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RESUMO

O presente estudo trata de uma pesquisa social qualitativa aplicada (descritiva), que 
aborda a questão do idoso e as ações sociais do Estado brasileiro realizadas em 
projetos sociais, em prol de uma vida com qualidade e cidadania a este grupo etário. 
O objetivo do estudo é avaliar a contribuição do “Projeto Saúde e Cidadania na 
Melhor Idade”, no que concerne a ações sociais do Estado direcionadas à um 
tratamento ao idoso, em prol da melhoria de sua qualidade de vida. O referencial 
teórico do trabalho discorre, em um primeiro momento, acerca da velhice e de 
algumas teorias existentes sobre o processo de envelhecimento, bem como das 
alterações e perspectivas presentes neste processo. Em um segundo momento, são 
tecidas reflexões sobre a relação entre a qualidade de vida e o lazer no contexto do 
idoso, conceituando e realizando um resgate histórico sobre estas duas questões, 
assim como evidenciando o lazer como um instrumento de viabilização do bem-estar 
e de uma melhor qualidade de vida na terceira idade. A seguir, o estudo 
contextualiza o tratamento do Estado brasileiro ao idoso, destacando a Constituição 
da República de 1988 e algumas medidas sociais tomadas pelo governo em prol 
deste grupo etário. Por fim, o estudo apresenta o “Projeto Saúde e Cidadania na 
Melhor Idade”, como um programa social pertencente às atividades de extensão do 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET-RN), que 
visa ao atendimento ao idoso em prol de sua cidadania e qualidade de vida. Após a 
aplicação de uma entrevista semi-estruturada utilizando a técnica de Análise de 
Conteúdo para a Análise e Discussão dos Resultados, concluiu-se que o “Projeto 
Saúde e Cidadania na Melhor Idade” cumpre seu objetivo no que diz respeito a 
contribuir, por meio das atividades de lazer que oferece, para o bem-estar e a 
conseqüente melhoria da qualidade de vida de seus participantes. Portanto, nesta 
conjuntura, observa-se a importância e a validade de ações governamentais que 
estimulem o desenvolvimento, em instituições públicas educacionais, de projetos e 
programas sociais de assistência ao idoso, pois os mesmos podem propiciar a esse 
grupo etário, a oportunidade de vivenciar atividades que possibilitam sua cidadania e 
sociabilização, em prol do bem-estar e da melhoria de sua qualidade de vida.

Palavras-Chave: Idoso. Ações Sociais. Lazer. Bem-Estar. Qualidade de Vida. 



ABSTRACT

The present study regards an applied qualitative social research (descriptive) which 
approaches the matter between old age and Brazilian social actions performed in 
social projects, aiming a qualified life and citizenship for this group of age. The 
objective of the study is to evaluate the contribution of “Project Health and Citizenship 
in Old Age” regarding social actions from the government directed to old age 
individual treatment for life quality improvement. The theoretical fundamentals of this 
work is, in a first moment, about old age and certain existing theories about aging 
process, as well as the differences and perspectives that come up throughout this 
process. In a second moment, some reflections are developed about the relation 
between life quality and leisure regarding old age, with the conception and historical 
rescue about these questions, as well as the evidence of leisure as an instrument of 
well-being feasibility and a better life quality in old age. Then the study contextualizes 
Brazilian government treatment to old age individuals, cutting off the Constitution of 
Republic from 1988 and some social attitudes taken by the government in a try to 
reach this specific group. Finally, the study presents the “Project Health and 
Citizenship in Old Age”, as a social program which belongs to extension activities 
from Federal Center of Technological Education of Rio Grande do Norte (CEFET-
RN), which aims old age treatment and their citizenship and life quality. After the 
application of a semi-structured interview using the technique of Analysis of content 
for the Analysis and Discussion of Results, it is possible to conclude that the “Project 
Health and Citizenship in Old Age” fulfils its objective regarding contribution, through 
offered leisure activities, for old age well-being and life quality improvement. Hence, 
on this regard, it is possible to observe the importance and value of government 
actions, social projects and programs assisting old age individuals, for they are able 
to provide this group the opportunity to live out activities that allow their citizenship 
and socialization, regarding well-being and life quality improvement. 

Keywords: Old Age. Social Actions. Leisure. Well-Being. Life Quality. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 PROBLEMÁTICA 

A política desenvolvimentista que contextualiza as sociedades 

industrializadas e urbanizadas sempre priorizou seus interesses na assistência 

materno-infantil e no jovem, devido ao retorno potencial de vida útil e produtiva que 

estes podem possibilitar (NETTO; PONTE, 2002). Este fato não significa, no 

contexto histórico brasileiro, a ausência de ações e medidas sociais por parte do 

governo que busquem possibilitar um tratamento ao idoso. Porém vários estudos 

dão indícios que estas ações apresentavam-se de forma fragmentada e 

assistematizadas, na dependência da iniciativa e da sensibilização de setores e 

órgãos públicos. 

Todavia, há pouco mais de vinte anos, no Brasil, tais circunstâncias 

iniciaram um processo de mutação e evolução, devido à tomada de consciência 

social em relação à existência de uma população cujo número vem crescendo 

acentuadamente; e devido à promulgação, em 5 de outubro de 1988, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, na qual um novo conceito de política 

social foi materializado em termos de Seguridade Social, compreendendo a Saúde e 

a Previdência Social.

O espírito da Nova Carta foi o de assegurar os direitos sociais a todos os 

cidadãos brasileiros, com objetivos direcionados a uma nova organização das 

políticas de previdência, de saúde e de assistência social. Vale ressaltar que a Carta 

Magna inclui diversas referências aos direitos do idoso, sendo, neste sentido, um 

tanto quanto pródiga no que tange a normas de atenções ao idoso. 

Este grupo etário, que, segundo a Política Nacional do Idoso, compreende 

pessoas a partir de 60 anos vem crescendo a cada dia, devido à diminuição da sua 

taxa de mortalidade. Salienta-se que, no Brasil, os idosos que, em 1980, perfaziam 8 

milhões de habitantes já são 10,6 milhões (censo de 1991: IBGE), devendo chegar a 

32 milhões no ano de 2025 (PASCHOAL, 2002). Tal longevidade decorre do 

sucesso de conquistas sociais, sobretudo no campo da saúde, onde a Medicina, na 

maioria das vezes, através da Gerontologia, consegue detectar e sanar os 

problemas fisiológicos característicos do envelhecimento. 
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Tais pessoas, devido às alterações orgânicas causadas pelo envelhecimento 

cronológico e fisiológico, vêem suas vidas sofrerem, a cada dia, modificações, e, 

devido a tal situação, precisam de algo que as conduza e norteie sua readaptação à 

sociedade. Essas adaptações relacionadas às perspectivas socioeconômicas, 

biológicas e psicológicas que modificam a vida do idoso demandam por serviços, 

benefícios e atenções, quer seja por meio da atuação do Estado e da sociedade, 

quer seja pela oferta de programas e projetos sociais que objetivem, nesta situação 

de demanda, sua melhor qualidade de vida.

Neste contexto, o tema “Qualidade de Vida na Terceira Idade” vem, a cada 

dia, adquirindo uma crescente e significativa relevância. O homem moderno, devido 

ao progresso científico e tecnológico e a uma maior conscientização de sua 

cidadania, percebe a necessidade não só de sobreviver em termos do atendimento 

de suas necessidades básicas, mas também de viver com qualidade. Desta forma, 

observa-se que, ao atingir a idade madura, faz-se necessário propiciar condições 

para que este período da vida também seja vivido de forma digna. Para tanto, é de 

suma importância a atuação da sociedade e do Estado, no que diz respeito a um 

tratamento adequado ao idoso, através de medidas e ações sociais que busquem 

possibilitar e contribuir para uma melhor qualidade de vida na velhice, vivenciada 

com bem-estar e satisfação. 

Por conseguinte, o lazer, inserido no contexto da qualidade de vida na 

terceira idade, devido à sua própria concepção de ser um fenômeno que promove o 

descanso, o divertimento e o desenvolvimento pessoal e social do indivíduo no 

tempo que ele tem disponível (MARCELLINO, 2000), pode viabilizar, por meio da 

prática de seus interesses físico-desportivos, intelectuais, artísticos, manuais, 

associativos e turísticos, a possibilidade de uma melhoria na qualidade de vida 

desse grupo etário. Contudo, para que a vivência do lazer se concretize de forma 

substancial na vida do idoso, faz-se necessária a atuação de políticas públicas que 

incentivem e beneficiem a sua realização,  para que este venha a ser um 

instrumento de promoção da melhoria da qualidade de vida na terceira idade, 

propiciando ao idoso a oportunidade de viver uma vida salutar e satisfatória. 

Neste sentido, na atual sociedade globalizada, centrada no mercado, as 

ações sociais em prol do atendimento das demandas e necessidades do homem 

moderno constituem-se em uma questão que suscita estudos e desafios, tanto por 

parte do governo como da iniciativa privada e vem apresentando, no decorrer dos 
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anos, um maior desenvolvimento quanto à construção de ações que buscam 

propiciar melhores condições de vida ao ser humano.

Com relação à terceira idade, tal questão está sendo elucidada e trabalhada 

pelo governo brasileiro através de medidas como a “Política Nacional do Idoso”, 

sancionada em 04 de janeiro de 1994 pela Lei nº 8.842, que dispõe por meio do 

Decreto nº 1.948 sobre a Política Nacional do Idoso e cria o Conselho Nacional do 

Idoso, a qual busca beneficiar o cotidiano do idoso no exercício pleno dos direitos e 

deveres de sua cidadania; e o “Estatuto do Idoso”, documento sancionado no dia 1º 

de outubro de 2003 (Dia Internacional do Idoso) pela Lei nº 10.741, que estabelece 

ao longo de seus 117 artigos um novo marco de vida para homens e mulheres com 

mais de 60 anos. 

Sob esta ótica, convém destacar, além das medidas acima referendadas, a 

atuação de diversos Ministérios do governo no que tange à formulação de propostas 

direcionadas ao atendimento ao idoso, bem como à iniciativa de instituições públicas 

educacionais, quanto à criação, ao planejamento e à execução, em suas atividades 

de extensão, de programas e projetos sociais que visem à saúde, ao bem-estar, à 

cidadania e à melhoria da qualidade de vida desse grupo etário. 

Nesse sentido, dentre as diversas instituições educacionais existentes no 

país que desenvolvem trabalhos direcionados ao idoso, a pesquisa tem como foco o 

“Projeto Saúde e Cidadania na Melhor Idade”, por ser um programa social que faz 

parte de uma instituição federal de ensino, que permite incluir nas ações elaboradas 

em seu Projeto Político Pedagógico, um repensar social, visando ao atendimento e à 

assistência a esta faixa etária. 

Vale ressaltar que a presente pesquisa é caracterizada como uma pesquisa 

social qualitativa aplicada descritiva, em que foi utilizado, como procedimento, um 

Estudo de Caso do “Projeto Saúde e Cidadania na Melhor Idade”, programa social 

que faz parte das atividades de extensão do Projeto Político Pedagógico do Centro 

Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET-RN), cujo 

objetivo é o de proporcionar, por meio de suas diversas atividades, o atendimento ao 

idoso em prol de sua cidadania e qualidade de vida. No que diz respeito as suas 

atribuições, este Projeto possui respaldo legal sob o ponto de vista constitucional. 

Sendo assim, a problemática do estudo centra sua atenção em saber em 

que medida o “Projeto Saúde e Cidadania na Melhor Idade” contribui para a 
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realização de ações sociais do Estado em prol de um tratamento ao idoso, no que 

diz respeito à promoção da melhoria de sua qualidade de vida. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Avaliar a contribuição do “Projeto Saúde e Cidadania na Melhor Idade” no 

que concerne a ações sociais do Estado direcionadas a um tratamento ao idoso, em 

prol da melhoria de sua qualidade de vida. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar o projeto “Saúde e Cidadania na Melhor Idade” como uma ação social 

que possibilita satisfazer as expectativas de seus participantes com relação ao 

mesmo.

b) Verificar a atuação do Projeto como um programa social direcionado a atividades 

de lazer para o idoso. 

c) Averiguar os benefícios das atividades físicas de lazer do Projeto, no que diz 

respeito ao bem-estar do grupo de idosos participantes do programa em prol da 

melhoria de sua qualidade de vida. 

1.3  JUSTIFICATIVA 

Apesar de a Gerontologia ser um ramo recente da ciência, o qual se propõe 

a estudar o processo de envelhecimento e os diversos problemas que o envolvem, a 

realidade que contextualiza a pessoa idosa e o interesse do ser humano pela 

longevidade são assuntos tão antigos quanto a própria civilização. Sendo assim, 

embora o envelhecimento seja um fenômeno universal e comum aos seres vivos, 

este teve o seu estudo negligenciado durante muito tempo, e os mecanismos que 

envolvem sua origem ainda permanecem pouco conhecidos, restando um longo 

caminho a ser percorrido no que diz respeito a pesquisas e estudos mais 

esclarecedores. Neste sentido, apesar do grande número de trabalhos que vêm 

sendo elaborados por estudiosos sobre o idoso e o envelhecimento, inclusive com a 
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realização de pesquisas sofisticadas, os processos que fundamentam este tema 

ainda carecem de maiores informações para que sejam mais amplamente 

compreendidos e possibilitem um certo progresso com relação ao enfrentamento 

deste desafio. 

Desta forma, faz-se necessária a busca e a construção de estudos e 

pesquisas direcionados a esta área, com o intuito não só de evitar e sanar as 

doenças comuns à este período da vida, mas também de acrescentar contribuições 

que envolvam as múltiplas ciências e disciplinas, no que concerne a uma 

longevidade com mais prazer, dignidade e qualidade de vida. Neste prisma, o lazer, 

fenômeno que emergiu na Revolução Industrial por meio de lutas sociais e 

reivindicações dos trabalhadores em prol de melhores condições de trabalho e de 

vida, é um instrumento que possibilita o descanso, o divertimento e o 

desenvolvimento pessoal e social do ser humano, e que, por sua vez, pode fazer 

parte não só do cotidiano de vida de crianças, adolescentes e adultos considerados 

produtivos no atual contexto da sociedade globalizada, mas também do dia-a-dia do 

idoso, pessoa que já fez parte do mundo do trabalho, deu sua quota de contribuição 

social e possui, portanto, o direito de participar através de programas e/ou projetos 

sociais, de atividades de lazer que permitam a viabilização de uma melhor qualidade 

de vida.

Contudo, o lazer, como atividade vivenciada e presente no dia-a-dia do 

homem maduro é uma possibilidade recente e sujeita a obstáculos, devido aos 

preconceitos, amarras e estereótipos que o idoso adquiriu, através do tempo, em 

relação ao lazer, e que, por sua vez, dificultam este grupo etário a usufruir deste 

importante instrumento de viabilização de uma melhor qualidade de vida. Ressalta-

se, neste contexto, o apego do idoso à questão do trabalho como único caminho e 

forma de se sentir útil à sociedade. Sendo assim, pode-se observar que estudos e 

pesquisas direcionadas ao fenômeno do lazer na terceira idade em prol de uma 

melhor qualidade de vida são recentes em nossa sociedade e ainda carecem de 

aprofundamento e divulgação quanto às investigações e descobertas que se 

realizam nesta área.

Por conseguinte, a qualidade de vida na terceira idade está gradativamente 

adquirindo maior relevância, no sentido não só de poder viver este período da vida 

com uma certa ausência e controle de doenças, o que é permitido pelo avanço 

científico e tecnológico na área da saúde, como também de poder usufruir a 
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longevidade conquistada com qualidade e cidadania. Destaca-se, como já 

enfatizado, a necessidade e a importância do envolvimento da ciência no que tange 

a contribuições que venham a enriquecer e auxiliar, com novas descobertas e 

conhecimentos, o processo de envelhecimento do idoso.

Observa-se ainda, neste contexto, uma preocupação não só multidisciplinar 

como também do próprio Estado, com seus diversos órgãos e setores, no que tange 

ao empenho e à aquisição de medidas e soluções que propiciem um estilo de vida 

mais salutar ao idoso, de forma que estas pessoas possam vivenciar esta fase da 

vida com satisfação e bem-estar.

Justifica-se a relevância desta pesquisa, pelo fato de que estudos sobre a 

questão de ações sociais do Estado brasileiro, desenvolvidos em programas e 

projetos que inserem, no seu processo, atividades de lazer com o intuito de 

promover a melhoria na qualidade de vida na terceira idade suscitam desafios tanto 

para o campo científico como para pesquisadores, no sentido de desenvolver-se 

estudos e pesquisas direcionados a esta problemática.

Tendo concluído uma especialização em Lazer que oportunizou a aquisição 

e o aprofundamento de conhecimentos científicos nesta temática, assim como tendo 

ministrado aulas no “Curso Superior de Lazer e Qualidade de Vida” e por participar 

atualmente da grade de professores que compõem o “Projeto Saúde e Cidadania na 

Melhor Idade”, realizado pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio 

Grande do Norte (CEFET/RN), que busca propiciar oportunidade a pessoas da 

terceira idade de sociabilização, vislumbrando outras formas de encarar a vida e as 

mudanças que se fazem presentes e contínuas no seu processo de envelhecimento, 

percebeu-se a necessidade de contribuir para a conscientização desse idoso no que 

diz respeito à importância de sua participação nas ações sociais de lazer do projeto, 

que, por sua vez, podem viabilizar o atendimento de suas expectativas, estimulando-

o a uma prática constante e regular destas vivências, de forma que não conduza a 

vícios e à alienação, mas sim que propicie a busca de uma melhor qualidade de 

vida.

A pesquisa tem, pois, como propósito, analisar as contribuições do “Projeto 

Saúde e Cidadania na Melhor Idade”, visto como uma ação social do Estado 

brasileiro respaldada na “Política Nacional do Idoso”, em prol da satisfação das 

expectativas do idoso em relação ao mesmo, na busca de uma melhor qualidade de 

vida. Destaca-se que tais ações sociais procuram beneficiar não só as pessoas que 
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fazem parte do mundo do trabalho produtivo, como também àquelas que já deram 

sua quota de contribuição social, e que por sua vez, necessitam e merecem de 

cuidados e atenção especial por parte da sociedade. 

Acredita-se também ser de fundamental importância os estudos realizados 

nesta pesquisa, por possibilitarem um maior embasamento e uma melhor 

fundamentação sobre o tema proposto, possibilitando a oportunidade de aproveitar 

os resultados obtidos na pesquisa para um redimensionamento das atividades e 

trabalhos desenvolvidos no “Projeto Saúde e Cidadania na Melhor Idade”, estudo de 

caso da pesquisa. Vale salientar que a criação e o desenvolvimento do Projeto 

deveram-se ao estímulo e ao apoio encontrados no respaldo legal das diretrizes da 

“Política Nacional do Idoso”, que, por meio da Lei Nº 8.842, de 04 de janeiro de 

1999, estabelece, nos seus artigos, as suas finalidades e decreta, pelo Decreto Nº 

1.948, de 03 de julho de1996, sua implementação. Tal política proporciona ao idoso 

leis que conferem a oportunidade e o direito de exercer sua cidadania, ao participar 

de entidades e instituições que se preocupam com o seu bem-estar, já que esse 

grupo, segundo pesquisas recentes realizadas por diversos estudiosos, apresenta 

um crescimento contínuo em sua longevidade e precisa desfrutar desse “tempo livre” 

de forma digna e salutar.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A VELHICE E O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO NA TERCEIRA IDADE 

Para que se possa associar o lazer e a qualidade de vida à “Terceira Idade”, 

faz-se necessário traçar um perfil dessa faixa etária, seus problemas, suas 

limitações e possibilidades, e principalmente, sua maneira de ver e de sentir o 

próprio corpo. Tal análise suscitará uma maior compreensão quanto ao significado 

do termo “qualidade de vida” no processo de envelhecimento.

Segundo Simões (1994), cerca de 20% da população brasileira possui idade 

superior a 60 anos, somando aproximadamente 10 milhões de habitantes, e as 

estatísticas projetam, para o ano de 2025, que o Brasil seja o sexto país do mundo 

com pessoas pertencentes a essa faixa etária. 

No entanto, para Simões (1994), o que preocupa é que as pessoas que 

alcançam esta fase da vida são permeadas, muitas vezes, de problemas tais como a 

marginalização, o desprezo e, conseqüentemente, um alto grau de carência 

emocional. Ressalta-se, neste sentido, a necessidade de um estudo profundo e 

significativo no que concerne às condições de vida a que está sujeito o idoso, assim 

como ao tratamento do Estado brasileiro e da sociedade direcionado a este grupo 

etário.

Destaca-se, neste trabalho, a utilização do termo idoso ao invés de velho,

devido à conotação negativa que este último pode apresentar. Assim, ao referir-se 

às pessoas que fazem parte da Terceira Idade, observa-se que é preciso traçar um 

perfil deste cidadão brasileiro, partindo de suas idéias e concepções sobre o seu 

corpo e sua realidade, e analisando a maneira como a sociedade articula estas 

questões.

Segundo Simões (1994, p.16) 

Com o advento da Gerontologia, entendida enquanto estudo dos processos 
de envelhecimento com base nos conhecimentos oriundos das ciências 
biológicas, psicocomportamentais e sociais. [...]. É possível, através de 
certas medidas, prever as alterações e transtornos motores e psíquicos 
que ocorrem nesta fase da vida. 

O trabalho, ao abordar a questão da Gerontologia, ciência que estuda o 

processo de envelhecimento, destaca, segundo Néri (1995), que esta ciência teve 
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sua origem na primeira década do século XX, quando dois cientistas propuseram a 

criação de disciplinas voltadas para o estudo do envelhecimento. Sendo assim, em 

1903, Metchnicoff defendeu a idéia da necessidade de uma nova disciplina científica 

denominada Gerontologia, nome cunhado com base em gero (velho) e logia (estudo 

ou conhecimento); e, em 1909, o médico Nascher introduziu, na literatura, o termo 

geriatria, neologismo cunhado para denotar o estudo clínico da velhice. Por 

conseguinte, a autora ainda ressalta que a Gerontologia, por ser conceituada como 

o estudo científico dos vários aspectos do envelhecimento, possui um caráter 

multidisciplinar. Neste sentido, Néri (1995, p.26) enfatiza 

Juntamente com a psicologia, disciplinas como a biologia, a sociologia, a 
antropologia, a ética, o direito, a demografia, a epidemiologia e a economia, 
aos poucos e também sob a influencia de variáveis do contexto social, 
passaram a integrar um conglomerado de interesses, sob o amplo guarda-
chuva da gerontologia. 

Ao tecer reflexões acerca do campo interdisciplinar da Gerontologia, Doll 

(2004), discorre que, no campo científico do envelhecimento, encontram-se muitas 

expressões semelhantes como: gerontologia, gerontologia social, gerontologia 

biomédica, geriatria, gerontagogia, gerontopsicologia, gerontossociologia, dentre 

outras. Desta forma, ao tentar encaixar a Gerontologia, denominação mais 

abrangente para a ciência do envelhecimento, na estrutura tradicional das ciências, 

ocorre uma certa dificuldade já que, por um lado, trata-se de um tema específico, o 

envelhecimento, e por outro, esta é uma temática que pode estar presente em quase 

todas as ciências. Sendo assim, “Pelo fato de o envelhecimento ser uma temática 

que pode ser abordada por muitas ciências, a discussão do status científico da 

Gerontologia precisa, necessariamente, abordar a questão da interdisciplinaridade 

“[...] nos seus aspectos epistemológicos e histórico-sociais.” (DOLL, 2004, p.84). 

Verifica-se, portanto, numa perspectiva bio-psico-social, que existem 

caminhos estimulantes e motivadores os quais o idoso pode trilhar e, desta forma, 

proporcionar para si, com a ajuda das diversas ciências e da modernidade, uma 

melhor qualidade de vida. 

Recentemente, a “Política Nacional do Idoso”, em seu Artigo 2°, classificou 

que consideram-se idosos os indivíduos com idade acima de sessenta anos. Mas 

essa idade, conforme Simões (1994), varia de indivíduo para indivíduo, em face de 

suas peculiaridades, podendo ser de ordem biológica, psicológica ou sociológica.
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A relação entre idade cronológica e o estabelecimento da velhice, depende 

de fatores individuais morfológicos, psicológicos, hereditários, culturais, intelectuais e 

raciais. Quando afetados por esses fatores, os indivíduos sofrem um decréscimo 

funcional em seu organismo, o que requer adaptações sociais, psicológicas e físicas. 

Este decréscimo varia de pessoa para pessoa, podendo existir uma diferença de até 

30 anos da idade fisiológica para a cronológica. (SIMÕES, 1994). 

A aparição mais marcante da velhice é a diminuição das reservas orgânicas 

do indivíduo, cuja principal característica é o declínio físico, alterado pelas condições 

sociais e psicológicas. Este declínio, segundo apresenta Simões (1994), possui duas 

formas: a Senescência, identificada pela idade cronológica e representada por um 

envelhecimento físico e mental sadio, com declínio lento compensado 

organicamente; e a Senilidade, associada à desorganização mental observada por 

alterações na coordenação motora, alta irritabilidade e perda de memória, podendo 

ocorrer prematuramente. 

De acordo com Simões (1994), tais modificações que ocorrem na velhice 

afetam a relação do indivíduo com o meio no qual ele vive, fazendo com que o fator 

motivacional seja de grande importância e, de certa forma, interfira positivamente no 

ritmo de declínio do seu envelhecimento. Desta forma, faz-se necessário motivar e 

manter o idoso ativo, principalmente após a aposentadoria, momento em que o seu 

tempo livre deve ser ocupado por atividades bem orientadas que possibilitem sua 

readaptação ao meio ambiente, com sentimentos de satisfação, orgulho, disposição, 

proporcionando-lhe prazer.

Neste contexto, faz-se necessário elucidar as concepções de 

envelhecimento e velhice. Para Fratczak apud Paschoal (2002, p.27), “[...] 

envelhecimento significa um processo, um estágio que é definido de maneiras 

diferentes, dependendo do campo de pesquisa e do objeto de interesse.” Sendo 

assim, segundo Paschoal (2002), os biologistas definem esse processo como um 

conjunto de alterações experimentadas por um organismo vivo, do nascimento até a 

morte; já para os sociólogos e psicólogos, devem ser observados, além das 

alterações biológicas, processos de desenvolvimento social e psicológico do 

indivíduo, bem como alterações de suas funções, em que problemas de integração e 

adaptação social do indivíduo devem também ser integrados a essas alterações. 

Sobre a velhice, o autor coloca que não há um consenso, já que as divisões 

cronológicas da vida humana não são absolutas e não correspondem sempre às 
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etapas do processo de envelhecimento. Portanto, “[...] velhice não é definível por 

simples cronologia, senão, pelas condições físicas, funcionais, mentais e de saúde 

das pessoas analisadas.” (PASCHOAL, 2002, p.27). Desta forma, verifica-se em 

indivíduos de idade cronológica semelhante, diferentes idades biológicas e 

subjetivas, já que o processo de envelhecimento é pessoal, de forma que cada 

pessoa apresenta involuções em diferentes níveis e diversos graus, associadas ao 

declínio de certas capacidades e funções.

Enfatiza-se, portanto, nesta conjuntura, que o envelhecimento pode ser 

encarado como uma nova fase da vida, em que as respostas não vêm do vigor físico 

e sim da sensibilidade e da experiência. Não devendo, no entanto, existir 

passividade nem recusa do idoso frente a essa nova situação, já que tais 

sentimentos podem acelerar negativamente todo o processo. 

Ao discorrer sobre as teorias que envolvem e permeiam o processo de 

envelhecimento, Moragas (1997, p.56) destaca

A ampla experiência médica de atenção à velhice e a imensa pesquisa 
biológica deram origem a inúmeras teorias que tentam explicar o 
envelhecimento humano sem que, até o momento, exista uma teoria global 
sólida. Existem resultados de pesquisas, certos fatos, quase universais, 
inúmeras interpretações, mas não uma teoria geral sólida que explique, 
globalmente, o fenômeno do envelhecimento humano.

Neste sentido, Moragas (1997) enfatiza que é pouco provável que se chegue 

a possuir uma única teoria acerca do processo de envelhecimento, fato subtendido 

como positivo, já que tal processo é um fenômeno complexo que trata de explicar 

uma etapa da vida do ser humano, cuja contextualização não se esgota somente na 

mera descrição dos aspectos biológicos, mas envolve a intervenção de variáveis 

psíquicas e sociais. 

Teorizando o processo de envelhecimento, Vargas (1983) evidencia que a 

velhice é uma etapa do desenvolvimento individual, cuja principal característica é a 

perda acentuada da capacidade de adaptação, com diminuição da vitalidade e 

aumento da vulnerabilidade de todas as funções orgânicas. Entretanto, velhice e 

envelhecimento não são termos sinônimos. 

A velhice, na qualidade de fenômeno personalíssimo, variável no tempo e 
espaço, é produto de fatores exógenos e endógenos. O envelhecimento, 
como um processo biopsíquico de degeneração orgânica, também é 
resultante do contexto social. (VARGAS, 1983, p.17). 
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Para o autor acima referendado, o envelhecimento é um fenômeno 

biopsicossocial que atinge o homem e sua existência na sociedade, revestido não só 

de características biopsíquicas, como também sociais e culturais. Por sua vez, este 

fenômeno “[...] começa pelas células, passa para os tecidos e órgãos e termina nos 

processos extremamente complexos do pensamento.” (VARGAS, 1983, p.20), 

constituindo-se em um amplo campo de estudos e pesquisas para cientistas e 

pesquisadores, que buscam respostas para indagações neste campo. 

Na conotação de Okuma (1998), o envelhecimento é um processo biológico 

cujas alterações determinam mudanças estruturais no corpo, modificando suas 

funções; no caso do homem, tal processo assume dimensões que ultrapassam o 

ciclo biológico, podendo acarretar conseqüências sociais e psicológicas. Por 

conseguinte, para Okuma (1998, p.13), “[...] a complexidade da velhice, qualidade 

inserida no processo de envelhecimento, [...] resulta da mútua dependência entre os 

aspectos biológicos, psico-sociais e socioculturais que interagem no ser humano.”

Nessa perspectiva, as mudanças biológicas que ocorrem na velhice 

produzem implicações no meio ambiente, que, por sua vez, as absorve de acordo 

com as normas, valores e critérios da sociedade e da cultura nas quais está inserido. 

Este fato determina o modo como o indivíduo lidará com seu processo de 

envelhecimento, com a velhice e com o seu papel na sociedade, cujos impactos 

resultarão dos recursos internos e das normas e relações sociais às quais está 

vinculado.

