
 1 

SAÚDE E BEM ESTAR DO IDOSO: ESTUDO DO ASILO COMO EMBASAMENTO 
PARA O PROJETO ARQUITETONICO. 

 
1PAULA, E. R.; 2PADOVAN. L. D. G.. 

1e2Curso de Arquitetura e Urbanismo–Faculdades Integradas de Ourinhos-
FIO/FEMM  

 
RESUMO 

 
Com o grande avanço das tecnologias, a qualidade de vida do ser humano também 
aumentou, fazendo com que a expectativa de vida se prolongasse. 
Consequentemente, a população de vários países está crescendo, o que não é 
diferente no Brasil. No entanto, o que vemos é que a sociedade não está preparada 
para as adaptações necessárias para atender esta parcela da população. Muitas 
famílias que não possuem condições próprias de assistir a algum familiar idoso 
optam por recorrer aos abrigos de idosos, ou os denominados asilos. São locais que 
existem para atender a todas as necessidades que estas pessoas apresentam, com 
infraestrutura adequada, equipe multidisciplinar, entre outras atividades. Porém, 
muitos destes locais apresentam contratempos que podem comprometer a essa 
assistência ao idoso. A proposta de uma nova sede para o asilo São Francisco de 
Assis de Santo Antônio da Platina, Paraná, tem por objetivo realizar as intervenções 
necessárias na infra-estrutura no então abrigo, através das especificações de uma 
arquitetura humanizada, oferecendo locais de lazer, descanso, cuidados específicos, 
possibilitando aos idosos residentes uma melhor qualidade de vida. 
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ABSTRACT 
  

With the great advance of the technologies, the quality of life of the human being also 
increased, making with that the life expectancy if drew out. Consequently, the 
population of some countries is growing, what it is not different in Brazil. However, 
what we see is that the society is not prepared for the adaptations necessary to take 
care of this parcel of the population. Many families who do not possess proper 
conditions to attend some familiar aged one opt to appealing to the shelters of aged, 
or the called asylums. They are places that exist to take care of to all the necessities 
that these people present, with adjusted infrastructure, team to multidiscipline, among 
others activities. However, many of these places present misfortunes that can 
compromise to this assistance to the aged one. The proposal of new headquarters 
for the asylum São Francisco de Assis de Santo Antonio da Platina, Paraná, has for 
objective to carry through the necessary interventions in the infrastructure in then the 
shelter, through the specifications of a humanize architecture, offering local of leisure, 
specific rest, cares, making possible to the aged residents one more good quality of 
life. 
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                                           INTRODUÇÃO 

           O asilo São Francisco de Assis é um abrigo de grande importância 

para a sociedade de Santo Antônio da Platina, já que é um abrigo que acolhe idosos 

oriundos de famílias que não possuem condições de auxiliar estes indivíduos nessa 

etapa de vida. 

De acordo com os dados do IBGE, a população da terceira idade está em 

constante crescimento, sendo o Brasil considerado o sexto país no mundo em 

quantidade de idosos, que já totalizam 21 milhões.  

Desta forma, observa-se a necessidade de abrigos que possam atender a 

este público, já que, na grande maioria das vezes, suas famílias não possuem 

estrutura psicológica, física e financeira para ajudar a estes idosos. Assim, estas 

entidades devem possuir uma boa estrutura e capacitação especifica para atender 

esta parcela da população, objetivando sanar as necessidades presentes em 

pessoas nesta faixa etária, através de um local seguro, prático e que gere bem-estar 

nestas pessoas. 

O asilo da cidade de Santo Antônio da Platina, atualmente, passa por 

algumas precariedades, uma vez que é uma instituição antiga e ainda possui 

instalações ultrapassadas, oferecendo risco tanto aos idosos quanto à equipe que 

trabalha para cuidar destes.  

Observa-se, também, que neste local, os idosos não possuem espaço para 

lazer, o local para tratamentos específicos é utilizado para realizar outras funções, os 

banheiros são antigos, o refeitório apresenta inúmeras depreciações, as salas de 

equipamentos desorganizadas pela falta de espaço, além de outras pequenas 

alterações. 

O principal objetivo deste estudo é propor intervenções para a melhoria da 

infra-estrutura desse asilo, visando oferecer uma melhor qualidade de vida aos 

idosos que compõem o quadro de residentes deste abrigo. 

