
ENTRE GER[AÇÕES]
Intergeracionalidade como legado para o futuro



1



2



3

 

ENTRE GER[AÇÕES]
Intergeracionalidade como legado para o futuro

Trabalho final de graduação apresentado à Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo Mackenzie para obtenção do título de Arquiteta e Urbanista

LIYEH MYOUNG 
Orientadora: Prof. Marília Aldegheri do Val 

São Paulo | 2019



4



5

AGRADECIMENTOS

À Deus, que sempre me ajudou a trilhar o caminho certo ape-
sar de todos os obstáculos.

À minha família, por todo o amor e apoio que me deram du-
rante essa jornada da faculdade.

À Sunny, minha cachorra, que esteve ao meu lado em todas 
as noites em claro e que me motivava, do seu jeitinho espe-
cial, a continuar trabalhando apesar do cansaço.

Aos meus amigos (as) que a faculdade me proporcionou, por 
estarmos unidos em cada etapa desse processo. 

Aos professores, por partilharem conosco conhecimentos 
valiosos e que contribuíram para a minha formação acadê-
mica como arquiteta. Em especial, à Professora Marília Al-
degheri do Val, por sempre estar disposta a ajudar com seu 
jeito carinhoso e atencioso desde o início da faculdade até a 
minha formação.

E um agradecimento especial à Paula Kim, Beatriz Park e 
Daiana Kim, que sempre me apoiaram e incentivaram a fazer 
as escolhas certas, seja no âmbito acadêmico ou pessoal. E 
à Patricia Baik, pelas lindas ilustrações que fazem parte da 
monografia.



6



7

SUMÁRIO

RESUMO ................................................................................................................................................. 9

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................. 11

2. O IDOSO E A SOCIEDADE 3 ........................................................................................................... 15
2.1. Agrisalhamento populacional 3 .................................................................................................. 17 
2.2. Envelhecimento ativo ……………………………………………………………….......................... 19

3. O JOVEM E A SOCIEDADE ……………………………………………........................………………. 23

4. RELAÇÕES INTERGERACIONAIS …………………………………………………........................... 29 

5. ESTUDOS DE CASO ………………………………………………………………….......................….. 35
5.1 Centro Intergeracional Plaza de América.........………………………………................................ 37
5.2 Lote 1M3 ……………………………………………….................................................................... 44
5.3 Design Tink Tanks – Metabolic City ………………………………………...........................…....... 48

6. PROPOSTA ……………………………………………………………………………........................… 53 
6.1 Centro de Convivência entre jovens e idosos ............................................................................ 54
6.2 Área de intervenção .................................................................................................................. 55
6.3 Programa .................................................................................................................................... 57

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS ………………………………………………………………...................... 77

8. BIBLIOGRAFIA ……………….......................…………………………………………………………….81

9. ICONOGRAFIA ……………..........................................………………………………………………....85
 



8



9

RESUMO

O presente trabalho desenvolve um estudo sobre a questão 
do idoso e do jovem nos dias atuais. Uma análise sobre a 
sua situação e a sua realidade no cotidiano, identificando 
como problemática as instituições como asilos e a falta de 
investimento na educação pública. O aprofundamento do 
tema trata sobre a intergeracionalidade, a qual busca au-
mentar a relação entre jovens e idosos. Assim, o projeto 
proposto é a sugestão de uma solução para as questões le-
vantadas, o qual oferece atividades recreativas e educativas 
baseando-se no conceito de mestre-aprendiz, incentivando 
a interação entre as duas fatias da população.



10



11

1. introdução
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A sociedade atual vem passando por uma transição demográfica há anos. A taxa de longevidade 
continua aumentando por conta dos avanços da medicina e, em contrapartida, a taxa de natalida-
de vem reduzindo. Em consequência disso, a pirâmide etária vem sofrendo uma alteração, onde 
se começa a ter mais idosos do que jovens.

Tais mudanças requerem políticas públicas e/ou intervenções em ambientes físicos que se adap-
tem a essas duas fatias da população, o que, claramente, não estão sendo bem cumpridas. 
Instituições voltadas a idosos, em sua maioria, são isoladas do resto da comunidade; há falta de 
investimento na educação pública aos jovens, o que os leva, muitas vezes, a optar pelo caminho 
da corrupção por falta de outras alternativas; há também a deterioração dos laços familiares em 
razão da crescente demanda da população no mercado de trabalho.  

Atualmente, por conta da correria do dia-a-dia, há menos tempo para cada um focar no seu bem-
-estar pessoal e na de seus parentes. Os idosos, por exemplo, muitas vezes são encaminhados a 
asilos pelos próprios familiares. Aos jovens, por sua vez, há uma falta de uma pessoa modelo que 
lhes repassem os valores éticos e morais que ajudam a moldar o seu caráter.

Sabendo-se disso, já que tanto aos idosos quanto aos jovens se tem uma ausência de uma com-
panhia que lhes certifiquem de sua importância dentro da sociedade, seria ideal um espaço onde 
essas duas gerações pudessem complementar essa falta do outro. Assim, surge um tema que 
está sendo bastante discutido ultimamente: a multigeracionalidade, em que diferentes gerações 
convivem ao mesmo tempo e em um mesmo ambiente. 