Por fim, Netto e Borgonovi (2002) afirmam que a existência de numerosos 

conceitos acerca do envelhecimento deixa clara, por si só, a dificuldade de entender 

o processo de envelhecimento. Contudo, entre todas as definições existentes, os 

autores crêem que a mais satisfatória é aquela que conceitua o envelhecimento 

como sendo 

[...] um processo dinâmico e progressivo, no qual há modificações 
morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas, que determinam 
perda progressiva da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio 
ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de 
processos patológicos, que determinam por leva-lo à morte. (NETO e 
BORGONOVI, 2002, p.44). 
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2.1.1 Perspectivas e Alterações Presentes no Processo de Envelhecimento do 
Idoso

A seguir, conforme estudos realizados por diversos autores abaixo 

destacados, será apresentada uma análise mais detalhada das perspectivas 

psicológicas, biológicas e socioeconômicas que fazem parte do processo de 

envelhecimento do idoso, bem como suas alterações de inteligência, memória e 

personalidade.

Com relação à “Perspectiva Psicológica”, segundo Simões (1994) o 

processo de envelhecimento é algo dinâmico e complexo e, devido à redução de 

certas capacidades funcionais, desenvolvem-se mecanismos que geram reações, 

objetivando compensar e suprir as deficiências que vão surgindo no decorrer do 

tempo. A sociedade na qual o idoso vive utiliza-se da redução destas capacidades 

funcionais para produzir certas exigências no estilo de vida do idoso, que o 

prejudicam e fazem-no perder a iniciativa, a motivação, sentindo-se, na maioria das 

vezes, bloqueado, inseguro e até mesmo com tendência a isolar-se socialmente. É 

claro que existem algumas restrições que o tempo lhe impõe, mas não é necessário 

que isto marginalize o idoso e o coloque fora das atividades cotidianas da vida, 

fazendo com que não se sinta um ser integrado na sociedade da qual ele faz parte. 

Neste contexto, Simões (1994) enfatiza que ocorrem certas alterações na 

inteligência, na memória e na personalidade do idoso. 

Quanto à inteligência, Simões (1994, p.38) destaca

Há dois tipos de inteligência: a inteligência fluida de potencialidade 
genética ou qualidades básicas do sistema nervoso e a inteligência 
cristalizada que é responsável pelos conhecimentos adquiridos, resultado 
da experiência, aprendizagem e fatores ambientais. 

Com o tempo, a inteligência cristalizada aumenta ou se estabiliza, enquanto 

a fluida apresenta um decréscimo. Segundo Butler e Burniside (apud Simões, 1994), 

estas funções intelectuais declinam, não em função da idade, mas por choques 

devido a estados patológicos do cérebro ou por exigências excessivas do meio. 

Observa-se que tal situação pode ser amenizada ou até mesmo corrigida, se 

proporcionar ao indivíduo da terceira idade meios e ambientes adequados para que, 
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através de atividades intelectuais, ele possa viver em constante aprendizado e, por 

conseguinte, em constante atividade de treinamento das atividades cerebrais.

Já a memória, de acordo com Simões (1994), é uma função psíquica e sua 

perda associa-se a fatores orgânicos tais como o endurecimento das artérias, 

hipertensão ou qualquer deficiência que diminua a irrigação sangüínea para o 

cérebro. Segundo a biofísica molecular, por volta dos sessenta anos, os neurônios 

são atingidos, permitindo que a capacidade de aprender e transmitir estímulos vitais 

seja reduzida. É importante ressaltar neste quadro, a situação de que o idoso tem 

dificuldades de lembrar fatos recentes e de recordar com clareza fatos do passado. 

Neste sentido, Simões (1994, p.42) salienta

A atividade física bem orientada e planejada, associada a uma boa 
alimentação e a um ambiente sadio, proporciona ao idoso, através de 
atividades que estimulem a capacidade do coração de bombear sangue 
com freqüência e pressão ideais para o sistema nervoso central, a 
regulação de suas funções vitais.

Por último, Simões (1994) analisa que a personalidade do idoso modifica-se 

de acordo com as mudanças de ordem física e intelectual vividas no ambiente 

familiar ou fora dele. Tais mudanças geram estados de insegurança, insatisfação, 

medo e tensão, expressas através de atitudes rígidas, conservadoras e indiferentes 

por parte do idoso. Ocorre também uma crescente introspecção devido à dificuldade 

de aceitar novas idéias, postura em que a ansiedade e a sensibilidade ao perigo 

provocam uma retração nas atividades entendidas como desafiadoras.

Autores como Rosa (apud Simões, 1994) afirmam que a vontade de 

aprender é suficiente para que ocorra um processo de aprendizado, mas tal 

processo possui limitações nesta fase da vida, devido à velocidade com a qual o 

conhecimento é processado e adquirido. Sendo assim, nesta situação de 

aprendizado e aquisição de conhecimentos, contextualizada por limitações, faz-se 

necessário proporcionar ao idoso um bom nível de motivação através de tarefas 

significativas ministradas de acordo com o seu ritmo pessoal, para que este viva em 

constante ação e, desta forma, não se sinta passivo e sim capaz de ainda realizar 

sonhos e projetos de vida.

Nesta perspectiva, convém destacar que o fenômeno do lazer, através de 

seus interesses intelectuais, manuais, artísticos, etc., pode vir a ser um instrumento 

de ação em prol de um maior dinamismo de maneira que possibilite um ambiente de 
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aprendizado e desenvolvimento das capacidades cognitiva e criativa do idoso, 

proporcionando, no que concerne à inteligência, à memória e à personalidade, 

benefícios quanto à busca da superação de certos limites impostos pelo tempo, em 

prol de uma melhor qualidade de vida. 

No que diz respeito às “Perspectivas Biológicas” presentes nesta idade, 

segundo Simões (1995), constatam-se modificações e alterações na perspectiva da 

imagem corporal do idoso, que aparecem no aspecto exterior, na fala, nos 

movimentos, na esfera emotivo psicológica, nos tecidos, nos órgãos, nos sistemas, o 

que caracteriza, por sua vez, o envelhecimento de todo o organismo. Assim, a partir 

dos trinta anos, inicia-se o processo degenerativo do sistema orgânico, caracterizado 

pela diminuição da taxa metabólica, refletindo na lentidão do intercâmbio de energia 

do organismo, o que ocorre de forma lenta, não acontecendo de uma só vez, nem 

atingindo todos os sistemas ao mesmo tempo. 

A autora supracitada afirma que, entre os quarenta e cinqüenta anos, a 

aparência física sofre acentuada modificação: por volta dos setenta anos, a coluna 

curva-se para frente e a estatura diminui. Com relação ao aspecto externo, ocorre a 

flacidez, em função do acúmulo de gordura na região subcutânea, ressaltando que, 

aos sessenta anos, as feições do nariz, das orelhas e da cabeça tornam-se mais 

salientes.

No processo de envelhecimento, a visão e a audição são órgãos dos 

sentidos bastante afetados, ocorrendo também perdas de adaptações que fazem 

com que o organismo leve mais tempo para se recuperar, reagindo a estímulos 

externos com menos eficiência do que um organismo jovem. O sistema nervoso 

central, por sua vez, apresenta perdas relacionadas ao peso e número dos 

neurônios, tendo, como conseqüência, a diminuição da performance e da 

coordenação sensório-motora. 

Assim, entre os trinta e setenta anos, conforme descreve Simões (1995), o 

sistema cardiovascular declina mais ou menos 30%, os vasos sangüíneos tornam-se 

menos elásticos, e a capacidade vital e ventilatória do corpo são reduzidas. Ocorre 

também alterações no aparelho locomotor, as quais afetam as capacidades físicas e 

as habilidades motoras, fazendo com que haja uma diminuição da massa e do tônus 

muscular, perda da força e, até mesmo, uma atrofia dos músculos. 

Neste quadro que apresenta algumas peculiaridades no processo de 

envelhecimento biológico do idoso, proporcionado por Simões (1995), salienta-se o 
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surgimento de debilidades posturais, osteoporose e até mesmo enfraquecimento dos 

tendões, ligamentos e articulações. Neste sentido, as atividades físicas moderadas e 

regulares que incluam caminhadas e que estimulem o sistema respiratório 

contribuem para preservar uma série de estruturas orgânicas e regularizar as 

funções vitais do idoso, proporcionando-lhe bem-estar e, por conseguinte, uma 

melhor qualidade de vida. Nessa situação o lazer, que segundo Marcellino (2000) 

engloba, entre outros aspectos, o interesse cultural físico, pode se constituir em um 

importante veículo, devido à sua própria concepção e objetivos, de contribuição para 

o desenvolvimento bio-psico-social do idoso.

Por conseguinte, Meirelles (1997) enfatiza que os seres humanos foram 

criados para viver em um ambiente natural onde a força e as reações rápidas 

garantiam sua subsistência. Devido ao progresso tecnológico, oriundo 

principalmente da Revolução Industrial, que possibilitou o crescimento das indústrias 

de serviços e a revolução das informações, esta necessidade da prática de 

atividades físicas constantes e regulares foi sendo reduzida, o que levou o homem à 

criação de hábitos sedentários que acarretam grandes riscos ao organismo.

Desta forma, Meirelles (1997) evidencia que foram observadas, no idoso, 

como resposta à ausência da prática de atividades físicas, várias modificações de 

ordem fisiológica e psicológica. Fisiologicamente, verifica-se a redução da 

capacidade aeróbica, a redução da capacidade anaeróbica, a redução do vigor 

muscular, a redução da eficiência motora, a redução do rendimento mecânico e a 

perda dos reflexos posturais. Já as alterações psicológicas, que, como visto 

anteriormente, também são causadas pelo sedentarismo, constituem-se de 

fraqueza, fadiga, estresse, depressão, perda da auto- estima e da vitalidade, 

diminuição das atividades de rotina e exacerbação do estilo de vida sedentário, 

condições que são geradas pela baixa capacidade funcional e que aceleram o 

processo de envelhecimento. 

Verifica-se, portanto, a importância e a necessidade de ações sociais que 

possibilitem a prática de atividades físicas nesta fase da vida, em que a vivência dos 

interesses físicos do lazer pode propiciar, por meio de práticas prazerosas e 

educativas, não só a criação psicológica de um clima descontraído ao idoso, como 

também, segundo Meirelles (1997), uma desmobilização de suas articulações, 

aumento do tônus muscular, bem-estar físico, autoconfiança, segurança no domínio 

do corpo, elasticidade, melhoria da respiração, intensificação da circulação 
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sangüínea, estimulação do sistema cárdio-respiratório e melhoria da resistência e da 

capacidade de coordenação e reação. Neste contexto, destaca-se a possibilidade de 

uma maior disposição para as tarefas cotidianas, além de ser um meio de cura para 

a depressão e situações circunstanciais de medo, vazios, decepções, 

aborrecimento, tédio e solidão. 

Convém ressaltar que os benefícios ao idoso, vivenciados através da ampla 

gama de atividades que o lazer oferece, podem obter maior êxito, se houver um 

trabalho social que envolva medidas educacionais de conscientização dessas 

pessoas que se encontram na terceira idade, sobre o valor e a necessidade de viver 

e de se permitir momentos para si mesmos, que as conduzam a um maior 

entendimento e compreensão do próprio corpo; e sobre a importância de se 

considerar e respeitar este corpo, pois o idoso ainda é um ser vivente que possui o 

direito à busca de uma forma de vida digna, salutar e, por conseguinte, de boa 

qualidade.

Dando continuidade ao estudo, ao abordar o quadro de “Perspectivas

Socioeconômicas” relacionadas ao indivíduo da terceira idade, Simões (1994) 

evidencia que o homem é um ser social que adquire, através dos processos sociais 

vivenciados, condutas rígidas conforme as normas e valores a ele impostos. 

Ressalta-se que as ciências biológicas procuram de diversas maneiras 

interdisciplinares prolongar a expectativa de vida do ser humano, enfocando o 

conceito da prevenção e de um estilo de vida mais saudável. Entretanto, os 

indivíduos, ao atingirem este período da vida, passam a sofrer preconceitos sociais 

marcantes, principalmente nos países do chamado “Terceiro Mundo”, no qual a 

sociedade aliena o idoso à participação no patrimônio social. Tal situação é bem 

refletida na sociedade brasileira, que, em sua maioria, ainda associa a velhice a um 

“[...] período dramático, marcado por incertezas e irrelevâncias [...] anulando assim a 

perspectiva do idoso.” (SIMÕES, 1994, p.27). Desta forma, por não ser mais 

permitida sua participação nas decisões do sistema social, o idoso, de maneira 

geral, é levado ao isolamento social. 

Vale salientar, conforme Simões (1994), que diferentemente da sociedade 

oriental, nossa sociedade ocidental desconsidera a opinião do idoso, situação que 

ocorre não somente no âmbito social, mas também no ambiente familiar, pois este, 

ao ser criado um estereótipo de sua figura, já não faz parte do cotidiano e das 

decisões familiares. “No entanto, é necessário ao geronto participar da civilização, 
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adaptando-se ao progresso, para que, desta forma, possa ser útil e produtivo.” 

(SIMÕES, 1994, p.29).

Ao discorrer sobre a família, Simões (1994) constata que esta se torna, às 

vezes, um problema para o idoso, pois, na inversão de papéis, quando ele passa de 

responsável pela família para um simples elemento deste grupo, pode-se 

estabelecer um ambiente de conflito, com relacionamentos preponderados pela 

indiferença, desconfiança, hostilidade e etc.

Já no que diz respeito à sociedade, o idoso passa da condição de um ser 

participativo para não-participativo, tornando-se um elemento inativo quanto ao 

aspecto social da produtividade capitalista. Esta situação social e familiar do idoso 

gera, na maioria das vezes 

[...] um estado de insegurança, de medo, de tensão e de inadaptação que, 
dependendo de sua intensidade ou continuidade, são expressos através da 
irritabilidade, acomodação ou indiferença, podendo afetar a própria 
personalidade, levando o idoso ao isolamento e ao sentimento de 
inutilidade. (Simões, 1994, p. 31). 

Ao evidenciar a sociedade capitalista brasileira, que preza pelo 

desenvolvimento da tecnologia e pelo aumento da produtividade, Simões (1994) 

destaca que o velho é considerado inútil e improdutivo, pois, com a chegada da 

velhice, sua produção e consumo decrescem, vivendo assim um status

marginalizado, dentro do próprio mundo que ele ajudou a construir: “[...] a 

produtividade, como fator de eficiência, despreza uma política de amparo aos que já 

foram produtivos.” (SIMÕES, 1994, p.36). 

No que diz respeito à aposentadoria, surgida no Brasil em 1923 e definida 

como encerramento da vida funcional do trabalhador, Simões (1994) evidencia que 

tal idéia está constantemente ligada à velhice, quando o status social gozado até 

então se inverte para o status de desempregado, levando o aposentado a sentir-se 

desnecessário e rejeitado. Desta forma, a ocupação do tempo livre com atividades 

satisfatórias requer atenção por parte da sociedade, já que, após a aposentadoria, o 

idoso está mais livre para conduzir sua vida e os recursos que tem disponíveis.

Neste sentido, Simões (1994, p.30) ressalta

A aposentadoria, então, é um direito adquirido pelo indivíduo de ser 
subvencionado pelo Estado; porém, ao invés de representar um caminho 
para retirar-se da correria competitiva e, conseqüentemente, desfrutar os 
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próximos anos de vida com tranqüilidade ou mesmo um prêmio pelos 
tantos anos de trabalho e responsabilidades familiares, passa a ser um 
peso na vida do idoso, desencadeando rapidamente um sentimento de 
inutilidade.

Observa-se, portanto, em uma estrutura social que privilegia a produção, 

exigindo corpos rentáveis e ágeis em suas resposta, uma certa clareza quanto aos 

preconceitos sofridos na área socioeconômica pelo idoso.

Por conseguinte, uma importante questão de debates a ser evidenciada no 

estudo, diz respeito à velocidade com que as coisas surgem e acontecem, situação 

esta que se iniciou com a Revolução Industrial e que também se tornou um 

obstáculo à participação do idoso como ser social. Conforme discorre Simões 

(1995), problemas como dependência, ociosidade, sexualidade, corpo, perda de 

status e morte, são preconceitos sociais da atualidade com os quais o idoso tem de 

conviver diariamente. 

A dependência não é mais do que o reflexo de uma vida sedentária, 

destituída de movimentos e gerada de um histórico de vida inativo. Na terceira idade, 

a participação em atividades motoras tais como dança, ginástica, jogos, etc, é 

importante para o resgate destes movimentos e a exclusão do sedentarismo, 

proporcionando assim uma melhor qualidade de vida. 

Já a ociosidade é uma situação criada pela própria sociedade que 

conceitualiza o idoso como um ser humano incapaz de produzir e que por isso deve 

ser levado à inatividade. Há também o estigma de que o homem na terceira idade 

deve ser alheio às relações sexuais, à afetividade e ao erotismo, sendo assim 

proibido de vivenciar sua sexualidade e tendo qualquer forma de afetividade vista 

pela sociedade de maneira irônica e, muitas vezes, ridicularizada. 

O corpo, por sua vez, devido ao envelhecimento, é visto de maneira 

repulsiva causando um alto grau de baixa auto-estima. E, para completar este 

quadro, ocorre ainda o processo de aposentadoria, que faz com que o idoso se sinta 

fora de uso, isolado do sistema e sem função, até mesmo na família, onde ocorre 

uma inversão de papéis e uma alteração da dependência. 

É necessário então, nesta conjuntura social, que haja um repensar por parte 

da família e de toda a sociedade, objetivando não só o auxílio ao idoso na busca da 

superação e ou aceitação destes limites e preconceitos, como também um repensar 
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histórico-filosófico que intencione um redimensionamento frente a todos esses 

paradigmas criados com relação à figura que representa o homem da terceira idade.

Outro ponto de discussões a ser destacado neste cenário é que, nos dias 

atuais, os investimentos e o cultivo ao corpo, traçam um perfil corporal do homem 

baseado nos valores e interesses culturais e políticos da classe social dominante. A 

cada dia, inauguram-se novas academias de ginástica com técnicas e exercícios 

mais aprimorados, surgem novas práticas alternativas de saúde, etc. Conforme 

constata Moreira (1995), este comércio é explorado, principalmente, pelos meios de 

comunicação, pelas empresas especializadas em alimentação, vestuário e produtos 

de beleza, vislumbrando um corpo perfeito, bronzeado, bonito, musculoso, 

comparado a uma boa mercadoria. Nesse cenário, a “Moda”, coloca no mercado, as 

necessidades mais atuais do homem, fazendo com que o corpo não passe de uma 

mercadoria que propicia o consumismo, sendo um objeto de exploração e de 

produção da sociedade capitalista. Situação enfocada por Okuma (1998, p.10), ao 

constatar em suas colocações que “[...] a mídia continua explorando imagens 

tradicionais da velhice, quando focaliza e enaltece providências cirúrgicas, 

cosméticas e farmacológicas para o prolongamento ou a restauração da juventude.”  

O idoso, muitas vezes por não estar enquadrado neste padrão físico ditado 

pela moda e pela mídia, não encontra espaço social e tem seus anseios anulados, 

acabando por adquirir um sentimento de incapacidade e aversão ao próprio corpo. É 

necessário que se propicie ao idoso a participação e a chance de vivenciar 

experiências motoras e cognitivas, dando-lhe a oportunidade do convívio corporal 

com outras pessoas, pois, de acordo com Simões (1995, p.119), “O aspecto 

qualitativo é imprescindível, pois coloca para o idoso a possibilidade de expor suas 

potencialidades, desmistificando dogmas de dependência ou impotência, que a 

sociedade procura instituir.” No entanto, nesta participação, deve-se respeitar os 

limites deste ser humano, procurando conscientizá-lo do seu valor e da sua 

capacidade de ainda realizar grandes feitos durante todo o seu processo de 

envelhecimento.

Nesta perspectiva, Okuma (1998, p.13-14) ressalta 

[...] a velhice pode ser vista como uma fase com potencial para 
crescimento, à semelhança das demais fases do curso de vida, o que faz 
com que as fronteiras do envelhecimento sejam modificadas em relação à 
realidade atual. [...] Pode ser um tempo para novas liberdades, para 
explorações pessoais excitantes, para crescimento e prazer de viver. 
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Portanto, diante deste quadro de envelhecimento e de algumas alterações e 

perspectivas nas quais se encontra o idoso, vê-se a importância de um repensar por 

parte do Estado e da sociedade, no sentido de reflexões e ações que estimulem este 

grupo etário a um estilo de vida mais salutar, digno e cidadão, e que o conscientizem 

a uma busca constante por uma melhor qualidade de vida. O estudo a seguir irá 

abordar a questão da qualidade de vida do ser humano e de como esta pode ser 

concebida na terceira idade, procurando respeitar os limites e restrições e, ao 

mesmo tempo, estimular as novas possibilidades que podem ser vislumbradas nesta 

nova etapa da vida. 

2.2 A RELAÇÃO ENTRE QUALIDADE DE VIDA E LAZER NO CONTEXTO DO 

IDOSO

2.2.1 Qualidade de Vida e Terceira Idade 

Ao abordar um tema complexo e subjetivo como a qualidade de vida na 

terceira idade, convém realizar algumas alusões a respeito de sua concepção, no 

sentido mais amplo da palavra, sob a ótica de alguns autores. 

Segundo Moreira (2001), a idéia de qualidade de vida não é um 

acontecimento recente, surgido no final do século XX, basta lembrar a obra “Didática 

Magna” de Comenius, na qual expunha-se como fundamentos para o prolongamento 

da vida a necessidade de uma vinculação entre saúde, higiene e educação, 

enaltecendo que o prolongar da vida está relacionado ao sentido do uso ou 

utilização que dela fazemos. Comenius, ao escrever sua obra, detinha sua 

preocupação mais com o destino que atribuímos à vida do que com a sua duração 

cronológica em anos. Desta forma, o autor identifica que, já na época de Comenius 

(1592-1670), ocorria um “[...] movimento pela saúde, pela qualidade de vida, e os 

problemas e riscos decorrentes dos excessos cometidos contra o corpo.” 

(MOREIRA, 2001, p.13). Vale salientar, neste contexto, que Comenius é 

considerado um dos maiores educadores do século XVII e tinha como objetivo 

fundamental, em seus escritos, uma reforma radical do conhecimento humano e da 

educação, unidos e sistematizados numa ciência universal. 

No entanto, Moreira (2001), ao realizar um contraponto com a referida obra, 

analisa que, nos dias atuais, as propostas de qualidade de vida absorveram o 
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sentido de que o prolongar a vida é um valor por si só, não ocorrendo assim a 

preocupação de como esta vida é utilizada ou vivida, ou seja, o atual movimento de 

qualidade de vida não reflete sobre o sentido do que cada ser humano deve fazer 

com sua vida, nem sobre as relações que este estabelece com o próximo, quando 

beneficiado com uma maior longevidade.

Neste sentido, observa-se a necessidade de maiores indagações sobre o 

porquê e para quê prolongar esta vida, preocupação esta que já faz parte dos 

escritos de diversos autores, tendo como destaque Simões (1994), que ao aludir 

sobre o tema da terceira idade, enfatiza que, embora as ciências biológicas, através 

do desenvolvimento científico e tecnológico, estejam contribuindo significativamente

para prolongar a vida do indivíduo, este, ao alcançar uma idade mais avançada, 

ainda é cercado de preconceitos, sendo, muitas vezes, tratado com desprezo e 

desrespeito, não só pela sociedade, mas também pelas políticas públicas que, de 

certa forma, não cumprem com os devidos direitos que a lei formula e garante para 

os idosos. 

Desta forma, Moreira (2001), ao discorrer acerca do significado da qualidade 

de vida, afirma a necessidade de desenvolver o tema dentro de um pensamento 

complexo que envolve incertezas, avanços e retrocessos, já que “Qualidade de vida 

significa vivenciar tudo isso ao mesmo tempo, motivo suficiente pata realizarmos 

propostas, em qualquer área do conhecimento humano, que levem em consideração 

a interdependência de ver, perceber, conceber e pensar.” (MOREIRA, 2001, p.16). 

Sendo assim, o autor constata que propostas que visem à qualidade de vida 

requerem uma grande abertura e a disposição de vislumbrar uma outra forma de 

entender o mundo e a própria vida, a qual o maior desafio está na mudança de 

nossa maneira de pensar, agir e sentir, ou seja, na mudança de paradigmas que 

necessitam de uma expansão não só de nossas percepções como também de 

nossos valores. 

Simões (2001), ao referir-se à palavra “qualidade”, destaca que este é um 

termo presente na realidade contemporânea, cuja abrangência pode ser associada e 

articulada à idéia de condição, função, atitude, posição, ou qualquer outro sentido, 

pois o tema assim o permite. Ao tratar especificamente o tema qualidade de vida, a 

autora afirma
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A manifestação da qualidade de vida pode ser associada a diversos 
enfoques como: o acréscimo de experiências relevantes depois que as 
necessidades básicas estão satisfeitas; a oportunidade de praticar 
atividades físicas regulares visando à saúde e ao combate ao estresse; o 
estabelecimento de conhecimentos necessários ao consumo de produtos e 
serviços culturais; ou mesmo pela construção de um novo estilo de vida, 
em que vivências interiores significativas constituem-se fator de satisfação 
e felicidade. (SIMÕES, 2001, p. 170). 

Por conseguinte, Simões (2001) complementa sua análise acerca do 

significado da expressão qualidade de vida, realizando uma abordagem histórica 

que compreende desde o período da Idade Média até os dias atuais.

De acordo com Simões (2001), na Idade Média, a maioria dos trabalhadores 

garantia a sobrevivência por meio da produção agrícola realizada no campo, no qual 

a produtividade afiançava-se pelas relações estabelecidas no interior da própria 

família, criando assim uma parentela que se autoprotegia e contribuía para manter o 

patrimônio coletivo. Neste período, ocorreu uma estruturação do feudalismo, em que 

o senhor feudal além de não trabalhar na terra, mantinha a soberania, já que 

possuía o privilégio de ter bens e terras. Tal fato revela que o conceito de qualidade 

de vida da época estava associado à aquisição de dote, dom e virtude e tinha como 

símbolos o acúmulo de bens materiais e a aquisição de terras. Com relação aos 

vassalos, classe social da época, a concepção de qualidade de vida relacionava-se 

à idéia de uma pseudoposse, adquirida por meio da força de trabalho, condição esta 

que distinguia as pessoas determinando-lhes a natureza. Contudo, essa realidade 

expressava a desigualdade social e a desconsideração das relações humanas, já 

que os menos favorecidos eram totalmente subordinados aos senhores feudais. E, 

por fim, aos camponeses deste período histórico, restava tão somente tentar garantir 

as necessidades básicas a sua sobrevivência e contribuir para o aumento do 

patrimônio dos donos das terras, situação que pode ser vislumbrada como de 

escravidão, porém acatada e justificada pelos ditames do cristianismo, à época 

materializado pela igreja católica. 

No decorrer da história, segundo Simões (2001), surge o comerciante, o 

intercâmbio de mercadorias e o comércio em mercados e feiras, instigando, desta 

forma, a compra e venda de mercadorias e, conseqüentemente, a saída das 

pessoas do campo para a cidade. Este fato fez surgir uma nova camada social, tida 

como a classe média da época, denominada burguesia, a qual caracterizava-se pela 

criação de diversos tipos de associações e sociedades, que tinham por intuito lograr 
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lucros e privilégios. Ao relacionar a referida situação com a questão da qualidade de 

vida, a autora identifica que a preocupação desta camada social centrava-se na 

aquisição de bens materiais com o fim de obter e garantir prestígio social, regalias e 

imunidades. Dessa forma, a conquista da riqueza não significava somente o 

acúmulo de terras, mas também o de capital em dinheiro. Nesta perspectiva, a 

qualidade de vida estava associada à idéia de posse. Sendo assim, observa-se que 

tais privilégios constatavam não só a crescente continuidade da desigualdade social, 

mas também constantes frustrações daqueles que não conseguiam galgar estes 

patamares, e, por conseguinte, a ausência de uma qualidade de vida satisfatória. 

Posteriormente, Simões (2001) ressalta a instalação de uma divisão do 

trabalho entre a cidade e o campo e o surgimento do modelo econômico capitalista. 

O trabalho da cidade concentrava-se na produção industrial, na força produtiva, no 

comércio e nos operários e artesãos profissionais; já, no campo, o trabalho 

restringia-se às atividades braçais que garantiam, através da produção agrícola, o 

abastecimento do crescente mercado dos donos do capital. Nesta época, começa a 

ocorrer a valorização do trabalho e do capital e uma desvalorização do homem, já 

que este é submetido a regimes de trabalhos desumanos e utilizado como uma 

máquina de produção; ao mesmo tempo, consagra-se a diferença entre as classes 

sociais, ou seja, ricos e pobres. 

Com a expansão da classe média e a estruturação da indústria e do 

comércio do mundo globalizado, segundo Simões (2001), a concepção de qualidade 

de vida não se altera, mantendo-se diferenciada entre as pessoas e sem o devido 

respeito à questão humana; associada a uma situação de aumento de capital, 

acúmulo de bens e obtenção de maior lucro em um menor tempo. Neste contexto de 

alienação e transformação dos procedimentos e dos pontos de referências do ser 

humano em suas relações com o trabalho e com o ócio, este é desrespeitado ao não 

ser levado em consideração um projeto de qualidade de vida que atenda as suas 

satisfações e necessidades, já que é visto somente como objeto de produção a 

serviço da classe dominante. 

Por conseguinte, verifica-se que, com o ascendente progresso científico e 

tecnológico nos últimos anos, começam a surgir indagações acerca da qualidade de 

vida no que diz respeito a sua restrita associação à aquisição de dinheiro ou bens 

materiais, ou ao prestígio social e intelectual. Desta forma, vislumbrar qualidade de 

vida apenas sob este prisma significa desconsiderar o homem em toda a sua 
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plenitude, limitando o leque de oportunidades, possibilidades, valores e direitos 

sociais que estão presentes em nossa sociedade e dos quais ele pode desfrutar em 

busca de uma vida com qualidade. 

Neste sentido, Simões (2001, p.176) ressalta

Neste final de milênio se fala em qualidade de vida aliada à obtenção de 
saúde, melhores condições de trabalho, aperfeiçoamento da moradia, boa 
alimentação, uma educação satisfatória, liberdade política, proteção contra 
a violência, usufruir as horas de lazer, participar de atividades motoras e 
esportivas, necessidade de conviver com o outro ou então almejar uma 
vida longa, saudável e satisfatória. [...] é ao mesmo tempo considerar a 
conservação da vitalidade e da diversidade do planeta Terra, como 
também se concentrar na melhoria das condições de vida das pessoas, 
com base na construção de valores, economias, sociedades, diferentes da 
maioria existente no mundo de hoje. 

