organismo envelhece?

“Quantificar o envelhecimento através de porcentagens de 
decréscimo da capacidade de cada órgão, leva as pessoas a 

interpretarem a velhice como uma grande falência e os decaimentos 
como obrigatoriamente uma insuficiência, o que não é verdade. O 

envelhecimento, como um fenômeno natural que está previsto dentro 
da evolução dos seres vivos, não leva ninguém à esta limitação vasta. 

Essas tabelas, esses números dão a impressão de que uma pessoa 
precisa dos seus 100% de reserva funcional para poder viver bem, o que 

também não é verdade”.  Wilson Jacob Filho – 
Geriatra e professor de medicina da USP

25 NERI, Anita Liberalesso et al (Org.). Idosos no Brasil: Vivências, desafios e expectativas na terceira idade. São Paulo: 
Editora Fundação Perseu Abramo, Edições Sesc, 2009. 287 p.

ressfoto / Freepik

Figura 9
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Das atitudes negativas de 
uma sociedade para com a pes-
soa idosa, a que mais se deve 
atentar-se são os preconceitos 
com relação a velhice, tanto ex-
plícito quando implícito.

Há momentos em que não 
se percebe ou se considera o 
preconceito, porque estão sendo 
utilizados como uma piada ou um 
tratamento aparentemente cari-
nhoso, os subterfúgios semânti-
cos que mascaram a rejeição da 
velhice. Em outros casos, a re-
jeição pode ser mascarada pela 
supervalorização de atributos, o 
preconceito positivo, as falsas ex-
pectativas podem induzir achis-
mos e o idoso a se sentir inferior, 
ou sugerir que ele tem mais pro-
blemas que a realidade.30

Essas questões fazem com 
que o idoso venha a se isolar, e 
incentiva os desentendimentos 

em relação a velhice, pois a melhor forma de se conscientizar é a partir 
do convívio e do contato sem estereótipos. Apesar de não ter uma regra 
clara para a um envelhecimento bem-sucedido, o fato de estar ativo foi 
muitas vezes considerado um dos elementos essenciais, tendo em men-
te que com ele acontece a manutenção das relações sociais e das forças 
físicas e das competências cognitivas.31

30 Ibid

31 NERI, Anita Liberalesso et al (Org.). Idosos no Brasil: Vivências, desafios e expectativas na terceira idade. São Paulo: 
Editora Fundação Perseu Abramo, Edições Sesc, 2009. 287 p.
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A sociedade vivia sob um modelo patriarcal, no qual o homem era 
o provedor do lar, aquele que sustenta e dá conforto a sua família. As 
mulheres, por sua vez, eram educadas com o objetivo de reprodução, 
cuidados domésticos e familiares. Não cabia à mulher trabalhar nem 
ganhar dinheiro. Era um ser destinado à procriação e ao lar, para agra-
dar o outro.46

No cenário da Revolução Industrial, as mulheres, assim como as 
crianças, foram incorporadas ao mercado de trabalho por duas razões. 
Por um lado, era interessante para os industriais substituir o trabalho 
do homem adulto, por outro, os salários dos homens que continuavam 
empregados caíram e se tornaram muito baixos, de tal maneira que as 
mulheres tiveram que complementar a renda familiar, por isso adentra-
ram o espaço da fábrica.47

46 ESPÍNDOLA, Gabriela. A trajetória do poder da mulher: do lar ao mercado de trabalho. Dissertação (Mestrado), 2012. 
Disponível em: <https://pt.slideshare.net/eudelucy/a-trajetria-do-poder-da-mulher-do-lar-ao-mercado- 
-de-trabalho>. Acesso em: 16 março 2019.

47 BOTTINI, Lucia Mamus. O trabalho da mulher durante a revolução industrial inglesa. 2013. 19 f. Dissertação (Mestra-
do) - Curso de História, Colegiado de História da Unespar, Paraná, 2013. Disponível em: <http://www.diaadiaeduca-
cao.pr.gov.br/2013_fafipa_hist_artigo_lucia_mamus_bottini.pdf>. Acesso em: 10 maio 2019.