Portanto, a questão central da pesquisa levantada é: como um ambiente projetado pode estimu-
lar a interação entre dois ou mais grupos demográficos de modo a trazer resultados positivos à 
sociedade?  

Buscando uma solução alternativa a essas problemáticas sociais, o projeto proposto procura in-
centivar a troca de experiências entre os jovens e idosos apoiando-se no conceito de mestre-
-aprendiz, visando também encorajar cada vez mais o envelhecimento ativo.
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2. O IDoSo  e a SoCIEDADE
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2.1  Agrisalhamento populacional
 
O envelhecimento populacional é um fator decorrente e natural no mundo inteiro, consequente da 
redução da taxa de natalidade e aumento da longevidade por conta do avanço da medicina ao 
longo dos anos. Esse é um desafio recente que o Brasil vem passando, uma vez que, segundo 
o IBGE, a população idosa (acima de 60 anos) que representava 8,9% da população brasileira 
no ano de 2017, tende a triplicar até o ano de 2060, chegando a uma taxa aproximada de 25,5%.

Quando comparado a países desenvolvidos, como os europeus, a transição dessa faixa demográ-
fica onde há mais velhos que jovens é muito mais rápida em países em desenvolvimento como o 
Brasil, os quais estão despreparados para lidar com esse tipo de crescimento populacional súbito 
e drástico. A França, por exemplo, demorou 115 anos para se preparar gradualmente com servi-
ços, políticas e estruturas aos mais velhos. Já em nosso país, esse fenômeno recente ainda é um 
desafio a ser superado, em que muitas ações 

Projeção para população brasileira
Por proporção de pessoas por faixa etárias

Infográfico 1. Fonte: IBGE, 2018
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voltadas a área de economia, educação, saúde e serviços sociais devem ser tomadas para evitar 
que a questão do envelhecimento seja reduzida a um problema. 

Assim, para propiciar um melhor ambiente a esse público e incluí-los socialmente, é fundamental 
enxergálos como indivíduos. É necessário deixar de lado os pré-conceitos e estereótipos frente 
ao envelhecimento, de que os idosos já não tem mais o que acrescentar à sociedade contempo-
rânea. Geralmente, esse tipo de pensamento acaba resultando no isolamento dos mesmos em 
asilos, onde não possuem a autonomia desejada para realizar as atividades de seu próprio gosto. 

Há uma série de pesquisas sobre a relação entre o envelhecer e a qualidade de vida. Uma delas 
é do American Psychological Association, que relacionou o envelhecimento com a depressão. 
Ela descreve que os acontecimentos da vida tardia têm uma forte responsabilidade no bem-estar 
emocional do idoso, em que problemas crônicos, morte de amigos e entes queridos, mudanças 
físicas do corpo que vem naturalmente com a idade, muitas vezes fazem com que eles desenca-
deiem uma perspectiva mais negativa sobre a vida. Sentimentos como tristeza, solidão e baixa 
autoestima passam a ser constantes, resultando em isolamento social. 

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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Com isso, surge a questão do empoderamento pessoal. O empoderamento é a capacidade do 
indivíduo de ter um plano de ação para um autogerenciamento saudável. Assim, os indivíduos 
seniores, quando empoderados, teriam uma visão mais otimista sobre a vida, tomando uma maior 
autonomia sobre as atividades diárias que gvostariam de exercer.

Segundo Rawlett (2014, p. 5), 

“(...) empoderamento é uma progressão onde indivíduos navegam para ganhar 
domínio sobre seus próprios cuidados e vidas. O objetivo do empoderamento é 
que as pessoas tomem ações proativas para influenciar positivamente suas vidas. 
O  empoderamento pode ser evidente na comunidade ou no nível individual. O 
resultado pode ser transformação pessoal e comunitária”

Assim, em uma sociedade onde os centros de asilos ainda seguem um estilo regimental e hospi-
taleiro em prol da eficiência, é crucial que esses espaços deem a oportunidade do indivíduo de ter 
sua própria liberdade de escolha, resultando em uma vida mais saudável, podendo também trazer 
retornos positivos à comunidade.

2.2 Envelhecimento ativo

Tratando-se sobre empoderamento, é importante citar que praticar um estilo de vida mais sau-
dável tanto em relação à alimentação quanto às atividades diárias, traz às pessoas muito mais 
confiança e autonomia no decorrer do envelhecimento. Em relação a isso, é de responsabilidade 
dos profissionais de saúde instruir a população sobre o envelhecimento sadio para que os idosos 
não percam seu valor dentro da estrutura familiar e da sociedade.

Esse estilo de vida, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) (2005, p.13), pode 
ser estabelecido como envelhecimento ativo, que é definido como: 

“processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, 
com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam 
mais velhas.” 

Fig. 3
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Para um melhor entendimento, o esquema abaixo representa as suas determinantes, as quais 
variam desde o campo pessoal ao campo econômico, dependendo também do ambiente físico 
em questão. 

Devido ao “agrisalhamento” populacional, o qual está mudando a proporção de dependência na 
3a. idade, são cada vez mais necessárias políticas e programas de envelhecimento ativo, já que 
muitos deles continuam ativos no mercado de trabalho formal quanto informal. Assim, é muito 
mais favorável que as pessoas mantenham um bem-estar físico, social e mental ao longo do curso 
da vida, retardando o desenvolvimento de doenças crônicas que são caras a serem tratadas, para 
que consigam trabalhar respeitando seus limites à medida que envelhecem. 