Observa-se, que a busca pela satisfação das necessidades humanas leva, 

conseqüentemente, a uma melhoria na qualidade de vida. Sendo assim, ao tecer 

algumas reflexões acerca de sua concepção, Patrício, Casagrande e Araújo (1999) 

entendem por qualidade de vida, enquanto produto e processo, tudo o que diz 

respeito aos atributos e às propriedades que qualificam essa vida e ao sentido que 

tem para cada ser humano. Diz respeito às características do fenômeno vida, ao 

modo como esta se apresenta, como se constrói e como o indivíduo sente o 

constante movimento de tecer o processo de viver nas interações humanas.

O processo de viver significa estar no mundo natural e cultural, 

constantemente conhecendo, sentindo, produzindo, destruindo, interagindo, e 

também compartilhando e participando da construção da vida do outro. Este 

processo, de acordo com Patrício, Casagrande e Araújo (1999), envolve uma rede 

de interações interdependentes, diversificadas e imprevisíveis. Portanto, falar em 

qualidade de vida do ser humano requer reflexões sobre o que é e quem é este ser 

humano, pois no processar a vida o homem integra o seu potencial biológico com o 

cultural, suas energias, vontades, desejos e até mesmo a necessidade de cidadania 

do próprio corpo e do mundo no qual ele vive. 

Na visão de Patrício, Casagrande e Araújo (1999, p.54) 

A qualidade de vida do ser humano expressa então a qualidade de sua 
saúde e suas possibilidades e limitações individuais e coletivas. 
Representa o processo de satisfação de suas necessidades primitivas e 
culturais, de sobrevivência e de transcendência, como ter comida, ter 
conhecimentos, ter abrigo e trabalho digno. 
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Sob a ótica dos autores, o processo de viver saudável do ser humano está 

relacionado à qualidade das interações que tem consigo mesmo, na sua totalidade 

integrada enquanto ser de diversidade, unicidade e complexidade, e com todo o 

universo, incluindo o modo de como interage com a natureza e demais seres 

humanos. Estas interações proporcionam movimentos educacionais de ensino e 

aprendizagem, onde são inseridos o conhecimento e o exercício dos direitos e 

deveres da pessoa-cidadão, vivenciadas através do processo de construção e 

reconstrução constantes da qualidade de vida individual e coletiva. 

Patrício, Casagrande e Araújo (1999), ainda asseguram que, através de um 

processo de conscientização, o homem pode perceber que tudo o que faz na vida 

faz a ele mesmo, ao próximo e à natureza, e passa a ter a compreensão de que ele, 

através do corpo, mostra a qualidade do seu viver, de suas dores e prazeres. E que 

esta qualidade de vida individual possui a possibilidade de expressar sua 

participação social no ambiente natural e cultural em que vive, independente da 

idade ou do tempo que ainda se tenha para ser vivido. 

Verifica-se que a satisfação das necessidades é essencial à existência da 

vida, incluindo o direito de morrer com dignidade. E o que fazer com o indivíduo que 

se sente doente, triste, desanimado, limitado e que apresenta dificuldades de 

atender suas necessidades primitivas e culturais, por não ter mais esperanças de 

realizar seus anseios e desejos. Sendo assim, a qualidade de vida na terceira idade 

é um empreendimento conquistado dia-a-dia, que resulta do equilíbrio das 

interações.

Neste sentido, de acordo com Simões (2001, p.188-189) 

[...] qualidade de vida [...] está centrada em valores mais humanos, como 
ter pensamentos positivos, viver em comunhão com os outros, cuidar de 
seu corpo, evitar a vida sedentária, alimentar-se bem, possuir alegria nas 
realizações do dia-a-dia, o que ratifica a maturidade de ser idoso, um ser 
sensível, aberto aos outros, destinando suas preocupações para além das 
questões materiais, estas muito valorizadas na sociedade consumista 
moderna. [...] é a qualidade da vivência do dia-a-diae no interior da Terceira 
Idade; é proporcionar o início de uma caminhada, um ponto de partida, não 
um ponto de chegada, independente das pedras que o mundo adulto 
produtivo e rentável coloca; é ir em busca dos encontros, dos incentivos, 
dos desafios, dos projetos, das incertezas, dos desejos e, sem dúvida, dos 
sonhos.
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Ao discorrer mais especificamente sobre a qualidade de vida na terceira 

idade, serão apresentadas, a seguir, algumas reflexões que evidenciam esta 

questão.

Abordando a qualidade de vida na terceira idade, Néri (1993) ressalta que 

propiciar uma boa qualidade de vida na idade madura é um empreendimento de 

caráter sociocultural que transcende os limites da responsabilidade pessoal. Sendo 

assim, uma velhice satisfatória não é somente um atributo biológico, psicológico ou 

social do indivíduo, mas também se deve à qualidade de interação entre as pessoas 

em uma sociedade que vive em constantes mudanças.  Vale ressaltar que tais 

transformações decorrentes dos fatores normativos ontogenéticos, histórico-culturais 

e ligados à história de vida individual, acompanham todo o processo de vida do 

indivíduo, não se limitando somente ao estágio da velhice. 

Por conseguinte, de acordo com Néri (1993, p.10) 

Avaliar a qualidade de vida na velhice implica na adoção de múltiplos 
critérios de natureza biológica, psicológica e socioestrutural. Vários 
elementos são apontados como determinantes ou indicadores de bem-
estar na velhice: saúde biológica; saúde mental; satisfação; controle 
cognitivo; competência social; produtividade; atividade; eficácia cognitiva; 
status social; renda; continuidade de papéis familiares e ocupacionais, e 
continuidade de relações informais em grupos primários (principalmente 
rede de amigos). 

Entretanto, Néri (1993) observa que pesquisas e estudos realizados não 

possibilitam estabelecer o grau de importância destes indicadores, bem como as 

inter-relações e a direção de causalidade existente entre eles, mas verifica-se que as 

diferentes variáveis relacionadas à qualidade de vida podem ter diferentes impactos 

sobre o bem-estar subjetivo na velhice. Neste contexto, a autora analisa que 

situações tais como doenças, perdas afetivas e perdas de papéis ocupacionais, 

ocorrem com maior probabilidade em idosos do que em jovens ou adultos, o que 

pode ocasionar uma ansiedade em diferentes graus, dependendo da história de 

vida, do suporte afetivo, do nível social e dos valores pessoais de cada indivíduo. Tal 

fato permite a constatação de que uma velhice satisfatória é mediada pela 

subjetividade, e tem como referência o sistema de valores que imperam em um 

determinado período histórico. 

Deste modo, verifica-se a importância crescente de estudos e pesquisas 

amplos e abrangentes, que procurem investigar e descobrir condições que propiciem 
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uma boa qualidade de vida na velhice, e que, por sua vez, possam produzir 

alternativas de intervenção que visem à obtenção do bem-estar neste período da 

vida.

Neste contexto, Néri (1993) destaca algumas tendências de investigação 

em relação a qualidade de vida na velhice. Dentre elas, no que diz respeito ao 

ajustamento pessoal e social na velhice, a autora ressalta o conceito de que “[...] 

envelhecer bem significaria estar satisfeito com a vida atual e ter expectativas 

positivas com relação ao futuro.” (NERI, 1993, p.11). Assim, a satisfação na velhice 

dependeria da capacidade de manter ou restaurar o bem-estar subjetivo numa 

época em que se está mais exposto a riscos e crises de ordem biológica, psicológica 

e social. Vale ressaltar, além da satisfação, a existência de outras variáveis 

investigadas em estudos posteriores, relacionadas ao bem-estar e à qualidade de 

vida na velhice, tais como: a atividade, o senso de controle, os mecanismos de auto-

regulação e o nível de stresse. 

Dando prosseguimento às suas reflexões, Néri (1993) vislumbra a qualidade 

de vida na velhice como um processo adaptativo multidimensional, de ordem 

emocional por envolver habilidades de auto-regulação para lidar com estressores; 

cognitiva, por permitir a solução de problemas; e comportamental, por implicar 

desempenhos efetivos e competência social. Desta forma, a capacidade adaptativa 

da pessoa que envelhece bem e com boa qualidade de vida, consiste na 

plasticidade comportamental ou adaptatividade, tidas como critério para se avaliar o 

grau de preparação do indivíduo para lidar com vários tipos de demanda que a vida 

impõe.

Ao tratar da realidade atual, Néri (1993) enfatiza que a melhoria nas 

condições de vida das populações, associada ao aperfeiçoamento dos sistemas de 

saúde, trabalho, transporte, lazer, educação e habitação, conduzirá à uma melhoria 

nos programas responsáveis pelo envelhecimento. Entretanto, ao considerar os 

indicadores sócio-demográficos sobre o envelhecimento no Brasil, observa-se uma 

considerável distância entre o alcance, de forma igualitária, de tais perspectivas para 

todos e a real situação brasileira, na qual ocorre a existência de várias realidades na 

velhice, o que, por sua vez, conduz a condições de qualidade de vida diferenciadas, 

tanto em nível pessoal quanto social.

Diante desta conjuntura de desigualdades sociais, denota-se a importância 

da atuação da sociedade brasileira como um todo, reivindicando o envolvimento, em 
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suas ações, tanto da iniciativa pública quanto da privada, no sentido de tomar 

medidas e propiciar situações que visem um tratamento adequado ao idoso, para 

que, desta forma, este possa trilhar um caminho de vivências que conduzam ao 

bem-estar, à satisfação e a uma qualidade de vida digna. Sob este ponto de vista, 

faz-se necessário um processo social educativo que promova a informação e a 

conscientização do idoso quanto aos direitos que possui, para que este possa 

usufruir, com plenitude, a sua cidadania.

Sob este prisma, Néri (1993, p.46) enfatiza

A busca de condições e variantes de um envelhecimento bem-sucedido, 
com boa qualidade de vida física, psicológica e social, é mais que um 
desafio ou ideal pessoal e social. Tais questões são também um assunto 
significativo tanto para a ciência quanto para a sociedade. 

2.2.1.1 Bem-Estar e Qualidade de Vida na Terceira Idade 

Após discorrer sobre a qualidade de vida e a terceira idade, relacionando 

esta questão com os termos “satisfação”, “bem-estar subjetivo” e “envelhecimento 

bem-sucedido”, neste período da vida, faz-se relevante, para o estudo em discussão, 

realizar conjecturas que tratem mais especificamente a respeito da relação entre o 

bem-estar e a qualidade de vida na terceira idade, enfocando o termo bem-estar 

como fator de promoção e viabilização de uma vida com mais qualidade nesta faixa 

etária.

Acerca do bem-estar na velhice, Néri (1993, p.12-13) destaca 

Atualmente, qualidade de vida na velhice, bem-estar psicológico, bem-estar 
percebido, bem-estar subjetivo e, mais recentemente, envelhecimento 
satisfatório ou bem-sucedido são expressões tidas como equivalentes. 
Formam um construto global, referenciado a diversos pontos de vida sobre 
o envelhecimento como fato individual e social. [...]. Envelhecer 
satisfatoriamente depende do delicado equilíbrio entre as limitações e as 
potencialidades do indivíduo o qual lhe possibilitará lidar, em diferentes 
graus de eficácia, com as perdas inevitáveis do envelhecimento. (NERI, 
1993, p.12-13). 

Neste sentido, segundo a autora, cresce a conscientização de que ter uma 

boa velhice ou uma velhice com bem-estar depende da interação entre o indivíduo e 

o seu contexto, ambos em constante transformação, no qual os limites de 
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envelhecer bem significam um referencial ou um ideal, sujeito a condições e valores 

histórico-culturais.

Sob esta ótica, vale ressaltar que Havighurst apud Néri (1993), ao discorrer 

sobre o bem-estar psicológico do indivíduo e a satisfação na velhice, afirmou que a 

satisfação na velhice é o aspecto interno e subjetivo da boa qualidade de vida nesse 

período.

Abordando este contexto, Néri (1993) salienta a importância das pesquisas 

realizadas pelos cientistas Rudinger e Thomae entre os anos de 1965 e 1984, as 

quais propiciaram a conclusão de que vários aspectos estão relacionados e 

intrinsecamente ligados com a promoção do bem-estar na velhice e a conseqüente 

melhoria da qualidade de vida. 

Dentre eles, pode-se destacar diversos fatores tais como: a saúde biológica; 

a saúde percebida e as maneiras como as pessoas lidam com os problemas de 

saúde; a satisfação com a família; as interações existentes entre o status social, as 

variáveis de personalidade, as interações dentro da família, as atividades 

desempenhadas fora da família e a satisfação com a vida; a situação econômica e 

psicológica a qual oferece suporte para o bem-estar subjetivo, assim como os modos 

de lidar com os diferentes graus de qualidade de habitação, com a vizinhança, com 

a independência econômica e com as expectativas relativas à estabilidade 

financeira; a capacidade de iniciar e manter contatos sociais, mediada por fatores 

motivacionais e cognitivos; e, por fim, a avaliação que o idoso faz de sua situação 

atual, em que o senso de bem-estar pode variar em função do número de eventos e 

pressões existentes, da redução de oportunidades e contatos sociais, da forma 

como o idoso lida com a morte, da extensão de sua perspectiva de tempo futuro, de 

como valoriza o passado e de como faz uso de suas possibilidades atuais. 

Por conseguinte, segundo Néri (1993), ocorre também a existência de uma 

importante relação entre o bem-estar psicológico e o fator atividade na velhice. A 

noção básica da teoria da atividade é de que quanto mais ativo o idoso, maior sua 

satisfação na vida. Entretanto, segundo a autora, existem estudos que sugerem que 

a relação é inversa, ou seja, que a satisfação na velhice causa um aumento de 

atividade, ou que ambas são funções de variáveis socioestruturais. Todavia, Néri 

(1993) defende que a questão relevante não é a quantidade de atividades às quais o 

idoso se expõe e sim quais, como e quanto os pequenos eventos da vida diária 

estruturam a vida das pessoas idosas, já que os pequenos (e não os grandes 
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eventos) têm maior poder de afetar o bem-estar dos idosos, em virtude de sua 

maleabilidade e da redução da capacidade do idoso de se manter ativo e de lidar 

com as pressões que acompanham o envelhecimento. 

Ao concluir as observações em relação ao bem-estar na velhice ou 

envelhecimento bem-sucedido, Néri (1993) enfatiza também a necessidade de 

promover a saúde física ao longo da vida, assim como a importância de uma 

educação continuada que se estenda da vida adulta por toda a velhice, através da 

qual a flexibilidade individual deve ser trabalhada e estimulada neste estágio da vida. 

Deps (1993), outra estudiosa do tema “Terceira Idade”, ao abordar e 

associar mais especificamente a questão da atividade e o bem-estar psicológico na 

maturidade ressalta que, nos últimos anos, gerontólogos têm voltado sua atenção 

para o estudo do envelhecimento bem-sucedido. E, embora não se tenha chegado a 

uma definição final sobre esse assunto, ocorre um entendimento de que um 

envelhecimento bem-sucedido pode ser caracterizado como “[...] um nível 

relativamente alto de saúde física, bem-estar psicológico e competência em 

adaptação.” (DEPS, 1993, p.57). Sobre o bem-estar psicológico ou emocional, a 

autora o define como um estado da mente que inclui sentimentos de felicidade, 

contentamento e satisfação com as condições da própria vida, ou seja, “[...] o bem-

estar psicológico ou a qualidade de vida na velhice são também referenciados como 

moral, estado de espírito e satisfação.” (DEPS, 1993, p. 57). Neste sentido, segundo 

a autora, vale salientar a existência de inúmeras pesquisas explicativas que 

direcionam seus estudos para apontar a atividade como um meio de propiciar ao 

idoso a obtenção do bem-estar psicológico. 

Por conseguinte, no que diz respeito aos conceitos relacionados ao bem-

estar psicológico e que podem estar associados à atividade e às perspectivas que 

se abrem para o idoso, o estudo enfatiza a seguir, sob a ótica de Deps (1993), 

alguns destes aspectos. 

Sobre a “atividade e significado pessoal”, o significado pessoal pode ser 

compreendido como “[...] um sistema cognitivo construído individualmente, isto é, 

que é fundamentado em valores e é capaz de dotar a vida de satisfação.” (DEPS, 

1993, p. 59). Assim, preencher a existência de significado pessoal pode produzir 

efeitos positivos que propiciam uma satisfação pessoal ao indivíduo. Neste sentido, 

de acordo com Deps (1993, p.60) 
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[...] a atividade sistemática, isto é, aquela praticada regularmente, empresta 
significado e satisfação à existência, quer pelo compromisso e 
responsabilidade pessoal nela implícitos, quer pela oportunidade de manter o 
convívio social. 

Quanto a “atividade e estabelecimento de vínculos”, a maioria das teorias de 

ajustamento ao envelhecimento, inclusive a teoria da atividade, conjectura que o 

bem-estar emocional é, em parte, resultado da interação social e da força do vínculo 

social. “Compartilhar de atividades grupais com pessoas da mesma geração, 

favorece o bem-estar do idoso, porque facilita a emergência de significados comuns 

e a maior aproximação interpessoal, e permite a ocorrência de catarse.” (DEPS, 

1993, p.61). 

No que tange a “atividade, suporte grupal e prevenção de estresse”, sob a 

ótica de Deps (1993), em atividades grupais, os idosos podem encontrar satisfação 

pessoal e apoio para a prevenção e a cura do estresse. Neste sentido, suporte 

grupal é definido como “[...] a presença de outros, e/ou dos recursos psicológicos e 

materiais fornecidos por familiares e/ou amigos, antes e depois de um evento de 

vida estressante.” (Deps, 1993, p.62). Contudo, vale salientar que o suporte grupal é 

relevante na medida em que for considerado como adequado, correspondendo às 

necessidades experienciadas pelo idoso. 

Desta forma, as atividades em grupo além de promoverem a redução do 

estresse, ampliando as possibilidades de ocorrência de suporte global e de interação 

social, possuem maior impacto do que as atividades solitárias, já que oferecem 

suporte social e influenciam na habilidade de solução de problemas, sendo, assim, 

um importante caminho para uma vida dotada de bem-estar e mais qualidade de 

vida.

Em relação à “atividade, motivação e bem-estar psicológico”, a autora 

afirma que existem evidências que comprovam que a atividade física tem 

implicações diretas sobre a qualidade e a expectativa de vida, tendo também efeitos 

terapêuticos e preventivos sobre as reações ao estresse e à doença. Neste sentido, 

Deps (1993) enfatiza que a atividade física, para ser significativa, deve trazer 

satisfação, e, para que seja prazerosa e conduza a resultados positivos para a 

satisfação pessoal, deve levar em conta a motivação e as circunstâncias em que foi 

gerada. Evidencia, neste contexto, que os comportamentos intrinsecamente 

motivados são voluntários e independentes de recompensas materiais, pois o prazer 

ou a satisfação deriva do próprio desempenho.
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Sendo assim, a autora observa que as atividades físicas, ao possibilitarem a 

vivência de sentimentos de prazer e satisfação, são intrinsecamente 

recompensadoras, podendo proporcionar, desta forma, não só um bem-estar físico, 

como também um bem-estar psicológico ao indivíduo que se encontra nesta fase da 

vida.

Berlezi e da Rosa (2003), ao tratarem o tema “Envelhecimento Bem-

Sucedido”, destacam que o envelhecimento possui estreita relação com um estilo de 

vida mais ativo, o que, por sua vez, pode propiciar um bem-estar na velhice. Para os 

autores, partindo da concepção de que uma vida com qualidade incorpora um estilo 

de vida mais ativo, faz-se necessária, nesta situação, uma busca constante para 

detectar os fatores que prejudicam a saúde, por meio de um estilo de vida mais 

saudável.

 Sob esta ótica, os autores constatam que as últimas décadas têm sido 

permeadas por uma maior preocupação com uma qualidade de vida mais saudável. 

Neste sentido, estudos ocorridos em diversos países têm demonstrado que o estilo 

de vida ativo é um fator determinante para a saúde de indivíduos, grupos e 

comunidades, sendo também destaque para a prevenção e a promoção de hábitos 

saudáveis, e, conseqüentemente, redução da mortalidade. 

Segundo os autores, é indiscutível a relação entre atividade física habitual e 

saúde, já que, atualmente, a inatividade tornou-se um fator importante de debilidade, 

redução da qualidade de vida e morte prematura nas sociedades contemporâneas. 

Sob esta ótica, “A atividade física adotada regularmente ao longo da vida é um dos 

fatores que promovem um aumento na expectativa de vida do indivíduo, de forma 

produtiva e independente.” (BERLEZI  e de ROSA, 2003, p.93). 

Deste modo, Berlezi e de Rosa (2003, p. 93) defendem que 

A atividade e aptidão física têm sido associadas ao bem-estar, à saúde, e à 
qualidade de vida das pessoas em todas as faixas etárias, principalmente na 
meia-idade e na velhice, quando os riscos potenciais de inatividade se 
materializam levando à perda precoce de vidas. A aptidão física é a própria 
aptidão para a vida, pois inclui elementos considerados fundamentais para 
uma vida ativa, com menos riscos de doenças pela inatividade e perspectiva 
de uma vida mais longa e autônoma.

Neste contexto, de acordo com Berlezi e de Rosa (2003), um estilo de vida 

ativo permeado de exercícios físicos regulares tem um importante papel na 

prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares degenerativas e pode: reduzir 
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o risco de morte prematura por diversas causas; reduzir a sensação de depressão e 

ansiedade; manter a autonomia e independência do idoso; auxiliar no controle do 

peso corporal e no desenvolvimento e manutenção de ossos, músculos e 

articulações saudáveis; ajudar os indivíduos a manterem a força, o equilíbrio e a 

mobilidade, reduzindo a promoção de quedas nesta idade; e sobretudo, promover o 

bem-estar psicológico e a auto-estima neste período da vida.

Sendo assim, observa-se que um estilo de vida ativo e saudável, adotado 

ao longo de nossas vidas e constituído de exercícios físicos realizados 

habitualmente, além de proporcionarem ao idoso uma maior autonomia e 

independência para vivenciar as situações e as tarefas diárias que se apresentam 

ao longo da vida, conduzem também a uma maior garantia de uma longevidade com 

bem-estar e qualidade. 

Por conseguinte, faz-se relevante para esse estudo, enfatizar o bem-estar 

proporcionado pelas atividades físicas, que, por sua vez, podem ser vivenciadas 

pela prática do lazer físico-desportivo, como fator de fundamental importância no que 

concerne à aquisição de uma melhor qualidade de vida na terceira idade. Neste 

sentido, Okuma (1998) destaca que os efeitos da atividade física sobre o idoso 

ultrapassam o referencial de mais saúde e maior aptidão física, pois, nesta idade, 

verifica-se que a ênfase maior é dada pela “[...] nova relação que o idoso passa a ter 

consigo, com o ambiente, com o outro e com a vida, ao se perceberem mais 

saudáveis e/ou em melhores condições físicas.” (OKUMA, 1998, p.139).

Sob esta ótica, Okuma (1998) acrescenta que os efeitos das atividades 

físicas na nova relação do idoso com o mundo e com o cotidiano associam-se às 

novas possibilidades do uso do corpo, em que a recuperação de tais possibilidades 

leva o homem na idade madura ao sentimento de liberdade em relação a suas 

ações no mundo, no qual a atividade física, contextualizada na questão da qualidade 

de vida, ultrapassa os efeitos da saúde, atingindo a dimensão existencial do ser 

idoso.

Desse modo, Okuma (1998, p.140) afirma que os efeitos da atividade física 

sobre o bem-estar do idoso estão presentes 

[...] na disposição geral; na melhora da aptidão física e no desempenho das 
atividades diárias; nas sensações corporais agradáveis como conforto, 
relaxamento e ausência de dores e de cansaço; na alteração de quadros 
de doenças, com supressão ou diminuição do uso de medicamentos. 
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Ao apresentar este quadro de qualidades acerca dos efeitos da atividade 

física em prol do bem-estar do idoso, Okuma (1998) evidencia que o alcance destas 

expectativas resgata a condição de eficiência, autonomia e independência, levando 

o idoso a ser novamente ativo e aberto para o mundo, condição que lhe propicia, por 

meio da motilidade primordial – fator que predispõe à ação – uma vida com mais 

qualidade e sentido, pois lhe permite a possibilidade de desfrutar de novas 

experiências, emoções e relações pessoais advindas desta capacidade, que pode 

ser obtida por meio de uma vivência prazerosa da prática de atividades físicas.

Observa-se, ao discorrer sobre o estudo em andamento, que a qualidade de 

vida na terceira idade deve ser uma busca constante que se realiza a cada dia. 

Entretanto, é necessário a este grupo etário que precisa de atenção e cuidados 

especiais, o apoio não só da comunidade como também de órgãos públicos e 

privados, que incentivem e auxiliem com políticas sociais o atendimento às suas 

expectativas e demandas, através de programas e projetos que visem, por meio das 

atividades oferecidas, uma longevidade com qualidade de vida. Neste sentido, o 

lazer, entendido como um fenômeno relacionado não só ao descanso e ao 

divertimento, mas também ao desenvolvimento, pode ser vislumbrado como uma 

possibilidade e um instrumento de melhoria da qualidade de vida na terceira idade, a 

ser oferecido por instituições, órgãos, entidades, Ongs, etc., que tenham como 

objetivo a preocupação em proporcionar bem-estar e satisfação ao cidadão que se 

encontra na idade madura. 

2.2.2 Lazer: Possibilidade de Melhoria na Qualidade de Vida do Idoso 

O sentido do lazer nos dias atuais é visto por algumas pessoas de forma 

preconceituosa, pois é tido como o inverso das obrigações do trabalho produtivo, 

como não-trabalho, como tempo livre, e, por assim dizer, como “algo” que não deve 

ser levado a sério. 

È necessário que se estabeleça o real significado histórico, político e sócio-

cultural do lazer para que sua problemática, que ocupa um espaço cada vez maior 

no cenário social do mundo, venha a ser tratada com seriedade não só por parte do 

poder público como também da iniciativa privada, repensando-o, não somente como 

uma forma de dissipar problemas sociais, mas também como um estímulo à 
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aquisição, por meio de um processo educativo, de uma visão mais crítica do mundo 

e como um direito do cidadão na tentativa de alcançar uma melhor condição de vida. 

Dessa forma, segundo Werneck (2000, p.15) 

As reflexões/ações sobre o lazer demandam repensar seus significados na 
sociedade atual, buscando contribuições nas Ciências Sociais, na 
Educação e na Filosofia, dentre outras áreas ligadas direta ou 
indiretamente a esse campo multidisciplinar, como é o caso, por exemplo, 
da Administração, Arquitetura, Artes, Assistência Social, Educação Física, 
Psicologia, Terapia Ocupacional e Turismo.

A autora elucida que, a partir das últimas décadas do século XX, a 

problemática do lazer vem ocupando um espaço cada vez maior no cenário social, 

fazendo-se presente não apenas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

mas também na Constituição Federal do Brasil, sendo previsto como um direito 

social, além de também integrar o conjunto das políticas públicas de alguns estados 

e municípios.

O surgimento do lazer, para Dumazedier (1979), é oriundo do advento da 

Revolução Industrial, que, com suas lutas de classes e reivindicações pela redução 

da jornada de trabalho, finais de semana e feriados, proporcionou à classe operária 

um aumento significativo no tempo livre ou disponível, inserindo, neste contexto 

social, o lazer, como uma proposta de práticas e vivências que ocupem este “tempo 

do não-trabalho” do trabalhador. 

Segundo Werneck (2000), para a compreensão dos valores associados ao 

lazer, é indiscutível a importância histórica da Revolução Industrial, devido às 

reivindicações sociais dos trabalhadores ocorridas nesta época e aos vínculos com o 

trabalho capitalista. Contudo, convém salientar que muitas de suas noções e 

significados foram herdados historicamente, associados aos papéis sociais do 

trabalho e da educação, no qual diversos fatores, e não apenas a Revolução 

Industrial, foram decisivos para sua emergência histórico-social. Neste sentido, 

Werneck (2000) destaca que, embora se constitua um objeto de reflexão desde a 

Antiguidade Grega, do ponto de vista histórico-social, o lazer foi uma ocorrência da 

sociedade moderna urbano-industrial, fruto de reivindicações sociais por um “tempo 

de folga” conquistado sobre o trabalho, o qual “[...] a partir da modernidade, passou 

a ser concebido na perspectiva histórica, como um direito social.” (WERNECK, 2000, 

p.20).
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Por conseguinte, ao refletir acerca do processo de reconstituição histórica 

do lazer, Werneck (2000) verifica que suas raízes são profundas e perpassam os 

diversos períodos da história. De acordo com a autora, na sociedade greco-romana 

(Antiguidade Clássica), o lazer possuía o sentido de ócio, desprendimento das 

tarefas servis, condição propícia à contemplação, à reflexão e à sabedoria, sendo 

um exercício atribuído à alma, reservado apenas a uma pequena parcela da 

população que possuía isenção da atividade política e sólida formação educacional 

e política. Esta situação promovia uma desigualdade social, já que às demais 

classes sociais trabalhadoras (guerreiros, artesãos, lavradores e comerciantes) não 

era dado este privilégio. Vale ressaltar que, nessa época, deu-se o início da dialética 

trabalho-lazer/necessidade-liberdade, a qual influencia até os dias atuais o 

pensamento ocidental.

Na Idade Média, segundo Werneck (2000), com a difusão do catolicismo, 

havia uma condenação ao lazer, pois as festas, jogos, espetáculos, danças e serões 

eram um perigo à purificação da alma e tinham que ter fins religiosos com sentido de 

manter a ordem vigente, ressaltando que o trabalho, por sua vez, era visto como 

algo penoso e um castigo, como punição ao pecado original. O Protestantismo, 

também oriundo do contexto medieval, precedeu e influenciou, com sua ética 

religiosa, o capitalismo, pois a posse e o acúmulo de riquezas não eram condenados 

pela Igreja, já que a prosperidade significava uma dádiva de Deus. Neste contexto 

religioso, o trabalho e o lazer, mais uma vez, estavam a serviço dos interesses 

exploratórios da classe social dominante. 

