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RESUMO 

Ao longo dos últimos cinquenta anos, a população brasileira quase triplicou, 
passou de 70 milhões, em 1960, para 190,7 milhões, em 2010 (IBGE, 2010). E, 
o crescimento da população idosa foi ainda maior, já que na década de 60, 3,3 
milhões de brasileiros tinham 60 anos ou mais e representavam 4,7% da 
população e, em 2000, 14,5 milhões, ou 8,5% dos brasileiros, estavam nessa 
faixa etária. Nesse contexto, esta pesquisa aborda o crescimento da população 
idosa com destaque para as tipologias de moradias oferecidas para essa parcela 
da população. Este estudo permitiu a análise e a constatação da importância do 
conhecimento do idoso, das suas demandas e através do estudo de obras 
correlatas, formas analisados os espaços destinados à sua moradia, cuidado e 
também ao lazer e a convivência. Como estudo de caso, foi verificada a atual 
situação que se encontra o município de Caçador em relação aos locais 
destinados aos cuidados dos idosos. A pesquisa apontou a necessidade de um 
novo centro de convivência para idosos no município de Caçador, a fim de 
promover um envelhecimento saudável, promovendo o bem estar e a qualidade 
de vida. 

Palavras-chaves: Idoso. Moradia. Qualidade de vida. 
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1    INTRODUÇÃO 

Uma realidade mundial que cada vez mais vem fazendo parte do cotidiano 

de todas as sociedades é o aumento da população idosa. Inferior a 10% durante 

todo o século 20, a proporção de idosos na população brasileira costumava ser 

equivalente à de países menos desenvolvidos. Mas, na última década, este perfil 

começou a mudar rapidamente, ou seja, o Brasil está envelhecendo (MAIA, 

2016).  

Este cenário é apontado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), quel indica que entre 2005 e 2015, a proporção de pessoas com 

mais de 60 anos de idade cresceu em velocidade superior à da média mundial, 

saindo de 9,8% para 14,3%, aproximando-se então da taxa projetada em países 

desenvolvidos (IBGE, 2016). 

Segundo pesquisa IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), no 

conjunto da população idosa, o grupo com mais de 80 anos foi o que mais 

cresceu nos últimos anos. Em 2010 estes apresentavam 14% da população 

idosa e 1,5% da população total, e de acordo com as projeções para 2040, 

representarão aproximadamente 7% da população total (IPEA, 2015). Na Figura 

1 podemos observar a pirâmide etária do Brasil no ano de 2010 e a projeção de 

crescimento da população idosa para o 2050. 

Figura 1: Pirâmides Etárias Brasil (2010-2050). 

 
Fonte: IBGE (2013) 

O número da população muito idosa (de oitenta anos em diante), passou 

de 166 mil pessoas em 1940 para quase 1,8 milhões em 2000, como é 

apresentado na Figura 2. O crescimento desta população no Brasil, se deve ao 

aumento da expectativa de vida, alcançada através da melhoria nas condições 
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de vida, o avanço da tecnologia que permitiu maiores pesquisas de campo na 

área da saúde, na educação e entre outros (SCIELO, 2017).   

Figura 2: Gráfico da população brasileira idosa e muito idosa por sexo, no Brasil.  

 
Fonte: IBGE, (1940, 1950, 1991 e 2000) 

Segundo a BBC Brasil (2013), o número de idosos do Brasil irá quase 

quadruplicar até 2030. Esse aumento, é explicado devido a mudança na 

estrutura familiar, atualmente as mulheres adiam a maternidade devido ao 

comprometimento na área profissional. Portanto, com o aumento da expectativa 

de vida e a queda da taxa de natalidade, se torna a resposta para o crescimento 

de idosos do Brasil.  

Segundo Bestetti (2006), com este crescimento da população idosa a 

tipologia familiar também vem se alterando. Mesmo com as dificuldades que 

surgem com o envelhecimento, os idosos querem manter sua independência, 

buscando o seu espaço, e não dependendo de seus familiares (BESTETTI, 

2006). Na sociedade contemporânea, a velhice é um fenômeno cada vez mais 

presente. Antes, restrita predominantemente ao âmbito particular e familiar, 

passa a ser, nesse novo contexto, uma realidade social a ser enfrentada 

(FANTINI, 2014). 