Pode-se dizer que, apesar de haver políticas sociais voltadas às pessoas “mais velhas”, muitas 
delas são baseadas apenas na divisão etária definida pelas Nações Unidas, ignorando as varia-
ções significativas em relação ao estado de saúde de pessoa por pessoa. Desse modo, com a 
implantação de programas que incentivem o envelhecimento ativo, o enfoque deixa de ser as ne-
cessidades dos idosos, considerados até então passivos, e passa a ter uma abordagem baseada 

Diagrama de determinantes do envelhecimento ativo. Fonte: OMS, 2005
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em direitos, que permite o reconhecimento dos direitos dos mais velhos em relação à igualdade 
de oportunidades e tratamento em todos os aspectos da vida. 

Dessa forma, caso programas desse tipo sejam incentivadas, muitos benefícios serão gerados à 
sociedade em campos econômicos, sociais e educacionais, que segundo a OMS são:

● menos mortes prematuras em estágios da vida altamente produtivos;
● menos deficiências associadas às doenças crônicas na Terceira Idade;
● mais pessoas com uma melhor qualidade de vida à medida que envelhecem;
● à medida que envelhecem, mais indivíduos participando ativamente nos aspectos sociais, 

culturais, econômicos e políticos da sociedade, em atividades remuneradas ou não, e na 
vida doméstica, familiar e comunitária;

● menos gastos com tratamentos médicos e serviços de assistência médica;

Em outras palavras, o envelhecimento ativo não remete apenas ao bem-estar físico do indivíduo, 
mas refere-se também às questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, que prezam 
pela valorização da vida individual e em sociedade. Isso se deve porque esse processo natural 
acontece em um ambiente que envolve pessoas de diversas gerações, sejam eles familiares, ami-
gos, conhecidos, entre outros.

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6
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3. O jovem e a
sociedade
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Do outro lado da pirâmide etária, estão os jovens. Nesse caso, ao contrário do que está aconte-
cendo em relação à população mais idosa, uma drástica redução vem ocorrendo nesse contin-
gente demográfico. De acordo com o IBGE, dados mostram que haverá uma queda de 7% de 
jovens entre 2018 e 2060. Enquanto em 2018 os indivíduos de 15 a 24 anos representavam 17% 
da população brasileira, em 2060 chegará a 10%.

Os jovens, por serem a parcela mais ativa da população, são fontes importantes para a socieda-
de, tanto no plano social quanto político e econômico. Contudo, os programas públicos voltados 
a esse segmento populacional ainda é muito falho. Estudantes de rede pública não tem acesso a 
uma educação eficiente e estão expostos à violência por conta das drogas e falta de segurança. 
Resulta-se, portanto, em uma crescente onda de criminalidade e corrupção, levando à falência de 
valores éticos e morais, e uma maior dificuldade na futura empregabilidade dos mesmos. 

De acordo com o IBGE, em 2018, a taxa de desemprego dos indivíduos entre 18 e 24 anos foi 
maior que o dobro da população em geral. Com uma taxa geral de 11,6w% de desempregados 
no Brasil no 4° trimestre do ano passado, a desocupação dos jovens chegou a 25,2%. Já em 
relação aos jovens de 15 a 17 anos, apesar de terem representado a maior taxa de desemprego 
entre todas as faixas etárias, com um total de 42,7%, a legislação brasileira restringe a atuação 
profissional dos mesmos, a não ser sob condições específicas como jovem aprendiz, por exemplo.

População por faixa etária no Brasil

Infográfico 2. Fonte: Projeção da população - IBGE, 2018



26

Se já não bastasse a falta de investimento na educação pública que dificulta o ingresso do jovem 
no mercado de trabalho, também se tem outro ponto negativo que acentua ainda mais essa dis-
crepância: a necessidade de uma experiência profissional prévia. É cada vez mais comum que as 
vagas disponíveis, que já são escassas, exijam pessoas com uma experiência profissional ante-
rior, dado que capacitar um indivíduo tem um alto custo. 

Além dessas problemáticas que o jovem passa dentro da sociedade, outro problema também 
pode ser encontrado dentro da estrutura familiar. Para contextualizar, durante o século XX, mais 
especificamente após a Segunda Guerra Mundial, houve uma explosão demográfica em que, em 
apenas 35 anos, o número de pessoas na terra elevou em 1 bilhão. 

Uma das principais causas desse fenômeno foram os avanços tecnológicos proporcionados pela 
Revolução Industrial. Além do êxodo rural causado pelas novas técnicas nas práticas agropecuá-
rias e aumento de emprego nas fábricas da cidade, também houveram transformações na medici-
na, nas relações de trabalho, inclusive na imagem da célula familiar. 

Por conta do processo urbano e migratório, muitas famílias passaram a residir em locais próximos 
ao trabalho, distanciando-se ainda mais dos avós. Inclusive, também não podemos mais supor 
que existe uma forte ligação entre as diferentes gerações que vivem sob o mesmo teto devido aos 

Taxa de desemprego por faixa etária no Brasil Menos escolaridade, maior desemprego

Infográfico 3. Fonte: Taxa de desemprego - IBGE, 2018 Infográfico 4. Fonte: G1 com dados IBGE, 2018

Índice de desocupação por grau de instrução, em %
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seus diferentes ritmos de vida e atividades. 