A Idade Moderna, como já enfatizado anteriormente por Werneck (2000), 

propiciou a ocorrência histórico-social do lazer. Este período, marcado pelo 

capitalismo, fenômeno cujo ideal é sacrificar tudo em nome do trabalho, tendo seus 

pilares sustentados pela mão-de-obra assalariada que possuía jornadas de até 

dezesseis horas, no qual o acúmulo de riquezas ia para os detentores do capital e 

dos meios de produção, teve dois grandes fatos históricos. A Revolução Industrial, 

na Grã-Bretanha, marcada pelo invento da máquina a vapor e pela solidificação do 

capitalismo; e a Revolução Francesa, que com seus ideais de igualdade e liberdade, 

gerou reivindicações sociais dos trabalhadores pelo lazer como direito, limitação da 

jornada de trabalho, férias, feriados e finais de semana. A autora ainda enfatiza que 

o lazer desta época era vivenciado como alguns poucos momentos de prazer, que 

serviam para compensar as frustrações do trabalho. 
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Ao discorrer sobre a sociedade contemporânea, Werneck (2000) destaca 

fatos marcantes como a autodestruição do poder europeu e o deslocamento do 

centro hegemônico ocidental para os EUA, término da II Guerra Mundial, era da TV, 

da penicilina e a reconstrução do velho mundo.  A autora ainda evidencia que, 

atualmente, o lazer, junto com a educação, saúde, trabalho social e a informação, 

integram hoje o movimento global de terceirização, que é compreendido como a 

passagem da economia de produção de bens para a de serviços, em que o trabalho 

agrícola e industrial foi reduzido, causando o “desemprego estrutural” e 

proporcionando uma maior oferta na prestação de serviços. Observa-se que este 

contexto social gerou a chamada “Indústria do Lazer e Entretenimento”, situação 

desenvolvida pela mídia que atende mais aos profissionais da área do que aos seus 

utilizadores e que reduz o lazer somente a sonhos de consumo, proporcionados pela 

indústria capitalista e inalcançáveis a classe menos favorecida economicamente.

Neste sentido, convém ressaltar a abordagem realizada por Ramos (1989), 

sobre o lazer na sociedade de mercado. Segundo Ramos (1989, p.130), “Na 

sociedade de mercado, a noção de lazer tem sido degradada, porque se tornou 

sinônimo de ociosidade, passatempo, diversão, conotações que o lazer nunca teve 

antes.” Tal situação decorre das características do sistema de preços do mercado, 

no qual o trabalho transformou-se na fonte de todos os valores, e no principal critério 

de valia e merecimento. Neste contexto de súbita ascensão do trabalho pressuposto 

pelo sistema de mercado, sob a ótica de Ramos (1989, p.130), “[...] o lazer 

naturalmente perde o caráter que anteriormente teve, de correspondência a uma 

condição apropriada para os mais sérios esforços em que um homem se pode 

empenhar.” Sendo assim, a inversão do significado deste fenômeno, conforme 

enfatiza Ramos (1989, p.131), “[...] deve-se ao processo de auto-justificação da 

civilização ocidental em seu estágio moderno.” 

De acordo com Werneck (2000), sendo os sentidos de lazer em nossa 

realidade bastante diversificados, necessitam de reflexões e ações nos seus 

encaminhamentos, pois, embora muitos afirmem que o tempo destinado a ele tenha 

aumentado em conseqüência da redução da jornada de trabalho, o que se verifica é 

a busca incessante de novas possibilidades de “sonhos de consumo”, traduzida na 

oferta de bens e serviços, entre os quais o lazer, através da mídia, é uma forma de 

realização, prazer, diversão e felicidade. 
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Observa-se, neste contexto consumista, que se o acesso à educação é 

restrito em nosso meio, o acesso ao lazer é ainda mais limitado, por ser este 

considerado muitas vezes, um produto, e, portanto, algo supérfluo e dispensável, 

para muitas pessoas que não conseguem atingir o mínimo padrão de dignidade, na 

incansável luta pela sobrevivência.

Por outro lado, a alienação oriunda do trabalho capitalista, num contexto 

social de fome, miséria, desemprego, pobreza, violência, etc., é também reforçada 

pelo lazer, se este for visto apenas como produto de consumo e de divertimento e de 

fuga compensatória ao ardor do trabalho e das obrigações cotidianas. 

De acordo com reflexões tecidas por Werneck (2000), os ideais expostos 

pela mídia, principalmente a televisiva, tendem a mostrar o lazer como produto que 

pode ser comercializado e consumido em shopping centers, bares, boates, shows, 

clubes, esportes radicais, cinemas, CD’s, Internet, cassinos, hotéis, etc. Estas 

formas de diversão caras e alienadas e que, por sua vez, podem conduzir a vícios 

como o álcool, reforçam a procura por pessoas de diferentes classes sociais e faixas 

etárias, a um lazer que é ofertado como um mero consumo de bens e serviços na 

tentativa ilusória de esquecer as frustrações do dia-a-dia. Mas, como lembra 

Werneck (2000), sua razão primordial é bem diferente do gozo ilusório estimulado 

pela fantasia, que se subjuga às estratégias de modismo e homogeneização da 

cultura em aspectos tais como comidas, bebidas, músicas, roupas, linguagem, 

atitudes e valores, representando um tema fundamental para a indústria do 

consumo.

Desta forma, faz-se necessário tecer reflexões que analisem mais o real 

significado sociocultural do lazer na vida das pessoas, a fim de que busquem, 

através dele, não só os prazeres consumistas, mas também momentos lúdicos que 

enriqueçam, preencham e eduquem o seu dia-a-dia, na busca do seu 

desenvolvimento pessoal e social e na aquisição de uma visão crítica do mundo que 

o cerca.

Nessa perspectiva, estudiosos e pesquisadores vêem a necessidade de 

tecer reflexões mais elaboradas sobre o lazer, com vistas a descobrir e divulgar seus 

novos significados e concepções, objetivando um melhor entendimento sobre o 

tema.

Dumazedier (1979, p.91), entende o fenômeno do lazer como 
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[...] tempo outorgado ao indivíduo pela sociedade quando este se 
desempenhou, segundo as normas sociais do momento, de suas obrigações 
profissionais, familiais, sócio-espirituais e sócio-políticas. É um tempo que a 
redução da duração do trabalho e a das obrigações familiais, a regressão das 
obrigações sócio-espirituais e a liberação das obrigações sócio-políticas 
tornam disponível; o indivíduo se libera a seu gosto da fadiga descansando, 
do tédio divertindo-se, da especialização funcional desenvolvendo de 
maneira interessada as capacidades do seu corpo ou de seu espírito. Este 
tempo disponível não é o resultado de uma decisão do indivíduo; é, 
primeiramente, o resultado de uma evolução da economia e da sociedade. 

Dumazedier (1979) acrescenta que as atividades do lazer apresentam 

quatro propriedades: o caráter liberatório, no qual o lazer resulta de uma livre 

escolha, é uma liberação de um certo gênero de obrigações ao qual o indivíduo é 

submetido devido aos determinismos sociais; o caráter desinteressado, em que o 

lazer não está submetido a nenhum fim lucrativo – como o trabalho profissional –, 

nenhum fim utilitário – como as obrigações domésticas –, ou a nenhum fim 

ideológico ou proselitístico – como os deveres políticos ou espirituais; o caráter

hedonístico, no qual o lazer se define no tocante às necessidades da pessoa, 

marcado pela busca de um estado de satisfação, tomado como um fim em si, 

enfatizando que tal busca de natureza hedonística dá-se pela procura do prazer, da 

felicidade ou da alegria, traço fundamental do lazer da sociedade moderna; e por 

fim, o caráter pessoal, já que todas as funções manifestas do lazer respondem às 

necessidades do indivíduo, face às obrigações primárias impostas pela sociedade. 

Sendo assim, o lazer oferece possibilidades de a pessoa libertar-se das fadigas 

físicas ou nervosas e do tédio cotidiano que nasce das tarefas parcelares repetitivas, 

permitindo que saia das rotinas e estereótipos impostos socialmente, abrindo um 

caminho para uma livre superação de si mesmo e para uma liberação do poder 

criador.

Já Camargo (1992, p.97), ao desenvolver uma conotação inovadora para o 

conceito de lazer relacionada aos interesses deste fenômeno, compreende-o como 

[...] um conjunto de atividades gratuitas, prazerosas, voluntárias e 
liberatórias, centradas em interesses culturais, físicos, manuais, 
intelectuais, artísticos, associativos e turísticos, realizadas num tempo 
roubado ou conquistado historicamente sobre a jornada de trabalho 
profissional e doméstico e que interfere no desenvolvimento pessoal e 
social do indivíduo. 

As propriedades do lazer, de acordo com Camargo (1992), enfatizam o que 

estas atividades, apesar de tão diversas, têm em comum. 
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No que se refere à gratuidade, o ponto de vista em comum é que elas estão 

relacionadas a algo fora da rotina profissional, significando que o indivíduo não está 

interessado em ganhos lucrativos. Isso não significa que não haja interesses em 

outros sentidos mais saudáveis, mas o importante é que não há um preço a pagar. 

Com relação à escolha pessoal, é claro que a cultura, a sociedade, a 

política e a economia interferem na escolha das atividades de lazer, o que não 

significa que, independentemente destes parâmetros, o sujeito não possua o direito  

de optar quanto a o tipo de atividade que gostaria de realizar.

Já o prazer é o princípio básico que norteia o lazer, pois, sem ele, não há 

razão para que se inicie qualquer atividade lúdica.

Por fim, ainda há a liberação, pois um dos objetivos das atividades de lazer 

é a liberação, a busca da compensação ou substituição das atividades produtivas e 

profissionais que a vida social impõe. 

Ao discorrer acerca da classificação do lazer, temos, segundo o sociólogo 

francês Dumazedier (1979), uma divisão destas atividades, de acordo os interesses 

culturais de quem as pratica, considerando que o lazer significa fazer algo, mesmo 

que este algo seja o nada, a contemplação, o deixar-se levar a si e às sensações, 

não significando, com essa concepção, que exista o lazer passivo, pois, em todas as 

áreas culturais de lazer, existe sempre a atitude de praticá-lo, assisti-lo ou estudar 

sobre ele.

Neste sentido, segundo Camargo (1992), as atividades de lazer possuem 

uma divisão em seus conteúdos, que serão, a seguir, relacionadas.

As atividades físico-desportivas de lazer incluem, em seus conteúdos, as 

caminhadas, a ginástica e o esporte, executados de maneira formal ou informal, cujo 

denominador comum é o exercitar-se fisicamente, com interesses diversos, tais 

como a estética, a contemplação da natureza e/ou a sociabilização.

Já as atividades manuais de lazer estão ligadas ao prazer de manipular, 

explorar e transformar a natureza através de seus elementos naturais, partindo do 

princípio de que o ato de criar com as próprias mãos é sua fonte de expressão, não 

excluindo gestos tais como o tricô, o crochê, o cultivo às hortaliças e aos animais. 

As atividades artísticas de lazer são entendidas como a prática e assistência 

a todas as formas de cultura erudita conceituadas como arte, tais como cinema, 

teatro, literatura, artes plásticas, etc., em que a simples decoração da casa, a 
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confecção de roupas ou até uma maquiagem, se houver o exercício da imaginação, 

podem ser subtendidas como atividades artísticas de lazer. 

As atividades intelectuais de lazer baseiam-se em satisfazer uma 

curiosidade ou desejo de conhecer alguma coisa e podem ser encontradas em 

fontes de informação tais como jornais, livros, Internet. A biblioteca pode ser um 

excelente local de procura e aprendizado destes conhecimentos. 

As atividades associativas de lazer cujo objetivo é o de sociabilização, em 

que os jogos e passeios com os amigos e parentes e até mesmo a freqüência e 

participação em associações e movimentos culturais, fazem parte deste conteúdo. 

E as atividades turísticas de lazer, que buscam a mudança de paisagem, 

ritmo e estilo de vida. As viagens e as visitas a parques, museus, shopping centers, 

etc., são partes constituintes desta forma de lazer, que, se não for bem empregada, 

pode ser levada a formas consumistas de estilo de vida que dão prioridade somente 

a classes mais favorecidas e enchem os bolsos do mercado turístico, em pleno 

desenvolvimento na atualidade. 

Outros autores também discorrem sobre as diversas concepções e 

significados que o lazer possui em toda a sua abrangência. Dentre eles, o estudo 

entende como relevante destacar as reflexões realizadas por Marcellino (2000), que 

elucida que descansar, recuperar as energias, distrair-se, recrear-se, enfim, o 

descanso e o divertimento são possibilidades de lazer, mas que, além destas, existe 

também a possibilidade de o lazer ser visto com um cunho não só prazeroso e 

satisfatório como também educativo, pois este permite ao indivíduo, através da 

prática de suas atividades, o seu desenvolvimento pessoal e social, oferecendo 

oportunidades privilegiadas de uma retomada de percepção e reflexão sobre as 

pessoas e as realidades nas quais estão inseridas. 

O autor define o lazer como “[...] uma atividade de escolha individual, 

praticada no tempo disponível e que proporcione determinados efeitos, como o 

descanso físico ou mental, o divertimento e o desenvolvimento da personalidade e 

da sociabilidade.” (MARCELLINO, 2002, p.31). Sob essa ótica, Marcellino (2002) 

aduz a ênfase que é dada na atualidade no fator de “compensação” das atividades 

de lazer vistas como uma oposição entre o trabalho alienado, mecânico, 

fragmentado e especializado e a realização individual, a qual o lazer compensaria a 

insatisfação e a alienação do trabalho, manifestando seus valores dentro de uma 

abordagem compensatória.
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Ao ressaltar o lazer como um veículo privilegiado de educação, Marcellino 

(2002, p.40) admite que a “[...] importância do lazer na vida moderna significa 

considerá-lo como um tempo privilegiado para a vivência de valores que contribuam 

para mudanças de ordem moral e cultural.” Considera também como de fundamental 

importância, nessa conjuntura, a busca pelo prazer e o relaxamento que as vivências 

de lazer podem proporcionar ao indivíduo. 

Sob essa ótica, Marcellino (2002) enfatiza a necessidade de evidenciar as 

potencialidades do lazer para o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos. Ao 

tratar do desenvolvimento pessoal, o autor ressalta o fato de esse fenômeno 

contribuir para a compreensão da realidade por meio do aguçamento da 

sensibilidade ao nível pessoal e pelo incentivo ao auto-aperfeiçoamento. Sobre o 

desenvolvimento social, o autor ressalta que o lazer propicia ao indivíduo o 

reconhecimento das responsabilidades sociais, assim como a oportunidade de 

contatos primários e de desenvolvimento de sentimentos de solidariedade. 

Nesse contexto, Marcellino (1995) destaca que comumente os valores mais 

atribuídos ao lazer são o divertimento e o descanso, o que não significa descartar a 

possibilidade do desenvolvimento; e percebe também, nas definições realizadas 

sobre este fenômeno, seu caráter liberatório como resultante de uma livre escolha, e 

o seu caráter desinteressado, por não possuir fins lucrativos, utilitários, etc., 

lembrando, porém, que tais afirmações, na atual realidade, são relativizadas, 

dependendo do contexto no qual o lazer possa estar inserido. 

Marcellino (1995), em concordância com Dumazedier (1976), acrescenta 

que entende por funções do lazer “[...] o descanso, tanto físico como mental; o 

divertimento, como superação da monotonia cotidiana verificada nas tarefas 

obrigatórias; e o desenvolvimento da personalidade e da sociabilidade 

(MARCELLINO, 1995, p.25). O autor ainda acrescenta que o lazer não pode ser 

visto apenas sob a visão funcionalista da relação trabalho-lazer, entretanto, 

Marcellino (1995), concorda que a função reparadora do trabalho associada ao lazer 

é existente, mas enfatiza que esse fenômeno possui encargos muito mais 

abrangentes, que implicam no atendimento às necessidades não só físicas como 

psíquicas do ser humano. 

Observa-se que ambos os autores esclarecem que, com relação à noção de 

tempo e atividade, em termos de valores, o lazer é entendido como oposto ao 

trabalho e às outras esferas de obrigações, já que “[...] nas atividades de lazer, 



50

busca-se um estado de satisfação que engloba toda a personalidade do indivíduo.” 

(MARCELLINO, 1995, p.26).

Neste sentido, vale ressaltar reflexões realizadas por Dumazedier (1976), 

sobre as três funções mais importantes do lazer, ou seja, o descanso, o divertimento 

(recreação e entretenimento) e o desenvolvimento. Quanto ao descanso, este tem 

por objetivo a liberação da fadiga, no qual o lazer é considerado um reparador das 

deteriorações físicas e nervosas provocadas pelas tensões resultantes das 

obrigações cotidianas e do trabalho. Nesse sentido, o autor acrescenta que, apesar 

de ter ocorrido uma melhoria na execução das tarefas físicas, o ritmo da 

produtividade nas tarefas do dia-a-dia e a complexidade das relações industriais na 

atual sociedade contemporânea, assim como a distância existente nas grandes 

cidades entre o local de trabalho e a habitação faz com que, cada vez mais, o 

homem necessite de um aumento de repouso. 

No que diz respeito ao divertimento, recreação e entretenimento, segundo 

Dumazedier (1976), tal função liga-se à fadiga e ao tédio. O autor evidencia que o 

efeito nefasto da monotonia causada pelas tarefas alienantes realizadas pelo 

homem contemporâneo levam-no a um sentimento de privação e a necessidade de 

ruptura com o universo cotidiano. Nesse caso, o lazer poderá ser

[...] um fator de equilíbrio, um meio de suportar as disciplinas e as coerções 
necessárias à vida social. Daí a busca de uma vida de complementação, 
de compensação e de fuga por meio do divertimento e evasão para um 
mundo diferente, e mesmo diverso, do enfrentado todos os dias. 
(DUMAZEDIER, 1976, p.33). 

No que concerne ao desenvolvimento pessoal e social, ou seja, ao 

desenvolvimento da personalidade, o autor supracitado enfatiza que esta função do 

lazer permite ao indivíduo participante de suas vivências: uma participação social 

maior e mais livre; novas possibilidades de integração voluntária à vida de 

agrupamentos recreativos, culturais e sociais; a prática de uma cultura 

desinteressada do corpo, da sensibilidade e da razão; o desenvolvimento livre de 

atitudes; e, sobretudo, incita o indivíduo a adotar atividades ativas, utilizando as 

diversas fontes de informação existentes. Com relação à função de 

desenvolvimento, cabe ainda ressaltar, sob a ótica do autor, que essa pode criar e 

propiciar novas formas de aprendizagem voluntária a serem praticadas durante toda 

a vida, contribuindo, assim, para o surgimento de condutas inovadoras e criadoras, 
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suscitando “[...]comportamentos livremente escolhidos e que visem ao completo 

desenvolvimento da personalidade, dentro de um estilo de vida pessoal e social.” 

(DUMAZEDIER, 1976, p.34). 

Sendo assim 

O lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se 
de livre e espontânea vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, 
recrear-se e entreter-se, ou ainda, para desenvolver sua informação ou 
formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua 
capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações 
profissionais, familiares e sociais. (DUMAZEDIER, 1976, p.34). 

Sob a ótica de Dumazedier (1976), vale ressaltar que as três funções do 

lazer são solidárias, estão sempre intimamente unidas umas as outras e acham-se 

presentes em graus variados, em todas as situações e em relação a todos os 

indivíduos, podendo “[...] manifestar-se uma de cada vez ou, simultaneamente, na 

mesma situação de lazer.” (DUMAZEDIER, 1976, p.34). 

Na concepção de Marcellino (2000), referindo-se especificamente à terceira 

idade, constata-se que, no Brasil, uma série de fatores sociais, entre os quais a 

“aposentadoria”, tem, como conseqüências, a diminuição do poder aquisitivo e a 

conseqüente redução do padrão de vida, o que, por sua vez, dificulta ao indivíduo, 

nesta faixa etária, a possibilidade de poder aproveitar o tempo disponível nesta 

época da vida de maneira satisfatória e digna. Neste sentido, segundo o autor, os 

gerontólogos constatam que, mesmo para os idosos que têm condições econômicas 

e de saúde, o impacto da parada do trabalho profissional determina uma grande 

relutância em aceitar uma vida de lazer, já que a situação da aposentadoria provoca, 

na pessoa madura, a sensação de que o seu papel produtivo, como ser humano, 

chegou ao fim. Este fato é de difícil aceitação, uma vez que, em nossa sociedade, as 

pessoas são valorizadas durante toda a vida pela atividade profissional que 

exercem.

Desta forma, observa-se que a prática do lazer na terceira idade, além das 

dificuldades econômicas, de saúde e de locomoção, sofre preconceitos oriundos da 

sociedade e do próprio idoso, derivados de sua formação voltada para o trabalho. 

Esta situação restringe o lazer, na maioria das vezes, somente ao ambiente 

doméstico ou à dependência de programas de assistência criados geralmente pelos 

órgãos públicos. Nesta conjuntura, Marcellino (2000, p.45-46) enfatiza 
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Há muito a ser feito para que a terceira idade se constitua em faixa etária 
privilegiada para a vivência do lazer. Trata-se de uma situação de justiça 
social. Para tanto, é necessário que os próprios idosos se organizem e 
reivindiquem seus direitos, que incluem remuneração digna, assistência 
médica adequada, acesso facilitado aos equipamentos, e uma política de 
lazer em que, juntamente com outras faixas etárias, sejam considerados.

Ao abordar o tema lazer relacionado à terceira idade, Dumazedier (1979, 

p.114) evidencia

[...] o lazer constitui o conjunto de atividades mais extenso e significativo 
desta idade, mesmo quando a doença ou a miséria erguem seus 
obstáculos. [...]. É através da prática destas atividades, através dos valores 
correspondentes, que as probabilidades de realização pessoal da terceira 
idade são mais fortes.

Entretanto, segundo Dumazedier (1979), as atividades de lazer muitas 

vezes são associadas negativamente ao tédio, ao vazio, ou a algo que poderia 

compensar o desengajamento profissional e social, atribuídos a esta faixa etária, 

não sendo assim relacionadas às possibilidades de criação de valores novos e 

específicos da terceira idade e às condições necessárias para favorecê-las. O autor 

acresce que a desvalorização do lazer é acompanhada por uma supervalorização do 

trabalho e das obrigações familiares, sendo necessário, nesta conjuntura social, uma 

cooperação mútua entre a gerontologia social e a sociologia do lazer, para que 

ocorra uma observação e uma interpretação mais científica deste fenômeno no que 

tange às diferentes formas que os aposentados apresentam nas suas relações 

vividas com o trabalho, com as obrigações familiares e com a participação nas 

atividades sócio-espirituais e sócio-políticas. 

Portanto, para Dumazedier (1979, p.128) 

[...] na terceira idade, há um crescente apetite de realizações dentro do 
lazer, sobretudo de fantasias, de curiosidades que não puderam ser 
plenamente satisfeitas no tempo do trabalho e das responsabilidades da 
idade madura.

Por conseguinte, no que diz respeito ao lazer como fenômeno que pode 

proporcionar melhoria na qualidade de vida das pessoas que se disponibilizam por 

praticá-lo, Marcellino (2001) assinala que o lazer geralmente não é colocado em uma 

hierarquia de necessidades, sendo enfocado, na maioria das vezes, sob uma 
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perspectiva terapêutica ou funcionalista, como uma válvula de escape social para 

uma qualidade de vida baixa ou ausente. Neste sentido, Marcellino (2001, p.45) 

enfatiza

Raramente se aborda a questão da possibilidade da vivência de valores 
diferenciados no lazer, que permitiriam alicerçar uma qualidade de vida não 
apenas num fim de semana, num feriado prolongado ou nas férias, sem 
dúvida aspectos muito importantes, mas no cotidiano de nossas vidas, 
mediante a consideração de valores que questionem a própria ordem 
estabelecida.

Em relação à importância do lazer para uma melhor qualidade de vida, 

Marcellino (2001) destaca que o lazer ainda não é visto como um direito social 

pertencente a uma hierarquia de necessidades, no entanto percebe-se claramente 

ao se conviver com as pessoas, a importância do lazer como busca de significado 

para suas vidas. Sendo assim, observa-se que a mudança de percepção da 

relevância e do valor do lazer no cotidiano das pessoas pode promover mudanças 

positivas quanto ao aspecto da qualidade de vida. Entretanto, para que tal situação 

seja efetivada, são necessárias condições objetivas que permitam sua realização, 

uma vez que “Falar numa política de lazer significa não só falar de uma política de 

atividades [...] ou de animação [...] o lazer tem sua especificidade, inclusive como 

política pública, mas não pode ser tratado de forma isolada de outras questões 

sociais.” (MARCELLINO, 2001, p.58). 

O autor acrescenta ainda 

A qualidade de vida das pessoas não precisa ser justificada por critérios de 
produtividade, numa perspectiva meramente “utilitarista” da questão. É uma 
questão de “valoração”, crítica e mudança de valores, e, para isso, a 
vivência do lazer, que supere os padrões do “consumismo”, pode contribuir. 
(MARCELLINO, 2001, p. 59). 

Nesta perspectiva, vale ressaltar o pensamento de Iwanowick (2000), ao 

destacar que a problemática do lazer foi colocada em posição de oponência ao 

processo de trabalho. Contudo, quanto à terceira idade, o lazer ocupa um espaço 

significativo na área de Gerontologia, relacionado principalmente com o bem-estar e 

a satisfação. Tal enfoque apresenta a complexidade da problemática do lazer no 

desenvolvimento humano na fase de envelhecimento, sob uma perspectiva de 

mudança da natureza do mundo de trabalho. Neste sentido, Iwanowick (2000, p.123) 

observa que “A busca de atividades que mantenham a estabilidade de vida social 
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reflete-se bem nas tendências para com o lazer, que os idosos apresentam ter nas 

pesquisas realizadas.” 

Sendo assim, Iwanowick (2000) enfatiza que lazer e envelhecimento são 

construídos socialmente e têm múltiplas realidades, ressaltando ainda, quanto à esta 

temática, que as pesquisas que envolvem a satisfação de lazer demonstram a sua 

contribuição significativa ao longo da vida, pois o lazer fornece um foro para as 

interação importantes e significativas para o sentido de bem-estar e, 

conseqüentemente, para a melhoria da qualidade de vida. 

Torna-se, nesse sentido, relevante discorrer sobre a qualidade de vida e o 

lazer, à luz de reflexões tecidas por De Mais (2000). Em sua análise acerca da 

sociedade pós-industrial, do tempo livre, da criatividade, da globalização, do trabalho 

e do emprego, o autor associa o tema qualidade de vida aos seus escritos, na 

medida em que advoga uma superação da visão do mundo industrializado, no qual o 

trabalho era tido como um dever, fundamentado na ética utilitarista, e o ócio ou lazer 

como um descompromisso com o desenvolvimento da humanidade. Neste contexto, 

De mais (2000) acrescenta que, nas horas destinadas ao trabalho, é possível ao 

trabalhador, realizar suas atividades de forma não só criativa como também 

prazerosa.

Sob esta perspectiva, para De Masi (2000), devido à crescente redução da 

jornada de trabalho, situação oriunda da tecnologia que, cada vez mais, vem 

substituindo o trabalho físico humano pelas máquinas, o tempo livre das pessoas 

vem aumentando a cada dia. E, por essa razão, faz-se necessária uma reeducação 

do homem e da sociedade, no que tange a reflexões acerca de como aproveitar 

esse “tempo livre” de maneira positiva e prazerosa, em prol do bem-estar e da 

qualidade de vida. Saliente-se que a palavra “corpo” está diretamente relacionada à 

qualidade de vida, pois a tecnologia e a virtualidade adquiridas na sociedade 

moderna pode tornar as pessoas cada vez mais sedentárias, sendo necessário, 

desta forma, compensar o excesso de sedentarismo durante o trabalho com a 

realização de movimentos no tempo disponível. 

No que diz respeito à terceira idade, De Masi (2000) constata que, na atual 

sociedade, o prolongamento da expectativa de vida do ser humano, ou seja, a 

longevidade, só poderá estar associada à qualidade de vida, se a pessoa idosa for 

mais informada e instruída, o que a tornará mais madura, destacando também que, 

para desfrutar esta fase da vida com prazer, é necessária uma boa saúde, tanto no 
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aspecto físico quanto no psíquico, o que não acontece na atualidade, já que a 

maioria dos idosos está convencida de que o trabalho é tudo na vida, o que os 

conduz a uma velhice sem motivação e sem significado. 

 Sendo assim, De Masi (2000) evidencia que a qualidade de vida deve ser 

objeto de preocupação no tempo de trabalho e no tempo de não-trabalho, pois, caso 

contrário, ter-se-á um tempo de não-trabalho apenas compensando a falta de 

qualidade do tempo de trabalho. Sob esta ótica, observa-se que o autor preocupa-se 

com a utilização do tempo livre, não só como mera reposição de energias perdidas 

ou desperdiçadas, mas também como um tempo a ser utilizado para propiciar 

vivências positivas em qualquer fase da vida, de forma que desenvolvam o homem 

em todos os seus aspectos e em toda a sua abrangência e complexibilidade. 

Verifica-se, como já contextualizado no presente estudo, que a qualidade de 

vida na terceira idade envolve questões complexas como satisfação, bem-estar, 

cidadania e também a prática de atividades que possam proporcionar 

desenvolvimento, prazer, divertimento e descanso das tarefas rotineiras, tendo em 

evidência, neste caso, o fenômeno do lazer.  Entretanto, para que a qualidade de 

vida possa ser vivenciada em sua plenitude, de forma real e consistente no cotidiano 

do idoso, torna-se imprescindível, por parte do governo, atenção e cuidados 

especiais através de medidas e ações que possam proporcionar benefícios em prol 

de um estilo de vida digno e saudável a este grupo etário. 

2.3 O TRATAMENTO DO ESTADO BRASILEIRO SOBRE A QUESTÃO DO IDOSO 

Vale salientar a importância da iniciativa do Estado quanto à construção de 

propostas e formulação de leis, estatutos e medidas, que propiciem direitos ao idoso, 

no que diz respeito ao atendimento de suas demandas cotidianas e a um tratamento 

adequado que vislumbre uma vida com qualidade e digna de ser vivida. 

Ao realizar um breve resgate histórico sobre as iniciativas públicas na área 

de Gerontologia no Brasil, ressalta-se, segundo Barroso (1999), a existência de três 

marcos históricos de significativa importância na realidade atual, pois explicam 

certas atitudes e posturas sociais advindas desta herança cultural.

Em 1794, o Conde Resende criou a Casa dos Inválidos, ato público 

considerado como primeiro marco de humanismo aplicado à velhice no Brasil, 
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produto da preocupação do Conde com os velhos vindos da guerra, destacando que 

o termo inválido que caracterizava a velhice perdurou por 142 anos. 

O segundo marco deu-se com a instituição do Direito dos Velhos, gesto 

cultural reconhecido como primeira ação de cidadania, implantado pelo 2º Conde de 

Resende, 5º Vice-Rei, com a intenção de desvincular o conceito de caridade e 

compaixão, para o sentido de Direito.

Entretanto, o terceiro marco foi representado pela decisão do Conde de 

Portugal de não gastar dinheiro com os velhos, já que as decisões da iniciativa 

pública não eram favoráveis à velhice, salientando, nesta época, o desprezo da 

Corte de Portugal para com os idosos.