Bestetti ainda discute sobre a Política Nacional do Idoso, que gerou o 

Estatuto do Idoso editado pela Lei Federal nº 10.741 de outubro de 2003, que 

determinou todas as condições necessárias existentes ao idosos, essa 

regulamentada em setembro de 2005, através da Resolução ANVISA – 
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Regulamento Técnico para o Funcionamento das Instituições de Longa 

Permanência para idosos (ANVISA,2005). 

O Estatuto do Idoso é destinado a regular os direitos assegurados às 

pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. O Art. 20 deste 

estatuto, aponta os direitos que o idoso tem em relação a cultura, lazer, diversão, 

esportes e outros serviços que dizem respeito a sua peculiar condição de idade 

(BRASIL, 2003). 

Diante deste aumento da população idosa, esta pesquisa estuda as 

tipologias de moradias para idosos, verificando seus aspectos e particularidades, 

e busca identificar qual a forma de moradia que possa atender de forma mais 

adequada todas as suas necessidades, inclusive proporcionando espaços mais 

dinâmicos para a nova população idosa.  

1.1  OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Através do estudo de diferentes tipologias de moradia para idosos, 

identificar uma solução para o município de Caçador, que garanta o 

envelhecimento com qualidade de vida. 

1.1.2 Objetivos específicos 

a. analisar o funcionamento e programa de cada tipologia; 

b. identificar as vantagens e desvantagens, a partir do estudo de casos; 

c. investigar os dados da população idosa do município de Caçador. 

1.2  METODOLOGIA 

A presente pesquisa tem como foco os diferentes tipos de moradias para 

idosos. A pesquisa se caracteriza como um estudo bibliográfico (livros, artigos 

científicos, periódicos, revistas especializadas, trabalhos acadêmicos, 

dissertações), onde serão extraídos os fundamentos e conceitos acerca das 

tipologias. Os estudos de caso terão como sua principal fonte de pesquisa sites 

e artigos especializados em arquitetura, buscando maior conhecimento das 

tipologias. Os dados relativos do município de Caçador e sua população serão 
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levantados junto aos órgãos competentes e através de dados oficiais 

demográficos e entrevista / pesquisa de campo.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 POR QUE ENVELHECEMOS? 

Há muitos anos as causas evolutivas do envelhecimento são estudadas, 

porém, até o momento as conclusões apresentadas eram contraditórias. Agora, 

novos dados sobre o genótipo (informação contida em nossos genes) e fenótipo 

(junção do genótipo e de fatores ambientais) trazem novas possibilidades que 

poderão nos deixar mais próximos da resposta tão esperada (HISTORY, 2017). 

Para alguns pesquisadores, a longevidade dos indivíduos retardaria a 

evolução de toda espécie ao influenciar a seleção natural, sendo essa razão pela 

qual as pessoas envelhecem. Já para outro grupo, uma das leis da 

termodinâmica, a entropia é o que justifica o envelhecimento (HISTORY, 2017). 

Mas para alguns cientistas, há uma outra possibilidade de aumentar a 

longevidade, que seria pela clonagem humana, uma cópia perfeitamente idêntica 

de um indivíduo, partindo das suas próprias células (GRINBERG, 1999). 

A sucessão dos anos, dos meses, dos dias, das horas, etc...é o que 

representa para o homem a noção de passado, presente e futuro. Esse é um 

meio indefinido e contínuo no qual os acontecimentos se sucedem de modo 

irreversível. O tempo vai passando e a vida vai se esgotando, lenta e 

inexoravelmente (BESTETTI, 2006). 

2.2 TIPOS DE IDOSOS:  

Há distintas classificações do envelhecimento, sendo uma das mais 

reconhecidas a da Organização Mundial de Saúde (OMS). Segundo Fantini 

(2014), a OMS divide o envelhecimento em quatro estágios: o primeiro é 

chamado de meia-idade, que compreende pessoas entre 45 e 59 anos de idade; 

o segundo, os idosos, pessoas entre 60 e 74 anos, após tem-se os anciões entre 

75 e 90 anos e, por último, indivíduos na velhice extrema, acima de 90 anos. 

No entanto, reconhecer o indivíduo como idoso não consiste 

simplesmente em delimitar uma classe ou etapa da vida, mas, sobretudo, em 

apreender as características próprias do ser humano, advindas das relações 
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consigo, com os outros e com o meio, no ápice de seu processo de vivência 

(PEDROSO, 2007). 