Desse modo, o diálogo e repasse de valores entre as gerações, muito importantes para o desen-
volvimento pessoal, principalmente na fase infantil à adolescência, passa a ser cada vez mais 
escasso. Isso acaba causando um afastamento afetivo entre os jovens e as gerações mais velhas 
da família, criando um preconceito frente ao envelhecimento. Ao menos, deveria haver uma parti-
cipação mais ativa dos pais na vida de seus filhos, a qual é deixada em segundo plano por conta 
da maior necessidade de toda a família no mercado de trabalho. Portanto, o papel da educação 
das crianças e dos jovens resume-se quase que integralmente às escolas, o que, de fato, não tem 
sido cumprida. 

Em outras palavras, a passagem da cultura e do patrimônio dentro da estrutura familiar, tão im-
portantes para a formação de valores do indivíduo, passam a ser cada vez mais falhos. Nota-se, 
então, a ausência de um exemplo a ser seguido pelos jovens. 

A família, melhor dizendo, é a única instituição que é verdadeiramente integrada à idade. É de se 
esperar que a sociedade enfraqueça quando as conexões horizontais entre os pares da mesma 
idade não são enriquecidas por conexões verticais. 
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4. relações 
intergeracionais
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“(...) as relações intergeracionais podem ser entendidas como vínculos que se 
estabelecem entre duas ou mais pessoas com idades distintas e em diferentes 
estágios de desenvolvimento, possibilitando o cruzamento de experiências e con-
tribuindo para a unidade dentro da multiplicidade. Os agentes desta prática reú-
nem características e necessidades muito próprias, facto que enriquece a relação 
e motiva a continuidade da mesma.” (OLIVEIRA, 2011, p. 4).

Devido às ideias e sensibilidades modernas, a interação entre os jovens e idosos está sendo cada 
vez mais corroída em razão das atividades e aos ritmos diferentes de vida. Assim, para introduzir 
a relação intergeracional nessa sociedade que tampouco se questiona sobre a problemática do 
isolamento do idoso e da necessidade do jovem de um modelo a ser seguido, é necessário enten-
der os benefícios dessa ação. 

Para tal, muitos estudos foram realizados para comprovar que as atividades intergeracionais entre 
jovens e idosos são mutuamente benéficas. Um desses estudos é o relatório sobre a construção 
da comunidade através do programa de intercâmbio intergeracional para o “National Youth Affairs 
Research Scheme (NYARS)”, que resume bem as vantagens dessa troca:

● ambos os grupos investem tempo com o outro, quebram barreiras e desenvolvem novos 
entendimentos do outro;

● ambos os grupos compartilham experiências e se envolvem na construção de comunida-
des;

● os jovens são afastados dos problemas;
● ambos os grupos se tornam mais saudáveis, mais motivados e mais resilientes, e se en-

volvem em um “trabalho de identidade”;
● as duas gerações começam a trabalhar em atividades práticas que cuidam ou desenvol-

vem algo de importante para a comunidade;
● todos se divertem;
● ambos os grupos nutrem habilidades altamente especializadas, encontram trabalho e 

oportunidades de carreira;
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Segundo França (2010, p. 526), o foco fundamental de programas intergeracionais é o processo 
educativo, um processo de ensino-aprendizagem, que visa na melhoria da comunidade por meio 
dessas trocas de habilidades e conhecimentos por meio de situações práticas e de modo criativo. 
Os idosos, por exemplo, podem partilhar com os mais novos as atividades que foram desvalo-
rizadas com o tempo devido aos avanços tecnológicos e colaborar com a educação não-formal 
de crianças e jovens. Por outro lado, os mais novos podem ser tutores e atualizar os mais velhos 
sobre as tecnologias utilizadas no dia-a-dia. Tudo isso independente de apresentar ou não laços 
familiares. 

Um exemplo de prática intergeracional adotada aqui no Brasil é o Trabalho Social com Idosos 
no SESC, fundada em 1963, que tem por objetivo a inclusão do idoso e a valorização social. Ele 
busca promover a sociabilização, a reflexão sobre o envelhecimento, desenvolvimento de novas 
habilidades e a integração com as demais gerações por meio de atividades socioculturais e edu-
cativas.

Além desse programa, há uma variedade de opções que podem ajudar a promover a comunica-
ção entre as duas fatias da população, como trabalhos voluntários que realizam visitas sistemáti-
cas a creches, asilos, a hospital infantil ou de idosos. 

Evidentemente, pode-se constatar que a convivência entre gerações é uma via de mão dupla. A 
prática de atividades que influenciem essa interação entre os dois grupos demográficos ajuda a 
quebrar preconceitos frente ao envelhecimento, além de ocupar o tempo dos jovens com coisas 
que agreguem em seu futuro. Nos dois casos, é possível nutrir habilidades que possibilitem os 
indivíduos a encontrar um emprego, entre outras vantagens já mencionadas. Apesar de ainda 
haver estereótipos constatando que um lado se beneficiaria mais em relação ao outro, não se 
pode negar as experiências impactantes que podem ser feitas entre as duas fatias da população, 
igualmente vulneráveis.

