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O ESPAÇO ENTRE

PLANTA BAIXA - COTA 39

PLANTA BAIXA - COTA 42

CRECHE (SAGUÃO CENTRAL)

PLANTA BAIXA - Cobertura

cota 42

EVOLUÇÃO CONCEITUAL
RUA JOÃO EVANGELISTA DA COSTA
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Recortes na volumetria dos blocos edificados, dinamizando as fachadas e coberturas.
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Desmembramento dos blocos edificados, criando espaços
externos entre volumes e a setorização do programa.
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RUA CEL. TENÓ
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O edifício da habitação configura-se em um bloco único, disposto no sentido norte-sul do
terreno. Possui no seu centro uma volumetria demarcada, sinalizando a entrada principal através da fachada em pele de vidro e chapa de metal perfurada. Este vão central ganha uma esfera
relativamente pública entre os usuários da edificação nos três pavimentos. Estendendo-se para
sentidos opostos, o edifício possui duas alas laterais, cujos usos variam conforme o pavimento.

sobre as trocas intergeracionais...

Inocência
Energia
Curiosidade

Nostalgia
Melancolia

a transmissão
cultural

A ala sul deste pavimento é reservada para o funcionamento do edifício, conformando-se
como parte técnica do mesmo. Dessa maneira, dispõem-se neste setor ambientes como tesouraria/almoxarifado, sala para reuniões, área de serviço, vestiário, entre outros. Fica reservado para
utilização predominante de funcionários e entrada/saída de materiais com recepção própria.

a educação para
os novos
tempos

“(...)Ela me ensinou um jeito mais aberto de encarar a vida. Como
ela é jovem, ela vê as coisas de um jeito diferente. A gente, que é
mais antiga, é mais careta (ri) em certos assuntos(...). E eu acho que
o idoso tem que estar aberto para essas coisas, porque o mundo vai
mudando e a gente tem que acompanhar.”
“Eu achava que a velhice era uma chatice.”
“Quando eles vêm, eu gosto de ensinar coisas a eles. Eu não simplesmente passo e sigo adiante. Eu acho que estou ensinando positividade. Por que resmungar e reclamar sobre as coisas? Se você
disser ‘eu posso fazer isso’, você consegue fazer isso.”

Dado este contexto, questiona-se: o que as crianças e os idosos podem oferecer uns aos
outros, se lhes dada a oportunidade?

“A gente respondia os idosos. Depois que eu falei isso que eu estou
aprendendo para um colega ele parou de responder a avó dele. Eu
falei que os idosos estão ensinando para a gente e é uma coisa boa
e a gente está passando alguma coisa para eles e eles para a gente.
A gente aprende muita coisa que não sabia e passa para outras.
Não só parei de responder meus avós como meus pais.”
*depoimentos de crianças e idosos sobre o convívio intergeracional e suas
trocas em experiências já realizadas ao longo do mundo.

sobre OS OBJETIVOS DO TRABALHO...
O projeto de um Centro de Convivência Intergeracional tem como objetivo geral a instauração de um equipamento público em Florianópolis que
estimule a co-educação entre as gerações, buscando uma maior inserção do idoso e da criança na vida social ao mesmo tempo que acrescenta à área
inserida um espaço democrático com novas opções de lazer, descanso e convívio comunitário.