A velhice é uma ação dinâmica e progressiva, que gera modificações 

biológicas, sociais e psicológicas, as quais provocam diminuição das habilidades 

de adaptação social e ao meio ambiente, gerando um conjunto de mudanças, 

perdas e ganhos ao ser humano, que devem ser avaliados sob o maior número 

de âmbitos possíveis (FANTINI, 2014). 

Segundo Grinberg (1999, p 50) os idosos costumam ser classificados 

quanto ao temperamento, e em quatro tipos principais: 

a) eufóricos ou ativos: têm autoestima, apreciam a vida e procuram 
sempre estar em atividade. Embora possam ter algum distúrbio 
orgânico, mantem-se sobre controle. São sociáveis, trabalhadores 
e criativos. 

b) deprimidos: angustiados, atormentados, desanimados, esperando 
sempre o pior. Estão em dificuldades por algum problema 
psicológico ou físico. Podem se sentir desprezados ou humilhados 
com a autoestima sempre abalado.  

c) assustados: pessimistas, improdutivos, hipocondríacos, 
preocupação doentia com funcionamento dos órgãos. Tristeza 
profunda. Receio permanente com uma ou mais causas ou efeitos. 
Queixam-se amargamente da vida, das pessoas que poderiam 
auxilia-las nos momentos aflitivos.  

d) indiferentes: em qualquer situação não se queixam. Podem até se 
considerar muito seguros, mesmo que seja aparentemente. 
Pessoas que não tem ódio, nem amizade por outras. Para eles a 
vida só é para ser vivida. Não gostam se der incomodados. 
 

Apesar da velhice ser tratada por muitos como uma fase de involução, 

com predomínio de ações degenerativas e patologias, Fantini (2014) explica que 

hoje existe unanimidade entre especialistas da área de que a velhice não pode 

ser vista como doença, mas sim uma etapa onde o ser humano torna-se mais 

sensível às doenças, juntamente com a presença da dificuldade de adaptação 

ao meio e aos novos desafios que a idade impõe. 

2.3 AS PRINCIPAIS DEMENCIAS DA TERCEIRA IDADE 

Durante o processo de envelhecimento, o idoso apresenta perdas de 

reflexos e coordenação motora. Porém, é necessário dar atenção à alguns 

sinais, pois podem indicar alguma doença. A Classificação Internacional de 

Doenças (2010), estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS,1993) 

define demência como:  
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Síndrome decorrente de uma doença cerebral, usualmente de 
natureza crônica ou progressiva, na qual há perturbação de múltiplas 
funções corticais superiores, a começar pela memória, incluindo 
distúrbios do pensamento, compreensão, calculo, capacidade de 
aprendizagem, linguagem e julgamento.  

O Idoso que possui algum tipo de demência perde algumas funções 

intelectuais, afetivas e psicomotoras, afetando seu comportamento social com 

aqueles que convivem junto a ele. De acordo com a Associação Brasileira 

Alzheimer (ABRAZ, 2017), os principais tipos de demências são:  

a) Demência vascular: Pode ser considerada a segunda maior causa 
de demência. É causada por demência por lesões cerebrais de 
origem vascular e as manifestações clinicas dependem da 
localização e do número de lesões cerebrais. Podem ocorrer como 
infartos silenciosos, e encefálicos, conhecidos popularmente como 
derrame.  

b) Demência com corpos de Lewy: Os critérios para diagnostico 
clinico da doença incluem demência com sintomas da doença de 
Parkinson (rigidez da musculatura, movimentos mais lentos; 
tremores são mais raros); alucinações visuais (ver coisas que não 
existem, geralmente pessoas, animais, objetos e crianças) e 
oscilação dos sintomas ao longo do dia. 

c) Demência na Doença de Parkinson: Cerca de 40% dos pacientes 
com Doença de Parkinson podem evoluir para quadros 
demenciais. Também é causada pela presença de corpos de Lewy, 
mas estão presentes em locais diferentes do cérebro. Para esse 
diagnóstico, é necessário que o quadro demencial ocorra após um 
ano do início do quadro da Doença de Parkinson.  

d) Demência frontotemporal: Quadro caracterizado por deterioração 
na personalidade e na cognição. A alteração típica no exame de 
neuroimagem é a redução da região frontal e temporal do cérebro. 
As mudanças no comportamento são mais importantes que os 
problemas na memória e orientação. As mudanças podem incluir: 
desinibição, impulsividade, inquietude, perda do julgamento, 
oscilação emocional, apatia, desinteresse, perda de motivação, 
isolamento, etc. 