“As práticas intergeracionais vêm demonstrando que é possível efetuar uma mu-
dança na mentalidade da comunidade em relação à imagem do idoso e o resgate 
da memória de um povo através de seu patrimônio vivo. Esses resultados podem 
e devem ser multiplicados por outras organizações públicas e privadas. Não me-
nos importante está a intensificação das pesquisas acadêmicas para comprovar 
os benefícios intergeracionais desse programa” (FRANÇA, 2010, p. 259)

Fig. 7
Jovem lendo livro

 a um idoso

Fig. 8
Idoso e  jovem

jogando xadrez
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 5. estudos de caso
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Fig. 9 - Centro Intergeracional, Plaza de América
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5.1 Edifício Intergeracional “Plaza de América”
 
●	 Arquitetos: Oficina Técnica del Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante e Carmen 

Pérez Molpeceres
●	 Local: Alicante, Espanha
●	 Uso: Habitação + centro de saúde + centro

Fig. 9 - Centro Intergeracional, Plaza de América
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O centro intergeracional e serviços comunitários da Plaza de América encontra-se na cidade de 
Alicante, na Espanha, e é o primeiro projeto municipal que foi colocado em prática na cidade com 
o lema “pra viver e envelhecer com dignidade no lar”.  

O projeto busca proporcionar moradia tanto aos idosos com um certo grau de dependência, quan-
to aos jovens que participam do programa social, o qual está diretamente ligado ao programa 
residencial. Assim, seu objetivo é dar dignidade à vida dos idosos ao criar ambientes em que os 
mesmos possam ter sua própria autonomia, visando melhorar, de um modo ativo, a qualidade do 
ambiente urbano por meio da interação com o espaço público existente. Como os habitantes, mui-
tas vezes, são pessoas com um certo grau de limitação, além da assistência direta que pode ser 
dada aos idosos pelo programa social do projeto, pensou-se também, cuidadosamente, na clareza 
espacial por meio de elementos de design que servissem de referência.

Para os interessados em alugar uma unidade nesse centro, há uma série de requisitos que devem 
ser cumpridos tanto pelos idosos quanto pelos jovens. Esses últimos, por exemplo, devem assinar 
um contrato que faz parte do aluguel, onde cada jovem é responsável por 4 idosos, devendo tam-
bém dedicar quatro horas semanais ao serviço comunitário e a atividades culturais e recreativas. 
É importante citar que essa atividade não deve ser vista como responsabilidade, mas sim como 
um trabalho de supervisão e tutela.

Fig. 10 - Terreno do edifício
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Assim, buscando promover uma convivência saudável, esse tipo de programa acaba influencian-
do na melhoria da qualidade urbana gerada pelo edifício em seu entorno. No primeiro ano, após 
a inauguração do projeto, foram propostas algumas atividades que promovessem essa interação 
entre as gerações. Por exemplo, uma delas teve como tema “O bom vizinho”, onde os jovens aju-
davam o idoso a fazer compras, a ir ao médico e até mesmo a fazer companhia em casa. Outra, 
com o tema “Tecnologia na sua mão”, buscava familiarizar os idosos com os aparelhos que fazem 
parte do cotidiano; entre algumas outras atividades. 

Em relação ao projeto em si, o conceito de “casa” foi tido como partido para o desenvolvimento 
do programa, onde o quarto é a casa, o corredor é a rua e a sala é a praça onde ocorrem os en-
contros.

O espaço comum é onde estão os programas voltados aos encontros entre os indivíduos, e esses 
programas foram desenvolvidos de modo que estivessem funcionalmente ligados entre si. Os ha-
bitantes podem desfrutar da academia, solário, piscina geriátrica na cobertura, lavanderia, entre 
outros usos que se apresentam em todos os andares do prédio, visando melhorar e acentuar a 
relação de comunidade entre os vizinhos. Já os inquilinos podem utilizar os serviços do centro de 
dia, como o refeitório, o salão de festas e o salão de beleza.

A habitação intergeracional, núcleo do projeto, conta com 18 unidades de um quarto de 40m² por 
andar, totalizando 72 apartamentos. Apesar das unidades terem sido pensadas aos idosos inde-
pendentes, o interessante é que todas elas podem ser adaptadas para atender pessoas com um 
certo grau de limitação. Além disso, há uma certa flexibilidade para distribuir os ambientes internos 
por meio de telas móveis, em que a sala pode ser integrada ou não ao quarto, por exemplo. Tal 
flexibilidade também foi aplicada em usos comuns do edifício, como no centro de saúde, em que 
seu espaço pode ser modificado por meio de painéis móveis.

A relação entre as diferentes gerações que vivem no prédio da Plaza de América comprovou as 
inúmeras vantagens mútuas que uma geração pode trazer a outra. O projeto ajudou os idosos a 
resgatarem sua autonomia em um certo ponto, evitando isolá-los como muitas vezes é feito nos 
asilos, e ajudou a aumentar o senso de identidade e comunidade, resultando em uma maior coe-
são social.