Figura 17: Mulheres 
nas fábricas.
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No campo as mulheres ficaram responsáveis pela produção agrícola 
e pela criação de animais. As que viviam nas cidades foram trabalhar 
com transportes, e também nas indústrias, entre elas a bélica. Muitas 
mulheres também se dirigiram para os campos de batalha para traba-
lhar como enfermeiras, cozinheiras, motoristas de ambulâncias e etc. 
Mesmo que a Guerra tenha trazido angústia e sofrimento, ela propiciou 
muitas conquistas que contribuíram para a emancipação feminina. Em 
vários países, por exemplo, elas puderam se consolidar como profissio-
nais e adquiriram a independência financeira.52

“Historicamente, a maior participação da mulher na esfera extra 
doméstica esteve sempre ligada ao afastamento do homem por 

motivos de guerras. Tal fato se repetiu nas últimas duas guerras 
mundiais deste século, quando a mulher participou expressivamente 

na força do trabalho” - Branca Moreira Alves53

52 Ibid

53 ALVES, Branca Moreira. O que é Feminismo. São Paulo: Ed. Abril cultural: Brasiliense, 1985.
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Em sociedades, em que as condições dos recursos eram muito es-
cassas, e não há comida para todos os integrantes, ou sociedades em 
condições nômades em que não era fisicamente possível carregar ido-
sos com dificuldades motoras, muitos eram deixados para trás, ou ne-
gligenciados sem comida e ajuda, e eventualmente acabavam morrendo 
ou eram encorajados a cometer suicídio por um bem maior, o grupo.58

Essas situações aconteciam em casos em que a sobrevivência era 
posta em primeiro lugar, sem outras opções, colocando jovens e crianças, 
saudáveis e que teriam mais chances de sobreviver em primeiro lugar.59

Observando outras sociedades tradicionais, muitas vezes os idosos 
eram muito respeitados, cuidados, e considerados valiosos. Vivendo en-
tre seus amigos e familiares. Continuam, mesmo com a velhice, a de-
sempenhar papéis dentro da comunidade, cuidando de seus netos, per-
mitindo que seus filhos possam procurar por comida, ou fazer armas e 
cestos. Além, de ter lidado com muitas adversidades que os mais jovens 

58 JARED, Diamond: How societies can grow old better. S.i.: Ted. 2013. Son., Color. Legendado. Disponível em: 
<https://ted.com/talks/jared_diamond_how_can_societies_can_grow_old_better>. Acesso em: 20 abr 2019

59 Ibid

Figura 20
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 “Há (a) necessidade de uma nova experiência de envelhecer, 
na qual as pessoas tenham contato com o novo, desempenhem 

atividades, aprendam coisas diferentes, mantenham papéis sociais 
e se integrem em contextos sociais que lhes sejam significativos, de 

modo a manterem o sentido de VIDA. ”61

Os idosos são a marca viva da história de uma cidade, são eles que 
guardam as memórias de nosso passado. Essa abordagem entende que 
um território sem idosos é como um território sem passado, cujas mar-
cas foram apagadas. Por isso, é necessária a inclusão destes enquanto 
cidadãos pertencentes a uma comunidade. A experiência e bagagem ad-
quiridas ao longo do tempo devem ser transmitidas as próximas gerações, 
garantindo a troca de conhecimentos, para que a cultura jamais se perca.62

O Guia Global: Cidade Amiga do Idoso, publicação feita pela OMS, 
agência subordinada a ONU, com foco no bem-estar total – físico e men-
tal – dos estados pertencentes as Nações Unidas, se baseia na ideia 
de Envelhecimento Ativo, que acredita que uma cidade que é amiga do 
idoso é aquela que permite que este envelheça ativamente, contribuindo 
com seus espaços, políticas públicas, serviços e estruturas de apoio.63

61 ROLIM, Flávia Sattolo; FORTI, Vera Aparecida Madruga (org.). Envelhecimento e Atividade física: Auxiliando na 
Melhoria e Manutenção da Qualidade de Vida. In: DIOGO, Maria José D’Élboux; NERI, Anitta Liberalesso; CACHIONI, 
Meire (Org.). Saúde e Qualidade de Vida na Velhice. Campinas – Sp: Editora Alínea, 2004. Cap. 3. P. 57-73. (Coleção 
Velhice e Sociedade).

62 JARED, Diamond: How societies can grow old better. S.i.: Ted. 2013. Son., Color. Legendado. Disponível em: <https://
ted.com/talks/jared_diamond_how_can_societies_can_grow_old_better>. Acesso em: 20 abr 2019

63 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Guia global: Cidade amiga do idoso. 2007. Disponível em: < http://www.who.int/
ageing/GuiaAFCPortuguese.pdf. > Acesso em: 21 abr. 2019.