Com estas considerações, Barros (1999, p.29-30) enfatiza “[...] uma 

identificação comum ontem e hoje; não existem dotações orçamentárias para esta 

classe social [...] depende do nível de sensibilidade pessoal das autoridades.” Neste 

cenário, “A iniciativa pública se manifesta não pelo cumprimento das Leis, pela 

intencionalidade do interesse coletivo e do bem comum, mas pela visão pessoal dos 

gestores.” (BARROSO, 1999, p.30). 

Por conseguinte, no transcorrer dos anos, observa-se que o tratamento ao 

idoso pelo Estado brasileiro não foi considerado assunto relevante como questão 

política a ser tratada com mais seriedade pelo governo, devido às próprias 

transformações e adaptações que o modelo capitalista impôs à sociedade, 

relegando a segundo plano assuntos que não tinham uma certa urgência e 

prioridade de atuação. Dadas às circunstâncias do momento que urgiam por 

medidas e ações que atendessem as necessidades prioritárias, relacionadas ao 

mundo do trabalho, à produtividade e à sobrevivência do próprio Estado no que diz 

respeito às novas diretrizes da atual sociedade capitalista globalizada. 

Neste sentido, Peixoto (2003) acrescenta que, com relação a algumas 

designações da velhice no Brasil, o objeto “velhice” só entrou em cena há pouco 

tempo atrás, nos anos 60. Até então, o termo que designava a pessoa envelhecida 

era, sobretudo “velho”, o qual possuía um caráter pejorativo, de conotação negativa, 

ressaltando que os documentos oficiais publicados antes dos anos 60 denominavam 

as pessoas pertencentes a esta faixa de idade simplesmente velhas. Tal fato fica 

evidenciado no
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[...] texto do Instituto Nacional de Previdência Social: “dada à 
preponderância marcante de pessoas jovens em nossa população, à 
elevada taxa de natalidade, a baixa expectativa de vida, a pequena renda 
média per capita e à alta incidência de doenças de massa – os programas 
de saúde no Brasil devem, necessariamente concentrar seus recursos no 
atendimento das doenças da infância e dos adultos jovens. A assistência 
ao velho, é forçoso reconhecer, deve aguardar melhores dias” [...]. 
(PEIXOTO, 2003, p.77). 

Contudo, tal conjuntura não significou a inexistência de ações sociais 

direcionadas a um tratamento à pessoa madura neste período da história brasileira, 

porém essas ações foram fragmentadas e assistematizadas, na dependência da boa 

vontade e preocupação de alguns órgãos governamentais e iniciativas privadas. 

Peixoto (2003), ao abordar historicamente a questão das políticas públicas, destaca 

que a primeira concessão ao direito à aposentadoria no Brasil data do final do século 

passado (1890), quando o Ministério da Função Pública concedeu aos trabalhadores 

das estradas de ferro federais o direito à aposentadoria, sendo o mesmo adquirido 

por outros funcionários públicos nos anos seguintes. Neste contexto, vale assinalar 

que os primeiros direitos trabalhistas foram concedidos após a abolição da 

escravidão (1888), quando os ferroviários obtiveram o direito a férias remuneradas. 

Entretanto, conforme o autor, somente a partir dos anos 20 do século passado, com 

a elaboração da Lei Elói Chaves, que cria as Caixas de Aposentadoria e Pensão 

(CAPs), é que se desenvolveu um sistema de proteção social no interior das 

empresas, no qual os trabalhadores passaram a contar com assistência médica, 

aposentadoria-doença e pensão para os familiares em caso de morte do segurado. 

Nos anos 30 do século passado, segundo Peixoto (2003), o sistema de 

aposentadorias estendeu-se à maior parte das categorias profissionais, e, em 1933, 

foi criado o primeiro fundo de aposentadoria por categoria profissional – o Instituto 

de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPMs). Esta conquista estimulou a 

fundação, por outras categorias, de seus próprios sistemas de assistência social. No 

caso dos funcionários públicos, estes criaram inúmeros institutos sobre a rubrica do 

Instituto de Aposentadoria e Pensão (IAPs). Contudo, em 1960, com a criação da Lei 

Orgânica da Previdência Social, a qual uniformizou as legislações dos diversos 

institutos de previdência social, aposentadorias e pensões, abriu-se caminho para a 

criação, em 1966, de uma nova lei reunindo as CAPs, IAPMs e IAPs num só 

instituto, o Instituto de Previdência Social (INPS), que possibilitou à questão social 

ser um assunto de ordem pública. 
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No que diz respeito mais especificamente às políticas públicas sociais 

voltadas para a velhice, Peixoto (2003) ressalta a criação, em 1973, pelo Ministério 

do Trabalho e pelo INPS, da aposentadoria-velhice, concedida aos homens de mais 

de 65 anos e às mulheres de mais de 60 anos; e do decreto-lei de 1974 que 

estabeleceu uma renda mensal vitalícia (60% do salário mínimo) para as pessoas de 

mais de setenta anos. 

Mas, sob a ótica de Peixoto (2003, p.80), 

[...] foi somente em 1988, com a nova Constituição brasileira, que se 
reconheceu, pela primeira vez, a importância da questão da velhice e se 
estabeleceu que o valor da aposentadoria deveria basear-se no salário 
mínimo: “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de cuidar dos 
idosos, assegurando-lhes uma participação na vida comunitária, 
protegendo sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhes o direito à vida” 
(art. 230). 

Á luz do pensamento acima destacado, observa-se que o respeito e o 

significado por parte do poder público ao tratar da questão da velhice vêm 

adquirindo transformações nos últimos 20 anos. Barroso (1999), ao reforçar as 

reflexões realizadas por Peixoto, enfatiza que a Constituição da República de 1988 

explicitou, pela primeira vez na história do país, a proteção social aos idosos como 

dever do Estado e direito do cidadão, colocando de forma hierárquica a família, a 

sociedade e, em última instância, o Estado, com a obrigação de atendimento a este 

grupo social. A Constituição da República de 1988, como afirma Faria (2002), foi 

promulgada em 5 de outubro de 1988 e define, em seu Artigo 6°, direitos sociais 

como sendo: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição.” Neste sentido, 

[...] um novo conceito de política social foi materializado no conjunto da 
Seguridade Social, compreendendo a Saúde e a Previdência Social. Cada 
um desses elementos particulariza um segmento da população brasileira. A 
Saúde, direito de todos (art. 196 da Constituição Federal) (C.F.), é 
universal; a Previdência Social atende aos que lhe são contribuintes e a 
Assistência Social é prestada aos necessitados e desamparados (art. 203 
da C.F.). (FARIA, 2002, p.77). 

Sendo assim, segundo Faria (2002), o espírito da Nova Carta é o de 

assegurar os direitos sociais a todos os cidadãos brasileiros, no qual a Seguridade 

Social também é definida na Constituição no Título VIII – Da Ordem Social – 



59

Capítulo II, Art. 194, tendo como objetivo uma nova organização das políticas de 

previdência, de saúde e de assistência social, que, se concretizados, terão como 

resultado um avanço na melhoria nas condições de vida da população como um 

todo.

No que tange ao idoso, Faria (2002) destaca que, enquanto os serviços de 

saúde são universais e a previdência estendida a todos mediante pagamento 

mensal, a assistência social é destinada a quem dela necessitar, independente de 

contribuições efetuadas. Sendo assim, “A Assistência Social prevista pelo Art. 203 

da C.F. inciso V, trata da garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de 

subsistência ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei”. Entretanto, 

conforme observa o autor, o fato de haver esse dispositivo constitucional não 

garante seu efetivo exercício, devido à expressão “conforme dispuser a lei”, contida 

na Constituição. Desta forma, foi editada uma lei ordinária para regulamentar a 

aplicação deste direito, a Lei n° 8.742 de 7 de dezembro de 1993, “Lei Orgânica da 

Assistência Social”, a qual “[...] em seu artigo 20 e parágrafos, regulamentou aquele 

direito constitucional sobre o pagamento de um salário mínimo, especificando os 

requisitos necessários para que o idoso possa ser considerado beneficiário.” (FARIA, 

2002, p.78). Deste modo, esta lei propicia ao beneficiário o direito de poder exigir, 

junto ao Poder Judiciário, o pagamento desta quantia, pois trata-se de um direito 

fundamental que a Constituição Federal, em seu artigo 5°. Parágrafo primeiro, assim 

o determina. 

Ainda na Constituição Federal, com referência aos direitos dos idosos, 

conforme destaca Faria (2002), encontra-se, no Art. 14 – Dos Direitos Políticos – 

parágrafo 1°. II b: “É facultativo aos maiores de setenta anos o voto”. Assim como no 

Capítulo VII – Da Administração Pública – verifica-se na Seção II – Dos Servidores 

Públicos Civis – Art. 40, que trata da aposentadoria estabelecendo o limite de 70 

anos para a compulsória e 65 anos, se homem, e 60, se mulher, com proventos 

proporcionais ao tempo de serviço. Por conseguinte, no Capítulo VII – Da Família, 

da Criança, do Adolescente e do Idoso – verifica-se referência à proteção ao idoso: 

nos Artigos 229 e 230, “[...] que tratam da obrigação de assistência mútua entre pais 

e filhos e da obrigação do Estado de manter programas de amparo ao idoso, como, 

por exemplo, a gratuidade dos transportes coletivos e urbanos.” (FARIA, 2002, p.78). 

Pode-se ainda ressaltar outra norma regulamentada pelo Poder Legislativo 
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Municipal, mas que favorece o idoso no âmbito nacional, que é a que privilegia o 

mesmo quanto ao atendimento prioritário em certos ambientes. 

Como se pode observar, a Carta Magna é bastante avançada e pródiga no 

que diz respeito a normas de atenção ao idoso, sendo importante ressaltar que 

algumas dessas garantias constitucionais ainda terão de percorrer uma longa 

trajetória legal quanto a sua prática institucional. Neste sentido, Faria (2002, p.78) 

enfatiza

O avanço na destinação universal dos serviços de seguridade social 
envolve o reconhecimento e o tratamento da assistência social enquanto 
política pública, integrante das políticas sociais: políticas que demandam ao 
Estado brasileiro maior severidade e efetividade. 

Ao refletir este contexto, Barroso (1999) constata que as diversas situações 

condicionantes como a grandeza territorial e a diversidade de desenvolvimento 

econômico-sócio-político-cultural, produziam desigualdades consideráveis, 

formatando diversos tipos de envelhecimento. Neste sentido, a Carta Magna 

consagrou o Direito à Vida, porém não deu as condições necessárias para que este 

direito fosse realizado de forma plena e com qualidade. Faz-se importante destacar, 

no que tange à proteção social como dever do Estado, a formatação de Leis 

especiais como a LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, nº 7882/93, acima 

referendada; e a Política Nacional do Idoso, nº 8842/94, que contêm uma série de 

projetos, programas, serviços e benefícios em prol do idoso. 

Com relação às políticas públicas já evidenciadas, Barroso (1999), ao 

discorrer sobre a Lei Orgânica da Assistência Social, acrescenta que esta Lei, 

consubstanciada na Constituição de 1988, explicitou como dever do Estado e Direito 

do Cidadão a Política de Seguridade Social, objetivando atender,  através da 

iniciativa pública e em parceria com a sociedade, as necessidades básicas que 

abrangem, neste caso, o idoso e a gestante. As formas de atendimento se compõem 

de benefícios, serviços, programas de assistência social, benefícios eventuais e 

projetos de enfrentamento à pobreza. 

Mais especificamente direcionado ao idoso, Barroso (1999) destaca a 

existência da Política Nacional do Idoso. Esta política, segundo Barroso (1999, 

p.34), “[...] fundamentada em subsídios da sociedade civil, foi o momento áureo de 

esperança cidadã.” A Política Nacional do Idoso surgiu de estudos e discussões 

gerados pela Associação Nacional de Gerontologia, que ouviu idosos, aposentados, 
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profissionais voluntários e dirigentes de Instituições em três seminários, formulando 

assim um documento técnico de nome “Recomendações de Políticas Sociais para 

Idosos nos Anos 90”, o qual foi entregue ao Presidente da República,  dando origem 

à Política Nacional do Idoso. 

Ao discorrer acerca da Política Nacional do Idoso, vale salientar que, a cada 

dia, verifica-se, por meio da mídia e de estudos e pesquisas a esse respeito, um 

aumento da população idosa num quadro que expõe a transição demográfica de 

uma situação de alta mortalidade e alta fecundidade de uma população jovem, para 

uma situação de baixa fecundidade e baixa mortalidade. Nesta perspectiva, o Brasil, 

como outros países, tem vivenciado e se confrontado com as questões relativas ao 

envelhecimento, cabendo à família e à sociedade o desafio de cuidar e de se 

responsabilizar por este grupo social. Nesta nova situação de expectativa de vida, 

fazem-se necessárias mudanças na legislação, expressas em mudanças de 

comportamentos como caixas especiais de bancos, lugares reservados para idosos, 

e gratuidade nos transportes coletivos, universidades da terceira idade, etc.; de 

modo que facilitem e beneficiem o cotidiano do idoso, proporcionando-lhe dignidade 

e cidadania. 

Sendo assim, surgiu, em 4 de janeiro de 1994, a Lei nº 8.842, por meio do 

Decreto nº 1948, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, cria o Conselho 

Nacional do Idoso e dá outras providências. Sobre esta Lei, convém destacar alguns 

aspectos, expressos em seu arcabouço, quanto ao estudo proposto. 

Com relação ao Capítulo I – Da Finalidade, destacam-se o Art 1º “A Política 

Nacional do Idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais ao idoso, criando 

condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na 

sociedade”; e o Art. 2º “Considera-se o idoso, para efeitos desta lei, a pessoa maior 

de sessenta anos de idade”.

Quanto aos demais capítulos desta Lei, destacam-se o Capítulo II – Dos 

Princípios e das Diretrizes; o Capítulo III – Da Organização e da Gestão; o Capítulo 

IV – Das Ações Governamentais; o Capítulo V – Do Conselho Nacional; e o Capítulo 

VI – Das Disposições Gerais. 

É importante evidenciar o Capítulo IV – Das Ações Governamentais, o qual 

destaca em seu Art. 10. que, na implementação da Política Nacional do Idoso, são 

competências dos órgãos e entidades públicos, ações nas área de: promoção e 

assistência social, saúde, educação, justiça, cultura, esporte e lazer.
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Mais especificamente sobre o lazer, a Política Nacional do Idoso em seu 

Capítulo IV, Art. 10, Inciso VII, enfatiza a ação de incentivar e criar programas de 

lazer, esporte e atividades físicas que proporcionem a melhoria da qualidade de vida 

do idoso e estimulem sua participação na comunidade. 

Por conseguinte, ao abordar o Decreto nº 1.948, de 3 de julho de 1996, vale 

salientar que este regulamenta a Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe 

sobre a Política Nacional do Idoso e dá outras providências. No que tange à sua 

construção, este decreto determina que na implementação da Política nacional do 

Idoso, estabelece-se, aos órgãos e entidades públicas, competências quanto ao 

atendimento das disposições postas nesta política. Este decreto, por sua vez, 

enfatiza, em seus artigos, que cabem aos Ministérios da Previdência e Assistência 

Social, do Planejamento e Orçamento, da Saúde, da Educação e do Desporto, do 

Trabalho, da Cultura e da Justiça competências no que diz respeito ao atendimento 

e proteção ao idoso, quanto às demandas que se fazem presentes no Decreto 

postulado. Estes Ministérios deverão, de acordo com a referida lei, elaborar proposta 

orçamentária, no âmbito de suas competências, visando ao financiamento de 

programas compatíveis com a Política Nacional do Idoso e promover a capacitação 

de recursos humanos voltados ao atendimento ao idoso, podendo, para viabilizar 

esta capacitação, firmar convênios com instituições governamentais e não 

governamentais, nacionais, estrangeiras ou internacionais. 

Nesta conjuntura, entende-se relevante destacar o Estatuto do Idoso, 

documento sancionado no dia 1º de outubro de 2003 (Dia Internacional do Idoso) 

pela Lei nº 10.741, que estabelece ao longo de seus 117 artigos um novo marco de 

vida para homens e mulheres com mais de 60 anos, oferecendo proteção aos 20 

milhões de brasileiros que já atingiram essa faixa etária, pois fixa direitos que 

reforçam a precedência da vida sobre todas as coisas e a supremacia do bem 

comum sobre qualquer privilégio. 

O Estatuto do Idoso, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo 

presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, é fruto de luta histórica do 

movimento social brasileiro a favor do idoso, no qual vários atores como a COPAB 

(Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas) e o MOSAP (Movimento 

dos Servidores Aposentados e Pensionistas) tiveram papel decisivo e de destaque 

nessa vitória. 
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Assim, após vinte anos de luta, o Estatuto do Idoso foi aprovado por 

unanimidade pelo Plenário da Câmara dos Deputados em 21 de agosto de 2003. 

Convém destacar, sobre o referido documento, a fala do senador Paim ao afirmar 

que “[...] o país terá agora um instrumento tão contundente como o Estatuto da 

Criança e do Adolescente para garantir a cidadania plena dos idosos.” (PAIM, 2004, 

p.10); e a declaração do senador Demóstenes Torres “O Estatuto do Idoso é uma lei 

completa e inovadora.” (PAIM, 2004, p.10). 

A Lei nº 10.741, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 

providências, destaca, em seu arcabouço, VII TÍTULOS contendo textos acerca do 

Idoso. Nesse sentido, vale salientar a importância de se evidenciar o TÍTULO II, que 

se refere aos Direitos Fundamentais do Idoso, e que, por sua vez, engloba vários 

capítulos. O Capítulo I trata do Direito à Vida; já o Capítulo II do Direito à Liberdade, 

ao Respeito e à Dignidade; o Capítulo III aborda o Direito aos Alimentos; o Capítulo 

IV do Direito à Saúde; o Capítulo V do Direito à Educação, Cultura, Esporte e Lazer; 

o Capítulo VI da Profissionalização e do Trabalho; o Capítulo VII da Previdência 

Social; o Capítulo VIII da Assistência Social; o Capítulo IX da Habitação; e por fim, o 

Capítulo X que trata do Direito ao Transporte. 

Por conseguinte, segundo Paim (2004), o maior legado que podemos deixar 

para as futuras gerações é a educação voltada para o respeito aos direitos 

humanos. Nesta perspectiva, encontra-se o Estatuto do Idoso que caracteriza como 

de fundamental importância todos os seus artigos, já que

[...] cada um é o resultado de uma grande reflexão e observação da 
realidade em que vive o idoso brasileiro. É uma lei ousada que amplia 
direitos e leva para o futuro melhores condições de vida à terceira idade.  
(PAIM, 2004, p.51). 

Segundo Paim (2004), esse trabalho serve para humanizar e aproximar o 

idoso da família, da sociedade e do Poder Público, que, por sua vez, possuem um 

papel fundamental no que diz respeito à garantia dos direitos presentes nesse 

Estatuto. Desta forma, o Estatuto prevê o respeito à inserção do idoso no mercado 

de trabalho e à profissionalização, assegurando também oportunidades de acesso à 

cultura, ao esporte e ao lazer, com propostas voltadas para esta idade, além de 

facilitar o acesso a cursos especiais, que são fundamentais para a preservação da 

saúde física e mental do idoso. 
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Esse documento abrange outras questões relacionadas ao transporte; 

proteção; habitação; consolidação de conselhos e regras para entidades que 

atendem a essa faixa etária; e dever de denúncia em caso de negligência, 

discriminação, violência, exploração, crueldade ou opressão contra os idosos. Vale 

ressaltar que a área jurídica prevê avanços em relação à já existente Política 

Nacional do Idoso, Lei nº 8.842, de 1994. Essa lei é de fundamental importância 

para o contexto apresentado, entretanto o Estatuto amplia os horizontes, quando 

apresenta os crimes e define as penas para todos os que desrespeitarem o idoso. 

Todavia, observa-se uma longa trajetória de dificuldades quanto a prover o 

apoio e a proteção necessários ao idoso, no que tange a uma vida com qualidade e 

dignidade, principalmente quando se trata das classes menos favorecidas 

economicamente. A criação do Estatuto é um começo, mas para sua plena 

execução, é necessária ainda a mobilização e a participação da sociedade e dos 

movimentos organizados para a divulgação e efetiva implantação desta lei. 

2.3.1 A atuação de Alguns Ministérios em Prol do Atendimento às 
Necessidades do Idoso. 

Neste contexto, vê-se a importância de discorrer sobre ações realizadas por 

alguns Ministérios, no que diz respeito às perspectivas e construções políticas 

assistenciais em benefício ao idoso, para o corrente século.

Figueiredo (1999, p.41) enfatiza que “[...] o objetivo do Ministério da Saúde é 

instrumentalizar e operacionalizar as questões que dizem respeito à assistência 

médica e assistência médica sanitária.” Por conseguinte, “O propósito da Política 

Nacional de Saúde do Idoso é promover a saúde do idoso, possibilitando, ao 

máximo, sua expectativa de vida ativa na comunidade, junto à família e com altos 

níveis de função e autonomia.” (FIGUEIREDO, 1999, p.41). Ressalta-se, segundo o 

autor, que tal política, tida como um detalhamento da Política Nacional do Idoso, 

publicada em 1994 e regulamentada em 1996, procura instrumentalizar os artigos já 

especificados na Lei maior, trabalhando não com coeficientes de mortalidade, mas 

sim com o conceito de autonomia e altos níveis de função e com a qualidade de 

vida.

Desta forma, assumir esta nova postura em desenvolvimento significa 

compreender a saúde não somente como a ausência de doenças, mas também 
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como um conjunto de ações em prol da melhoria da qualidade de vida, pressupondo 

um pensar que abrange não só a resolução ou encaminhamento da recuperação da 

saúde quando esta já foi afetada, mas, sobretudo, reflexões no que tange a 

atividades de integração e de inter-setorialidade com outros Ministérios e Políticas 

Públicas, através da realização de debates que possibilitem reunir representantes de 

diversos Ministérios, tendo como foco de discussão a questão do idoso brasileiro. 

Destaca-se, neste caso, a importância do estabelecimento de relações com o 

Ministério da Assistência Social. 

Quanto às diretrizes da Política Nacional de Saúde ao Idoso, Figueiredo 

(1999) destaca: a promoção de um envelhecimento saudável; a manutenção da 

capacidade funcional; a assistência às necessidades de saúde do idoso, 

contemplando a humanização do seu atendimento; a reabilitação da capacidade 

funcional comprometida; a capacitação de recursos humanos especializados; e o 

apoio ao desenvolvimento de cuidados informais. 

Convém salientar que 

A promoção do envelhecimento saudável está sendo compreendida como 
orientação, aos idosos [...] sobre a importância da melhoria de suas 
habilidades funcionais mediante a adoção de hábitos de vida saudável, tais 
como: prática regular de exercícios; nutrição saudável; convivência social 
estimulante; busca de uma ocupação prazerosa; utilização de mecanismos 
de atenuação do stress, entre outros. (FIGUEIREDO, 1999, p.42). 

Sendo assim, na medida em que trabalhar, de fato e de forma integrada 

com as Políticas Governamentais, o Ministério da Saúde ajudará na construção 

desse conceito de qualidade de vida. Neste sentido, Figueiredo (1999) constata que, 

em uma perspectiva intersetorial, o Ministério da Saúde vem discutindo com as 

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, a possibilidade de iniciativas de 

Município saudável, em que, dentre algumas medidas realizadas por este Ministério, 

pode-se destacar a imunização e a vacinação de idosos, difundida através da 

Campanha Nacional de Imunização, lançada em 07 de abril de 1999.

Um outro conjunto de ações desse Ministério, contido em Portarias 

específicas assinadas no dia 07 do mesmo ano, refere-se ao atendimento do idoso 

na rede pública em uma perspectiva de humanização, tendo como exemplo, a 

criação, pelos hospitais públicos do SUS, da figura do acompanhante do idoso.
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O autor ainda destaca, ao aludir acerca do atendimento preferencial para o 

idoso, o “Hospital Amigo do Idoso”, iniciativa que está sendo trabalhada pelo 

Ministério da Saúde, cuja intenção será a de pontuar o Hospital no processo de 

confiabilidade.

Observa-se que as medidas e iniciativas realizadas pelo Ministério da 

Saúde e as que ainda estão sendo trabalhadas e em transição têm como ênfase a 

discussão de uma nova cultura e de uma forma inovadora de tratar e lidar com a 

saúde do idoso, já que esta exige da sociedade uma assistência diferente da que é 

dirigida a outras faixas etárias, pressupondo demandas importantes como consultas 

geriátricas e atendimento preferencial em órgãos públicos. Todavia, é importante 

ressaltar a necessidade de integração entre este Ministério e os demais, para que as 

ações em prol do idoso possam ser manifestadas de forma completa e abrangente, 

tendo como exemplo a mobilização nacional de intolerância aos maus tratos, que 

envolve a participação conjunta com outros Ministérios, no sentido de reunir forças 

contra formas abusivas de tratamento ao idoso, por alguns segmentos da sociedade. 

Em relação às Políticas do Ministério da Justiça, Barros (1999) afirma que a 

Secretaria Nacional de Direitos Humanos, criada em 1997, é dividida em quatro 

departamentos. Dentro desta estrutura, o Departamento dos Direitos humanos é o 

responsável pelas atividades na área da Terceira Idade, que é tema prioritário na 

agenda dos Direitos Humanos, devido ao crescente e constante desenvolvimento da 

sociedade e ao reconhecimento da existência de problemas como a discriminação, a 

violência e o desconhecimento da legislação existente.

Sendo assim, à medida que os avanços tecnológicos e científicos e a 

evolução no campo da nutrição e da produção de medicamentos permite às 

sociedades mais desenvolvidas a melhoria na qualidade de vida, o Brasil, como 

outros países, tem se confrontado com problemas decorrentes do aumento da 

expectativa de vida, salientando, de acordo com Barros (1999), que sociedades 

como a japonesa e algumas européias enfrentam problemas mais complexos como 

o sistema previdenciário e de saúde. 

Segundo Barros (1999), no campo das leis, pode-se constatar que a 

legislação pertinente à população idosa tem se difundido por todo o país. Em nível 

federal, destaca-se a lei 8.842 de 1994, que instituiu a Política Nacional do Idoso, já 

mencionada anteriormente e o Decreto 1.948 de 1996, que a regulamentou e indicou 

a cada um dos órgãos do governo quais são as suas competências. Já nos níveis 
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estadual e municipal, a legislação em prol do idoso também tem se propagado por 

meio de uma variedade de dispositivos legais, que vão desde artigos das 

constituições estaduais até leis propriamente ditas e decretos, os quais são 

instituídos nos Estados e Municípios, abordando assuntos relacionados à terceira 

idade. Entretanto, verifica-se que “[...] a população idosa enfrenta o 

desconhecimento dos seus direitos e deveres segundo a lei.” (BARROS, 1999, 

p.50). Neste sentido, o autor em questão salienta que, em 1998, foi realizada uma 

importante atividade cuja intenção foi a de popularizar e conscientizar o idoso dos 

seus direitos, através da distribuição de 250 mil exemplares de um livreto que 

continha a Política Nacional do Idoso, a Declaração Universal e o Programa 

Nacional dos Direitos Humanos. 

Outra ênfase que vem sendo dada pelo Ministério da Justiça refere-se à 

discriminação e à violência, mais especificamente intrafamiliar, situação que engloba 

o idoso. Neste sentido, Barros (1999) destaca que uma relevante atuação realizada 

por este Ministério foi a de  convocar o Estado e a sociedade, incluindo o idoso, no 

dia 16 de março de 1999, à adesão ao Pacto Comunitário Contra a Violência Intra-

Familiar, o qual fez parte de uma campanha da Organização das Nações Unidas 

denominada “Uma Vida Sem Violência é um Direito Nosso”, cuja intenção era a de 

agir em defesa não só das mulheres e crianças, como também do idoso, neste 

ambiente.

Por outro lado, no que diz respeito à violência e à discriminação sofridas no 

ambiente extrafamiliar, o Departamento dos Direitos Humanos vem procurando 

investir na realização de cursos sobre os direitos humanos e, mais especificamente, 

sobre os direitos humanos dos idosos, atuando também junto às polícias Civil e 

Militar no momento de formação nas respectivas academias, com o intuito de pôr em 

evidência a questão do respeito que os agentes do Estado devem ter com o cidadão 

e, particularmente, com o idoso. 

Neste contexto, Barros (1999) ressalta as tentativas de articulação do 

Ministério da Justiça com o Ministério Público, com a intenção de atingir os Órgãos 

que fiscalizam as leis, já que “[...] é fundamental que o Ministério Público, o Órgão 

que defende o cidadão no seu papel de fiscal da lei, tome conhecimento da 

legislação existente; e que, ao conhecê-la, tenha meios de fazê-la valer.” (BARROS, 

1999, p.53).
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O autor ainda enfatiza que a sociedade civil tem possibilidades de grandes 

avanços no que tange à promoção e à defesa dos direitos humanos dos idosos, 

contudo, é necessário que estes, por si só, também se organizem para conhecer as 

leis, e assim poder lutar pelos seus direitos e pelo exercício pleno de sua cidadania. 

Desta forma, verifica-se que os idosos, ao agirem de forma mais organizada e ao 

tomarem para si a responsabilidade de direcionar, em conjunto com o Governo, 

ações em seu benefício, terão maiores possibilidades de adquirir e promover 

situações vitoriosas no que tange ao atendimento de suas carências e ao respeito 

de seus direitos. 

Quanto às Políticas do Ministério do Trabalho, de acordo com Peppe (1999), 

este órgão possui três instrumentos relacionados à população idosa: o PROGER 

(Programa de Geração de Emprego e Renda), o PLANFOR (Programa Nacional de 

Qualificação do Trabalhador), e o Seguro Desemprego. Vale salientar que, nestes 

três setores, existe uma razoável participação dos idosos com relação aos recursos 

do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), o qual é recolhido nas empresas pelo 

PIS/Pasep e destina-se a abastecer o funcionamento destes Programas, sobre os 

quais será realizada uma breve análise, segundo o autor. 

O PROGER financia pequenos negócios, micro e pequenas empresas, 

associações, cooperativas, negócios familiares e informais, que estão começando ou 

desejando se expandir. Peppe (1999) destaca que o direcionamento do Programa 

não é específico para a faixa dos idosos, mas tem como critério incentivar iniciativas, 

nas quais há a possibilidade de que um idoso ou um grupo de idosos recorra a este 

tipo de financiamento, usufruindo assim, deste benefício. 

