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Resumo 

 
 

A Criação do Núcleo de Atividade Comum - NAC promoverá o 

desenvolvimento de atividades para pessoas na terceira idade e 

crianças em situação de abandono. Neste local serão atendidos, 

física e emocionalmente, por profissionais qualificados em diversas 

áreas, a saber: médicos, fisioterapeutas, professores, psicólogos, 

artistas, assistentes sociais e pessoal de apoio. Neste espaço 

vivenciarão momentos que envolverão desde de atividades físicas 

até eventos sociais. A expectativa é de realizar um trabalho inovador, 

mostrando que é possível e saudável a convivência desses dois 

grupos diferentes, suprindo suas carências e anseios. Haverá 

alojamentos apropriados e adaptados, conforme ditam as normas. A 

proposta é que residam em prédios separados e que nos momentos 

de realização das atividades, previamente programadas, se reúnam 

no núcleo para essa experiência ímpar. A partir do resultado desse 

trabalho, alimentaremos nosso banco de dados, promovendo 

adaptações e inovações necessárias ao processo. 

 
 
 
 

 
Palavras-chave: Idoso; Criança; Terceira idade; Felicidade; Interação. 



Abstract 

 
 

The Creation of the Core of Common Activity - NAC will promote the 

development of activities for the elderly and abandoned children. In these 

place-qualified professionals in several areas will attend them, physically 

and emotionally, namely: doctors, physiotherapists, teachers, psychologists, 

artists, social workers and support staff. In this space, you will experience 

moments that will involve everything from physical activities to social events. 

The expectation is to carry out an innovative work, showing that it is possible 

and healthy the coexistence of these two different groups, supplying their 

needs and desires. We will have appropriate and adapted accommodations, 

according to the norms. The proposal is that they reside in separate 

buildings and that in the moments of accomplishment of the activities, 

previously programmed, gather in the nucleus for this unique experience. 

From the result of this work, we will feed our database, promoting 

adaptations and innovations necessary to the process. 

 
 
 

 
Keywords: Elderly; Child; Third Age; Happiness; Interaction 
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Introdução 

 
Projeto objetiva oferecer melhoria na qualidade de vida das pessoas de 

faixa etárias diferentes, que vivem em Instituições públicas (asilos e 

orfanatos). Promover atividades em áreas distintas, por meio de oficinas, 

vivências dinâmicas e jogos. Os integrantes terão oportunidade de interagir 

e compartilhar experiências vivenciadas. Estimular o desenvolvimento 

individual e coletivo, melhorando a autoestima e o convívio social. 

Quando falamos em empreender, pensamos em abrir um negócio, lançar 

algum produto novo no mercado e lucrarmos com isso, contudo, existem 

empreendimentos sem fins lucrativos, a proposta que trago aqui é a 

construção de um espaço de convivência, para idosos e crianças em 

situação de abandono, o projeto pretende contemplar uma faixa numerosa 

da população, que infelizmente não é assistida com o respeito e dignidade 

que merecem. Esses dois públicos serão atendidos, quer seja no âmbito 

material e/ou emocional, trazendo para o convívio das crianças os idosos, 

e vice versa, agindo como “parentes adotivos “. Uma equipe multidisciplinar 

traçará um plano de ação, para atender e fornecer todo o suporte 

necessário, para que todos possam utilizar seu potencial de trabalho e 

amor, tornando a vida dessas pessoas mais agradável e feliz. 

Visamos demonstrar a possibilidade de agrupar dois públicos distintos, em 

um mesmo espaço de convivência, conservando e respeitando as 

características de cada grupo. Para tanto será estruturado de forma a 

observar as questões que compreendem desde o espaço físico até as 

necessidades específicas de cada idade. 
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Capítulo 1 

 

 
1.1 Problematização 

 
 

Todo ano ‘’ mais de 150 milhões de crianças vivem nas ruas’’, afirmam 

especialistas da ONU. Um número assustador e preocupante. Não vemos 

grande preocupação dos governantes, no sentido de minimizar esse 

quadro. O estatuto da criança e adolescente prevê, citando a Lei no artigo 

Art. 227 -Capítulo VII - Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso, 

diz que: 

“É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, 

o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de coloca- 

los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão”. 