A ala norte, por sua vez, recebe o refeitório comunitário. Este refeitório é de uso não
somente dos moradores do edifício, mas também de crianças que participam das atividades de
contraturno escolar (serviço atualmente oferecido pelo CSU), do staff e de visitantes externos.
Possui portas-janelas de vidro e esquadrias pivotantes que se abrem para fora, expandindo-se
para o ambiente externo. Para isto, foram dispostas mesas comunitárias, estimulando a comunicação e o compartilhamento de atividades.
Nos dois pavimentos superiores (cota 39 e 42) localizam-se os módulos habitacionais,
dispostos nas alas laterais da edificação. Para isto, foram consideradas as diversas situações,
visando atender necessidades e preferências de seus possíveis moradores. O edifício objetiva
estrutura para adequar-se a essas distintas variáveis - mais que isso, adequar-se às diferentes e
progressivas fases da velhice, as quais vão gerando novas necessidades ao longo dos anos. Desta
forma, busca maior flexibilidade e autonomia para os usuários.
Para isto, trabalhou-se com a tipologia de módulos unitários (dispostos ao longo do edifício), cada um com dimensões de 3,75 x 8,20m. As divisórias que fazem o limite com o corredor
de circulação e a varanda do apartamento são de alvenaria; já as divisórias laterais (entre uma
unidade e outra) são de gesso acartonado, viabilizando de maneira prática a possível junção/repartição de módulos. Dessa forma, o residente tem a possibilidade de usufruir da quantidade de
módulos que lhe convém, de acordo com sua necessidade e preferência. Diversas combinações
são possíveis. Para o projeto, a combinação sugerida envolve os seguintes casos: idoso morando
sozinho (1 módulo) / idoso morando sozinho (2 módulos) / 2 idosos morando juntos, com quarto
particular e sala compartilhada (3 módulos) / 2 idosos morando juntos, com quarto e sala compartilhada (2 módulos) / casal de idosos (2 módulos).
A parte central destes pavimentos fica reservada para área de estar comum, de onde se
tem ampla vista para a área externa do complexo. Dispõem-se aqui também salas de apoio aos
moradores (enfermaria e apoio psicológico) e ambientes de suporte para os cuidadores de idosos
responsáveis pelo andar. Por fim, passarelas de ligação partem destes ambientes para os edifícios
vizinhos.
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A cota 42, por sua vez, possui um pavimento destinado à livre apropriação, como um local de encontro,
estar, reuniões informais, descanso, entre outros. Foram dispostos mobiliários diversos que proporcionam ambiências para o encontro - com diferentes alturas para atender usuários distintos – e estantes para apoio de livros
como um incentivo à atividade da leitura, individual ou coletiva.
CRECHE
A entrada principal da edificação se dá na cota 42, podendo ser acessada pela circulação vertical vindo do
térreo ou diretamente pela Rua Cel. Tenório de Albuquerque. As salas de aula estão dispostas nos dois andares
superiores do bloco. O vão central da creche (entre salas) possui rasgo nas lajes e cobertura, permitindo a entrada de iluminação zenital e possibilitando uma visão ampla dos demais pavimentos. O acesso ao parquinho se
dá pela cota inferior (39). O térreo, por fim, abriga o setor administrativo da instituição e um refeitório infantil,
o qual também se estende para fora com a disposição de mesas comunitárias.
AMBIENTE EXTERNO

8

CSU

Área comum
Módulos habitacionais

HABITA
ÇÃO

Módulos habitacionais
Área comum

Adentrando o patamar nivelado do terreno (cota 39) pela Rua João Evangelista da Costa, encontram-se
duas áreas verdes: a área adjacente ao CSU, com maior espaço de gramado, e o pomar em frente ao refeitório.
Este pomar busca, de forma singela, estreitar as relações dos habitantes/usuários/visitantes com a natureza
através da alimentação, podendo servir de suprimento para o refeitório. O mesmo se aplica à horta disposta ao
lado. Interpreta-se a natureza como uma potencial fonte integradora entre as pessoas, podendo atrair interesse
universal - tanto passivamente (como ao descansar embaixo de uma árvore) ou ativamente (como ao praticar a
atividade do plantio).
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HABITAÇÃO

CSU

CRECHE

1. Apartamentos
2. Lavanderia
3. Enfermaria
4. Sala funcionários/
cuidadores
5. Apoio psicológico
6. Estar coletivo

7. Recepção
8. Espaço coletivo
9. Ensino teórico
10. Informática
11. Dança
12. Música
13. Livre
14. Artes/Artesanato
15. Culinária
16. Sanitários
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19. Salas de aula
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Refeitório

D

D

D

tipo A: 4 unidades
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ESTRUTURA DA COBERTURA EXTERNA

Det. 1
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Chapa metálica
(acabamento de borda)

CSU (USO LIVRE)

Calhas laterais

cota 42
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sobre O local de intervenção...