As principais considerações a serem levantadas é a intervenção para oferecer 

um espaço mais atualizado e moderno, oferecendo locais próprios, tanto para lazer, 

quanto para outras especificações do cotidiano destas pessoas, além de possibilitar 

aos funcionários um espaço único para seu descanso adequado. 
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A realização deste estudo se dará, inicialmente, através da contextualização 

dos asilos no território brasileiro, além de enfocar sobre os principais índices que 

englobem as características da população idosa brasileira. Após isso, será 

demonstrado como as intervenções arquitetônicas corretas poderão contribuir e 

como ela poderá ser aplicada no asilo São Francisco.  

Assim, através dos conceitos propostos pela Arquitetura e Urbanismo, serão 

visualizadas as condições ideais para o melhor atendimento à estes idosos, 

elevando a sua qualidade de vida, amenizando as conseqüências físicas e 

psicológicas de suas condições.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
Neste trabalho será feito um projeto para promover saúde e bem estar dos 

idosos, para um publico que muitas vezes são entregues a este tipo de instituição 

devido há alguns problemas, como: falta de interesse da própria família, velhice, 

sem cuidados específicos para com o idoso, e também falta de estrutura financeira 

para com atendimento a esta classe. 

Este espaço tem como finalidade integrar os idosos em um habitat 

decorrentes as suas necessidades, com acessibilidades, com atividades 

diretamente ligadas a sua saúde e bem estar, entretenimento, ateliê, momentos de 

reflexão ecumênica, especialistas na área da saúde, com todas as necessidades 

que um idoso precisa. 

Neste espaço tem alguns pontos fundamentais para garantia dos idosos, 

acessibilidade e no meio ambiente, se preocupando com o tipo do uso de piso, o 

paisagismo, a relação do entorno com o projeto, o fluxo de pessoas, o numero de 

funcionários para atendê-los. 

Será proposto um prédio, reformulado, onde atende todas as normas 

especificas que tende a ser seguidas, o terreno usado é o mesmo onde hoje se 

encontra um prédio que atende o asilo São Francisco de Assis, este prédio passa 

por algumas deteriorações, e fora de normas, justificando esta nova proposta de se 

criar um novo prédio, podendo utilizar algumas das estruturas existentes, que foram 

feitas após a construção do prédio principal, tais como, a residência das irmãs, que 

são responsáveis pela administração, e a igreja que esta implantada em um ponto 

estratégico do terreno, e que se encontra em boas condições estruturais. 
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A nova proposta tem como embasamento, o entorno, onde a preocupação 

maior é não descaracterizar o espaço existente e que vai ser mantido, em contra 

partida tem que levar em consideração a população que usufrui e ajuda este Asilo, 

com doações e serviços comunitários. 

A decisão de manter o terreno, foi estudada devido as vias de fácil acesso, 

vias de ligação rápida, na entrada da cidade, com vias direto ao hospital municipal e 

ao regional, em um bairro onde podemos desfrutar de silencio e bem estar, pouco 

transito. 

O método de pesquisa será através de livros, revistas, artigos, site que 

darão a sustentação para o trabalho. 

 

 

DISCUSSÃO 

 
Atualmente, observa-se o ritmo acelerado com que a sociedade se evolui e 

passa por intensas modificações. São inúmeros os aspectos encontrados com este 

avanço, como novas tecnologias, globalização, pessoas tendo cada vez menos 

tempo e mais problemas. O idoso inserido nessa sociedade é o que mais sofre, pois 

lhe é exigido cada vez mais uma maior capacidade de adaptação, sendo muitas 

vezes excluído por não conseguir esta adequação. (MENDES et al, 2005) 

 
Envelhecer é um processo natural que caracteriza uma etapa da vida 
do homem e dá-se por mudanças físicas, psicológicas e sociais que 
acometem de forma particular cada indivíduo com sobrevida 
prolongada. É uma fase em que, ponderando sobre a própria 
existência, o indivíduo idoso conclui que alcançou muitos objetivos, 
mas também sofreu muitas perdas, das quais a saúde destaca-se 
como um dos aspectos mais afetados. (MENDES et al, 2005, p.423) 

 

Com o aumento do índice da população idosa no mundo, devido a melhora da 

qualidade de vida, novos medicamentos e tratamentos de saúde, saneamento 

básico, entre outros, observa-se a necessidade de uma sociedade mais atenciosa 

com estes indivíduos, oferecendo-lhes maior compreensão e interação social. 

Vale lembrar que, segundo dados do IBGE (2002), a população idosa está 

crescendo mais rapidamente do que a de crianças. Enquanto na década de 80 havia 

16 idosos para cada 100 crianças, no ano 2000 esse número dobrou, passando para 
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30 idosos para cada 100 crianças. Isso também se explica pelo fato de as pessoas 

estarem realizando cada vez mais o planejamento familiar, fazendo haver uma 

queda da taxa de fecundidade, e também pela longevidade dos idosos. 