As demências ou outras mudanças fisiológicas podem levar o idoso a 

perder sua autonomia e tornar-se dependente (FANTINI, 2014). De acordo com 

a autora, existem diferentes graus de dependência vivenciados pelos idosos, que 

pode ser classificada em três diferentes graus: grau de dependência I – são 

idosos independentes, mas precisam de equipamentos de autoajuda; grau de 

dependência II – são dependentes com até três atividades de autocuidado e 

atividades de vida diária; grau de dependência III – são idosos com dependência 

que necessitam da assistência em todas as atividades de autocuidado para as 

atividades de vida diárias, ou com comprometimento intelectual. 
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Como consequência a essas mudanças fisiológicas e graus de 

dependência, são geradas demandas aos ambientes que possuem o idoso como 

usuário (FANTINI, 2014), em especial as moradias a eles destinadas. 

2.4 MORADIA PARA OS IDOSOS 

Segundo Lima (2005), a primeira instituição destinada aos idosos no 

Brasil foi em uma chácara. Construída em 1790, para acolher soldados 

portugueses que participaram da campanha de 1792 e que, naquela ocasião, 

com idade superior a 50 anos e cansados de trabalhos, e pelos seus serviços 

prestados, “se faziam dignos de uma descansada velhice”. A chamada casa dos 

inválidos foi construída por decisão do 5º Vice-Rei, Conde de Resende que, 

contrariando todas as normas da época, cria esta instituição, inspirando-se na 

obra de Luís XIV (Hôtel des Invalides) destinado aos heróis (LIMA, 2005).  

Esta primeira instituição criada no Brasil era restrita a soldados militares 

e não à velhice em geral. Com a vinda da Família Real Portuguesa, em 1808, a 

casa que abrigava essas pessoas foi cedida ao médico particular do Rei e os 

internos foram transferidos para a Casa de Santa Misericórdia. 

No que se refere à Casa de Santa Misericórdia, sabe-se que foram os 
serviços de hospitalização da época colonial. Fundadas e 
administradas por irmandades de leigos ou eclesiásticos, que exerciam 
uma atividade assistencial, destinada aos doentes pobres indigentes, 
forasteiros, soldados e marinheiros. A manutenção desses hospitais 
dependia da caridade dos habitantes, doações ou esmola, recolhidos 
nas ruas e das arrecadações dos dízimos concedidos pelo Rei (LIMA, 
2005, p. 26). 

A população idosa nessa época, já habitava as ruas das cidades. Com a 

abolição, os escravos sem trabalho e muitos com idade avançada passaram a 

perambular pelas ruas, engrossando a multidão de pedintes, fato este que 

contribuiu para a criação das instituições asilares (COSTA, 2005). 

Sabe-se hoje que existem muitas instituições particulares com assistência 

relativamente bem preparada para atender idosos, mas, mesmo assim, 

apresentam uma condição em que se articula a ideia de abandono à velhice. As 

instituições públicas, vinculadas ao Estado, e as que vivem de doações públicas 

e/ou privadas, lidam com uma realidade muito ligada à situação financeira, e um 

fator em comum implicado com a ideia de abandono. 
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É essa ideia de abandono percebida pela população em geral, que faz 

com que as pessoas, ao falarem em asilo, abrigo ou casa de repouso, pensem 

em uma realidade bem distante delas, ainda que esta seja uma realidade que, a 

cada ano, se evidencia com mais destaque, fazendo prever que, em um futuro 

próximo, muito mais velhos estarão habitando as moradas coletivas, as 

chamadas Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPIs. (COSTA, 

2005). 

2.4.1  Tipos de moradias  

Com o aumento da população idosa nos últimos anos, surge a 

necessidade de implantar novas moradias, fortalecendo a criação de espaços 

destinados aos cuidados dos idosos. Os que não têm famílias e bens próprios 

estimulam a criação de alternativas sociais para a manutenção de um mínimo de 

dignidade para sua vida, podendo escolher entre formas de moradia que 

ofereçam o auxílio adequado as suas necessidades, onde a saúde, assim como 

suas possibilidades financeiras, são fatores decisivos no momento dessa 

escolha (QUIROGA, 2005). 

Entre as moradias existentes disponíveis, destacam-se:  

República:  

Para o Ministério Providencia e Assistência Social – MPAS (2001), as 

republicas são alternativas de residência e tem como objetivo proporcionar a 

integração e a participação social do idosos na comunidade.  