JARDIM
ATLÂNTICO

DET. 1 - CORTE
Secretaria
Municipal do
Continente

Legenda:
Linhas de ônibus
Creche (público)

BALNEÁRIO

Creche (privado)
Creche prof.
Maria Barreiros

Ens. Fund. (público)
Ens. Fund. (privado)
JARDIM
ATLÂNTICO

MONTE
CRISTO

CSU
Residencial

ResiPosto de
dencial
Saúde

COLONINHA

*raio de 1km

1 km

Para a escolha do local de intervenção, foram estipuladas algumas diretrizes: a procura por áreas planas e com relativa densidade urbana, proporcionando ao complexo maior facilidade de acesso e inserção
à cidade; a busca por lotes livres, evitando desapropriações e gerando
menor impacto; e a análise do mapeamento das instituições atuais em
Florianópolis condizentes com o público alvo do projeto (creches, escolas e casas de apoio para terceira idade), o qual apontava os locais das
mesmas e seus raios de abrangência.

45,00

38,80

36,00
34,50

À vista disso, o terreno eleito para a locação do projeto encontra-se no bairro Coloninha, na fração continental da cidade. Configurando-se como parte de uma quadra, encontra-se em uma posição repleta
de potencialidades.
Uma delas é a centralidade no quesito de uso institucional – traçando-se um raio de 1km em sua volta, engloba-se um grupo de cerca
de 15 escolas e creches, capacitando o terreno com competência para o
uso de contra turno escolar. As edificações nas imediações do local também contribuem para este cenário. Na quadra em questão, encontra-se
a Creche Professora Maria Barreiros (uma das mais antigas instituições
de ensino para a Educação Infantil em Florianópolis), o Centro Social
Urbano da Coloninha e um Posto de Saúde. A secretaria municipal do
continente encontra-se na quadra vizinha. São edificações de uso animador para o local, trazendo pessoas diariamente para o espaço por fins
diferenciados. Por fim, cabe ressaltar a proximidade da área com regiões
de comunidades carentes, como é o caso do bairro Monte Cristo.

PASSARELA

ENTRADA DO complexo

R. João Evangelista da Costa

cota 42

POMAR

sobre O PROGRAMA...

cota 36

O programa do projeto visa englobar três esferas: a esfera
da criança, a do idoso e a do espaço em comum. Tendo em vista os atuais equipamentos existentes na quadra de intervenção,
decidiu-se por incorporar alguns deles no programa e adicionar
outros complementares.
Para abranger a esfera da criança, a creche prof. Maria
Barreiros será reestruturada aos moldes do novo projeto, assim
como a realização do projeto de contra turno escolar presente
no CSU (Centro Social Urbano). A esfera do idoso abrangerá um
novo programa para o local: uma habitação para idosos, oferecendo amparo ao envelhecimento. O uso do “comum”, por sua
vez, visa acontecer de forma livre e espontânea pelo complexo,
sem muitas predefinições. Entretanto, espaços como a área externa, oficinas de atividades diversas, refeitório comunitário e
auditório/teatro buscam oportunizar o encontro.
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Salas de aula
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Uso livre

Módulos habitacionais

Módulos habitacionais

Desta forma, através da arquitetura, procurou-se com o complexo facilitar e motivar a integração intergeracional, tendo como premissas a flexibilidade, a criação de oportunidades e  a valorização do ser humano.
O Espaço Entre recebe assim a denominação figurativa como uma referência ao instante entre dois passos - a
infância e a velhice - ao mesmo tempo que metaforiza um convite para entrar no espaço.

D

Cobertura edificações

O ambiente externo é responsável pelas conexões advindas das ruas do entorno e também pelos fluxos
internos do complexo. Propõe-se a unificação do piso calçada e praça, como um modesto convite à entrada para
o local. A esquina da Rua João Evangelista da Costa com a Rua Cel. Tenório de Albuquerque possui patamares
que acompanham as curvas de nível existentes, evitando a construção de muros limítrofes. Foi acrescido também um recuo para o ponto de ônibus existente no local. O estacionamento do projeto reservou-se ao limite
oeste do terreno, procurando preservar as fachadas paralelas às ruas como área de praça e possuindo entrada
dupla.