O PLANFOR, cuja meta é a de oferecer qualificação profissional sistemática 

para todas as áreas e faixas de idade, procura articular a capacidade do país em 

relação à educação profissional nos âmbitos governamental (nível federal, estadual 

e municipal) e no sistema “S” (SENAI, SENAC, SESI E SESC). Destaque-se que 

tanto este como os demais programas dependem da oscilação das demandas da 

sociedade.

Neste sentido, Peppe (1999, p.55) enfatiza

Há um protocolo de intenção, firmado em 1997 entre o Ministério do 
Trabalho e a Secretaria de Ação Social do Ministério da Previdência, para 
trabalhar na educação profissional em Gerontologia Social. Ou seja, tanto 
para formar idosos que ainda querem se requalificar profissionalmente nos 
diversos municípios do país, quanto para capacitar os cuidadores de idosos 
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[...] que precisam de treinamento e de reconhecimento oficial do seu status 
profissional.

No que concerne ao Programa do Seguro Desemprego, este é o mais 

conhecido e trata-se de um sistema integrado de ações e recursos que paga três, 

quatro ou cinco salários para o desempregado em período de transição, com 

aproximadamente mais de quatro milhões de beneficiários que recebem este recurso 

do FAT. Peppe (1999) ressalta, neste caso, uma pequena participação dos idosos, 

já que, por exemplo, em 1998, cerca de 5% dos beneficiários do Seguro 

Desemprego eram pessoas acima de 60 anos. 

Deste modo, ao apresentar as três linhas de ação do Ministério do Trabalho, 

em 1999, que contemplavam o segmento da terceira idade, Peppe (1999) evidencia 

que o ponto de referência tido, como guia e marco deste trabalho, é a Política 

Nacional do Idoso. Observa-se, pois, que as ações do Ministério da Justiça 

procuram atender certas necessidades e interesses dos idosos, através da possível 

inclusão desta faixa etária em programas que, de certa forma, podem beneficiá-los. 

Assim, este grupo etário tem a necessidade de conhecer a existência destas 

medidas, para que possa usufruir e participar dos direitos que o governo lhe propicia 

em prol de sua cidadania. 

Em relação às Políticas do Ministério da Previdência e Assistência Social, 

ao apresentar as políticas governamentais de atenção à velhice no âmbito da 

Assistência Social, Mendonça (1999) alude ao tema do envelhecimento como sendo 

parte do ciclo de vida das pessoas, significando um processo natural e dinâmico 

inevitável e irreversível, no qual a prevenção ou o retardamento das condições 

crônicas e incapacitantes que acompanham este processo pode ser realizada 

através de intervenções não só da área médica, como também da social, econômica 

e ambiental. 

Desta forma, no âmbito das Políticas Públicas, para Mendonça (1999, p.57) 

[...] duas perspectivas devem estar presentes na implementação da Política 
Nacional do Idoso. Uma é a formulação de Políticas Públicas constituídas 
de benefícios, de serviços, de programas e de projetos que visam a 
melhoria das condições de vida e de cidadania da população; e a segunda 
da participação e da inclusão do idoso no processo de formulação, 
realização e efetivação dessas políticas. 
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Neste sentido, sob a ótica de Mendonça (1999), as Políticas Públicas 

direcionadas ao idoso, na atual sociedade moderna, encontram obstáculos quanto à 

sua implementação, apresentando duas atitudes contraditórias, uma é a de 

desgaste, enfraquecimento e discriminação; e a outra é a de maturação, experiência 

e acréscimo de conhecimento, sabedoria e sensibilidade. Tal contradição demonstra 

que nossa sociedade privilegia valores como respeito à vida, singularidade pessoal e 

direito à cidadania e à felicidade, porém, não os aplica ao idoso. No entanto, 

segundo o autor, já estão ocorrendo sinais de conscientização por parte da 

sociedade, quanto ao papel que a pessoa idosa deve preencher no que tange à sua 

valorização, compromisso e participação no processo de distribuição de riquezas, ou 

seja, dos bens e serviços sociais básicos, salientando que as questões 

discriminatórias relacionadas ao idoso vêm sofrendo mudanças positivas, graças ao 

esforço do governo e da sociedade para mudar este quadro. 

Este contexto em prol do idoso, segundo Mendonça (1999), decorre da 

existência, no Brasil, de uma política destinada a esta faixa etária (Lei 8.842), 

construída a partir das demandas sociais do país e que representa um passo inicial 

em direção ao reconhecimento da importância deste segmento populacional. Vale 

salientar que “[...] essa Lei é reconhecida como uma das mais avançadas do mundo, 

e orienta-se pelos princípios da Constituição Federal de 1988 e também pelos 

princípios das Nações Unidas: independência, participação, assistência, auto-

realização e dignidade.” (MENDONÇA, 1999, p.58). Deste modo, observa-se que a 

Política Nacional do Idoso tem sido um importante documento para a população 

idosa, pois pautada em certos princípios, visa trabalhar as questões relacionadas ao 

idoso.

Quanto à Assistência Social no Brasil, prevista na Constituição Federal de 

1988 e regulamentada pela Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica 

da Assistência Social (LOAS) –, esta, para o autor, é considerada uma política 

pública, já que não é uma atividade exclusiva do Estado, sendo uma ação pública na 

qual a sociedade também passa a ter responsabilidade, não eximindo, entretanto, o 

Estado, da responsabilidade de seu financiamento. 

Nesta perspectiva, vale ressaltar, de acordo com Mendonça (1999), que na 

atual conjuntura social, existem importantes mudanças a serem acrescentadas na 

agenda de discussão da PNI (Política Nacional do Idoso), baseadas em três focos: 

“Parceria com a família, a sociedade e o Estado”, cujo princípio e dever é o de 
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assegurar ao idoso todos os direitos de cidadania, garantindo sua participação na 

comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida; “Articulação 

Intra-Estatal”, que requer do Estado uma intervenção, no sentido de beneficiar, 

através de uma articulação nas três esferas do governo (federal, estadual e 

municipal), este grupo etário; e “Co-Financiamento”, que diz respeito ao Artigo 30 da 

LOAS, sobre a construção de uma rede de proteção social ao idoso, financiada 

pelas três esferas do Governo, no qual vale salientar a elaboração do Plano 

Integrado de Ação Governamental para o Desenvolvimento da Política Nacional do 

Idoso, realizado em parceria como oito Ministérios, cujo propósito é o de promover 

ações setoriais integradas de forma a viabilizar a implementação da Política 

Nacional do Idoso. 

 Entretanto, ocorrem algumas dificuldades para uma real implantação da 

PNI, tais como 

[...] a ausência de divulgação da Política Nacional do Idoso nos meios de 
comunicação de massa, o descumprimento da legislação, a falta de 
financiamento adequado, a escassez de dados estatísticos para o 
desenvolvimento das ações de governo e a inexistência de banco de dados 
[...]. (MENDONÇA, 1999, p.62),

Apesar de observar-se que nosso país, atualmente, já possui um arcabouço 

legal que resguarda os direitos conquistados pelo idoso, é necessário às futuras 

gerações, a conscientização sobre a importância de uma constante e contínua 

organização social, quanto à construção de um país mais justo e digno para as 

pessoas que se encontram nesta faixa etária da vida. Isso significa o financiamento 

adequado de programas e serviços que visem possibilitar o aprimoramento da 

qualidade de vida deste cidadão e pode ser entendido como uma das formas 

existentes para o alcance de uma situação de vida ideal para o idoso. Neste sentido, 

Berquó (1999, p.38) destaca

A questão do idoso no país deve merecer cada vez mais o interesse dos 
órgãos públicos, dos formuladores de políticas sociais e da sociedade em 
geral, dado o volume crescente desse segmento populacional, seu ritmo de 
crescimento e de suas características demográficas, econômicas e sociais. 
Se por um lado a longevidade dos indivíduos decorre do sucesso de 
conquistas no campo social e de saúde, o envelhecimento, como um 
processo, representa novas demandas por serviços, benefícios e atenções 
que se constituem em desafios para governantes e sociedades do presente 
e do futuro. 
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Nesta conjuntura, evidencia-se a importância social que o idoso vem 

adquirindo com a evolução dos direitos e normas por ele conquistados 

Atualmente, à medida que os benefícios econômicos dos aposentados 
melhoram, seu papel social adquire maior relevância como consumidores 
econômicos que podem opinar com o voto do consumo, e cidadãos que 
votam com certo peso político, unem-se e defendem temas concretos”. 
(MORAGAS, 1997, p.184-185). 

Por conseguinte, observa-se que grande parte dos idosos no Brasil não 

possui a devida consciência dos direitos adquiridos com o passar do tempo, não 

vivenciando, desta forma, sua cidadania de forma plena. Neste sentido

[...] uma longa trajetória resta ainda a ser percorrida para que haja um 
conhecimento da legislação existente e das formas de fazermos valer 
esses direitos. Há necessidades de maior socialização dessas informações 
junto aos idosos, bem como de maior conhecimento dos legisladores em 
Gerontologia Social, para que os dispositivos legais venham ao encontro 
das necessidades dessa categoria que agora se firma como um 
contingente significativo, merecedor de atenção especial. (FARIA, 2002, p. 
80).

Sendo assim, destaca-se a importância de um tratamento adequado ao 

idoso não só da parte do Estado, como também da sociedade, a qual pode, por sua 

vez, oferecer oportunidades de vivências que permitam, a este grupo etário, a 

possibilidade de usufruir a vida com mais prazer, saúde e cidadania. Sob esta ótica, 

o presente estudo destaca a preocupação e o interesse de instituições educacionais, 

quanto a elucidar em seu PPP (Projeto Político Pedagógico), atividades de extensão 

que promovam a oferta de programas e projetos direcionados à terceira idade, 

objetivando o atendimento dos interesses e necessidades deste grupo em prol de 

uma melhoria de sua qualidade de vida e de uma maior conscientização no que diz 

respeito aos seus direitos de cidadão. 

 Nesta perspectiva, convém salientar a relevância da atuação do Estado, 

através de leis, estatutos e medidas, como as já citadas “Política Nacional do Idoso” 

e “Estatuto do Idoso”, no que tange ao estímulo e subsídios legais sob o ponto de 

vista constitucional, de forma que apóiem e permitam a estas instituições públicas, 

como também à entidades e órgãos da iniciativa privada, executar ações  que 

promovam a qualidade de vida e um tratamento adequado ao idoso. 
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3 O CASO EM ESTUDO: “PROJETO SAÚDE E CIDADANIA NA MELHOR IDADE” 

Na sociedade capitalista moderna, oriunda das inovações e avanços 

tecnológicos e das mudanças organizacionais e gerenciais em sua estrutura 

(SALES, 2006) e que, por sua vez, segundo Dupas (1999), tem como base a 

globalização, ou seja, a internacionalização da economia capitalista com vistas ao 

capital, o que implica em produtividade, qualidade e racionalização dos custos em 

função do lucro e da mais valia, é necessária a formulação e a implantação de ações 

políticas que visem à criação e realização de projetos e programas de cunho social, 

com o sentido de atuar no atendimento às novas necessidades e interesses do 

homem moderno, objetivando uma melhoria em sua qualidade de vida.

Estas ações não devem ser direcionadas apenas ao trabalhador 

considerado produtivo, mas também àqueles que já deram sua cota de contribuição 

social e que merecem cuidados e atenção especial. Nesse contexto, o lazer, através 

de ações políticas voltadas à sua realização, pode ser visto como um elemento 

facilitador e agregador em prol da aquisição de uma vida com mais qualidade. 

Foi então, visando ao atendimento do idoso que, a cada dia, segundo dados 

estatísticos do IBGE, aumenta o seu índice populacional, o que por sua vez conduz 

à necessidade de políticas sociais que o auxiliem na busca de uma melhor qualidade 

de vida e do exercício pleno de sua cidadania, que surgiu o “Projeto Saúde e 

Cidadania na Melhor Idade”, programa que faz parte das atividades de extensão do 

Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET-RN), 

ligado à Gerência de Serviços e Gestão. Esse projeto iniciou com uma proposta 

idealizada pelas professoras de Educação Física pertencentes à referida instituição 

pública de ensino, Edna de Oliveira Evaristo e Maria Leonor Araújo. 

O programa, ao ser proposto e contextualizado no Projeto Político 

Pedagógico do CEFET-RN como uma atividade de extensão, foi implantado em 22 

abril de 2000, coordenado, na época, pelas duas profissionais da área de Educação 

Física supracitadas, e tendo como objetivo construir, junto ao idoso, um novo 

conhecimento sobre a terceira idade, estimulando-o e conscientizando-o de suas 

potencialidades físicas e psicológicas, tornando assim a sua participação social mais 

efetiva em prol da melhoria da qualidade de vida e do resgate da cidadania. Vale 

salientar que o Projeto, por intermédio das coordenadoras atuantes, teve como 

estímulo e base para sua construção, fundamentação e consolidação, o respaldo 
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legal e constitucional encontrado na Política Nacional do Idoso, que, em seu capítulo 

IV, Art. 10, Inciso III, trata das medidas cabíveis à área de educação relacionadas ao 

idoso; e no mesmo Capítulo IV, Art. 10, Inciso VII, encontram-se as medidas 

relacionadas às área de cultura, esporte e lazer direcionadas a esse grupo etário. 

Hoje, o Projeto conta com 200 participantes, ressaltando que o número de 

idosos que já fizeram parte do Projeto é de aproximadamente 1.000 pessoas. O 

mesmo tem como ponto limite a idade a partir de 50 anos e oferece atividades como 

ginástica; hidroginástica; dança; natação; oficinas de arte; cursos de francês, inglês, 

espanhol, português e informática; além de atendimento psicológico, palestras, 

passeios, excursões e festas. 

Este programa funciona nas instalações CEFET/RN, e quanto à sua 

estrutura física, verifica-se que ele conta com vários equipamentos tais como: 

piscina para hidroginástica, piscina semi-olímpica, ginásio coberto, três quadras 

poliesportivas, campo de futebol, pista de atletismo, sala de dança e ginástica, 

anfiteatro, laboratório de informática e de línguas, sala de aula prática, sala de jogos 

e área de lazer. Essa excelente estrutura física, com espaços físicos de livre acesso 

a todos os participantes do projeto, contribui para a prática de atividades que 

estimulam o convívio e a socialização dos idosos. 

Com relação à sua estrutura organizacional, o programa funciona com uma 

coordenadora, uma secretária, professores de psicologia, francês, espanhol, inglês, 

hidroginástica, ginástica, dança, informática, dança folclórica e artes. Esta equipe foi 

desenvolvida para assistir às pessoas da terceira idade participantes do programa, 

que chega a ter uma assiduidade de 80% a 70%.

Por conseguinte, o projeto “Saúde e Cidadania na Melhor Idade” procura 

consolidar a construção de um novo projeto social para a terceira idade, mediante 

uma proposta de trabalho que proporcione o desenvolvimento das potencialidades 

físicas, fisiológicas e psicológicas do participante, como também a aquisição de 

novos conhecimentos e a compreensão da importância da participação social na 

busca de alternativas para o resgate da cidadania e, conseqüentemente, melhoria 

da qualidade de vida. Neste sentido, convém enfatizar que a possibilidade de 

vivenciar o lazer nas atividades oferecidas pelo projeto pode propiciar, devido à 

própria concepção que este fenômeno apresenta em seu arcabouço teórico, o 

alcance dos objetivos e metas propostos pelo programa, em prol de uma velhice 

bem-sucedida com bem-estar e qualidade. 
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De acordo com as idealizadoras do Projeto, que, por sua vez, receberam 

apoio político-pedagógico da instituição, “o processo de envelhecimento é contínuo e 

irreversível. Mas isso não significa que as pessoas não possam viver bem e livre de 

doenças aos 50, 60, 70 e tantos anos mais”. “O que não se deve fazer é ficar parado 

e deixar que a esteira do tempo ande para trás”.

É reconhecida a demanda que há entre os idosos por grupos de convivência 

que viabilizem espaços de integração social e explorem alternativas de lazer e de 

atividades corporais com responsabilidade. Este tipo de dinâmica se confunde com a 

abordagem especifica que aqui se propõe. O papel que se espera desempenhar 

nesse sentido é estimular especialmente os que possam se beneficiar diretamente 

com os tipos de atividades oferecidas pelo Projeto. 

Quando as pessoas se aposentam, normalmente se entregam a ociosidade, 

ou seja, podam-se todos os seus sonhos, toda sua ludicidade e ele se vê diante do 

dilema do que fará com o excesso de tempo livre, pois muitos não têm uma 

educação voltada para o lazer. Isto se aplica não somente aos aposentados, mas às 

pessoas em geral que estão alcançando essa fase da existência, sem objetivos ou 

perspectivas, ficando marginalizados diante da cidadania, da sociedade e do próprio 

viver.

Para reverter esse quadro, são criados núcleos de vivências, a fim de evitar 

que a ociosidade domine suas vidas. Dentre vários grupos de melhor idade que a 

cidade do Natal/RN dispõe, há o “Projeto Saúde e Cidadania na Melhor Idade”, que 

se dedica a essa clientela numa tentativa de resgate da qualidade de vida e da auto 

estima dos seus participantes, como relata uma aluna do programa: “A primeira 

condição para uma vida saudável é ter independência. É não depender de ninguém 

para se fazer o que se gosta e até mesmo aquilo que não se gosta, mas que precisa 

ser feito”. 

O público alvo do Projeto é constituído de pessoas que tomaram uma 

decisão corajosa na vida, por conta própria ou incentivadas por alguém, de reverter 

um papel que, por um motivo ou outro, lhe estava sendo imposto. São cidadãos de 

ambos os sexos, com idade igual ou superior a 50 anos, alfabetizados ou não, de 

quaisquer credos, raças, níveis profissionais e situação econômica.

Ao se encaminharem ao programa, as pessoas são submetidas a uma 

pequena entrevista, contendo um “Cadastro ou Ficha de Inscrição”, cujo objetivo é o 
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de colher informações sobre o perfil dos prováveis participantes, sua rotina de 

atividades físicas e formas de lazer e o seu histórico de saúde.

No ato da inscrição, exigem-se como documentos necessários a Carteira de 

Identidade, o CPF (CIC), 2 fotos 3x4 e Atestado Médico, sendo esse último 

documento, pré-requisito indispensável para participar das atividades do programa. 

O local de execução do Projeto, como já enfatizado, situa-se no Complexo 

Esportivo do CEFET/RN. A carga horária compreende: de segunda a sexta feira das 

7h às 12 h, com um tempo de 60 minutos para cada atividade; e a periodicidade  do 

mesmo equivale ao semestre letivo do CEFET/RN. 

Como já evidenciado, atualmente as atividades vivenciadas no Projeto 

compreendem: hidroginástica, ginástica, dança de salão e dança folclórica, 

caminhadas, psicologia, informática, língua estrangeira (Inglês, Francês e Espanhol) 

e português (liberdade de expressão), palestras, eventos de lazer e recreação, jogos 

de mesa (baralho, xadrez, dominó, dama), e artesanato (com utilização de materiais 

recicláveis e de garrafa PET) em que são desenvolvidos trabalhos como prata 

boliviana, confecção de redes, pintura em tecidos, etc. 

Por fim, quanto ao apoio institucional que o Projeto recebe, este 

compreende: Nutricionista; Serviço Social; Odontologia; Professores de Educação 

Física, Meio ambiente, Turismo, Informática e Línguas; Pedagoga; Médico; e 

Fisioterapeuta. Atualmente, a coordenação está a cargo da professora de Educação 

Física Gizelda dos Santos Maia. 

Convém ressaltar que o projeto “Saúde e Cidadania na Melhor Idade”, 

através das atividades oferecidas, tem como objetivo não só a promoção da saúde, 

do bem-estar e da cidadania, mas também a propiciação de forma lúdica e 

prazerosa, do descanso, do divertimento e do desenvolvimento pessoal e social, no 

tempo que se tem disponível, o que conduz, pela própria compreensão da 

concepção do termo lazer, que estas atividades são consideradas vivências de lazer 

e que, por sua vez, podem contribuir para a aquisição de uma melhor qualidade de 

vida aos seus participantes. 
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4 METODOLOGIA 

Este estudo entende por relevante evidenciar o conceito de pesquisa social, 

que, segundo Ander-Egg apud Marconi e Lakatos (1986), é um processo que 

através da utilização de métodos científicos, obtém conhecimentos e procura aplicá-

los no campo da realidade social na qual está inserida. Mais especificamente quanto 

às organizações, este tipo de pesquisa, para Bruyne; Herman; Schouteethe (1977), 

possui vários métodos de investigação e seu emprego depende do objeto de 

pesquisa, do estado dos conhecimentos e das diversas contingências que se fazem 

presentes no momento de realização do projeto. 

Por conseguinte, a abordagem da pesquisa em foco é de natureza 

qualitativa, já que este aspecto constitui-se de uma série de técnicas interpretativas 

que buscam descrever, decodificar e traduzir em prol do significado de fenômenos 

que se apresentam no mundo social, no qual o pesquisador procura obter o 

discernimento sobre pessoas e situações de forma mais aprofundada (EASTERBY-

SMITTH; THORPE; LOWE, 1991).

No que diz respeito à caracterização da pesquisa, esta se trata de uma 

pesquisa social qualitativa aplicada, pois tem como objetivo a aplicação ou utilização 

dos resultados obtidos na solução dos problemas expostos pelo trabalho. 

Caracterizando-se, quanto aos seus objetivos, por ser um processo descritivo que 

segundo Best apud Marconi e Lakatos (1986, p.19), “[...] aborda quatro aspectos no 

seu delineamento que são a descrição, o registro, a análise e a interpretação dos 

fenômenos atuais, objetivando o seu funcionamento no presente.”

O método utilizado como estratégia na pesquisa constituiu-se de um Estudo 

de Caso, pois pretendeu reunir “[...] informações tão numerosas e detalhadas quanto 

possível com vistas a apreender a totalidade de uma situação.” (BRUYNE; 

HERMAN; SCHOUTEETH, 1977, p.224). Desta forma, verifica-se em seu processo, 

que a pesquisa procurou reunir pensamentos e opiniões de um grupo de indivíduos, 

no caso os alunos do projeto “Saúde e Cidadania na Melhor Idade, para a 

elaboração de um quadro que trace um perfil que permita a análise de aspectos da 

sua realidade, com o intuito de encontrar subsídios para a resolução dos problemas 

expostos na proposta pesquisada. 

A pesquisa foi realizada no Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio 

Grande do Norte (CEFET/RN). Instituição pública pertencente à Rede Federal de 
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Educação Profissional e Tecnológica, que ministra ensino médio, educação 

profissional, formação para professores e especialistas e pós-graduação, situada na 

Avenida Senador Salgado Filho, N° 1559 Tirol.

Por conseguinte, esta pesquisa foi efetivada no período compreendido entre 

julho e agosto de 2008, com uma amostra processada de forma não-probabilística e 

intencional, constituída pelos alunos participantes e pelos alunos egressos do 

projeto “Saúde e Cidadania na Melhor Idade”. O critério de escolha dos alunos para 

a entrevista foi relacionado ao tempo de participação de, no mínimo, 6 meses no 

programa, obtido por meio da ficha de inscrição do aluno (que possui a sua data de 

ingresso); e ao envolvimento e engajamento nas ações do Projeto, obtido por meio 

de informações propiciadas pelos professores do programa, no que diz respeito aos 

alunos que possuem assiduidade e participação nas atividades do mesmo. O 

processo de escolha deu-se desta forma, devido à existência de rotatividade por 

parte do grupo de idosos que compõem e realizam as atividades do projeto. 

 O instrumento utilizado na pesquisa constituiu-se de uma entrevista semi-

estruturada, com o intuito de oferecer subsídios para a obtenção dos objetivos 

propostos. A entrevista foi composta de algumas etapas que contemplaram as 

questões de o perfil dos entrevistados, assim como questionamentos sobre as 

categorias dos objetivos propostos: lazer (descanso, divertimento e desenvolvimento 

pessoal e social) e bem-estar (atividades físicas); intentando abranger todas as 

informações possíveis que auxiliassem o pesquisador a chegar a conclusões 

satisfatórias no que diz respeito ao propósito da pesquisa. O roteiro da entrevista 

está reproduzido no “Apêndice A” desse trabalho, e faz-se necessário enfatizar que 

a elaboração da entrevista foi baseada em um “Quadro Esquemático de Análise”, a 

seguir destacado, o qual contempla aspectos qualitativos das categorias teóricas do 

estudo.

A análise das informações foi feita por meio de um cruzamento das 

respostas dos entrevistados com o referencial teórico apresentado, para que se 

pudesse verificar, por meio de uma análise e discussão dos resultados, os objetivos 

propostos pelo estudo. Para isso, utilizou-se a técnica de “Análise de Conteúdo”, a 

qual realizou o processo de categorização dos conceitos que serão apresentados no 

quadro esquemático de análise supracitado.

Desta forma, espera-se que a entrevista realizada na pesquisa, articulada 

com a análise do referencial teórico apresentado, tenha cumprido sua tarefa no 
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sentido de procurar satisfazer a curiosidade e as necessidades de respostas que o 

pesquisador tinha em mente. Para que se possa, nesse processo, obter informações 

que o auxiliem não só quanto ao atendimento dos objetivos propostos na pesquisa, 

mas também quanto a reflexões que possam contribuir, no campo científico, para um 

conhecimento mais abrangente e direcionado com relação ao tema proposto e 

pesquisado, estimulando assim, o interesse por novas pesquisas. 

4.1 CATEGORIAS DE ANÁLISE PARA A PESQUISA 

O “Quadro Esquemático de Análise” utilizado na pesquisa efetuada aborda 

tópicos baseados no referencial teórico do estudo proposto, os quais deram 

subsídios para a construção e desenvolvimento do instrumento de análise, ou seja, 

da entrevista semi-estruturada utilizada na pesquisa realizada. 

Vale salientar, quanto aos tópicos elencados, que estes são fundamentados 

e relacionados aos objetivos do estudo, com o intuito de auxiliar, direcionar e 

contemplar as indagações do pesquisador, em prol de respostas que busquem 

satisfazer suas metas e objetivos no que diz respeito ao tema escolhido, ou seja, à 

qualidade de vida na terceira idade sob o enfoque de ações sociais direcionadas a 

esse grupo etário. 

Quanto ao objetivo que discorre sobre as vivências do projeto serem 

consideradas atividades de lazer, o estudo evidenciou as concepções de Marcellino 

(1995), Marcellino (2000), Dumazedier (1979) e Dumazedier (1976), a respeito deste 

fenômeno. A escolha dos referidos autores deveu-se à forma objetiva com a qual 

conceituam o lazer, enfocando, de maneira clara, aspectos utilizados para classificar 

as funções que as atividades de lazer podem proporcionar ao indivíduo, ou seja, o 

descanso, o divertimento e o desenvolvimento pessoal e social.

Dessa forma, convém enfatizar que os três conceitos utilizados para a 

classificação do que seja uma atividade de lazer na pesquisa realizada, foram as 

funções de descanso, divertimento e desenvolvimento pessoal e social do indivíduo. 

Estes aspectos foram evidenciados nas concepções realizadas pelos autores acima 

referendados, e que, por sua vez, constituem as subcategorias da categoria lazer do 

estudo proposto. 

Por conseguinte, ao associar o lazer à qualidade de vida do idoso, convém 

ressaltar nesse estudo, sob a ótica de Marcellino (2001) e Iwanowick (2000), que a 
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vivência do lazer pode viabilizar uma melhoria na qualidade de vida aos indivíduos 

que se disponibilizam a praticá-lo.

Sendo assim, entende-se a importância de se enfatizar o lazer, ao discorrer 

sobre a qualidade de vida do idoso na pesquisa desenvolvida, pois a prática deste 

fenômeno, sob a ótica dos autores supracitados, contempla aspectos que 

evidenciam e servem de parâmetros para a obtenção de uma melhor qualidade de 

vida.

Ainda relacionado ao objetivo que discorre especificamente sobre a 

qualidade de vida do idoso, por ser esta uma questão complexa e abrangente, que 

envolve a subjetividade do ser humano, o estudo escolheu enfatizar, além do 

fenômeno do lazer, outro fator associado ao mesmo e que contribui para a aquisição 

de uma melhor qualidade de vida. 

Desse modo, o bem-estar, sob a ótica de Okuma (1998), Deps (1993), 

Berlezi e de Rosa (2003) e Néri (1993), foi o fator a ser destacado em prol de uma 

melhor qualidade de vida na terceira idade. Lembrando que este aspecto, além do 

fenômeno do lazer, também serviu de base para a construção do instrumento de 

análise.

Vale ressaltar que este estudo evidenciou o bem-estar proporcionado pelas 

atividades físicas, que podem ser vivenciadas por meio da prática do lazer físico, 

como fator de fundamental importância no que concerne à aquisição de uma melhor 

qualidade de vida na terceira idade. Neste sentido, o aspecto “atividades físicas” foi 

interpretado como subcategoria da categoria bem-estar no presente estudo. 

Portanto, ratificando, os tópicos do quadro de análise que serviram de 

referencial e base para a construção do instrumento de coleta de informações na 

pesquisa realizada, no caso, a entrevista semi-estruturada, e que, por sua vez, são 

elucidados no estudo em questão como elementos de avaliação da melhoria da 

qualidade de vida do idoso no “Projeto Saúde e Cidadania na Melhor Idade” são os 

aspectos a seguir elencados: as funções de descanso, divertimento e 

desenvolvimento pessoal e social, presentes nas atividades de lazer dos 

participantes do projeto, sob a ótica de Marcellino, Dumazedier e Iwanowick; e o 

bem-estar que as atividades físicas de lazer do referido Projeto podem proporcionar 

ao idoso, sob a ótica de Okuma, Deps, Berlezi e de Rosa e Néri.
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QUADRO ESQUEMÁTICO DE ANÁLISE

Categorias Conceitos

(Subcategorias)

Autores

Descanso Marcellino

Divertimento Dumazedier

Desenvolvimento

pessoal

Iwanowick

Lazer

Desenvolvimento

social

Bem-estar Atividades físicas Okuma

Deps

Berlezi e de Rosa 

Néri
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5  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A seguir, será apresentada a “Análise e Discussão dos Resultados” da 

pesquisa realizada com quinze alunos do “Projeto Saúde e Cidadania na Melhor 

Idade”, dos quais nove são participantes do programa e seis são egressos. Vale 

salientar que o instrumento de pesquisa aplicado aos participantes da mesma, ou 

seja, uma entrevista semi-estruturada composta de dezesseis questões (sendo 15 

para os participantes e 16 para os egressos), procurou basear-se nos objetivos 

propostos pelo presente estudo. As respostas completas de todos os respondentes 

à entrevista, encontram-se reproduzidas no anexo dessa dissertação. 

