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Este trabalho tem como objetivo a 
apresentação teórico-conceitual da 
atividade de projeto nal do curso. Está 
sendo apresentado a terceira etapa, que 
engloba a abordagem do tema, temática, 
justicativa, referências projetuais, estudo 
do local, proposta teórica e 
desedesenvolvimento do partido 
arquitônico/urbano/paisagístico e suas 
soluções.  



A diferença entre instituições 
privadas/lantrópicas para com as públicas 
são desde o ambiente físico até a dieta 
nutricional, pois é precário a oferta de dietas 
especicas para cada interno, a preservação 
da individualidade dos idosos, equipe 
prossional adequada e outros aspectos.

SSegundo pesquisa do IBGE, o número de 
idosos asilados em instituições públicas tem 
crescido nos últimos anos, conforme gráco 
abaixo:
                                                          
 
 
  

AAlexandre Kalache, presidente do Centro 
Internacional de Longevidade Brasil, arma 
que “É natural que cresça o número de 
pessoas idosas que vivem sozinhas porque a 
população em geral está envelhecendo, mas 
o crescimento é muito alto e o número de 
instituições de longa permanência ou asilos 
nãonão é suciente para atender às 
necessidades.”

Ao mesmo tempo, falta um Estado que 
compense essa deciência com políticas 
públicas que protejam os desamparados.

 “Essas políticas são necessárias para atender 
uma população que está envelhecendo mal, 
num país em crise e com cortes nas despesas 
em educação e saúde”, diz Kalache.

O abandono também é colocado como  
grande motivo do asilamento e pode estar 
relacionado às situações de fragilidade em 
que o idoso se encontra isolado do circuito 
familiar, aumentando seu sentimento de 
dependência pelos limites impostos pela 
incapacidade (ALCÂNTRA,2006).

DDe acordo com o IPEA (2011), em 2009, no 
Brasil, existiam 3.548 instituições destinadas 
ao cuidado prolongado para o idoso. Dentro 
deste número, 65,2% são lantrópicas, as 
privadas são 28,2% e apenas 6,6% das 
instituições são públicas ou mistas. O que 
signica que existiam somente 218 
instituiinstituições de caráter público destinado aos 
cuidados desses idosos. 





Através da realização de atividades 
pedagógicas, culturais e recreativas, ambas 
as gerações passam a reetir sobre a 
possibilidade de mudanças quanto à 
percepção da velhice e do envelhecimento e 
de todo o ato de viver. Para além deste 
objetivo, a intergeracionalidade aplicada 
suposuporta não somente as relações sociais 
entre gerações mas contribui 
individualmete na formação das pessoas e, 
consequentemente, da sociedade. 

A abordagem a respeito do envelhecimento 
da população se torna essencial na 
discussão sobre intergeracionalidade à 
medida em que o cuidado com o cidadão 
envolve além do que ele come, estuda e 
onde habita, mas se extende a 
responsabilidade do poder público em 
prproporcionar espaços que capacitem e 
transformem através da convivência que 
gera benefícios incalculáveis para a 
formação de uma sociedade melhor. 

No livro “Bisa Bia, Bisa Bel”, da autora Ana 
Maria Machado, é possível  observar, 
claramente a  relação da neta com sua avó e 
a reexão curiosa crescente na personagem 
da neta.

Atividades sociais exigem a presença de 
outras pessoas e incluem todas as formas 
de comunicação entre as pessoas no 
espaço público. Se há vida e atividade no 
espaço urbano, então também existem 
muito as trocas sociais. Se o espaço da 
cidade for desolado e vazio, nada 
acacontece. As atividades sociais incluem 
uma extensa gama de atividades 
diversas. Há muitos contatos passivos de 
ver e ouvir: observar as pessoas e o que 
está acontecendo. Essa modesta e 
despretensiosa forma de contato é a 
atividade urbana mais difundida em 
qualquer lugaqualquer lugar. (GEHL, 2017, p. 22)



De acordo com Camarano e 
Pasinato [s.d.], “para que as 
políticas voltadas para o 
envelhecimento populacional 
possam ser efetivas é necessário 
que apresentem uma abordagem 
integrada em seus diversos 
sesetores especícos: saúde, 
economia, mercado de trabalho, 
seguridade social e educação” 
(p.262). 













A proposta consiste em um espaço 
democrático de cultura e lazer que busca a 
integração dos usuários e a troca de 
experiências por meio das atividades. Sem 
exclusões etárias e promovendo o 
enriquecimento da cultura entre as 
gerações, “A intergeracionalidade se 
constituiconstitui como uma iniciativa para despertar 
o sentido das relações intergeracionais em 
um mundo individualizado. [...] É preciso 
multiplicar as oportunidades de expressão 
da experiência e do desejo de mudança de 
todos os envolvidos, independentemente 
da idade.” (Caderno Intergeracionalidade 
SSesc 2013, pág.7)

A proposta do complexo intergeracional 
cincunda as temáticas de cultura e lazer, 
habitação e assistência social; pois propõe o 
projeto de ILPI-Instituição de Longa 
Permanência para Idosos para idosos de 
baixa renda, Centro de Cultura e Lazer 
público-privado e assistência médica de 
suposuporte a instituição habitacional.

O Complexo Intergeracional em Goiânia tem 
por objetivo promover o conceito de 
intergeracionalidade através da cultura 
frente aos desaos do envelhecimento, 
atender parte da demanda por habitações 
para idosos na cidade e  prover um sistema 
eciente e completo conforme legislação, 
ofoferecendo assistência médica através de 
enfermaria e cuidados.

Serão atendidos cerca de 60 idosos 
residentes na ILPI, sendo cerca de 60% 
idosos classicados com Grau I de 
deciência e 60% com Grau II de deciência.

O complexo foi estruturado para suportar 
cerca de 90 usuários na ILPI, até 280 usuários 
no centro de cultura e lazer e cerca de 50 
usuários idosos de baixa renda nas 
assistências médica conjuntamente.







PROGRAMA DE NECESSIDADES - CONSIDERAÇÕES PARA
PROJETO DE ILPI’S NO BRASIL

INCENTIVAR E PROMOVER
PARTICIPAÇÃO DA
FAMÍLIA E COMUNIDADE

RESPEITAR IDENTIDADE E 
PRIVACIDADE DOS
IDOSOS

CONVIVÊNCIA MISTA
ENTRE GRAUS DE DEPENDÊNCIA

AMBIENTE DE RESPEITO
E DIGNIDADE

FAVORECER ATIVIDADES
COM OUTRAS GERAÇÕES

DESENVOLVER ATIVIDADES 
DE AUTONOMIA 

AMBIÊNCIA 
ACOLHEDORA

COIBIR QUALQUER
VIOLÊNCIA

PROMOVER
CONDIÇÕES DE LAZER

}

 A RESOLUÇÃO - RDC Nº 283, DE 26 DE 
SETEMBRO DE 2005 é o regulamento que 
define normas de funcionamento para as 
Instituições de Longa Permanência para 
Idosos. Ela se destina as secretarias de 
saúde que devem implementar os 
procedimentos. Segundo a resolução, o 
descumprimentodescumprimento das determinações 
constitui infração sanitária com 
penalidades previstas em lei.

O objetivo é estabelecer o padrão mínimo 
de funcionamento das ILPI’S e é aplicável 
a toda ILPI governamental ou não 
governamental, destinada à moradia 
coletiva de pessoas com idade igual ou 
superior a 60 anos, com ou sem suporte 
familiar.
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