40

Fig. 11 
Planta 1° pavimento

Fig. 12
Planta pavimento tipo
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Fig. 13 
Unidades Residenciais

Fig. 14
Imagem da residência
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Fig. 15 
Corte Transversal

Fig. 16
Fachada
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Fig. 17 
Cobertura do
edifício

Fig. 18
Vista da Plaza
de América
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5.2 Lote 1M3

●	 Equipe:  Brézillon, Atelier LD
●	 Local: Amiens, França
●	 Uso: Residencial 
●	 Área: 8.700 m²
●	 Status: em construção

Fig. 19 -  Vista Perspectivada
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O lote 1M3, localizado em Amiens, na França, é uma habitação intergeracional que se encontra 
na entrada do empreendimento Intercampus Gardens. Essa área de desenvolvimento faz parte 
do plano diretor da cidade de Amiens, em Quartiers Sud-Ouest, e será o primeiro Eco-distrito da 
região metropolitana.

Buscando aprimorar a identidade do bairro, foram adotadas medidas que aumentassem as no-
ções de convivência e coletividade. Assim, para uma interação natural e informal entre os residen-
tes de diferentes gerações, o projeto sugere que nenhum equipamento é necessário, apostando 
na implementação cuidadosa de estímulos constantes.

Fig. 20 -  Diagrama aberturas

Fig. 19 -  Local do terreno
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Tais estímulos se dão através do grande espaço verde externo, o qual é formado pela ligação 
entre todos os edifícios e que organiza os diferentes jardins partilhados. Além disso, todos os 
espaços comuns foram alocados no centro do terreno, gerando um ponto de reunião acessível.

Do mesmo modo, as circulações horizontais também propiciam essa interação. Por serem exter-
nas, elas acabam criando um ambiente de encontro, melhorando a qualidade de vida dos mora-
dores.

Fig. 21 -  Implantação
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Fig. 22 -  Perspectiva Corredor

Fig. 23 -  Perspectiva pátio
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5.3 Design Tink Tanks – Metabolic City

●	 Equipe:  London School of Architecture
●	 Local: North Acton, Londre 
●	 Uso: Público + Residencial

Fig. 24 - Corte longitundial mostrando a relação do edifício e seu entorno
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Apesar de ser apenas uma proposta imaginária da London School of Architecture, ela não deixa 
de ser interessante. Pensando nas problemáticas de Londres, como a poluição, estresse, longos 
deslocamentos, entre outros, o projeto busca meios de aliviar essas pressões através da arquite-
tura e pela forma da cidade.

Nesse projeto, foi-se pensado nas diversas escalas, desde o mobiliário de rua a infraestruturas 
de transporte, buscando estimular usos mais ativos e saudáveis no meio urbano. Como objeto de 
estudo, o hotel situado na A40 em North Acton foi adaptado, e nele, foram inseridas novas formas 
de vivência de modo a reimaginar o cotidiano das pessoas na cidade. Assim, ele conta com esta-
cionamento, biblioteca, sala de estar, entre outros usos.

Para dar início ao projeto, foram identificadas três problemáticas que serviram como questões 
importantes: 

1) Mais de 40% das crianças que residem em North Acton são obesas ou acima do peso, 
resultando em um alto custo ao Serviço Nacional de Saúde, de aproximadamente £ 7 
bilhões por ano.

2) Solidão e problemas de saúde mental tornaram-se epidemias em todo país, sendo mais 
frequentes em indivíduos com mais de 65 anos. Estudo revela que mais de 50% de pes-
soas nessa faixa etária sentem-se desligadas da participação cívica e atividades de lazer, 
agravando essas questões.

3) As minorias étnicas têm uma taxa de participação 14% inferior à média nacional. Com 
isso, são pensadas em uma nova infraestrutura de transporte e espaços de educação que 
possam melhorar essa taxa em sociedades marginalizadas.

Para incentivar e melhorar o uso do espaço público, foi proposta a criação de um estacionamento 
para reduzir a quantidade de carros estacionados na rua. Acima do estacionamento, um parque 
orgânico foi inserido para apropriação do uso comum, com rotas ‘selvagens’ alternativas das es-
tradas circundantes. O objetivo é repensar nas maneiras de nos reapropriarmos da cidade.
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Outra medida tomada foi aumentar o senso de valor na cidade através do programa do edifício, 
dividido em 3 seções, cujo intuito é incentivar a troca de experiências e conhecimentos entre os 
usuários em questão. 

No térreo, uma série de galpões oferecem espaços para trabalho aos moradores locais; um salão 
comum pode ser usado para eventos e atividades de grande escala; também foi inserida uma 
floresta em miniatura dentro do edifício, visto que estudos comprovam que o contato humano com 
a natureza apresenta um impacto profundo, de modo positivo, na saúde mental e na obesidade.

Em sua cobertura, variadas formas de telhados inclinados coroam o edifício, contrapondo com 
os prédios convencionais das cidades. Acima da floresta, fica o alojamento dos cuidadores. Esse 
espaço abriga um complexo intergeracional, onde os aposentados e estudantes de doutorado 
podem viver juntos, sendo possível haver uma rica troca de conhecimentos, principalmente sobre 
os efeitos do edifício em relação à saúde e do bem-estar.

A cobertura ainda contem estufas que levam à cozinha e espaço para refeições, buscando incen-
tivar um modo de alimentação mais saudável e sustentável na comunidade.

Fig. 25 - carros dominando o espaço público Fig. 26 - parque verde sobre o estacionamento



51

Fig. 26 - parque verde sobre o estacionamento

Fig. 27 - quadro que representa a vida das 3 demografias no hotel readaptado
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6. proposta
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6.1 Centro de Convivência entre jovens e idosos

O projeto proposto trata-se de um centro de convivência entre jovens e idosos no bairro do Bom 
Retiro, centro da cidade de São Paulo, onde pode haver uma maior interação entre esses dois 
públicos.