A rua interna que conecta os edifícios é ampla e sem uso pré-definido, incentivando a livre apropriação
do usuário. A cobertura que envolve o espaço possibilita que este seja utilizado independentemente das intempéries (chuva ou sol abundante), tornando a área democrática e proporcionando autonomia ao usuário. Recortes
com fechamento translúcido permitem a entrada da iluminação, juntamente com recortes vazados que também
permitem a entrada da chuva para as áreas verdes existente no térreo. Sob as lajes entre o CSU e a Creche,
constam elementos verticais de suporte para redes de descanso e faixas expositivas. Na cota 39, ao lado da
creche, localiza-se a quadra poliesportiva (com acesso lateral pela Rua Tenório de Albuquerque) e o parquinho.
Este parquinho recebe instalações lúdicas e exclusivas - substituindo os brinquedos usuais a fim de estimular a
imaginação e criatividade, podendo também servir como mobiliário urbano para qualquer idade.
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Caixa d’água
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No térreo, o uso do pavimento é destinado ao teatro/anfiteatro, que pode funcionar para receber apresentações das oficinas (teatro, coral, música ou dança) praticadas pelos idosos e crianças do complexo ou apresentações externas - tanto artísticas como palestras e rodas de conversa. Este ambiente tem abertura para o
espaço externo, possibilitando a vista do palco por ambos os lados, de forma conjunta ou independente.
A cota 39 recebe ambientes destinados à realização de oficinas de atividades diversas para atender diferentes públicos – tanto os idosos que residem na habitação, quanto às crianças no contraturno escolar e visitantes externos. Busca-se aqui promover a troca de conhecimentos, experiências, diálogos e momentos através de
atividades integradoras, sem segregação etária de participantes. As salas disponíveis são: aulas teóricas, dança,
música, culinária, artes/artesanato, além de duas salas de uso livre – que podem se unificar ou não. O complexo
ainda prevê oficinas de jardinagem, porém estas seriam praticadas diretamente na área externa.
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Cobertura espaço externo

B
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IDOSO

O Centro Social Urbano configura-se como um bloco único, possuindo como adjacência uma rampa
responsável pela circulação vertical não só do edifício, mas também dos patamares que o intermedeiam com a
creche.

24
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CRIANÇA

No pavimento térreo, o vão central para uso do saguão de recepção, se torna um ambiente amplo e convidativo, com rasgo nas lajes e na cobertura para iluminação zenital e com
escadarias em pórtico para circulação vertical. Na extrema do ambiente, encontram-se salas administrativas.
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SERV. JOAQUIM MANOEL CORRÊA

sobre o projeto...
Definida a intenção programática e limitada a área de intervenção, elaboraram-se ideais
conceptivos para o desenvolvimento do projeto. Tudo iniciou a partir das seguintes intenções:
criar duas massas edificadas no sentido longitudinal do terreno (norte-sul), a fim de gerar um eixo
interno passando pela quadra; fazer a ligação entre os blocos através de passarelas, permitindo
maior permeabilidade; e criar uma cobertura envolvendo o espaço externo para democratizar
o ambiente. Quanto ao zoneamento, o partido foi locar os edifícios de uso mais público nas
adjacências das ruas João Evangelista da Costa e Cel. Tenório de Albuquerque (creche e CSU),
deixando a habitação no limite interno do terreno para garantir maior privacidade e sossego aos
moradores.
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  laterais: gesso acartonado

habitação (ESTAR COLETIVO)
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Definição de fachadas, coberturas dos edifícios e refinamento de projeto.
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3,75 x 8,20m
1. .. dimensões:
fixo: paredes alvenaria
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SERV. JOAQUIM MANOEL CORRÊA

Definição da cobertura envolvendo espaço externo e suas
aberturas, conferindo ao térreo iluminação zenital e ventilação.

E
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3) disposição inicial de
combinações nos pavimentos
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SERV. JOAQUIM MANOEL CORRÊA

Definições das localizações de áreas verdes e setorização
de paisagismo.

4.

COTA 42

M1
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nos pavimentos
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DE ALBUQUERQ

UE

Definição dos patamares intermediários, conexões com a
área externa e ligações entre os blocos edificados.