Figura 3 – Vista da Republica Renascer e Vitória - Santos SP 

 

Fonte: G1 (2012) 
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O público para esse sistema é o idoso que tenham a capacidade de 

domiciliar de forma coletiva, com condições de desenvolver as AVD’S (atividades 

de vida diária) de forma independente, mesmo havendo a necessidade de uso 

de equipamentos de autoajuda (G1, 2012). 

Centro de convivência: 

Os Centros de Convivência da Pessoa Idosa têm como objetivo o 

desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento 

saudável, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e 

tem por finalidade a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento 

de vínculos familiares e sociais da pessoa idosa (DOURADOS, 2017). 

Este centro costumar dispor de inúmeras atividades diversas que podem 

agradar estilos diferentes de idosos, tais como: artísticas, culturais, esportivas, 

educativas que tem o intuito de inserir o idoso socialmente, além de conceder 

novas experiências e explorar novas aptidões (MPAS, 2001).  

Figura 4 – Vista do jardim do centro de convivência – Aracruz ES. 

 
Fonte: ARACRUZ (2017). 

Centro dia: 

É um espaço de integração e cuidado da pessoa idosa pensado para 

proporcionar experiências e fortalecer laços, além de oferecer todos os cuidados 

necessários, como de alimentação, higiene e medicações prescritas pelo 

médico. O idoso poderá permanecer em período integral, de segunda a sexta-
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feira, ou em meio período em dias previamente agendados. 

(KORUCENTRODIA, 2017). 

Figura 5 – Fachada do centro dia em Olímpia/SP. 

 
Fonte: OLIMPIA (2017) 

Casa lar 

O MPAS (2001) define a Casa Lar como uma residência participativa para 

idosos independentes ou semi-independentes que possuem mais vínculos 

familiares e não possuem condições financeiras para arcar com os custos 

integrais para sua sobrevivência. Por esse motivo, um dos principais objetivos 

da Casa Lar é aumentar as econômicas do idoso por mais tempo possível, não 

sendo necessário que o idoso pague por alguma despesa. 

Figura 6 – Vista área interna do recanto dos idosos em Suzano/SP. 

 
Fonte: APONTADOR (2017) 
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2.5 A DECISÃO DE COMO MORAR NA VELHICE 

Muitas vezes as pessoas acreditam que o idoso deve permanecer em sua 

casa, com a família, até o final da vida, dando-lhes apenas amor, carinho e 

respeito. Mas, e se o cuidado necessário estiver além da atenção e do respeito? 

Se for imprescindível o conhecimento de enfermagem, decidindo sobre a 

administração correta de medicamentos ou o manejo adequado de acamados 

nas ações de higiene? É necessário um cuidador formal, o que pode significar 

alteração da rotina da casa, custos associados e alguns inconvenientes. Ficar 

em casa é preferível, mas nem sempre é possível (SERMODULAR, 2017). 

Há diversas alternativas para buscar os empreendimentos existentes para 

acomodar a população idosa. Mas existe também os preconceitos que são 

criados pelos familiares ou grupos sociais quando falam em asilos, isso é a prova 

flagrante de preconceito sobre residenciais coletivos, ainda não ideais mas já 

muito mais evoluídos do que os antigos modelos. Por outro lado, achar que um 

empregado que gosta de velhinhos pode ser um bom cuidador formal é colocar 

em risco uma pessoa frágil e que exige cuidado (SERMODULAR, 2017). 

Infelizmente não é possível saber como será o envelhecimento ao longo 

da vida, embora possamos prevenir certas perdas, mas precisamos estar 

prontos para tomar a melhor decisão quanto a morar na velhice, mantendo a 

dignidade, o respeito e o carinho que merecemos (BESTETTI, 2006). 

Com a percepção de seu ambiente e de si mesmo, além do contato 

afetivo, humano e sentimento de inclusão, o idoso tem maiores chances de 

considerar a nova fase como um período de viver diferentes experiências e 

reformular conceitos, descobrindo suas potencialidades mesmo diante dos 

limites impostos (FANTINI, 2014). 