Esse tema foi escolhido após observar algumas problemáticas na sociedade atual: enquanto os 
idosos são isolados do resto da comunidade em instituições com estilos regimentais e hospitalei-
ros como os asilo por conta de sua idade, os jovens, por sua vez, são cada vez mais forçados a 
crescer sem um exemplo a ser seguido, seja ele familiar ou não, por conta da crescente demanda 
de todos no mercado de trabalho. Além disso, a sociedade tende a exigir cada vez mais dos ado-
lescentes, principalmente no quesito profissional, sendo que aqueles que crescem em instituições 
públicas têm ainda menos chances de encontrar uma vaga de emprego pela falta de investimento 
na educação por parte do governo.

Desse modo, a solução adotada para essa questão foi propor um local onde essas duas fatias da 
comunidade possam se integrar e se complementar de tal modo que beneficie ambos os lados por 
meio da participação ativa dos mesmos, baseando-se no conceito de mestre-aprendiz. Em outras 
palavras, é um lugar onde as duas faixa-etárias podem trocar experiências e conhecimentos por 
meio de ateliês em que o próprio público pode ser tanto o mentor quanto o aluno.
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6.2 Área de intervenção 

O local escolhido para o projeto foi o bairro do Bom Retiro, no centro de São Paulo, tanto pelo fato 
de ser de fácil acesso à toda população, quanto pela diversidade de atividades e pessoas que 
enriquecem a cultura local e que podem vir a agregar ao projeto.

Contextualizando, a região do Bom Retiro passou por mudanças consideráveis em relação ao 
seu público e ao uso do solo. Na década de 1880, teve início seu loteamento, com a divisão de 
sítios e chácaras, e com uma colônia predominante de italianos e portugueses. O nome do bairro 
então surgiu porque o local era muito utilizado para fazer “retiros” de fim de semana. Anos depois, 
em 1930, houve a chegada dos judeus foragidos pela perseguição dos nazistas, principalmente 
durante a Segunda Guerra Mundial, e com eles, o comércio em venda em prestações se tornou

Fig. 28 - entorno do terreno
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predominante na região. Em 1970, a colônia coreana foi se intensificando e se tornaram domi-
nantes no bairro, assumindo o ramo das confecções. Até hoje, o comércio de roupas é uma das 
características mais marcantes da região, na famosa José Paulino. 

Atualmente, o bairro também conta com diversos usos, como edifícios residenciais com fachada 
ativa, fábrica, postos de gasolina, cafeterias, mercados, além de uma variedade de equipamentos 
culturais como a Sala São Paulo, a Pinacoteca do Estado, o Museu de Arte Sacra, entre outros 
edifícios tombados. 

O terreno escolhido se encontra em frente à Praça Armênia, e tratava-se de um lote subutilizado, 
com uso voltado para estacionamento. Hoje, está em andamento um empreendimento residencial 
no local, que se deu após a escolha do local. Como a quadra era muito grande, é proposta uma 
via peatonal que conecta a Rua Afonso Pena à Avenida Santos Dumont, com o intuito de que as 
pessoas possam usufruir e se apropriar desse espaço. 

Fig. 29 - “Entrada” do Bom Retiro com vista da Rua José Paulino
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6.3 Programa

Tratando-se de um centro intergeracional entre jovens e idosos e buscando incentivar esse con-
vívio entre as diferentes gerações através da participação ativa dos mesmos, o programa foi de-
senvolvido de acordo com o conceito de mestre-aprendiz aplicados em áreas destinadas à cultura, 
gastronomia, tecnologia e atividades manuais. Os idosos, por exemplo, podem partilhar com os 
mais novos as atividades que foram desvalorizadas com o tempo devido aos avanços tecnológi-
cos, enquanto os jovens podem ser tutores e atualizar os idosos sobre as tecnologias utilizadas 
no dia-a-dia.

Para entender um pouco melhor a relação da distribuição dos programas, o esquema abaixo 
representa de forma mais clara tal disposição. Como partido do projeto, o volume estreito curvo 
assemelha-se a um grande corredor, onde em cada uma de suas extremidades é aplicado esse 
conceito de ensino: a da esquerda, atividades mais relacionadas aos adolescentes (amarelo); a da 
direita, as atividades mais relacionadas aos idosos (azul). O meio desses dois extremos, é onde se 
dá o encontro das pessoas, com usos mais livres (verde). É importante ressaltar, novamente, que 
a cor não é exclusiva a esse público, mas sim aonde é aplicado esse conceito de mestre-aprendiz. 

Fig. 30 - Perspectiva aérea do projeto Fig. 31 - Perspectiva aérea do projeto
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No térreo, por se tratar do pavimento com interação direta ao entorno, foram concentrados os usos 
mais destinados ao público em geral. Encontram-se: local de eventos, onde podem ocorrer feiras 
gastronômicas, feiras de livros, brechós, entre outros, e onde também se podem comercializar 
aquilo que foi produzido nos próprios ateliês; restaurante; sala de pilates, para incentivar a ativida-
de física e manter uma vida mais saudável e ativa às duas gerações; e multimídia, onde conteúdos 
audiovisuais podem ser explorados, também servindo como um espaço de sociabilidade. Ainda no 
centro desse volume sinuoso, encontram-se a parte administrativa e de serviço, como a recepção, 
administração e sala de funcionários, contando com uma circulação vertical restrita a esse setor. 