Figura 22: Os benefícios da 
atividade física na terceira idade

Fonte: https://luizandreoli.com.br/fitness-aulas-em-grupo-para-idosos/ (20.04.2019)
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As pesquisas incluíram oito tópicos diferentes: prédios públicos e es-
paços abertos, transporte e moradia – mobilidade, segurança, saúde e 
participação social – ambiente social, ambiente da cultura e o bem-estar 
mental – respeito e inclusão social – comunicação e informação, e apoio 
comunitário e serviços de saúde – ambientes sociais e determinantes de 
saúde e serviços sociais –, todos visando saber quais as características 
agradáveis, quais os problemas e que falta para melhorar nas cidades 
em que vivem.73

O objetivo do Guia, não é classificar as cidades, mas criar um ma-
terial que possa ser aplicado tanto a cidades de grande porte quanto 
pequeno porte, com um padrão universal definido a partir da ótica dos 
próprios idosos, estimulando sua participação durante todo o processo 
– desde a sugestão das melhorias a implementação, em parceria com 
os agentes interessados em articular as mudanças – governos, volunta-
riado, setor privado e os próprios cidadãos.74

Nenhuma das cidades pesquisadas está isenta de modificações e al-
gumas atendem a certos quesitos melhor do que as outras, no Brasil, 
temos alguns instrumentos legais voltados a garantia dos direitos dos 
idosos como o Artigo 3 e 230 da Constituição de 1988, a Política Nacional 
do Idoso de 1994 e finalmente o Estatuto do Idoso de 2003, estes regulam 
a nível nacional os direitos dos idosos, ficando a encargo das municipa-
lidades sua aplicação a partir do cumprimento da lei.75

Porém há uma variação desta aplicação – entre municipalidades – 
que nem sempre atendem a população interessada. Por exemplo: o Esta-
tuto do Idoso, Art. 1, estipula uma idade para ser considerado um idoso.

Art. 1º. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos 
assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

 (Câmara dos Deputados, 2003)

73 Ibid

74 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Active Ageing: A Policy Framework. 2002. Disponível em: <http://apps.who.int/
iris/bitstream/10665/67215/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf >. Acesso em 25 abr. 2019

75 BRASIL. Secretaria dos Direitos Humanos. MULLER, Neusa Pivatto; PARADA, Adriana (org.). Dez anos do conselho 
nacional dos direitos do idoso: Repertório e implicações de um processo democrático. 2013. 538p.
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“Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 
para todos, em todas as idades; ”

“Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da 
água e saneamento para todos; “

“ Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e 
a preço acessível à energia para todos; “

“Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a 
industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação; “

“Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis; “ ²

A partir de estratégias adequadas, uma agenda realista, e talvez um 
pouco de boa vontade do poder público e seus cidadãos seria possível, 
promover cidades mais inclusivas e mais adequadas para o público, tanto 
idoso – o retratado nesse trabalho – como qualquer outro que residir nela.
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dintes, fato este que contribuiu para a criação das instituições asilares.6

É a partir deste contexto que surge a diferença entre velhice e men-
dicância, passando a existir uma nova categoria: a velhice desamparada, 
cuja primeira instituição a ela destinada no Rio de Janeiro, a partir de 
1890, foi chamada de Asilo São Luiz.7

“Na realidade, o asilo para velhos foi criado para dar “sossego” 
e “repouso” àquele que já se achava cansado de tanto viver e agora 

aguardava seu último suspiro. Tradicionalmente, portanto, o asilo 
não é lugar para trabalho e, sim, para descanso. Não há registros 

de quando tenha começado o uso da ocupação pela população idosa 
asilada, mas supõe-se que tenha sido implantado por influência 

desses acontecimentos narrados. “ 8

No Brasil as instituições destinadas a abrigarem pessoas idosas ne-
cessitadas de lugar para morar, alimento e cuidado por período integral, 
sempre foram conhecidas como asilos ou albergues. Com o tempo es-
sas denominações tornaram-se sinônimo de abandono, pobreza e re-
jeição, por esse motivo, passou-se ao emprego de termos eufemísticos, 
ainda não carregados de preconceito, tais como: abrigos a idosos, casa 
de repouso, clínica geriátrica, entre outros. 9 

Verificou-se que a palavra asilo carregava em 
si uma carga negativa, sendo geralmente em-
pregada quando referida a instituições de idosos 
carentes. Falar de idoso institucionalizado, ou o 
que mora em asilo, evoca uma imagem negativa 
de “pobreza” e “abandono”.10

Sabe-se hoje que existem muitas institui-
ções particulares com assistência relativamente 
bem preparada para atender idosos, mas, mes-
mo assim, apresentam uma condição em que se 
articula a ideia de abandono à velhice. As insti-
tuições públicas, vinculadas ao Estado, e as que 
vivem de doações públicas e/ou privadas, lidam 

Figura 26: Asylo São Luiz para a 
Velhice Desamparada.
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Ao falar do cotidiano de uma ILPI, o primeiro ponto a ser levantado é 
a questão do afastamento do sujeito, asilado do mundo exterior. A partir 
do momento em que o sujeito deixa a sua própria residência, não deixa 
de lado apenas seus bens pessoais, mas também significados de uma 
vida inteira, o que causa efeitos no emocional do internado que precisa 
se adaptar a uma nova realidade.14