 

Por outro lado a população de idosos segue crescendo e deve atingir uma 

taxa 30% da população até 2050. O Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 1º de 

outubro 2003, tem o objetivo de tutelar como mandamento, o princípio da 

dignidade da pessoa humana, sendo este um norte da Constituição 

Brasileira. A responsabilização civil não está expressamente prevista no 

Estatuto do Idoso, razão do seu estudo, com enfoque no Código Civil e na 

Constituição Federal. Conclui-se, com suporte na Constituição Federal e 

no Código Civil, que a dor e a humilhação pelas causas de abandono ao 

idoso, como a negação do afeto, do convívio e do próprio alimento, não 

comprometem só materialmente, pois a dor reflete-se psicologicamente, 

agravando suas limitações, não podendo mais serem desconsideradas em 

face de ausência de previsão legal no Estatuto do Idoso. Por 

conseguinte, somente serão estudados os aspectos socioculturais e os 

econômicos não serão abordados. 
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1.2 Objetivos 

 
 

O objetivo da elaboração deste TCC é propor a criação de um espaço de 

convivência (NAC) que possibilite reunir em um mesmo prédio, uma 

instituição para abrigar idosos e crianças em condição de abandono, 

constatada oficialmente pela justiça. 

 

 
1.3 Hipóteses 

 

Pretende-se verificar se as hipóteses abaixo são verdadeiras ou falsas: 

 
A convivência entre idosos e crianças gera benefícios psicossociais para 

ambos; 

É possível promover atividades afins para atender crianças e idosos; 

A convivência com pessoa que não tem laços consanguíneos pode gerar 

afeto e bem estar suprindo doenças relacionadas ao abando; 

 

1.4 Metodologia 

 
A metodologia utilizada neste trabalho será composta por pesquisa de 

campo, entrevistas com envolvidos, encontros experimentais, estudo de 

bibliografia específica, visitas guiadas, análise de dados e análise 

comparativa. Dentre os métodos escolhidos, aplicaremos um questionário 

investigando a aplicabilidade da proposta, fundamentando o estudo. Neste 

questionário, as perguntas terão por objetivo coletar dados sobre a situação 

dessa população idosa e infantil, em condição de abandono. Para alcançar 

uma boa margem de dados, pretende-se entrevistar 200 idosos e 300 

crianças de diferentes faixas etárias e condição socioeconômica, em 

bairros diferentes, podendo então, ter uma visão amplificada do atual cenário 

sobre os sentimentos dos mesmos. Visitaremos instituições, lares, abrigos 

de idosos, bem como, orfanatos para dimensionar as dificuldades, 

necessidades e anseios de ambos os grupos. Serão aplicados outros 

questionários para os cuidadores e familiares dos grupos citados. Feito 

isso, iremos selecionar e treinar a equipe de voluntários, com curso de 
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qualificação e vivências “in loco”. A última etapa é a escolha das oficinas que serão 

executadas com o público alvo. Para isso os estudos bibliográficos serão de suma 

importância, algumas atividades serão inovadoras, devido ao fato de serem para 

dois públicos distintos, porém com as práticas exercidas durante alguns encontros, 

perceberemos a viabilidade ou não de algumas demandas específicas. 

Todo o esforço será no sentido de garantir que o previsto em Lei seja 

cumprido e que possamos até superar essa expectativa, mostrando que é 

viável e saudável essa convivência de Idosos e crianças , principalmente 

no tocante ao afeto , pois a carência material pode ser facilmente suprida , 

já o emocional é necessário amor e doação de alma . 

Citando o que preconiza o Estatuto da Criança e Adolescente, a saber: 

” ...O Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 

8069/90 | Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre 

o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências. 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, 

por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 

de dignidade.” 

“...Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as 

crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, 

situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou 

crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e 

aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e 

local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, 

as famílias ou a comunidade em que vivem. (Incluído pela Lei nº 

13.257, de 2016)” 

Analisados os aspectos supra citados, produziremos conteúdo 

suficiente para o início dos trabalhos. Respaldados por todo um 

exaustivo processo de estudo e pesquisas nas áreas de atuação. 
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Todo o material apresentado nas disciplinas do curso de pós graduação 

em Educação Empreendedora, foi extremamente útil e aproveitado em 

diversos momentos no planejamento desse projeto. 
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1.5 Fundamentação teórica 

 
 

O fenômeno da violência contra os idosos está aumentando no Brasil, em 

diversos lares e asilos, foram avaliados parâmetros relativos ao gênero, 

idade, estado civil, nível de escolaridade, residência, profissão, estado de 

saúde atual e anterior, como bem conceitua Renato Maia Guimarães no 

seu artigo “Maus-tratos contra idosos à luz da Lei 10.741/03’’. 

“... A velhice é ainda motivo de controvérsias quanto á natureza 

e dinâmica de seu processo, apesar de ser um fenômeno 

comum a todos os seres vivos, porém o aumento da expectativa 

de vida e o consequente crescimento do número de idosos 

revelam dois fatos aparentemente antagônicos: o de aumentar a 

duração da vida da população e, de outro, o de trazer à tona os 

múltiplos problemas médicos, sociais e econômicos, que, com 

frequência, se acham interligados, particularmente em 

indivíduos da terceira idade....” (GUIMARÃES, 2004) 

Este trabalho possibilita o conhecimento das condições de vida na 

população idosa no Brasil. O idoso, assim como a criança necessita de 

maior amparo legal, buscando, desta forma a defesa de seus direitos. 