No centro do terreno é onde a biblioteca foi alocada. Por ser um uso ainda bastante utilizado 
entre as duas gerações, e, assim como a midiateca, ser um local de reunião, leitura, trabalho e 
curiosidade, a interação entre os dois grupos demográficos pode ser ainda mais intensificada. Seu 
formato orgânico busca cativar a atenção dos pedestres a entrar no terreno e a explorar o centro 
de convivência. Esse volume ainda apresenta uma claraboia na cobertura, que permite uma ilumi-
nação natural a esse espaço até o subsolo, possível graças ao vão central da biblioteca. Esse vão 
circular é vedado por um domo de vidro acústico, o qual também se permite ter uma visão do que 
ocorre no auditório que se encontra no nível inferior. 

No primeiro pavimento é onde estão os ateliês. A ala mais tecnológica é voltada ao lado esquerdo, 
com salas de lan house e comunicação digital; enquanto o mais manual, do lado direito, com salas 
de crochê e patchworking, atividade que consiste na reunião de peças de tecido de várias cores, 
padrões e formas, costuradas entre si de modo a formar desenhos geométricos. No meio do pavi-
mento, há uma sala de gastronomia, onde a comida produzida pelos alunos pode ser servida ao 
público; 3 salas de artes para uso livre; e uma sala de estar, onde esse encontro intergeracional 
pode se dar de modo mais livre e espontâneo. 

No segundo pavimento, encontram-se mais ateliês, como salas de comunicação digital, robótica, 
costura e scrapbooking; uma horta com área de apoio, buscando incentivar um estilo de vida 
alimentar mais saudável através do próprio plantio dos vegetais a serem consumidos; e uma ca-
feteria.
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Por fim, no subsolo, além de se concentrarem as áreas técnicas do projeto, como câmara fria da 
cozinha, gerador, depósito, entre outros, têm-se também salas de música, home theater e uma 
maqueteria. Contudo, o ponto focal desse pavimento é o auditório, que se encontra um pouco 
mais rebaixado que o nível normal por conta de sua estrutura, já que tende a suportar um grande 
vão de 7m de raio que serve de apoio ao domo que dá visão à biblioteca. Esse auditório, mais 
assemelhado a uma ágora, porém em um ambiente fechado, é mais voltado a grandes eventos, 
onde se podem haver orquestras, teatros, entre outros acontecimentos. Já no nível do palco, tam-
bém há salas de apoio aos funcionários, sala para dança, teatro, enfermagem, e logo abaixo da 
arquibancada, as áreas de depósito para evitar uma área morta.

Em relação a estrutura desse volume, no térreo, foram utilizados pilares-viga de madeira com co-
bertura metálica. Esses pilares são apoiados em um bloco de concreto, sendo essa a sua funda-
ção, e são travados por vigas secundárias metálicas, responsáveis tanto pela fixação da cobertura 
metálica, quanto pela vedação interna da biblioteca. Além disso, eles também são travados por 
vigas de madeira, responsáveis pela abertura da claraboia. 

Já no subsolo, a estrutura é metálica, travada pelo anel de viga metálico que circunda o vão de 
raio de 7m.

Por fim, o projeto foi elaborado de modo que os programas adotados pudessem contribuir para o 
compartilhamento de conhecimentos e experiências, seja de modo formal ou informal. Assim, es-
sas atividades foram pensadas para uma série de fatores: para que os idosos sejam incentivados 
a envelhecer de um modo mais ativo, aumentando a sua autoestima e quebrando preconceitos 
em relação ao envelhecimento; para que essa troca de informações entre as gerações promovam 
habilidades especializadas a ambas faixa-etárias de modo que consigam arranjar um emprego no 
mercado de trabalho; e para criar laços entre essas duas gerações, de modo que se sintam menos 
isolados e mais queridos na sociedade, evitando sentimentos negativos como solidão, desprezo, 
abandono, entre outros.
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Neste trabalho, o principal objetivo é demonstrar que pode ser possível proporcionar um espaço onde duas 
gerações possam conviver juntas, de modo que se complementem. Busca-se uma relação saudável e
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7. considerações
finais
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Neste trabalho, o principal objetivo é demonstrar que pode ser possível proporcionar um espaço 
onde duas gerações possam conviver de modo que se complementem. Busca-se uma rela-
ção saudável e benéfica para ambos os lados, sem que haja a necessidade de segregá-los em 
instituições voltadas a um público preciso. 

Pela falta de espaços e equipamentos públicos voltados principalmente à população idosa, esse 
estudo busca mostrar que a arquitetura pode ajudar a solucionar, ou pelo menos, amenizar pro-
blemas sociais específicos por meio de espaços desenvolvidos que induzam a interação entre as 
pessoas e também com o próprio ambiente. 

Esse estudo permite mostrar a viabilidade de um projeto que proporcione uma melhor qualidade 
de vida atrelada a questões socioculturais e à participação ativa do próprio usuário. O projeto não 
pretende ser a solução definitiva aos problemas sociais citados, mas sim uma alternativa que ve-
nha a trazer resultados positivos para a sociedade em geral.
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