A Instituição de Longa Permanência é um ambiente exclusivo para 
idosos, sendo permitidas apenas visitas controladas, o que confere um 
ar hospitalar ao ambiente. Além disso, muitas dessas Instituições ficam 
afastadas da cidade, o que diminui, se não anula, as interações urbanas 
que os idosos possam desenvolver. 15

A vida passada deixa com ela lembranças, objetos, pessoas, e um 
tempo que não volta mais. E nesse contexto, há coisas que marcam mui-
to a vida de uma pessoa, como por exemplo, o espaço que ocupamos, 
que diz muito do que somos.16

“A casa não é um espaço indiferente; 
nela temos nossos ‘cantos prediletos’, 

espaços onde sentimos que somos 
mais ‘nós’. Espaços onde nosso ‘eu’ 

experimenta o doce sabor de sermos 
alguém em um mundo onde reina a 

impessoalidade. Espaço de intimidade! “17

Talvez isso explique a difícil adaptação de 
um internado em uma situação, ter que se 
desfazer de tudo que tem significado para ele 
e, a partir daí, construir um novo significado 
para a vida, baseado na realidade do que ele 
é, “velho”.18

17 Martines, M.G.S. (2008). O “morar” na velhice: expectativas ente envel-
hescentes. Dissertação de mestrado. São Paulo (SP): PEPGG/PUC-SP.

18 Costa, M.C.N.S. & Mercadante, E.F. (2013, março). O Idoso residente 
em ILPI (Instituição de Longa Permanência do Idoso) e o que isso 
representa para o sujeito idoso. Revista Kairós Gerontologia, 209-222.
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cuidando dos filhos e dos mais velhos da família, hoje trabalham fora.22

Então, é necessário buscar um encaminhamento para essa situação, 
e a casa de repouso surge como um dos caminhos. O próprio idoso acei-
ta sua condição de velho e, debilitado, dá-se conta de que não pode ficar 
entre os familiares, porque pode “atrapalhar”.23

Só que essa mudança na vida dos idosos, muitas vezes, traz a eles 
inúmeras perdas, especialmente o convívio diário com a família, um dos 
aspectos mais sensíveis aos idosos, quando passam a conviver em uma 
habitação coletiva, como o é a instituição asilar. Neste novo ambiente, 
eles precisam construir uma nova forma de viver, com regras, normas, 
horário, novos relacionamentos.24

Esse novo modo do fazer a vida, condicionado e determinado pelas 
instituições, acarreta algumas mudanças no comportamento dos inter-
nos, podendo distorcer sua identidade, afetando sua individualidade.25

Esse espaço que é o asilo, por motivos significativos e pela maneira 
de como é gerido em seu cotidiano, faz os idosos, seus residentes, se 
sentirem como não pertencentes ao espaço onde vivem, contrariando 

22-30 Costa, M.C.N.S. & Mercadante, E.F. (2013, março). O Idoso residente em ILPI (Instituição de Longa Permanência 
do Idoso) e o que isso representa para o sujeito idoso. Revista Kairós Gerontologia, 209-222.
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rência ao atendimento de pessoas idosas, garantindo-lhes a qualidade 
de vida dentro dos padrões da Política Nacional do Idoso e do Estatuto 
do Idoso, oportunizar aos idosos (as) em estados de vulnerabilidade ser-
viços de atenção biopsicossocial em regime integral de acordo com as 
suas necessidades”.28

Ao pensar sobre uma reestruturação das instituições, algumas pro-
postas podem ser colocadas, como, por exemplo, a de incluir atividades 
que despertem o interesse dos internos, contrariando uma das caracte-
rísticas de caráter negativo sobre aquele lugar - é preciso reverter isso 
em práticas que preencham o tempo ocioso de seus moradores.29

“A atividade do fazer humano é essencial ao equilíbrio físico, 
psicoemocional e social do idoso, na medida em que favorece o 

continuar vivendo, mesmo que fatos negativos possam interpor-se ao 
processo de envelhecimento. Estimula-o a continuar a fazer planos, 

estabelecer os contatos sociais, tornando-o ativo, participante de sua 
comunidade, autônomo, aos olhos da sociedade, um velho 

sem o estigma de velho. ”30

Figura 32

ra
w

pi
xe

l.c
om

 / 
P

ex
el

s





62

sas atividades, nem uma especificação de acordo com as possibilidades 
físicas e intelectuais de cada um. Com esse tempo ocioso que é gerado, 
é causada inclusive uma sensação de abandono, de impotência, de inca-
pacidade diante da vida.34

Sabemos que as profundas mudanças sociais por que passou a so-
ciedade, e continua passando, vêm alterando a estrutura familiar. Em-
bora grande parte da população concorde que o melhor lugar para o 
idoso seja ao lado da família, as condições vividas pelas famílias, princi-
palmente nas grandes cidades, acabam acarretando o acolhimento dos 
idosos em instituições.35