Fez-se necessário a criação do Estatuto do idoso, como garantidor de 

respeito, mudando a realidade passada e sanando as falhas a fim de 

acabar, efetivamente com o desrespeito contra os idosos. O abandono do 

idoso está relacionado com sua história de vida e com características 

individuais de cada família. As pesquisas de Renato Maia (Correio 

Braziliense postado em 19/04/2015- atualizado em 20/04/201) apontam 

para questões que dizem respeito às relações humanas, principalmente as 

relações interpessoais que foram construídas ao longo da vida, e que, na 

velhice, se desdobram com mais clareza quando da necessidade de maior 

atenção, cuidados diante das fragilidades, decorrentes do processo de 

envelhecimento. Muitas situações de sentimentos de abandono são 

reflexos da perda de afetos, quando os vínculos afetivos são rompidos e as 

relações se mantêm apenas por meio de lembranças passadas, o idoso 

percebe o quanto está só e com incapacidade funcional, é gradativamente 

isolado do circuito familiar. 
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Capítulo 2 

 

2.1 Oportunidades de negócio 

 
Observando a comunidade em que vivo e aproveitando a experiência em 

atividades voluntárias, vividas por longo período de tempo, tanto com 

idosos como com crianças em situação de abandono, percebi que um dos 

fatores causadores de maior desconforto era a situação de abandono 

emocional, pois, quanto a questão material, era parcialmente suprida, de 

uma forma ou de outra, por meio de doações e apoio da sociedade. A 

lacuna emocional marcava com intensidade, pois mesmo com visitas 

esporádicas, de grupos de voluntários, existia um vazio que não era 

preenchido e todas as vezes que os encontros findavam a angústia era a 

companhia que prevalecia. 

Surgiu então a ideia de criar o NAC – Núcleo de Atividade Comum, um 

espaço reservado para atividades envolvendo crianças e idosos, que 

residissem no mesmo local. 

 
 
 

2.2 A criação do espaço 

 
O projeto ora apresentado, tem como finalidade criar um núcleo de 

convivência entre idosos e crianças da segunda infância, as instalações 

deverão ser compostas de dois prédios, sendo: um para moradia de 50 

idosos de ambos os sexos, a partir de 65 anos de idade, que não estejam 

acamados. O imóvel contará com cinco quartos grandes, três banheiros, 

cozinha e sala. Também é necessário que haja móveis feitos sob medida, 

leitos, cadeira de rodas, macas, equipamentos médicos e andarilho ou 

andares, barras de segurança, pisos antiderrapantes. 

 
Os quartos podem ser individuais ou compartilhados, de acordo com a 

necessidade de cada um. As áreas como: corredores, salões e bibliotecas 

devem ser bem ventilados, a luz natural deve entrar e o ideal seria que 

todos os dormitórios fossem virados para o sol. Esses detalhes devem ser 
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analisados no momento da elaboração do projeto arquitetônico. Teremos 

uma área verde, pois, o contato com a natureza é muito bom para todos, 

traz uma energia fundamental tão buscada pelos idosos, nessas áreas 

também pode haver atividades como ginástica para a terceira idade, 

encontros, rodas de música e canto e muito mais. 

 
O outro prédio é para abrigar crianças entre 6 e 12 anos de ambos os sexos 

que vivam em situação de abandono, o Edifício também contará com a 

infraestrutura específica para atender os menores. Promovendo assistência 

física, cognitiva e motora, social e intelectual a criança. Teremos uma área 

de convivência social, que fará a intercessão dos dois grupos, composta 

por: Salão de dança, salão de jogos, sala de arte e artesanato, biblioteca, 

sala de música e um auditório. 

 
 
 

2.3 Equipe multidisciplinar 

 
Cada núcleo irá dispor de equipe, conforme está previsto em legislação. 

Médicos (enfermagem, nutrição, fisioterapia, dermatologista, ortopedista) 

Pedagoga, assistente social, psicólogo, professores de dança, música, 

artes, teatro e educação física, administrador, gerente e nutricionistas, 

cozinheiras pessoal de limpeza. 

 

2.4 Aspectos nutricionais 

 
Trataremos também de observar as condições nutricionais já existentes, 

utilizando laudos para levantar as carências nutricionais, bem como, avaliar 

e acompanhar o desempenho dos envolvidos. Desenvolvendo um 

programa que atenda aos grupos, permitindo uma vida saudável e bem 

nutrida 

 

2.5 Oficinas de trabalho 
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Descreverei a seguir, de forma abrangente, como serão algumas oficinas 

nas áreas de: leitura, atividades motoras, jogos, jardinagem, horta, culinária 

e artes (música, pintura, dança, memória, teatro etc.), além disso, 

identificaremos possíveis monitores ou agentes multiplicadores, entre os 

idosos e as crianças, afinal, um dos objetivos do projeto é obter a 

participação efetiva nas atividades, assumindo, inclusive a posição de 

liderança. 