Ressalta-se que as questões da entrevista realizada situadas entre o 

número 01 ao número 07 abordam a situação relativa ao perfil dos entrevistados, e 

as mesmas serão apresentadas e discutidas no decorrer da presente análise. 

Quanto à pergunta número 01 realizada na entrevista do estudo proposto, 

que indaga sobre o sexo dos entrevistados, verificou-se que dos 15 entrevistados, 

14 eram do sexo feminino e 01 era do sexo masculino.

Sendo assim, observa-se que a quase totalidade dos alunos que 

participaram da entrevista é composta por pessoas do sexo feminino, fato que 

também pode ser constatado em análise realizada nas Fichas de Inscrição do 

Projeto em estudo, as quais denotam que a grande maioria dos alunos do referido 

Projeto é composta por mulheres. O que por sua vez induz a afirmação de que as 

pessoas da terceira idade que procuram esse tipo de ação social, ou seja, projetos e 

programas sociais desenvolvidos em instituições públicas educacionais em prol do 

idoso, no caso o CEFET-RN, são, em sua grande maioria, pessoas idosas do sexo 

feminino. Fato que pode ser oriundo do preconceito social existente, em maior grau, 

nas pessoas do sexo masculino. 

No que diz respeito à pergunta número 02 referente à idade dos alunos 

entrevistados, verificou-se que 09 dos 15 entrevistados possuem idade entre 60 e 70 

anos, 03 possuem idade acima de 70 anos e 03 possuem idade entre 50 a 60 anos. 

Desse modo, constata-se que um pouco mais da metade dos respondentes 

possuem idade entre 60 e 70 anos. Fato que condiz com a situação encontrada nas 

Fichas de Inscrição dos alunos freqüentadores do Projeto, as quais demonstram que 

aproximadamente 70% das pessoas com idade variando entre 60 e 70 anos de 

idade são as que mais procuram as atividades do Projeto. 
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Com relação à pergunta número 3 que trata sobre o nível de escolaridade 

dos alunos, observou-se que dos 15 alunos entrevistados 04 possuem o ensino 

fundamental, 06 possuem o ensino médio, 03 possuem o ensino superior e 02 

possuem pós-graduação. 

Denota-se dessa forma, que o total dos entrevistados na pesquisa realizada 

no “Projeto Saúde e Cidadania na Melhor Idade” possui algum nível de escolaridade, 

não existindo, nesse processo, alunos em situação de analfabetismo. O que conduz 

a reflexão de que o Projeto não alcança, em sua função social, pessoas desprovidas 

de algum nível de instrução. 

Já quanto à questão número 04 que aborda a situação salarial mensal dos 

idosos respondentes, constatou-se que 06 dos 15 entrevistados possuem renda 

mensal acima de 05 salários mínimos, 03 possuem renda entre 04 e 05 salários 

mínimos, 05 possuem renda entre 03 e 04 salários mínimos, e somente 01 dos 15 

entrevistados possui renda situada entre 02 e 03 salários mínimos  mensais. 

Verifica-se, nesse contexto, que a totalidade dos alunos que participaram da 

entrevista não só possuem renda mensal fixa, como também essa renda se situa 

acima de 02 salários mínimos. O que remete à observação de que o Projeto é uma 

ação social que atinge somente indivíduos possuidores de renda salarial. 

A questão número 05 que trata da existência ou não de filhos relacionada 

aos alunos entrevistados apresentou que, dos 15 alunos entrevistados, somente 02 

não possuíam filhos. Observou-se, assim, na referida questão que a quase 

totalidade dos alunos possuem mais de 02 filhos. 

Quanto à questão número 6 que indaga sobre o exercício de alguma 

atividade profissional, verificou-se que 12 dos 15 entrevistados não exerce nenhuma 

atividade profissional, sendo 08 aposentados e 04 pensionistas; e que somente 03 

do total dos respondentes possui alguma profissão. 

Neste sentido, vale salientar que a grande maioria dos entrevistados não 

exerce nenhuma atividade profissional, dedicando seu cotidiano ao ócio, às tarefas 

domésticas e às vivências do Projeto; e que apenas uma pequena minoria ainda se 

encontra no mercado de trabalho. 

No que diz respeito à questão número 07 que aborda a situação de moradia 

dos idosos participantes da entrevista, constatou-se que dos 15 entrevistados 13 
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moram com parentes e somente 02 moram sozinhos; e que 14 dos 15 respondentes 

moram em residência própria, enquanto somente 01 mora em residência alugada. 

Dessa forma denota-se, na pesquisa realizada no Projeto, que a quase 

totalidade dos alunos respondentes mora com parentes tais como filhos, irmãos, 

cônjuges e pais; e que esse total de idosos possue residência própria, não 

dependendo de asilos ou quaisquer outras instituições que exerçam esse tipo de 

ação social. 

Sendo assim, ao discorrer sobre as questões número 01, 02, 03, 04, 05, 06 

e 07 da referida entrevista, que tratam do perfil dos idosos entrevistados, verificou-se 

que o entendimento, a busca e a aquisição de uma melhor qualidade de vida 

independem das variáveis sexo, idade, nível escolar, renda salarial, existência de 

filhos e situação de moradia.

A seguir, serão contempladas na presente análise, as questões de número 

08 a 16, às quais discorrerão acerca dos objetivos propostos na pesquisa, 

relacionados ao lazer e ao bem-estar dos idosos entrevistados.

QUESTÃO Nº 08 

Verifica-se, na questão número 08 da entrevista realizada pelo trabalho 

proposto, que indaga sobre quais interesses e necessidades levaram os 

participantes à procurar o projeto “Saúde e Cidadania na Melhor Idade” , a existência 

de interesses e necessidades diversificadas tais como:

Presença no cotidiano de ociosidade, ansiedade e sentimento de tristeza, 

que, por sua vez, podem ser constatados nas falas à seguir elencadas: 

Respondente Nº 1 

Pela necessidade de encontrar alguma coisa que me apegasse, devido a 
eu ser aposentada e estar me sentindo ociosa e ansiosa.[...] 

Respondente Nº 2 

[...] Eu estava muito acomodada e achei que pra mim agora era televisão, ir 
a um cinema, fazer outra coisa... Nada mais. 

 Respondente Nº 3 
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Muitíssimo, foi numa hora em que estava com muita tristeza e isso aqui me 
fez muito bem. 

Desejo de melhoria da qualidade de vida, constatado também nos diálogos 

dos respondentes abaixo citados: 

Respondente Nº 1 

[...] a qualidade de vida né, eu me sentia muito bem e lá era ótimo né.

Respondente Nº 2 

[...] as minhas taxas eram todas altas e está tudo normal. Eu procurei o 
projeto por problemas de saúde e de uma boa vida né, melhor vida. 

Equilíbrio e preservação da saúde, prevenção de possíveis doenças e 

melhorias relacionadas a problemas de saúde adquiridos, como se pode observar 

nas seguintes declarações: 

Respondente Nº 1 

[...] Minha necessidade era questão de saúde, eu tava com problema de 
osteoporose, colesterol, aquelas coisas né. Saúde meio desequilibrada né. 
E aí equilibrou totalmente, nem remédio eu tomo mais. 

Respondente Nº 2 

O interesse foi preservar minha saúde e atividade física, que faz bem pra 
todo mundo, sobretudo na nossa idade. 

Respondente Nº 3 

[...] estive no projeto desde o começo do Projeto porque me sentia muito 
ociosa né, então tinha que me mexer. A idade vai chegando e a gente tem 
que se mexer pra não adoecer, não é?

Realização de atividades físicas e melhor condicionamento físico, bem 

como construção de novas amizades e maior sociabilidade, elencados nas falas 

abaixo:

Respondente Nº 1 
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O interesse maior foi melhorar o condicionamento físico, melhorar o 
relacionamento com as pessoas, novas amizades, conhecer pessoas. [...]. 

Respondente Nº 2 

Eu estava parada né, muito tempo sem atividade, fazia apenas quando 
caminhava. E aqui eu encontrei uma força de vontade pra exercitar. 

Respondente Nº 3 

[...] E vim pertencer ao Projeto por não ter parentes consangüíneos, aí vim 
pra ter mais sociabilidade, fazer atividades físicas e conviver com as 
pessoas. Não viver dentro de casa fazendo tricô. 

Inatividade e estado de comodismo e acomodação devido à situação da 

aposentadoria, verificado nas seguintes afirmações: 

Respondente Nº 1 

[...] o interesse foi o seguinte, eu tinha acabado de me aposentar, aí eu 
fiquei em casa, fiquei imaginando, meu Deus o que é que eu vou fazer, 
emprego eu não quero mais porque eu já trabalhei 30 anos.[...]. 

Desta forma, constata-se por meio das falas acima evidenciadas, que os 

alunos do Projeto ao buscarem participar de suas atividades, procuram com essa 

iniciativa, atender a certas necessidades e interesses que possuem e que desejam 

satisfazer ao ingressarem e participarem das ações e atividades sociais oferecidas 

pelo programa. 

No que diz respeito ao questionamento situado na mesma pergunta, que 

discorre sobre a satisfação destes interesses e necessidades após ingressar e 

participar das ações do Projeto, os respondentes da entrevista afirmaram, em sua 

maioria, que suas demandas foram atendidas e de certa forma satisfeitas. 

Fato que pode ser observado nas seguintes declarações: 

Respondente Nº 1 

Muito, graças a Deus eles foram muito satisfeitos.[...] Aí eu fui pra lá, 
infelizmente tive que me afastar, mas fui muito feliz. 

Respondente Nº 2 
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Sem dúvida, eu achava assim que a minha vida estava acabando. Quando 
eu entrei aqui parece que eu nasci, renasci de novo, e isso aqui foi muito 
bom pra minha vida, demais. 

Respondente N º3 

Aí comecei lá no projeto, tive que parar, mas aí o que eu preciso lá 
realmente tem e me completa, estava satisfeita.  

Respondente Nº 4 

Sim, foram satisfeitos [...] Então, aqui no Projeto eu encontrei tudo que eu 
precisava que é a ginástica, a hidroginástica e outros exercícios.

Sendo assim, concluisse também na referida questão, que o Projeto, ao 

procurar cumprir seus objetivos no que tange ao atendimento dos interesses e 

necessidades dos alunos que o freqüentam, pode ser considerado como um 

programa social de ações direcionadas ao apoio e atendimento das expectativas do 

idoso. Declaração esta ratificada no capítulo 5 do estudo proposto, que apresenta o 

“Projeto Saúde e Cidadania na Melhor Idade” como o caso em estudo, 

caracterizando-o em sua descrição como um programa social de atendimento ao 

idoso que visa sua saúde, cidadania e qualidade de vida.

Afirmação esta, observada no referenciado capítulo no momento em que 

discorre sobre seus objetivos, declarando que “ O projeto “Saúde e Cidadania na 

Melhor Idade” procura consolidar a construção de um novo projeto social para a 

terceira idade, mediante uma proposta de trabalho que proporcione o 

desenvolvimento das potencialidades físicas, fisiológicas e psicológicas do 

participante; como também a aquisição de novos conhecimentos e a compreensão 

da importância da participação social na busca de alternativas para o resgate da 

cidadania e conseqüentemente melhoria da qualidade de vida.” 

QUESTÃO Nº 9 

Com relação à pergunta número 09 que questiona se as atividades do 

Projeto propiciam a restauração do ânimo e um relaxamento para enfrentar as 

obrigações do cotidiano, os entrevistados escolhidos responderam que as atividades 

realizadas no projeto promovem situações benéficas para o desenvolvimento das 
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tarefas diárias tais como: a cura do stress; a restauração do físico, do humor e da 

disposição; um aumento de energia e do vigor bem como um maior descanso para o 

corpo; a renovação, leveza e um relaxamento da mente e do corpo para voltar ao 

trabalho.

Estas constatações podem ser observadas em declarações realizadas pelos 

entrevistados a seguir apresentadas: 

Respondente nº 1 

Promovem, a maioria das atividades daqui tem um valor especial para mim. 
[...] Eu posso dizer assim, saio daqui curada do stress, da vida diária que a 
gente leva. 

Respondente Nº 2 

[...] eu chego em casa animadíssima para continuar o dia e ao mesmo 
tempo relaxa e deixa o stress da gente aqui, guardadinho no CEFET. 

Respondente Nº 3 

Sim, restaura a questão física, do humor, a questão da disposição para 
continuar o dia de trabalho. É sempre muitíssimo bom, eu acho bom. 

Respondente Nº 4 

Sim, aumenta a energia pra tudo, pra todas as minhas atividades fora do 
projeto né. E eu me sentia mais descansada também.

Respondente N º5 

[...] quando eu venho aqui eu durmo tranqüilamente, e isso é excepcional, 
pois não acontecia com a minha vida. E aí eu fico preparada pra o dia, 
revigorada.

Respondente N º6 

Com certeza, quando eu ia para o projeto eu saía como se estivesse mais 
leve, mais solta entendeu? A mente mais livre entendeu? Eu me sentia 
muito bem pra voltar para o trabalho, me sentia revigorada.

Deste modo, verifica-se por meio das citações acima apresentadas, que as 

atividades do Projeto ao restaurarem o ânimo e as energias bem como ao 
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promoverem aos seus participantes um relaxamento para enfrentar com vigor as 

obrigações presentes quer seja no trabalho, quer seja na vida diária, podem ser 

contextualizadas na função do fenômeno do lazer relacionada ao “Descanso”.

Dumazedier (1976) confirma a declaração acima efetuada, ao afirmar que 

quanto à função de descanso relacionada ao fenômeno do lazer, esta tem por 

objetivo a liberação da fadiga, no qual o lazer é considerado um reparador das 

deteriorações físicas e nervosas provocadas pelas tensões resultantes das 

obrigações cotidianas e do trabalho. Nesse sentido, o autor acrescenta que, apesar 

de ter ocorrido uma melhoria na execução das tarefas físicas, o ritmo da 

produtividade nas ações do dia-a-dia e a complexidade das relações industriais na 

atual sociedade contemporânea, assim como a distância existente nas grandes 

cidades entre o local de trabalho e a habitação, faz com que cada vez mais o 

homem necessite de um aumento de repouso. 

Realizando ainda a ressalva de que na função de descanso do lazer “[...] o 

indivíduo se libera a seu gosto da fadiga descansando, [...].” (DUMAZEDIER, 1979, 

p. 91). 

Corroborando com a afirmação de Dumazedier, Marcellino (2000) 

acrescenta que entende como função do lazer “[...] o descanso físico como o 

mental.” (MARCELLINO, 1995, p.25). Nesta conjuntura, o autor ainda acrescenta 

que o lazer não pode ser visto apenas sob a visão funcionalista da relação trabalho-

lazer. Entretanto, Marcellino (1995) concorda que a função reparadora do trabalho 

associada ao lazer é existente, mas enfatiza que esse fenômeno possui encargos 

muito mais abrangentes do que somente descansar e reparar as energias.

Sob essa ótica, Marcellino (2002) aduz a ênfase que é dada na atualidade 

no fator de “compensação” das atividades de lazer vistas como uma oposição entre 

o trabalho alienado, mecânico, fragmentado e especializado e a realização 

individual, no qual o lazer compensaria a insatisfação e a alienação do trabalho, 

manifestando seus valores dentro de uma abordagem “compensatória”.

QUESTÃO N 10 

Quanto à questão número 10 que indaga sobre a existência, nas atividades 

do Projeto, de momentos prazerosos, alegres e descontraídos que propiciam uma 

mudança na rotina, os respondentes declararam que a participação nas atividades 
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do programa promovem: uma convivência que traz alegria, descontração e 

renovação do astral; a sensação de felicidade e alegria; uma renovação do humor; e 

a oportunidade de fugir da rotina. Como pode ser evidenciado nas seguintes falas: 

Respondente Nº 1 

Ah sim, aqui com essa convivência eu tenho muito valor, eu acho que me 
encontro [...]. Essa convivência traz uma alegria, uma descontração, 
levanta totalmente o astral. É uma quebra na rotina. 

Respondente Nº 2 

Sim, com certeza, [...] enfim o humor restaura. A rotina, deixa de ser uma 
rotina, a rotina é boa, muda para melhor.[...].

Respondente Nº 3 

Favoreceu sim, é muito bom, eu me sentia muito feliz, alegre, fiz novas 
amizades. Eu acho que lá é tudo para a terceira idade, a gente muda de 
vida.

Respondente Nº 4 

Sim, com certeza, porque quando eu chego aqui vou já sentindo um clima 
de alegria, o encontro com as colegas. Me sinto feliz e saio daqui pra casa 
outra pessoa. 

Vale salientar que o projeto também permite aos alunos entrevistados 

momentos de prazer e ludicidade no ato de brincar nas atividades; e uma terapia por 

meio das atividades realizadas. Fato exposto nas seguintes afirmações: 

Respondente Nº 1 

Sim, vivo alegre o tempo todo, em todas as atividades eu tô alegre, 
brincando, parece até que eu to em casa. 

Respondente Nº 2 

[...] Então eu digo que aqui, o Projeto, é meu parque de diversão. 

Respondente Nº 3 
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Com certeza, [...]. É uma terapia né, eu me sentia muito bem e sentia 
alegria em ir pra lá. A gente não vai para um lugar se não gostar né?

Respondente N º4 

Sim, aqui a gente fica mais... Eu sinto a vida mais prazerosa e esqueço os 
problemas do dia-a-dia.

Sendo assim, verifica-se nas expressões construídas pelos entrevistados do 

presente trabalho, que as atividades realizadas no Projeto promovem momentos 

prazerosos, alegres e descontraídos, que propiciam ao indivíduo uma mudança na 

rotina vivenciada no dia-a-dia, o que vem a corroborar com a afirmação de que a 

função do lazer relacionada ao “Divertimento” está presente nas ações do referido 

Projeto.

Declaração esta ratificada por Dumazedier (1976), ao enfatizar que o 

divertimento, a recreação e o entretenimento são funções do lazer que tem por 

objetivo amenizar a fadiga e o tédio, oriundos da monotonia causada pelas tarefas 

alienantes realizadas pelo homem contemporâneo, os quais conduzem-no a um 

sentimento de privação e à necessidade de ruptura com o universo cotidiano. 

O autor ainda acrescenta que o lazer pode constituir-se 

[...] um fator de equilíbrio, um meio de suportar as disciplinas e as coerções 
necessárias à vida social. Daí a busca de uma vida de complementação, 
de compensação e de fuga por meio do divertimento e evasão para um 
mundo diferente, e mesmo diverso, do enfrentado todos os dias. 
(DUMAZEDIER, 1976, p. 33). 

Marcellino fortalece o pensamento de Dumazedier elucidando que entende 

por função do lazer “[...] o divertimento, como superação da monotonia cotidiana 

verificada nas tarefas obrigatórias; [...].” (MARCELLINO, 1995, p.25). Assim, distrair-

se e recrear-se são importantes funções do lazer que conduzem o indivíduo à um 

sentimento de prazer e satisfação. (MARCELLINO, 2002). 

QUESTÃO Nº 11 

Sobre a questão número 11 relacionada à utilidade e ao aprendizado que os 

conhecimentos adquiridos nas aulas do Projeto podem possibilitar aos alunos que as 

freqüentam, os respondentes declararam que as aulas ministradas pelo programa 
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propiciam a aquisição de novos conhecimentos, promovendo desenvolvimento e 

aprendizado; ativam a mente e são úteis para o dia-a-dia; permitem aprender coisas 

novas e uma sensação de realização intelectual, ao se deparar com os avanços e 

inovações tecnológicas como o computador e a Internet; são muito úteis para a 

comunicação, principalmente ao viajar e se deparar com novas línguas; e, por fim, 

exercitam e ativam a memória. Constatações observadas nas seguintes citações 

realizadas pelos alunos entrevistados: 

Respondente N º 1 

Totalmente, as aulas de computação, eu não tinha o mínimo conhecimento 
de informática e elas me ajudaram muito. [...]. Traz um desenvolvimento, 
mostra um outro lado, mais um alento e um aprendizado. 

Respondente Nº 2 

Muito útil. [...]. Lá é muito bom para a mente, a gente fica com a mente 
mais ativa, mais descontraída.

Respondente N º3 

Certamente [...], eu cheguei aqui e participei de muitas aulas de espanhol. 
Não fico praticando, mas quando precisa eu sempre entendo alguma coisa 
e falo alguma coisa. E a questão da informática também [...], quando eu 
cheguei no curso de informática eu era zero, não entendia nada, só ligar e 
desligar a tomada. Hoje o que eu precisar eu consigo fazer, não tanto, mas 
já desenvolvi bastante. O que eu preciso fazer no computador eu aprendi 
aqui, entendeu? 

Respondente Nº 4 

Com certeza, foi tão útil que eu cheguei a viajar e o que eu aprendi de 
inglês eu utilizei na viagem. [...]Principalmente no inglês, porque é muito 
importante que a gente saiba um pouquinho de outra língua estrangeira, 
porque quando se viaja não se fica totalmente perdida, a gente sabe se 
desenrolar.

Respondente Nº 5 

São, são bastante úteis porque a cada dia a gente renova né. [...]E as 
aulas de tricô, de crochê, a gente fazia cada trabalho né que ficava a coisa 
mais linda. Todos os trabalhos são muito bons, eu me sentia realizada com 
aqueles trabalhos que a gente fazia lá. 

Respondente Nº 6 
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Claro, meus netos sabem inglês, espanhol meu filho sabe, e de vez em 
quando eles conversam entre eles. [...]. Eu fazia francês e espanhol e hoje 
em dia todo mundo sabe falar línguas, meus netos todos falam porque 
fizeram curso. Então a gente fica muito diminuída perante eles, e se tu 
sabes um pouquinho já é o bastante. 

Respondente Nº 7 

[...] eu prefiro ler aqui, porque exercita mais minha memória e eu ando meio 
esquecida. Então pra ativar minha memória eu prefiro ler um livro [...]. 

Por conseguinte, verifica-se segundo as citações acima apresentadas, que 

as aulas oferecidas pelo Projeto ao propiciarem aos alunos não só um aprendizado 

de novos conhecimentos e um crescimento pessoal, como também a oportunidade 

de utilizá-los em situações da vida diária, podem ser entendidas como atividades de 

lazer, pois as mesmas se contextualizam na função de “Desenvolvimento Pessoal” 

que o fenômeno do lazer apresenta em sua abordagem teórica, segundo a ótica dos 

autores à seguir destacados. 

Para Dumazedier (1979), a função de lazer referente ao desenvolvimento 

pessoal, ou seja, ao desenvolvimento da personalidade, incita o indivíduo a adotar 

atividades ativas, utilizando as diversas fontes de informação existentes. 

Ressaltando ainda, sob a ótica do autor, que quanto à função de desenvolvimento 

pessoal do lazer, essa pode criar e propiciar novas formas de aprendizagem 

voluntária à serem praticadas durante toda a vida, contribuindo assim, para o 

surgimento de condutas inovadoras e criadoras. O autor ainda ressalta que no lazer 

“[...] o indivíduo pode desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua 

participação social voluntária ou sua capacidade criadora.” (DUMAZEDIER, 1976, 

p.34).

Nesse sentido, Camargo (1992, p. 27) define o lazer como 

[...] um conjunto de atividades gratuitas, prazerosas, voluntárias e 
liberatórias, centradas em interesses culturais, físicos, manuais, 
intelectuais, artísticos, associativos e turísticos, realizadas num tempo 
roubado ou conquistado historicamente sobre a jornada de trabalho 
profissional e doméstico e que interfere no desenvolvimento pessoal e 
social do indivíduo. 

Referente à função do desenvolvimento pessoal relacionada ao lazer, 

Marcellino (2000) evidencia que, na prática das vivências de lazer, ocorre “[...] o 
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desenvolvimento da personalidade [...].” (MARCELLINO, 1995, p.25), Sob esta ótica, 

o autor enfatiza que o lazer pode ser visto com um cunho não só prazeroso e 

satisfatório, mas também sob um aspecto educativo, pois este permite ao indivíduo, 

através da prática de suas atividades, o seu desenvolvimento pessoal e social, 

oferecendo oportunidades privilegiadas de uma retomada de percepção e reflexão 

sobre as pessoas e as realidades nas quais estão inseridas. 

Ao ressaltar o lazer como um veículo privilegiado de educação, Marcellino 

(2002, p.40) admite que a “[...] importância do lazer na vida moderna significa 

considerá-lo como um tempo privilegiado para a vivência de valores que contribuam 

para mudanças de ordem moral e cultural.”

Nessa conjuntura, ao tratar do desenvolvimento pessoal, o autor ressalta o 

sentido desse fenômeno de contribuir para a compreensão da realidade por meio do 

aguçamento da sensibilidade ao nível pessoal e pelo incentivo ao auto-

aperfeiçoamento. (MARCELLINO, 2002). 

QUESTÃO Nº 12 

No que diz respeito à questão número 12 que pergunta sobre a criação de 

novas amizades e relacionamentos no Projeto, os respondentes afirmaram, em sua 

totalidade, que o programa propiciou a formação de um círculo de amizades e 

relacionamentos. Tal fato pode ser analisado nas falas a seguir destacadas: 

Respondente N º1 

Sem dúvida, trouxe uma leva de amizades que a gente nem pensava assim 
eu encontrar, adquirir um dia.[...]. 

Respondente Nº 2 

Mil amizades, mil pessoas conhecidas, eu gosto muito de todas elas. 

Respondente N º3 

Com certeza, eu aqui tive não somente relacionamentos de amizade, mas 
quase pra mim é como se fosse minha segunda família. 

Respondente Nº 4 
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Sim, boas, ótimas amizades permitiu, já que sou muito sozinha... Meu 
marido morreu e não tenho filhos.

Respondente Nº 5 

Com certeza, não tem o que discutir. Conheci várias pessoas lá e aonde a 
gente se encontra se conhece, se cumprimenta. Estreitou mais meus laços 
de amizade. 

Desta forma, constata-se que o Projeto, ao proporcionar aos seus alunos a 

formação de novas amizades e relacionamentos, situação exposta nas citações 

acima descritas, possui a presença, em suas atividades, da função de lazer 

relacionada ao “Desenvolvimento Social”.

Pois segundo Dumazedier (1979), as vivências de lazer permitem ao 

indivíduo uma participação social maior e mais livre; novas possibilidades de 

integração voluntária à vida de agrupamentos recreativos, culturais e sociais; a 

prática de uma cultura desinteressada do corpo, da sensibilidade e da razão; e o 

desenvolvimento livre de atitudes relacionadas tanto ao seu próprio espaço quanto 

ao espaço social no qual está inserido. O autor ainda acrescenta que o lazer propicia 

ao indivíduo uma “[...] participação social voluntária [...] após livrar-se ou 

desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais.” (DUMAZEDIER, 

1976, p.34). E suscita “[...] comportamentos livremente escolhidos e que visem ao 

completo desenvolvimento da personalidade, dentro de um estilo de vida pessoal e 

social.” (DUMAZEDIER, 1976, p. 34). 

Já Marcellino (1995, p.25) fortalece tal afirmação, ressaltando que “[...] o 

lazer promove o desenvolvimento social do indivíduo. Favorecendo assim novas 

oportunidades de relacionamentos, e mudanças significativas de atitudes em direção 

á uma maior sociabilidade. (MARCELLINO, 2000). 

Sobre o desenvolvimento social, Marcellino (2002) acrescenta que o lazer 

propicia ao indivíduo o reconhecimento das responsabilidades sociais assim como a 

oportunidade de contatos primários e de desenvolvimento de sentimentos de 

solidariedade.

Sendo assim, observa-se por meio das perguntas efetuadas e aplicadas aos 

entrevistados relacionadas às questões número 08, 09, 10, 11 e 12, que as 

atividades do Projeto ao proporcionarem descanso, divertimento e desenvolvimento 
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social e pessoal aos seus participantes, contemplam as funções que caracterizam 

uma vivência de lazer, sendo consideradas, portanto, como atividades de lazer.

Tal afirmação encontra-se em evidência na fala de Marcellino (2000), ao 

elucidar que o descanso e o divertimento são possibilidades de lazer, mas que além 

destas existe também a possibilidade do lazer visto com um cunho não só prazeroso 

como também educativo, pois este permite ao indivíduo, através da prática de suas 

atividades, o seu desenvolvimento pessoal e social. 

Por conseguinte, Marcellino (1995) destaca que comumente os valores mais 

atribuídos ao lazer são o divertimento e o descanso, o que não significa descartar a 

possibilidade do desenvolvimento pessoal e social. 

Dumazedier (1976, p. 34), ao discorrer sobre o lazer enfatiza 

O lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se 
de livre e espontânea vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, 
recrear-se e entreter-se, ou ainda, para desenvolver sua informação ou 
formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua 
capacidade criadora [...]. 

Nesse sentido, o autor acrescenta que no lazer 

[...] o indivíduo se libera a seu gosto da fadiga descansando, do tédio 
divertindo-se, da especialização funcional desenvolvendo de maneira 
interessada as capacidades do seu corpo ou de seu espírito. Este tempo 
disponível não é o resultado de uma decisão do indivíduo; é, 
primeiramente, o resultado de uma evolução da economia e da sociedade. 
(DUMAZEDIER, 1979, p. 91). 

Dumazedier (1976) ao abordar essa questão, ainda declara que as três 

funções do lazer são solidárias, estão sempre intimamente unidas umas as outras, e 

acham-se presentes em graus variados, em todas as situações e em relação à todos 

os indivíduos, podendo “[...] manifestar-se uma de cada vez ou simultaneamente na 

mesma situação de lazer.” (DUMAZEDIER, 1976, p.34) 

Por conseguinte, convém ressaltar que as funções do lazer de descanso, 

divertimento e desenvolvimento pessoal e social, acima evidenciadas no processo 

de análise e discussão dos resultados da pesquisa efetuada, também correspondem 

às subcategorias relacionadas à categoria do lazer, que se encontram no quadro 

esquemático de análise da metodologia do estudo em desenvolvimento. 
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QUESTÃO Nº 13 

Quanto a questão número 13 que indaga sobre as sensações que os alunos 

freqüentadores do Projeto percebem em seu corpo, após a realização das aulas de 

atividades físicas oferecidas pelo programa, os entrevistados responderam que a 

prática das referidas atividades físicas promovem no corpo: mais agilidade, energia e 

força muscular; relaxamento, descanso, ânimo e alegria; ausência de dores e saúde 

física; maior auto-estima com relação a aparência física; vigor e disposição física; 

enrijecimento muscular e conseqüente diminuição da flacidez; e maior disposição 

para se alimentar, fato exposto nas seguintes observações efetuadas pelos alunos. 

Respondente N º1 

É uma sensação de leveza, de mais agilidade sabe. A gente está pronta 
para enfrentar o mundo. 