Diante dessa situação que é crescente, é necessário pensar novas 
formas de inclusão desses idosos em instituições, deixando de lado todo 
o estigma construído para designar a condição de idoso, que no caso em 
questão ainda é “asilado”.36

Uma reestruturação das diversas instituições se faz necessária, vi-
sando a se obter uma melhor qualidade de vida, digna e autônoma para 
o segmento idoso residente nas mesmas. Nesse contexto, novos con-
ceitos deverão ser trabalhados; questões como estas têm que ser dis-
cutidas e refletidas, pois é interesse de todos poder planejar seu futuro 
como idosos. 37

34 Ibid

35-37 Costa, M.C.N.S. & Mercadante, E.F. (2013, março). O Idoso residente em ILPI (Instituição de Longa Permanência 
do Idoso) e o que isso representa para o sujeito idoso. Revista Kairós Gerontologia, 209-222.





64

rica do Norte. A proposta que 
norteia esse tipo de comunidade 
assim como os princípios proje-
tuais são, segundo McCamant e 
Durret, a promoção de interação 
entre os seus moradores e o de-
senvolvimento de um forte senso 
de comunidade, que devem ser 
fortalecidos desde planejamento 
inicial do habitat até a sua cons-
trução final.40

Uma questão bastante refor-
çada pelos moradores dessas 
comunidades, é que estas se di-
ferem das comunidades hippies 
de 1960, pois não há renda compartilhada, não há mesma religião ou 
crenças políticas, além das residências serem privadas. Porém muitos 
de seus valores são similares: possuem o desejo de um estilo de vida 
mais social, pensando na sustentabilidade, tendo abordagens cooperati-
vas para tomada de decisão e divisão de responsabilidades.41

Embora suas estruturas sociais pareçam alternativas, a coabitação 
está ganhando espaço na cultura dominante como uma opção viável 
para a vida, com comunidades surgindo em ambientes urbanos, subur-
banos e rurais em todo o mundo.42

“Não apenas casas para pessoas, mas casas por pessoas” – 
Jan Gudman-Hoyer, organizador da primeira cohousing dinamarquesa

40 DURRETT, Charles; MCCAMANT, Kathryn. Creating Cohousing: Building Sustainable Communities. Estados 
Unidos: New Society Publishes, 2011.

41 CHAPIN, Ross. Pocket Neighborhoods: Creating Small-Scale Community in a Large-Scale World. Estados 
Unidos: Taunton Press, 2012.

42-45 DURRETT, Charles; MCCAMANT, Kathryn. Creating Cohousing: Building Sustainable Communities. 
Estados Unidos: New Society Publishes, 2011.

Fonte: https://naturobarigui.com
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Figura 35: Interação dos 
moradores em uma Cohousing 
Intergeracional
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do mundo exterior. No entanto, o desejo de um senso de comunidade 
também pode ser muito forte. Os defensores da coabitação trabalharam 
para encontrar um equilíbrio entre os dois.58

O nível e a intensidade do envolvimento da comunidade variam de um 
grupo para outro e raramente há regras para o quanto estar envolvido. 
É mais uma questão de escolha pessoal e tolerante às escolhas que os 
outros fazem.59

Essencialmente, no entanto, Cohousing é um estilo de vida voltado 
para questões sobre a comunidade. É sobre compartilhar, trabalhar e 
tomar decisões juntos. 

Dentro das Cohousing o pensamento de comunidade é o ingrediente 
‘secreto’ para viver uma vida mais leve. Os moradores têm a liberdade 
de escolher quando e com qual frequência irão participar das atividades 
propostas. Estes possuem a tranquilidade de morar em um local onde 
eles sabem quem são seus vizinhos e assim sentem-se mais seguros.60

Independentemente de ser um Cohousing intergeracional ou desti-
nado apenas para um público (jovens, famílias ou idosos), os cuidados 
mútuos e compartilhados, facilitados pelos vínculos relacionais soma-
dos à proximidade física, alcançam assim maior qualidade de vida.61

60 DURRETT, Charles; MCCAMANT, Kathryn. Creating Cohousing: Building Sustainable Communities. Estados Unidos: 
New Society Publishes, 2011.