 
 

2.5.1 Jardinagem 

 
Idosos e crianças gostam da convivência com a natureza: adoram estar ao 

ar livre, são curiosos em relação aos insetos e as flores... Para estimular 

esse lado, teremos uma oficina de jardinagem, na qual eles podem explorar 

e conhecer mais sobre alimentos, os bichos e também aprender a respeitar 

o meio ambiente. Ensinaremos sobre o crescimento das plantas, algumas 

espécies e formas de plantar, faremos juntos mudinhas de flores ou até 

mesmo uma árvore · Estimularemos o interesse pelos diversos alimentos 

explorando uma horta. Faremos nossa horta comunitária, onde serão 

retirados os alimentos utilizados por todos. 

 
 

2.5.2 Pintura 

 
A pintura é muito importante, além de estimular a criatividade e a 

imaginação, ainda ajuda a expressar sentimentos e pontos de vista. O uso 

das cores também traz à tona a marca da personalidade de cada um. 

Proporemos trabalhos com várias técnicas de pintura. 

 

2.5.3 Música 

 

Iremos incentivar a utilização da música, pois, ajuda no desenvolvimento 

social dos dois grupos, além de ser uma ótima ideia para estimular o 

aprendizado e a memória. Hoje já se trabalha com esse recurso para 

estimular lembranças dos idosos. Melhora também a coordenação motora 

e o equilíbrio. 
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2.5.4 Memória/Concentração 

 

Memória pode ser definida como o meio pelo qual nós desenhamos as 

nossas experiências passadas, a fim de usar essas informações no 

presente (Robert Sternberg, 2010). Constitui-se por um processo no qual 

adquirimos, formamos, conservamos e evocamos uma informação. 

Nosso trabalho é voltado para o estímulo ao desempenho cognitivo do 

cidadão e à possibilidade de ampliação de suas redes de interações 

sociais. Trata-se de uma proposta de caráter lúdico com a função de 

colaborar para o desempenho da memória e o sentimento de auto eficácia 

dos participantes. Nestes termos, em função das atividades de estímulo 

que tenham como eixo a construção da autobiografia, interpretam o impacto 

de tal experiência sobre as suas habilidades cognitivas, atividades 

funcionais e instrumentais do cotidiano. 

 

2.5.5 Jogos 

 
É inquestionável a importância dos jogos na vida das pessoas, eles 

socializam, divertem, ajudam na coordenação motora e rapidez de 

raciocínio. Reunimos um número variado de jogos, tais como: quebra- 

cabeça, caça palavras, ping-pong, sete erros, forca, “o que é, o que é?”, 

resta um, dominó, batalha naval, dama, baralho, dentre tantos outros. 

Algumas atividades são coletivas, outras em dupla ou ainda individuais. 
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Capítulo 3 

 

Considerações finais 

 
 
 

É necessário que a sociedade se empenhe em detrimento da população 

idosa e infantil em condição de abandono, chamando a atenção para a 

dimensão social desse problema, também para as políticas públicas e seu 

seguimento, dando prioridade absoluta no trato com os mesmos, 

protegendo-o da violência doméstica e familiar, garantindo desta forma sua 

dignidade. 

A aplicação do projeto possibilitará uma melhoria na qualidade de vida das 

pessoas, por meio de atividade diversas, tanto os idosos como as crianças 

terão oportunidades, antes negadas na trajetória de suas vidas, marcadas 

pelo abandono. Um universo de possibilidades será aberto, deixando para 

trás a lacuna emocional e despertando a esperança de viver a amorosidade 

em sua plenitude. Os integrantes poderão interagir e compartilhar 

experiências vivenciadas, estimulando o desenvolvimento individual e 

coletivo, melhorando a autoestima e o convívio social. 

Utilizaremos práticas e abordagens aprendidas durante o curso de 

Educação Empreendedora, promovido pela PUC- Pontifícia Universidade 

Católica da cidade do Rio de Janeiro, que norteiam desde o planejamento 

até a implantação do empreendimento. No decorrer deste um ano e meio 

de estudos foi possível aprender e experimentar desde questões legais até 

dicas de especialistas em empreendedorismo, fato que ajudou, esclareceu 

e principalmente motivou o seguimento deste projeto, antes, apenas 

pensado como um sonho, um desejo e agora percebido com algo palpável 

e com possibilidades de ser concretizado. 



20  

Apêndice 
 
 

Figura 1. Trabalho de pesquisa – Fonte produção própria 
 

Figura 2. Trabalho de pesquisa – Fonte produção própria 
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