3   ESTUDO DE CASO: Município de Caçador 

A população idosa em Caçador, como ocorre nas demais cidades 

brasileiras, também vem aumentando e existe uma carência muito grande de 

uma instituição que atenda com dignidade essa parcela da população. Na figura 

7 observa-se o crescimento da população entre os anos de 1991 a 2010 no 

município, com destaque para o crescimento da população idosa. 
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Figura 7 - Pirâmides Etárias Caçador (1991-2010) 

 

Fonte: ATLASBRASIL, (2015) 

Atualmente no município de Caçador existe apenas um equipamento 

destinado a moradia para os idosos, que atende pacientes com idade superior 

a 60 anos. A partir de conversa feita com o responsável do local, este relatou 

que existe uma procura muito grande e constante por leitos.  

No momento, o lar atende 14 pacientes, e as informações são de que 8 

já estariam na fila de espera. Destes 14 pacientes residentes no local, 13 têm 

Alzheimer e 1 é diabético. A maior necessidade observada nos idosos que 

habitam o local, é o carinho, a atenção e os cuidados básicos do dia-a-dia. O 

responsável relatou também que, infelizmente, nem todas as famílias vem visitá-

los, mas, por outro lado, existem famílias que fazem visitas semanais.  

A mensalidade do lar, atualmente, varia entre R$ 2.500,00 a R$ 5.000,00 

dependendo das circunstâncias e dos cuidados necessários com o paciente.  
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4    OBRAS CORRELATAS 

As quatro obras apresentadas neste capítulo têm o intuito de mostrar 

algumas diferentes opções de moradia para os Idosos que visam a qualidade de 

vida e promovem a convivência entre eles  

4.1  COMPLEXO SOCIAL EM ALCABIDECHE 

O Complexo Social de Alcabideche, situado em Alcabideche – 

Portugal, possui uma área construída de aproximadamente 10.000 m², com 

espaços exteriores compostos por ruas, praças e jardins se constituem como o 

prolongamento da própria casa. A intenção do projeto foi a criação de um 

ambiente calmo, porém alegre, que permite que os residentes circulem à noite 

entre os diferentes níveis e espaços do complexo, sem qualquer preocupação 

(CRUZ; MARQUES; MARINHO, 2015). 

O projeto, do grupo Guedes Cruz Arquitetos, foi concluído em 2012, e 

conta com uma estrutura construída de 52 casas e um edifício de apoio. 

Figura 6 – Planta baixa do Complexo Cultural de Alcabideche 

 

Fonte: CRUZ; MARQUES; MARINHO (2015) 
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A proposta do complexo apresentado chama atenção pela praticidade 

operacional, fazendo com que os hospedes sintam-se protegidos e mais 

seguros. Algumas coberturas das unidades de repouso têm dupla função. Em 

caso de emergência os idosos podem ativar um dispositivo de alarme que alerta 

a central de segurança localizada no edifício central e a luz da cobertura altera-

se, informando-a que o paciente precisa de alguma ajuda (CRUZ; MARQUES; 

MARINHO, 2015). 

Figura 7 – Estrutura do Complexo Social de Alcabideche. 

Fonte: CRUZ; MARQUES; MARINHO (2015). 

 4.2 LAR DE IDOSOS PETER ROSEGGER  

Este lar de idosos, localizado em Graz – Áustria, possui dois pavimentos 

implantado num antigo pavilhão. O lar é compacto, com cortes assimétricos que 

servem para dividir a casa em seu conceito espacial de oito habitações de 

comunidades, quatro em cada pavimento. Cada comunidade habitacional 

consiste em dormitórios, cozinha e uma área de jantar para 13 residentes e um 

enfermeiro, gerando uma atmosfera gerenciável e familiar. Cada comunidade foi 

desenvolvida em torno de um conceito de cores diferentes para auxiliar os 

residentes a se orientarem melhor (ARCHITEKTEN, 2015). 
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Figura 8 – Estrutura do lar de idosos Peter Rosegger. 

           

Fonte: ARCHITEKTEN (2015). 

Os quartos variam levemente em relação à sua localização e a direção 

que estão orientados, mas cada quarto possui uma grande janela com um 

parapeito baixo e aquecido que pode servir como banco. Os quartos de 

enfermagem estão localizados no núcleo de cada edifício, garantindo que estão 

apenas à poucos passos de cada residente e que a casa possa operar de 

maneira eficiente (ARCHITEKTEN, 2015). 

Figura 9 – Planta Baixa do Lar de Idosos Peter Rosegger. 

 
Fonte: ARCHITEKTEN (2015). 