61 LUBOCHINSKI, Lilian Avivia. Lilian Avivia Lubochinski: arquitetura para idosos, sim senhor! Disponível em: 
<https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/lilian-avivia-lubochinski-arquitetura-para-idosos-sim-senhor/>. 
Acesso em: 06 maio 2019.
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Figura 42: Oak Creek Senior 
Cohousing– McCamant & 
Durrett Architects
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mutuamente benéfico. Para os idosos, esse tipo de interação pode ser 
um ponto decisivo para sua saúde física e emocional.79

Em resumo, a Senior Cohousing mecla hábitos antigos e ideais con-
temporâneos. Especialistas apontam que viver em um cohousing favo-
rece a qualidade de vida dos idosos. Porém, exige novo comportamento, 
focado no desapego e em processos de cooperação.80

79 LAKE, Rebecca. Cohousing Options for Seniors. Disponível em: 
<https://www.thebalance.com/cohousing-options-for-seniors-4174304>. Acesso em: 15 maio 2019.

80 VALENTE, Laura. Modelo de habitação cohousing sênior. 2019. Disponível em: <https://www.uai.com.br/app/noticia/
saude/2019/02/11/noticias-saude,241377/modelo-de-habitacao-cohousing-senior.shtml>. Acesso em: 15 maio 2019.

Figura 51: Oak Creek 
Senior Cohousing
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Situado em Portugal, mas especificamente na área urbana da cidade 
de Santo Tirso, o projeto do Lar Residencial Torre Sénior, é uma unidade 
residencial para pessoas idosas, na qual os residentes podem ficar ape-
nas por um período de tempo ou escolher permanência fixa.1

Um espaço moderno, amplo e funcional construído a partir do zero 
com todas as facilidades que o tempo e a tecnologia atual oferecem, 
uma equipe multidisciplinar e qualificada e um sistema adequado de 
controle e monitoramento permitem que a Torre Sénior aceite pessoas 
com diferentes estados de saúde ou autonomia. Uma resposta adequada 
às necessidades e expectativas de cada residente e família.2

O projeto deste lar residencial é composto por 60 quartos (de três 
tipologias distintas) com áreas destinadas à direção e serviços admi-
nistrativos, instalações para o pessoal, áreas de convívio e atividades, 
refeições, áreas de serviço (cozinha, copa, lavandaria e apoios), áreas de 
Saúde e de Hidroterapia, e por fim, áreas técnicas, áreas de armazena-
gem e garagem.3

Para um ambiente aconchegante e confortável utilizou-se muita ma-
deira, capaz de resultar em uma arquitetura mais doméstica e próxima 
do cotidiano dos usuários. Além disso, esses materiais permitem uma 
linguagem direta com o local em que está situado.4

A forma do terreno (triangular na área da construção) e sua forte 
inclinação condicionaram bastante a proposta, tendo-se optado por pro-
jetar um edifício constituído por 2 volumes, perpendiculares entre si, for-
mando uma espécie de “T”.5

O volume mais longo (a sul), onde se situam as áreas de utilização 
comum, zonas administrativas e a maior parte dos quartos, dispõe-se 
paralelamente à pendente, encaixando-se no terreno e tirando partido 
da exposição solar a sul e da vista sobre o rio.

1 BARATTO, Romullo. Edifício residencial para idosos. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/01-183183/
edificio-residencial-para-idosos-slash-atelier-lopes-da-costa>. Acesso em: 10 maio 2019.

2 Ibid

3 COSTA, Lopes da. Torre Sénior. Disponível em: <http://torresenior.pt/pt/torre-senior/>. Acesso em: 10 maio 2019.

4 BARATTO, Romullo. Edifício residencial para idosos. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/01-183183/
edificio-residencial-para-idosos-slash-atelier-lopes-da-costa>. Acesso em: 10 maio 2019.

5 COSTA, Lopes da. Torre Sénior. Disponível em: <http://torresenior.pt/pt/torre-senior/>. Acesso em: 10 maio 2019.

 Figura 53 (superior esquerda): 
Lar Residencial Torre Sénior: 

Vista Externa

Figura 54 (superior direita): 
Lar Residencial Torre Sénior: 

Circulação Interna

Figura 55 (inferior esquerda): 
Lar Residencial Torre Sénior: 

Fachada principal

Figura 56 (inferior direita): 
Lar Residencial Torre Sénior: 

Tipologia do quarto
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Figura 57:  Lar Residencial 
Torre Sénior: Implantação

Archdaily

Figuras 58 e 59: Lar Residencial 
Torre Sénior: Cortes
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Assim, é necessário estar sempre com os pacientes para ajudá-los 
em determinadas tarefas, bem como para que eles não saiam sozinhos 
e não corram o risco de se perderem, pois isso pode prejudicar sua saú-
de mental e física.11

Com uma estrutura confortável e segura, a vila contém parques, um 
restaurante, bar, teatro e mercearia. Segundo o escritório de arquitetura: 
“a arquitetura da vila busca se conectar aos desejos dos residentes”. As-
sim, os interiores possuem diferentes estilos arquitetônicos: enquanto o 
restaurante e o supermercado são mais modernos e sóbrios, os aparta-
mentos seguem uma decoração mais clássica, com móveis acolchoados e 
coloridos de madeira, vasos de planta, lustres e abajures de chão.12