HABITAÇÃO

As características próprias de cada geração podem ser complementadoras às da fase
oposta, gerando um aprendizado mútuo através da co-educação entre as mesmas. Os benefícios
desta troca geracional são inúmeros, como já comprovado em experiências realizadas neste campo. Cabe observar que estas noções de aprendizado podem se dar em diversas esferas, das mais
informais às mais formais – a premissa é apenas o incentivo ao convívio, às trocas, ao diálogo
e ao compartilhamento de atividades. Além de poder trazer melhorias ao estado de espírito, a
convivência intergeracional viabiliza a transmissão cultural e a inserção dos mais velhos para os
novos tempos. Mais que isso, educa sobre a humanidade, reduzindo o preconceito e ampliando
a empatia para com o próximo.
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rampa 8,33%

Cabe ressaltar que grande parte do terreno foi planificada a fim de se adequar às decisões projetuais, tirando partido das duas ruas e da servidão que lhe dão acesso. Desse modo, o
complexo se desenvolveu em três cotas – 36, 39, 42 -, dentre pavimentos, aterros, patamares
e passarelas. A volumetria foi segregada em três blocos edificados, os quais serão explicados a
seguir:

Este grupo geracional – a velhice – é caracterizado por ter a experiência e conhecimentos
adquiridos ao longo da vida, porém encara-se um rareamento dos contatos sociais e um esvaziamento de papéis (aposentadoria, viuvez, perda de amigos, síndrome do ninho vazio...). Isso contribui para um alto índice de sintomas depressivos a este conjunto da população. Retrocedendo
para a fase oposta – a infância -, esta categoria é um período de aprendizado, crescimento e
desenvolvimento, dotando de características especiais como a inocência, curiosidade e energia.
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Os indicadores sociais também apontam alterações nas dinâmicas atuais. A inversão da
pirâmide etária prevê um crescimento significativo da porcentagem do contingente idoso na
população, ao mesmo tempo em que a taxa de fecundidade decai consideravelmente. Temos
assim uma modificação da composição familiar tradicional, e a responsabilidade do suporte para
o idoso acaba transferindo-se cada vez mais para instituições de tal fim. Por conseguinte, urge a
necessidade de estratégias para amparo e inserção social à população idosa.
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Sabe-se que o comportamento social do ser humano, em geral, é determinado por inúmeros fatores: a sociedade baseia-se numa relação entre diferenças de classes, gêneros, etnias,
entre outros. O fator geração, por sua vez, é um destes determinantes. Entretanto, cabe pontuar
que a questão das gerações é uma invenção social, onde estabelecem-se valores e expectativas
de conduta diferentes para cada etapa de vida. E assim como estas expectativas são alteradas ao
longo dos tempos, as relações entre as gerações também o são. Atualmente, deparamo-nos com
um cenário cada vez mais segmentado, em que há uma tendência em se criar espaços exclusivos
para cada faixa etária. Este trabalho busca, por sua vez, questionar essa fragmentação e promover um incentivo ao convívio intergeracional.
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5.

rampa 8,33%

A

Conceito inicial: Planificação do terreno; dois blocos edificados longilíneos, com passarelas de ligação, definindo eixo de
circulação entre eles; cobertura envolvendo espaço externo.

Deslocamento dos blocos edificados, ampliando espaço
público de chegada.
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4.

1) unidades modulares

COTA 39

2) diferentes combinações
de layout para diferentes
tipos de usuário
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1.

Uma proposta de incentivo ao convívio intergeracional

MODULAÇÃO flexível DA HABITAÇÃO

01. placa de granito sobre argamassa
02. tubo pvc perfurado - dreno
03. parafuso com bucha
04. rodízio de nylon esp. 2cm
05. furo de 5cm em trilho p/
passagem furadeira
06. trilho de alumínio pintado
em preto
07. enchimento/regularização
08. impermeabilização (manta
asfáltica)
09. viga de concreto aparente
10. proteção mecânica
11. argila expandida
12. forro de gesso
13. porta janela pvc
14. chapa metálica perfurada
15. contraverga embutida
16. tijolo cerâmico aparente
17. chapisco + reboco + pintura
(interno)
18. espaçador de borracha 2cm
19. chata met. seç. 4x6cm
20. chapa de aço h: 22,5cm
21. chapa seç. 6x6cm
22. parafuso de fixação
23. rodapé cerâmico
24. contrapiso com caimento
25. piso cerâmico sobre cola
26. armadura de aço
27. piso laminado madeira
28. contrapiso
29. rodapé madeira
30. estrutura de concreto armado
31. caixilho esquadria
32. vista alvenaria
33. argamassa com expansor (na
última fiada)
34. tijolo cerâmico 11,5 x 19 x
19cm

1 idoso morando sozinho /
1 módulo / A: 28,41m²
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