De acordo com os dados recolhidos pelo Banco Mundial (2011, p.18): 

 
Durante os últimos 60 anos, a fração de idosos (60+ anos de idade) 
na população brasileira tem aumentado significativamente. Em 1950, 
eles eram 2,6 milhões e representavam 4,9% da população total. 
Com um crescimento anual de 3,4% comparados a 2,2% da 
população em geral, em 2010 os idosos já eram 19,6 milhões e 
representavam 10,2% da população. Nos próximos 40 anos, esse 
grupo crescerá a uma taxa de 3,2% ao ano, comparada a 0,3% da 
população total. Como resultado, haverá 64 milhões de idosos em 
2050, 29,7% da população total. 

 

 

2.2 Surgimento dos asilos para idosos no Brasil 
 

Araújo, Souza e Faro (2009, p.252), definem asilo como “[...] casa de 

assistência social onde são recolhidas, para sustento ou também para educação, 

pessoas pobres e desamparadas, como mendigos, crianças abandonadas, órfãos e 

velhos.”. 

Segundo Kamarano e Canso (2010, p.234), entende-se por asilo como: 

 
[...] instituições governamentais ou não-governamentais, de caráter 
residencial, destinadas a domicílio coletivo de pessoas com idade 
igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em 
condição de liberdade, dignidade e cidadania. 

 

O primeiro asilo para idosos é datado de 1890, no Rio de Janeiro, chamado 

Asilo São Luiz para a Velhice Desamparada, onde os idosos que lá eram deixadas 

tinham os laços sociais e familiares completamente cortados. A partir dessa 

instituição, outras foram surgindo com as mesmas características de precariedade. 

(ARAÚJO; SOUZA; FARO, 2009). 

 
O modelo asilar brasileiro ainda tem muitas semelhanças com as 
chamadas instituições totais, ultrapassadas no que diz respeito à 
administração de serviços de saúde e/ou habitação para idosos. [...] 
Nesse espaço os indivíduos se tornam cidadãos violados em sua 
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individualidade, sem controle da própria vida, sem direito a seus 
pertences sociais e à privacidade, com relação difícil ou inexistente 
com funcionários e o mundo exterior. (ARAÚJO; SOUZA; FARO, 
2009, p.253) 

 

Somente após inúmeras denúncias sobre o descaso com os idosos 

residentes nestes abrigos é que foram surgindo novas leis que asseguram a 

proteção deste indivíduo nestes locais, como a Portaria nº 810/1989, que foi a 

primeira a definir as Normas e Padrões de Funcionamento de Casas de Repouso, 

Clínicas Geriátricas e outras instituições para idosos. (ARAÚJO; SOUZA; FARO, 

2009). 

O motivo que leva as pessoas a incluírem algum familiar ou conhecido nestes 

centros são muitos, destacando os principais como: 

 
[...] a carência financeira e a falta de moradia estejam entre os 
motivos mais importantes para a busca, bem como o fato de a 
maioria das instituições brasileiras ser filantrópica, o preconceito 
existente com relação a essa modalidade de atendimento e o fato de 
as políticas voltadas para essa demanda estarem localizadas na 
assistência social. (KAMARANO; CANSO, 2010, p.233) 

 

Os asilos, geralmente, são locais inapropriados e inadequados às 

necessidades do idoso, não oferecendo suporte de assistência social, alimentação e 

cuidados básicos de higiene. Além disso, muitos destes locais dificultam as relações 

sociais existentes na sociedade, fato que deve ser preservado para que este idoso 

tenha seu direito de cidadania garantido.  

 
Constituem, também, a modalidade mais antiga e universal de 
atendimento ao idoso, fora do seu convívio familiar, tendo como, 
inconveniente, favorecer seu isolamento, sua inatividade física e 
mental, tendo, dessa forma, conseqüências negativas à sua 
qualidade de vida. (DAVIM et al, 2004, p.519) 

 

Assim, garantir um local onde o idoso possa ter uma qualidade de vida ideal, 

como uma forma de proporcionar uma amenização pela sua condição, é essencial 

não só para este indivíduo, mas também para a sociedade como um todo. 
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3.1 LINA BO BARDI 

 

Lina Bo Bardi nasceu em Roma no ano de1914. Cursou o Liceu Artístico e, 

em 1939, se formou pela Faculdade de Arquitetura de Roma. No início de sua 

carreira, suas obras se direcionavam tanto para uma arquitetura clássica quanto 

para as propostas apresentadas pelas vanguardas modernas da época. (ANELLI, 

2010). 