Dentro da vila, os funcionários se vestem com roupas casuais para 
eliminar qualquer aparência de clínica ou asilo. Com isso, muitos mo-
radores os tratam como vizinhos e amigos. Os médicos e enfermeiros 
são instruídos para fazer da experiência dos idosos o mais próximo da 
realidade possível.13

Analisar o desenvolvimento e a forma de pensar no idoso neste pro-
jeto, foi extremamente esclarecedor e agregador para minha concepção 
de projeto. Trazer equipamentos do dia a dia, como supermercado, res-
taurante e lojas para dentro do complexo é um 
partido muito interessante, por proporcionar a 
sensação do pertencimento a sociedade para o 
idoso residente do local.

Outro fator marcante na concepção do pro-
jeto é uso de mobílias que remetem ao passado, 
trazendo as lembranças das casas dos idosos, 
enquanto a construção em si possui um desenho 
mais moderno, o que de fato acontece nas cida-
des, essa pluralidade de períodos arquitetônicos.

11 Ibid

12 KADE, Buro. Hogeweyk. Disponível em: <https://www.burokade.nl/projecten/zorgwijk-de-hogeweyk/>. 
Acesso em: 15 jun. 2019.

13 Ibid

Figura 68: Hogeweyk: 
Mobília interna

 Figura 64 (superior esquerda): 
Hogeweyk: Residente

Figura 65 (superior direita): 
Hogeweyk: Vista externa

Figura 66 (inferior esquerda): 
Hogeweyk: Supermecado 

dentro da vila

Figura 67 (inferior direita): 
Hogeweyk: Paciente e 

enfermeira
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Fonte (64/66/67): https://www.burokade.nl/projecten/zorgwijk-de-hogeweyk/
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Projetada e executada pelo escritório de Kathryn McCamant e Charles 
Durret, precursores do modo de morar Cohousing nos Estados Unidos, 
o projeto e as necessidades foram elaborados juntamente a seus futu- 
ros moradores.16

“ Nossa declaração de visão é que somos um grupo de casais 
e indivíduos que vivem em um desenvolvimento de coabitação a 

qual atende às nossas necessidades de vida e envelhecimento com 
sucesso, enquanto enriquece nossas vidas privadas. Enquanto vivemos 

juntos, nos esforçamos para manter o respeito e a consideração uns 
pelos outros, entendendo que construir comunidades é um processo 

fluido e evolutivo para o qual cada um de nós contribui. “

Morador da Senior Cohousing Quimper Village 17

A implantação se desenvolve em forma de “T”, incluindo uma área 
estreita com uma estrada ladeada de estacionamento, garagens, um 
jardim e uma oficina. Esse percurso te levará a uma área mais ampla, 
com um edifício comum para atividades em grupo, cercado por 28 casas 
de um só andar, coloridas, em estilo de casa de campo, agrupadas em 
grupos de três e quatro.18

No momento em que decidi tratar do assunto ligado a forma de morar 
Cohousing, minha principal referencia foram os projetos do escritório Mc-
Camant & Durett Architects, por terem sido as pessoas que iniciaram os 
estudos nesta área. Para tal analisei todos os projetos feitos por eles, este 
em especial me chamou atenção pela simplicidade e ao mesmo tempo 
eficácia na disposição programática e de implantação adotada.

Apesar de serem habitações com um tamanho maior dos que eu pre-
tendia adotar, foi importante verificar a forma como os ambientes foram 
dispostos, as espacialidades e necessidades abordadas em cada tipologia. 

O uso de cores nas fachadas e a grande presença dos verdes nos 
jardins serviram de grande referência também.

16 Ibid

17 COMMUNITY, Foundation For Intentional. Quimper Village. Disponível em: 
<https://www.ic.org/directory/quimper-village/>. Acesso em: 20 maio 2019.

18 Ibid

 Figura 71 (superior esquerda): 
Quimper Village: 

Perspectiva do arquiteto

Figura 72 (superior direita): 
Quimper Village: 

Perspectiva do arquiteto

Figura 73 (inferior esquerda): 
Quimper Village: Implantação 

Figura 74 (inferior direita): 
Quimper Village: 

Tipologia com 2 quartos

Figuras 75: Quimper Village: 
Convívio entre moradores



Fonte: http://www.cohousingco.com/view-communities#/port-townsend/
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gada da linha verde do metrô e do fura fila responsáveis por facilitar a 
integração do bairro com o restante da cidade.7