A ideia de viver em comunidade foi considerada pois assim os residentes 

tem o prazer em viver em grupos, fazendo com que eles não se sintam sozinhos.  
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 4.3 HOGEWEYK VILLAGE  

Localizada na cidade de Weesp na Holanda, Hogeweyk é uma vila 

projetada para idosos que sofrem com demência, especialmente o Mal de 

Alzheimer, e atende 152 idosos. A vila é composta por 23 casas que comportam 

de 6 a 8 pessoas, onde cada indivíduo tem seu próprio quarto e sala, cozinha 

são compartilhadas. As casas estão separadas em 7 estilos de vida diferentes, 

de forma que o idoso se sinta em sua própria casa (SILVA-NICOLETTI et al, 

2015). 

Hogeweyk foi criada para permitir que os residentes vivam uma vida 

normal, onde os moradores contam com restaurantes, mercado, teatro, café, 

salão de cabelereiro, lojas, centros de atividades, etc. 

Figura 10 – Estrutura do lar de idosos Hogeweyk Village. 

 

Fonte: SILVA-NICOLETTI et al (2015) 

Os idosos podem continuar vivendo da maneira que costumam fazer, com 

a necessária supervisão intensiva que se realiza nos bastidores (SILVA-

NICOLETTI et al, 2015). Os cuidadores, que cuidam de até sete pessoas cada, 

estão integrados na vida cotidiana dos idosos, aparecendo como vendedores de 

supermercados, companheiros de quarto, funcionários de serviços domésticos 

ou familiares. Eles acompanham os pacientes com demência onde quer que eles 

vão, mas deixe-os tomar suas próprias decisões. Embora os pacientes estejam 

bem cuidados, eles não se sentem presos. 
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Figura 11 – Planta baixa do lar de idosos Hogeweyk Village. 

 

Fonte: SILVA-NICOLETTI et al (2015) 

4.4  RESIDÊNCIA E CENTRO-DIA  

Localizado na encosta norte do Parque-montanha de Montjuic, o centro é 

caracterizado por vegetação densa e uma inclinação muito íngreme que só é 

interrompida por dois grandes terraços naturais. A construção é colocada 

delicadamente entre eles preservando ao máximo as massas de vegetação. 

Deste modo, conformou pátios e áreas ajardinadas para ser usadas de forma 

independente dos usuários: o pátio da sala de aula, que é uma extensão externa, 

possui o grau máximo de controle visual; A topografia, a orientação e outras 

características específicas do lugar, além de necessidades do programa e os 

requisitos de segurança interna, definem a relação entre o edifício e seus 

usuários com o meio ambiente.  

Figura 12 - Fachada do centro dia  

 

Fonte: GRAZIANO (2013) 
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O programa prevê a criação de 27 vagas para residência permanente, 

divididas em três módulos e 8 leitos para estadia diária. O programa é dividido 

em três andares, tanto visualmente e funcionalmente, em duas alas 

cada. Circulações, centros de convivência e enfermarias estão localizados no 

centro do volume para fornecer padrões de circulação claras, curtas, e 

funcionalmente muito articuladas, permitindo o controle das instalações de todas 

as conexões e os movimentos ao redor do edifício. 

Figura 13 – Planta baixa do centro dia  

 

Fonte: GRAZIANO (2013) 

A proposta deste complexo apresentado chama atenção pela segurança 

aplicada, fazendo com que os hospedes sintam-se protegidos e mais seguros. 

5  CONCLUSÃO 

A preocupação com a qualidade do envelhecimento e a mudança no perfil 

da família da nossa população é uma questão urgente. Percebeu-se, ao longo 

do trabalho, que este assunto vem sendo pauta frequente de discussões. 

As atuais opções dos idosos, em geral, demonstram a fragilidade do 

sistema atual. Faz-se necessário a reflexão sobre o tema para buscar soluções 

inovadoras e adaptadas ao idoso atual. Este trabalho buscou expor uma nova 

visão sobre a velhice e opções de moradia mais adequadas para terceira idade, 

que possa acomodá-las de modo digno, confortável e seguro, inserido no 
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contexto urbano e ainda com a possibilidade de autonomia, independência, 

privacidade, controle e suporte no cuidado a saúde. 

Pode-se perceber que existem alguns centros de apoio ao idoso que 

ocupam um papel importante na mudança de visão no estilo de vida na velhice. 

Com eles o idoso tem a possibilidade de dar continuidade a uma vida ativa, de 

aprendizado e socialização, sem sobrecarregar as famílias ou terem que ser 

internados em instituições privadas do convívio familiar. 
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