 
Figura 1: Lina Bo Bardi 

Fonte: <http://alrocha-antenacultural.blogspot.com.br/2011/05/voce-sabe-quem-foi-

lina-bo-bardi.html> 

 
Ainda na Itália, foi diretora da revista Domus, e em 1946, fundou a revista de 

arquitetura “A”. Decepcionada com os rumos políticos que seu país estava tomando, 

mudou-se para o Brasil. 

Mesmo com tantos feitos em seu país, sua obra ganhou mais notoriedade no 

Brasil. Foi aqui que, em 1949, fundou e dirigiu a revista Habitat, passando, após, a 

integrar o corpo docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

de São Paulo – USP –, entre os anos de 1955 e 1959. 

No ano de 1959, fundou e dirigiu o Museu de Arte Moderna da Bahia 

(MAM/BA), sendo este aberto ao público no ano de 1960. Projetou, posteriormente 

no ano de 1961, o Museu de Arte Popular – MAP. 
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Figura 2: Vista panorâmica do Museu de Arte Moderna da Bahia – MAM/BA 

Fonte: <http://bahiamam.org/> 

 

 
Figura 3: Entrada do Museu de Arte Moderna da Bahia – MAM/BA 

Fonte: <http://bahiamam.org/> 

 

A proposta de Lina vistas nestas obras era a de recuperar os discursos 

culturais da nação. Abandonando o construtivismo internacional, que aqui ganhou 
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ares de concretismo. Segundo as palavras da própria Bardi, descritas por Subrats 

(1993, p.79): 

 
[...] não foi “museu” no sentido tradicional: dada a miséria do Estado, pouco 
podia “conservar”; suas atividades foram dirigidas à criação de um 
movimento cultural que, assumindo valores duma cultura historicamente 
pobre, pudesse lucidamente separar as fases “culturalistas” e “historicista” 
do Ocidente, apoiando-se numa experiência popular, e entrando no mundo 
da verdadeira cultura moderna [...] (grifos do autor)” 

 

Lina Bo Bardi era apaixonada pela cultura do Brasil e a simplicidade deste 

povo. Tanto que se naturalizou brasileira e nunca mais regressou à Itália. 

 

 

• 3.2 MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND – MASP 
 

 

Figura 4: MASP 
Fonte: <http://edificandoonline.blogspot.com.br/2011/03/masp-museu-de-arte-de-

sao-paulo.html> 
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Com a extinção do Trianon1 no ano de 1950 e após a desmontagem da 

primeira Bienal de Artes Plásticas em 1951, que ocorreu em um pavilhão provisório, 

a Avenida Paulista, em São Paulo, acabou por sofrer com o “despovoamento” do 

local, 

 
Figura 5: Trianon, 1940 

Fonte: <http://netleland.orgfree.com/mansoes.htm> 

 
Cabe lembrar que a Avenida Paulista, desde os primórdios da cidade de São 

Paulo, é vista como um espaço de lugar importante no imaginário paulista, pois 

possui uma tipografia privilegiada, já que se localiza em um dos pontos mais altos da 

cidade. 

Antes do desenvolvimento do projeto do MASP, muitos outros foram 

apresentados para a ocupação do local vago, todos estes com certa inclinação 

monumental, como o caso de um projeto de instalação de uma torre mais alta que a 

Torre Eiffel. 

O principal idealizador da construção do MASP foi Assis Chateaubriand, 

tendo como organizador Pietro Maria Bardi, marido de Lina. O principal objetivo 

deste projeto era de: “[...] transformar o local num verdadeiro centro cultural com 

características didáticas, em que a população, principalmente a juventude, pudesse 

                                                
1 Parque construído em 1910, projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo. Fonte: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_centrooeste/index.
php?p=5773> 
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adquirir conhecimentos gerais sobre as diversas modalidades do trabalho artístico, 

não apenas sobre as artes plásticas.” (MATTOS, 2002, p.241) 

Junto com o arquiteto Figueiredo Ferraz, Lina Bo Bardi desenvolveu o projeto 

do MASP, onde o principal objetivo era de se manter o balvedere do edifício, a fim 

de se proporcionar uma melhor visão da paisagem urbana. Assim, Lina projetou 

para o MASP um vão livre de 74 metros, onde seus pilotis de sustentação funcionam 

como grandes molduras que possibilitam uma melhor observação da cidade. 

(FREIRE, 1997). 

 

 
 

CONCLUSÃO 
 Pelo exposto, podemos analisar que a necessidade de um asilo na cidade de 

Santo Antônio da Platina, é de extrema urgência, seguido de suas prioridades, 

saúde e bem estar do idoso, juntamente com precariedade, podemos propor um 

espaço adequado e útil a sociedade. 
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