Atualmente, devido a qualidade da infraestrutura oferecida em diver-
sos âmbitos como lazer, cultura e transporte, o Ipiranga vivencia uma 
fase de verticalização imobiliária em franca expansão, a qual é respon-
sável por grandes transformações no cenário. Apesar disso, a tradição 
do bairro ainda se faz muito presente, devido a preservação de muitos 
dos bens construídos no passado.8

Considerando que as construções históricas são como exemplares 
arquitetônicos remanescentes e indutores da ocupação urbana iniciada 
no final do século XIX e meados do século XX, são elas as responsáveis 
por marcar a formação histórica da região do Ipiranga em suas diver-
sas fases, por agregar valor afetivo e referencial para a população local. 
Dessa forma, os órgãos responsáveis decretaram a o tombamento dos 
edifícios que compõem o eixo histórico do Ipiranga.9

Esse eixo histórico é composto não só pelo Museu, mas também 
pelas instituições assistenciais e de ensino, pelos palacetes e pelos 
institutos voltados as atividades religiosas, instalados ao longo do de-
senvolvimento do bairro. Apesar do tombamento desses patrimônios, a 
preservação também é resultado da adaptação dos usos as necessida-
des atuais impedindo a deterioração dos mesmos ao longo do tempo.10

Ou seja, a arquitetura histórica, capaz de criar uma identidade ao 
local e de preservar memórias, foi incorporada a paisagem e as necessi-
dades contemporâneas criando assim um elo entre passado e presente. 
Os novos empreendimentos residenciais de médio e alto padrão, cons-
truções em expansão no bairro, compõem a paisagem juntamente com 
os patrimônios históricos preservados.11

Essa memória ativa do bairro, considerado museu a céu aberto, 
também é resultado de uma população residente de longa data. Muitas 

9 BRONKHORST, Aline. Patrimônio, Planejamento e Desenho Urbano. Trabalho Final de Graduação. Universidade 
de São Paulo. São Paulo, jun. 2014. Disponível em: < https://issuu.com/alineelisabethbronkhorst/docs/tfg_aline_ 
bronkhorst_patrim__nio_pl>. Acesso em 18.05.2019

10-12 PERALTO, Karla. Portal do Ipiranga. Patrimônio histórico do Ipiranga – tombados. Disponível em:<http://www.
independenciaoumorte.com.br/acontece/item/40- patrim%C3%B4nio-hist%C3%B3rico-do-ipiranga-tombados.html>. 
Acesso em 05.05.2019
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Elevação Sul

Elevação Leste

Elevação Oeste

Elevação Norte
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Este trabalho não foi iniciado a apenas um ano, e também não co-
meçou através de uma disciplina dedicada ao preparo do escopo do TFG 
(Trabalho Final de Graduação). 

Por possuir um membro da minha família que trabalha na área da 
saúde, mais especificamente com a terceira idade, sempre tive muito 
contato com esta realidade, e tive oportunidades de visitar algumas ve-
zes, as Casas de Repouso as quais ele trabalha.

Estar dentro desses ambientes sempre me causou uma profunda in-
quietação, por ver muitas vezes rostos tristes e olhares sem esperança, 
aqueles idosos apenas estavam ali por estar, sem nenhuma motivação 
de vida. Com base nessas percepções, surgiu uma vontade de trazer es-
sas sensações para dentro da universidade, e com um estudo aprofun-
dado, tentar encontrar uma maneira onde a Arquitetura pudesse inter-
ferir neste fenômeno.

A constatação de uma sociedade dinâmica e em incessante trans-
formação é fácil de ser feita, basta observar o ritmo frenético o qual 
vivemos, ou deixamos de viver a cidade. Os carros passam em alta velo-
cidade, as pessoas andam apressadas em passos largos, obras por toda 
a cidade a todo vapor, e em meio a tanto movimento, deslocamentos e 
mudanças, pouco paramos e vivenciamos os espaços.

Consequentemente, a relação que desenvolvemos torna-se cada 
vez mais impessoal. Criar vínculos e identificar-se em meio a cidade é 
uma tarefa cada vez mais rara e menos estimulada. Apesar disso, essas 
questões são fundamentais para o indivíduo e o coletivo, são a partir 
delas que construímos memórias e desenvolvemos a imagem da cidade. 

O resgate dessa memória e dessa relação de identidade entre cida-
dão e cidade é possível a partir da correlação entre pré-existências e 
novos usos. Entender a importância da conservação das marcas do pas-
sado é entender a necessidade de referenciar-se enquanto indivíduos. 

A identificação do indivíduo no território serve como estímulo para 
a participação ativa do mesmo e garante a ele qualidade de vida. Essa 
participação ativa deve ser defendida para todas as camadas da popula-
ção, inclusive para os mais velhos, cuja perspectiva de vida tem aumen-
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