Respondente Nº 2 

Ah, eu sinto que fico mais relaxada e ao mesmo tempo animada, alegre, 
descansada, relaxada completamente. Me sinto muito bem. 

Respondente N º3 

É tanto que eu tinha muitas dores no corpo e a partir do momento que eu 
comecei a praticar atividade física, eu melhorei 100%. É tanto que hoje eu 
não reclamo de dores nas pernas, dores na coluna... Após as aulas, me 
sinto bem revigorada, sem dores, e saio daqui leve e solta. 

Respondente Nº 4 

Antes, quando eu comecei a fazer as aulas, eu era cansado, quando 
terminava tinha tonteira por causa da pressão. Hoje, depois das aulas, eu 
me sinto leve, bem e me sinto mesmo com toda saúde. 

Respondente N º 5 

A melhora é 200%, eu não me olhava no espelho antes. Agora eu me olho 
no espelho, quando eu chego daqui em casa tomo um banho e me olho no 
espelho. Antigamente eu tinha vergonha disso. 

Respondente N º 6 



98

Eu percebo que eu fico mais leve, mais leve solta, mas, além disso, eu 
sinto mais assim a parte de flacidez, enrijecimento dos músculos, mais 
flexibilidade. Fico com o meu corpo muito mais leve e fico mais de bem 
comigo mesmo, porque eu fico como corpo mais endurecido, com menos 
flacidez. Até pra alimentação eu noto que eu fico mais disposta pra me 
alimentar melhor, pra manter esse contato da ginástica com o corpo e com 
a alimentação.

Por conseguinte, a realização das referidas atividades físicas do projeto 

também propiciam sensações de leveza, soltura e bem-estar corporal, situação 

verificada nas afirmações elencadas abaixo: 

Respondente N º1 

Eu me sinto mais leve, mais solta, mais assim... Mais ágil para tudo. 

Respondente Nº 2 

Ah, eu sentia um relaxamento não é, e um bem-estar total, um bem-estar 
muito bom. 

Neste sentido, conforme elencados nas afirmações supracitadas, a prática 

das atividades físicas do “Projeto Saúde e Cidadania na Melhor Idade”, ao oferecer 

aos alunos entrevistados condições que propiciam uma melhoria da auto-estima, um 

maior desenvolvimento das aptidões físicas, bem como sensações de prazer, 

alegria, etc., possibilitam aos seus participantes a aquisição de satisfação e 

conseqüentemente de um maior e melhor bem-estar físico e psicológico no seu 

cotidiano.

Sob essa ótica, Deps (1993) enfatiza que a atividade física, para ser 

significativa, deve trazer satisfação, e observa que as atividades físicas, ao 

possibilitarem a vivência de sentimentos de prazer e satisfação, são intrinsecamente 

recompensadoras, podendo proporcionar não só um bem-estar físico como também 

um bem-estar psicológico ao indivíduo que se encontra nesta fase da vida. 

Já Meirelles (1997) ressalta que a pratica de atividades físicas nesta fase da 

vida pode propiciar, por meio de práticas prazerosas e educativas, não só a criação 

psicológica de um clima descontraído, como também, uma desmobilização das 

articulações, aumento do tônus muscular, bem-estar físico, autoconfiança, etc. 

Acrescente-se a essa reflexão o pensamento de Berlezi e de Rosa (2003, p. 

93), os quais salientam que 
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A atividade e aptidão física têm sido associadas ao bem-estar, à saúde, e à 
qualidade de vida das pessoas em todas as faixas etárias, principalmente 
na meia-idade e na velhice, quando os riscos potenciais de inatividade se 
materializam levando à perda precoce de vidas. 

Argumentando ainda neste sentido, os autores supracitados evidenciam que 

exercícios físicos realizados de forma regular podem auxiliar no controle do peso 

corporal e no desenvolvimento e manutenção de ossos, músculos e articulações 

saudáveis; ajudar os indivíduo a manter a força, o equilíbrio e a mobilidade, 

reduzindo a promoção de quedas nesta idade; e sobretudo, promover o bem-estar 

psicológico e a auto-estima neste período da vida. (BERLEZI e de ROSA, 2003). 

Por fim, nesta conjuntura, Okuma (1998) afirma que os efeitos da atividade 

física sobre o bem-estar do idoso estão presentes “[...] nas sensações corporais 

agradáveis como conforto, relaxamento e ausência de dores e de cansaço; [...].” 

(Okuma, 1998, p.140).

Desta forma, Okuma (1998) ainda evidencia que a atividade física em prol 

do bem-estar do idoso, propicia, por meio da motilidade primordial, fator que 

predispõe a ação, uma vida com mais qualidade e sentido, pois permite a este 

indivíduo a possibilidade de desfrutar de novas experiências, emoções e relações 

pessoais advindas desta capacidade, que pode ser obtida por meio de uma vivência 

prazerosa da prática de atividades físicas.

QUESTÃO Nº 14 

Na pergunta número 14 que aborda a questão da saúde dos entrevistados, 

ao indagar sobre problemas de saúde que os mesmos poderiam apresentar no ato 

de entrada do Projeto, e a possibilidade de terem obtido alguma melhora com 

relação à esses problemas, com a realização das atividades físicas oferecidas pelo 

programa, os respondentes afirmaram, em sua totalidade, que a prática das 

vivências físicas do Projeto possibilitaram melhorias em diversos problemas 

adquiridos com a idade tais como: osteoporose, bursite, diabetes, hipertensão 

arterial, dores nos joelhos devido a osteoporose, desequilíbrio nas taxas de 

triglicerídeos e colesterol, artrose, artrite, osteopenia, escoliose, dores lombares, 

depressão e síndrome do pânico e artrite reumatóide, como pode-se averiguar nas 

seguintes afirmações: 
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Respondente N º1 

Propiciaram sim. Em relação à bursite, eu hoje me sinto curada, nunca
mais ela me apresentou nenhum problema. E também até a osteoporose 
mesmo, eu sinto que o exercício, a força né, o contato com o solo, eu acho 
que tem me ajudado muito. 

Respondente Nº 2 

Olhe, eu sou diabética há 22 anos, eu sou hipertensa e estou com começo 
de osteoporose. Então, aquelas atividades físicas eram maravilhosas pra 
mim né. Eu me sentia muito bem fazendo elas [...]. 

Respondente Nº 3 

Quando eu cheguei no Projeto há 5 anos atrás eu sentia umas dores 
terríveis nos joelhos que nem conseguia subir uma escada direito, e eu vim 
também porque os médicos disseram que eu estava com osteoporose.[...]. 
Hoje minhas pernas estão perfeitinhas, sobem e descem e não têm 
nenhum problema. E a questão da osteoporose eu parei de tomar a 
medicação [...], não tenho nenhum problema. Deixei de tomar também um 
remédio de pressão que eu sempre tomava. [...]. Tudo certo, tudo OK, 
inclusive aquelas coisas de taxas de triglicerídeos, colesterol e até o 
remédio de pressão. E no cardiologista eu fiz o limite máximo da esteira. 

Respondente Nº 4 

Sim, eu tinha artrose, artrite e osteoporose também. E as atividades físicas, 
sobretudo a natação, a ginástica também, eu melhorei muito. Fiz 
fisioterapia, mas completei com as atividades físicas de lá do Projeto. 
Melhorei, não sinto mais nada agora. 

Respondente Nº 5 

Sim, com certeza. Esses exercícios que eu to fazendo aqui, tanto na 
ginástica e com a hidro e o alongamento, eu to sentindo bastante melhoras. 
Porque eu tinha problema de escoliose e com as atividades, eu não to mais 
sentindo essas dores, esse mal estar, essas dores lombares que eu sentia 
em casa. 

Respondente Nº 6 

Sim, eu tive depressão durante 6 anos que culminou com a síndrome do 
pânico... É uma doença horrível, é muito seria. E a atividade física é muito 
boa [...]. Melhora muito a saúde, sim, e a gente também relaxa e se 
diverte... E isso é muito bom pra que tem depressão.



101

Respondente Nº 7 

Bem, como se fala que toda doença reumática é da idade, eu tenho artrite 
reumatóide e tenho recomendação médica pra praticar atividade física. 
Inclusive hidroginástica e as atividades todas que eu fazia no Projeto. 

Sendo assim, pode-se constatar, de acordo com as citações dos 

entrevistados, que a prática das atividades físicas do Projeto possibilitam uma 

melhora e até mesmo cura em certos problemas e transtornos de saúde 

relacionados à idade que os alunos apresentavam no ato do ingresso ao programa. 

Portando, pode-se concluir que o Projeto, ao permitir uma transformação física, 

fisiológica e mental relacionada à melhoria da saúde, é um programa que por sua 

vez pode propiciar aos seus participantes um bem-estar.

Tal afirmação encontra-se evidenciada por Berlezi e de Rosa (2003), ao 

declararem que “A atividade física adotada regularmente ao longo da vida é um dos 

fatores que promovem um aumento na expectativa de vida do indivíduo, de forma 

produtiva e independente.” (BERLEZI  e de ROSA, 2003, p. 93); acrescentando 

ainda

 A atividade e aptidão física tem sido associadas ao bem-estar[...] A aptidão 
física é a própria aptidão para a vida, pois inclui elementos considerados 
fundamentais para uma vida ativa, com menos riscos de doenças pela 
inatividade e perspectiva de uma vida mais longa e autônoma.

Neste sentido, Berlezi e de Rosa (2003) ressaltam que um estilo de vida 

ativo permeado de exercícios físicos regulares tem um importante papel na 

prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares degenerativas e pode reduzir 

o risco de morte prematura por diversas causas, reduzindo também a sensação de 

depressão e ansiedade, promovendo assim um bem-estar psicológico nesta fase da 

vida.

As reflexões acima tecidas são fortalecidas por Okuma (1998), ao declarar 

que os efeitos da atividade física sobre o bem-estar do idoso se fazem presentes em 

situações tais como: “[...] alteração de quadro de doenças, com supressão ou 

diminuição do uso de medicamentos.” (OKUMA, 1998, p.140). Neste contexto, Deps 

(1993), acrescenta que a atividade física tem implicações diretas sobre a qualidade e 

a expectativa de vida, tendo também efeitos terapêuticos e preventivos sobre as 

reações ao stresse e à doença. 
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 Corroborando com tais afirmações, Meirelles (1997) evidencia que a prática 

de atividades físicas pode promover uma melhoria da respiração, intensificação da 

circulação sanguínea e estimulação do sistema cárdio-respiratório, além de ser um 

meio de cura para a depressão e circunstâncias de medo, vazios, decepções, 

aborrecimentos, tédio e solidão. 

QUESTÃO Nº 15 

Na questão número 15 que discorre sobre a ocorrência de alguma mudança 

no que tange a realização das tarefas cotidianas dos alunos freqüentadores do 

Projeto, após o ato de realizar de forma contínua e constante as atividades físicas do 

Projeto, os idosos responderam que a prática das atividades físicas oferecidas pelo 

programa, permitiram a aquisição e a melhoria de algumas qualidades que 

contribuíram positivamente para o desenvolvimento das tarefas e trabalhos do 

cotidiano, tais como: força, agilidade, flexibilidade, leveza corporal, disposição, 

coragem, energia, ânimo, vigor, prazer, ausência de dores, saúde, raciocínio, 

sensação de juventude, bem como um despertar do corpo para o movimento e a 

realização das tarefas do dia-a-dia, como  pode ser observado nas declarações 

abaixo realizadas: 

Respondente N º1 

Com certeza, por que após a prática desses exercícios eu me sinto mais 
forte e com mais agilidade para realizar essas tarefas. Eu tenho mais força. 

Respondente Nº 2 

Ah, com certeza, melhorava bastante. Quando eu saía de lá eu me sentia 
uma menina né. Disposta a fazer tudo, com bem disponibilidade, com mais 
coragem, mais energia. O projeto é bom demais. 

Respondente Nº 3 

Mais disposição, mais ânimo, mais coragem e melhor raciocínio para 
administrar. Porque às vezes a gente vai fazer esses serviços e não está 
com muita vontade. E aí você administra o dia, o tempo, os horários e faz 
tudo com mais prazer e rapidez.

Respondente Nº 4 
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Sim eu, eu melhorei bastante, eu me sinto mais disposta, com mais prazer 
em fazer tarefas em casa. Porque... Até porque eu melhorei bastante das 
dores que tinha, e isso tudo ajuda a melhorar também o meu 
desenvolvimento nas minhas tarefas.

Respondente Nº 5 

Com certeza, porque apesar de eu não gostar de fazer tarefas de casa, 
mas fiquei muito mais solta, mais leve, mas flexível pra fazer minhas 
atividades que é principalmente cuidar do jardim. Mas agachar, se 
movimentar, lavar banheiro, passar pano, fazer jardinagem, que eu gosto 
de fazer, com certeza as atividades físicas do Projeto melhoram muito pra 
fazer tudo isso.

Respondente Nº 6 

Bem, essas atividades domésticas eu sempre parcialmente exercitei. 
Porém, como eu já frizei, eu entrei com sessenta anos no Projeto, hoje 
estou com sessenta e oito e eu não sinto, eu não senti o passar dos anos. 
Acredito que foi por conta das atividades que eu exerci aqui.

Respondente Nº 7 

Eu dirijo, eu caminho também, então eu me sinto com condições de 
exercer qualquer atividade física. E a ginástica com certeza incentiva muito 
o corpo da gente não é, é um despertar pra você se movimentar, porque eu 
estava me sentindo muito parada e eu disse eu não vou agüentar ficar 
assim se não meu corpo vai parar. 

Por conseguinte, no que tange às tarefas realizadas no cotidiano, os alunos 

do projeto declararam que a prática das atividades físicas do programa permitiram 

não só uma maior facilidade na realização das mesmas ,como também  a vivência 

de situações antes não mais executadas. Fato comprovado nas afirmações abaixo 

apresentadas:

Respondente N º1 

Melhoravam bastante porque me sentia muito disposta, me sinto mais 
disposta até hoje. Não amanhecia assim, toda entrevada, porque eu fazia 
minhas ginásticas, minhas atividades, então eu me sentia como uma 
criança pra pegar, por exemplo, um objeto num lugar mais alto.[...]. 

Respondente Nº 2 
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Antes eu tinha sempre que pagar alguém pra fazer as coisas pra mim, 
atualmente eu faço e faço muito bem feito e não me canso, me sinto 
excelente.

Desta forma, ao verificar que a prática das atividades física do Projeto 

possibilita aos idosos agir de maneira mais autônoma e independente, no que diz 

respeito às tarefas e situações a que se expõem no cotidiano de suas vidas, 

podendo até mesmo realizá-las com mais facilidade e disposição física devido ao 

aumento da mobilidade e de algumas aptidões físicas que o movimento pode 

propiciar. Constata-se que o Projeto, neste contexto evidenciado, é um programa 

que estimula o bem-estar aos seus alunos. 

Nesta conjuntura, Okuma (1998) confirma tal declaração ao destacar que os 

efeitos da atividade física sobre o idoso ultrapassam o referencial de mais saúde e 

maior aptidão física, pois nesta idade, verifica-se que a ênfase maior é dada pela 

“[...] nova relação que o idoso passa a ter consigo, com o ambiente, com o outro e 

com a vida, ao se perceberem mais saudáveis e/ou em melhores condições físicas.” 

(OKUMA, 1998, p.139).

Sob esta ótica, Okuma (1998) acrescenta que os efeitos das atividades 

físicas sobre a nova relação do idoso com o mundo e com o cotidiano, associam-se 

as novas possibilidades do uso do corpo. A recuperação de tais possibilidades 

levam o homem na idade madura ao sentimento de liberdade em relação a suas 

ações no mundo, no qual a atividade física, contextualizada na questão da qualidade 

de vida, ultrapassa os efeitos da saúde, atingindo a dimensão existencial do ser 

idoso.

Sendo assim, Okuma (1998, p.140) afirma que os efeitos da atividade física 

sobre o bem-estar do idoso estão presentes “[...] na disposição geral; na melhora da 

aptidão física e no desempenho das atividades diárias; [...].” A autora ainda ressalta 

que tal situação conduz o idoso ao resgate da condição de eficiência, autonomia e 

independência, levando-o a ser novamente ativo e aberto para o mundo.

 Portanto, verifica-se por meio das questões de números 13, 14 e 15 

respondidas pelos entrevistados, que as atividades físicas de lazer do “Projeto 

Saúde e Cidadania na Melhor Idade” proporcionam bem-estar aos alunos idosos que 

participam desse programa. E, por conseguinte, ao propiciarem bem-estar, tais 

atividades podem ser consideradas como um instrumento de promoção da melhoria 

da qualidade de vida destes idosos, já que o bem-estar, segundo os autores 
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evidenciados pelo estudo em questão, é um fator imprescindível no que tange a 

busca e aquisição de uma vida com qualidade.

Essa afirmação pode ser enfatizada por meio do pensamento de Néri (1993, 

p. 12-13), ao destacar que 

Atualmente, qualidade de vida na velhice, bem-estar psicológico, bem-estar 
percebido, bem-estar subjetivo e, mais recentemente, envelhecimento 
satisfatório ou bem-sucedido são expressões tidas como equivalentes. 
Formam um construto global, referenciado a diversos pontos de vida sobre 
o envelhecimento como fato individual e social. [...] Envelhecer 
satisfatoriamente depende do delicado equilíbrio entre as limitações e as 
potencialidades do indivíduo o qual lhe possibilitará lidar, em diferentes 
graus de eficácia, com as perdas inevitáveis do envelhecimento. (NERI, 
1993, p. 46). 

A autora em questão ainda acrescenta

A busca de condições e variantes de um envelhecimento bem-sucedido, com boa 
qualidade de vida física, psicológica e social, é mais que um desafio ou ideal 
pessoal e social. Tais questões são também um assunto significativo tanto para a 
ciência quanto para a sociedade. Néri (1993, p.46), 

Por conseguinte, no que diz respeito à questão das atividades de lazer do 

Projeto entendidas como vivências que podem proporcionar uma melhoria na 

qualidade de vida das pessoas idosas que se disponibilizam à praticá-las. Marcellino 

(2001, p.45) enfatiza

Raramente se aborda a questão da possibilidade da vivência de valores 
diferenciados no lazer, que permitiriam alicerçar uma qualidade de vida não 
apenas num fim de semana, num feriado prolongado ou nas férias, sem 
dúvida aspectos muito importantes, mas no cotidiano de nossas vidas, 
mediante a consideração de valores que questionem a própria ordem 
estabelecida.

Acrescentando à esse pensamento, Marcellino (2001) observa que percebe-

se claramente ao se conviver com as pessoas, a importância do lazer como busca 

de significado para suas vidas. Sendo assim, observa-se que a mudança de 

percepção da relevância e do valor do lazer no cotidiano das pessoas pode 

promover mudanças positivas quanto ao aspecto da qualidade de vida. 

Ao abordar esse assunto, Iwanowick (2000) ressalta que quanto à terceira 

idade, o lazer ocupa um espaço significativo na área de Gerontologia, relacionado 

principalmente com o bem-estar e a satisfação. Enfatiza ainda, quanto à esta 

temática, que as pesquisas que envolvem a satisfação de lazer demonstram a sua 
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contribuição significativa ao longo da vida, pois o lazer fornece um foro para as 

interações importantes e significativas para o sentido de bem-estar e 

conseqüentemente melhoria da qualidade de vida. 

Vale salientar, nesse contexto, que o termo “atividades físicas” compõe a 

subcategoria da categoria bem-estar, que se encontra no quadro esquemático de 

análise da metodologia do estudo proposto. 

QUESTÃO Nº 16 

Quanto à pergunta efetuada aos alunos egressos do Projeto sobre quais 

foram os motivos que os levaram a sair do programa, a totalidade dos alunos, ou 

seja, 100% responderam que tais motivos tiveram origens diversas tais como: 

doença do cônjuge, cirurgia, falecimento dos pais, problemas de saúde, problemas 

pessoais e incompatibilidade de horários, situação constatada nas seguintes 

respostas:

Respondente N º1 

Eu tive que sair devido à doença do meu companheiro. 

Respondente Nº 2 

Foi por motivo de cirurgia. 

Respondente N º3 

Foi por causa do falecimento dos meus pais, mas eu vou voltar assim que 
me recuperar viu! 

Respondente Nº 4 

Por motivo de doença, eu tive uma paralisia facial e tive que parar. 

Respondente Nº 5 

Foram problemas pessoais relacionados a mim que infelizmente não posso 
compartilhar.
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Respondente Nº 6 

Eu saí devido à incompatibilidade de horários, mas graças à Deus eu pude 
voltar. 

Sendo assim, denota-se que as causas que conduziram os alunos egressos 

à saída do programa não tiveram nenhuma relação com desistência, desaprovação 

ou desagrado no que tange as atividades e ações compreendidas pelo Projeto, pelo 

contrário, a postura de saída dos alunos associava-se a motivos pessoais alheios ao 

Projeto, o que demonstra e confirma que o Projeto “Saúde e Cidadania na Melhor 

Idade” pode ser considerado uma ação social voltada às demandas do cidadão 

idoso, pois atendia, como comprovado nas entrevistas realizadas, aos interesses e 

necessidades dos alunos egressos, na época de sua participação e estadia no 

mesmo.
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6 CONCLUSÕES

Observa-se que a terceira idade no Brasil constitui-se em um grupo etário 

que vem apresentando um crescimento populacional significativo nestes últimos 

anos. Esta situação advém de conquistas em diversas áreas tais como a 

educacional, a de saúde, a política, etc. Neste sentido, evidencia-se o avanço 

ocorrido na medicina, nos campos da Geriatria e da Gerontologia, que procuram 

prolongar a longevidade com mais saúde e qualidade; na Educação, por meio de 

instituições educacionais, programas e projetos sociais voltados ao atendimento ao 

idoso; e, sobretudo, na política, aonde o tratamento ao idoso, em prol de sua 

cidadania e qualidade de vida, vem sendo enfatizado através de ações e medidas 

tomadas pelo Estado Brasileiro.

Convém ressaltar, nesta conjuntura, que o idoso faz parte de um segmento 

social à parte e especial, pois após a doação de seus anos de juventude e de vida 

adulta e produtiva, e ao cumprimento dos deveres à que todo cidadão é submetido 

em nossa atual sociedade, o mesmo encontra-se aposentado e com um maior 

tempo disponível, entretanto, com uma menor renda salarial advinda da 

aposentadoria, e com certas limitações corporais impostas pelo tempo. Estas 

limitações, oriundas do processo de envelhecimento ocorrido nesse período da vida, 

incidem nas perspectivas biológicas, psicológicas e socioeconômicas do idoso, o 

que restringe suas ações em relação a certas possibilidades e situações 

anteriormente vivenciadas de forma mais ampla e abrangente. 

Nesta situação de demandas, faz-se necessário que o idoso se conscientize 

do contexto social no qual está inserido e reivindique, não só da família e da 

sociedade, como também do Estado, o atendimento aos seus interesses, 

necessidades e expectativas, para que possa exercer sua cidadania e desfrutar de 

um estilo de vida mais saudável. Neste sentido, verifica-se que o Estado brasileiro 

vem apresentando, no transcorrer dos anos, devido principalmente às diversas 

mobilizações sociais realizadas sobre essa questão, uma maior atenção a esse 

grupo etário, promovendo ações e tomando medidas, formuladas e expressas em 

leis e estatutos. Neste contexto, pode-se destacar como de fundamental importância 

a “Política Nacional do Idoso” e o “Estatuto do idoso”. 

Por conseguinte, observou-se nesse estudo que as ações governamentais 

através de políticas sociais como as evidenciadas, estimulam e possibilitam a 
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criação, em instituições educacionais, de projetos e programas sociais que visam em 

seu Projeto Político Pedagógico, atender as demandas que se fazem presentes na 

faixa etária correspondente à terceira idade. Deste modo, convém destacar a 

importância da implantação, pelo CEFET-RN, do “Projeto Saúde e Cidadania na 

Melhor Idade”, já que esse programa, como ratificado na análise e discussão dos 

resultados da pesquisa aplicada pelo estudo, objetiva, por meio das atividades por 

ele oferecidas, a realização de vivências de lazer que possibilitam aos seus 

participantes momentos de prazer e divertimento, descanso e fuga da rotina e 

desenvolvimento pessoal e social, como também a possibilidade de possuir 

sentimentos de satisfação advindos do atendimento de suas expectativas e do bem-

estar físico e psicológico que o Projeto pode proporcionar através da participação de 

suas atividades. 

Neste contexto, verifica-se a constatação pelo trabalho exposto, de que o 

Projeto, ao proporcionar lazer e bem-estar aos seus participantes, contribui para 

uma melhoria na sua qualidade de vida, pois o fenômeno do lazer e a questão do 

bem-estar, como já enfatizado pelos teóricos referendados no estudo, são 

referenciais imprescindíveis no processo de construção de uma vida com qualidade, 

não só nesta faixa etária, mas também nas demais fases da vida. 

Entretanto, destaca-se que a pesquisa realizada tratou-se se um Estudo de 

Caso do Projeto Saúde e Cidadania na Melhor Idade, programa social de 

atendimento ao idoso pertencente ao CEFET-RN. E por ter essa abordagem, 

contemplou somente uma pequena parcela da população de idosos, não 

proporcionando subsídios para um perfil mais abrangente, no que diz respeito ao 

total de idosos da cidade no qual foi efetuado o estudo.

Convém salientar, segundo os dados obtidos na pesquisa efetuada e 

conforme uma análise realizada nas Fichas de Inscrição do Projeto, que os 

participantes do Projeto tratam-se de indivíduos com renda salarial acima de dois 

salários mínimos. Desta forma, observa-se que o Projeto não atinge, em sua função 

social, a classe menos favorecida economicamente, sendo direcionado, em sua 

totalidade, a pessoas possuidoras de uma certa autonomia financeira. 

Constatou-se também, por meio do mesmo processo de averiguação da 

renda salarial acima exposto, que a quantidade de homens participantes do Projeto 

é percentualmente baixa em relação às mulheres. Fato que conduz à reflexão de 

que os preconceitos e obstáculos sofridos pelo sexo masculino nesta faixa etária, no 
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que tange a sua participação em programas voltados ao seu atendimento em prol da 

melhoria da qualidade de vida, são mais condensados e culturalmente evidenciados 

do que no sexo oposto. 

Por sua vez, o Projeto, apesar de ser uma louvável iniciativa do Projeto 

Político Pedagógico do CEFET-RN, não corresponde a uma política pública 

assumida por todas as instituições públicas federais de ensino do Estado. Nesse 

caso, verifica-se quanto ao idoso, que as políticas sociais direcionadas a esse grupo 

etário existem em leis e estatutos formulados pelo governo. Contudo, é visível que a 

sua efetivação deve-se a órgãos, setores e entidades que se sensibilizam e 

procuram atender a certas carências presentes neste segmento da população. Neste 

sentido, há um longo trajeto no que se refere ao cumprimento das políticas sociais 

direcionadas não só a assistência ao idoso, como também a outros grupos sociais 

que necessitam de cuidados, benefícios e atenção em prol de uma vida com 

qualidade, dignidade e cidadania. 

Dando continuidade ao quadro de considerações e observações finais, 

torna-se relevante para uma maior compreensão da pesquisa efetuada no que tange 

aos objetivos propostos, discorrer mais detalhadamente sobre algumas reflexões 

construídas no decorrer do processo de análise e discussão dos resultados. 

Verifica-se primeiramente, como sugerem as respostas advindas da 

pesquisa aplicada, que o “Projeto Saúde e Cidadania na Melhor Idade”, ao atender 

aos interesses e necessidades de seus participantes ao procurá-lo, supre as 

expectativas que os mesmos tinham com relação ao programa e pode, desta forma, 

ser considerado um programa social que visa ao atendimento das demandas do 

idoso, situação que é enfatizada e por sua vez ratificada no capítulo 5 do estudo 

proposto e que apresenta considerações sobre o “Projeto Saúde e Cidadania na 

Melhor Idade”, caracterizando-o, em sua descrição, como um novo projeto social de 

atendimento à terceira idade, cuja proposta de trabalho procura proporcionar não só 

o desenvolvimento das potencialidades físicas, fisiológicas e psicológicas do 

participante, mas também a aquisição de novos conhecimentos e a compreensão da 

importância de sua participação social na busca de alternativas para o resgate da 

cidadania e conseqüentemente melhoria da qualidade de vida. 

Em seguida, observa-se que as atividades desenvolvidas no Projeto 

apresentam, como consta nas entrevistas efetuadas, condições que permitem aos 

seus participantes usufruírem do descanso, pois propiciam a restauração do ânimo e 
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das energias e a promoção de um relaxamento para enfrentar as obrigações diárias; 

do divertimento, pois permitem a vivência de momentos prazerosos, alegres e 

descontraídos que favorecem uma mudança de rotina; e do desenvolvimento 

pessoal e social, já que ocorre a possibilidade, nas atividades vivenciadas, de utilizar 

no dia-a dia os conhecimentos adquiridos, favorecendo um aprendizado e um 

crescimento pessoal,  assim como a criação de novas amizades e relacionamentos. 

Este fato possibilita considerar as atividades do Projeto vivências de lazer, pois 

contemplam, como já exposto, as funções do lazer de descanso, divertimento e 

desenvolvimento pessoal e social, elencadas pelos estudiosos abordados no 

referencial teórico do estudo apresentado. 

Desta forma, constata-se que o Projeto em discussão, por ser um programa 

que articula suas atividades ao lazer, trata-se de uma ação social estimulada pelas 

políticas governamentais, mais especificamente pela Política Nacional do Idoso, que 

oportuniza ao cidadão idoso um caminho em direção ao bem-estar e a uma melhoria 

da qualidade de vida, já que o fenômeno do lazer é considerado, como já enfatizado 

pelos teóricos abordados no estudo em questão, um importante instrumento de 

viabilização do bem-estar e de uma melhor qualidade de vida às pessoas 

pertencentes à faixa etária denominada terceira idade. 

Dando seqüência às reflexões realizadas no estudo, observa-se, de acordo 

com a pesquisa efetuada, que as atividades físicas oferecidas pelo Projeto, ao 

propiciarem o desenvolvimento das aptidões físicas do idoso, favorecendo também 

os aspectos fisiológicos e psicológicos, promovem no ato de sua realização, 

sensações agradáveis de bem-estar que contribuem e beneficiam este grupo etário 

não só no que tange à melhoria de sua saúde, como também no que se refere à 

realização de suas atividades e tarefas diárias, possibilitando assim a aquisição de 

uma maior autonomia e independência. Este fato vem corroborar com a afirmação 

de que o Projeto é um programa que favorece a busca e a aquisição de uma vida 

com mais qualidade, já que o bem-estar adquirido nas atividades físicas de lazer é 

considerado, nas discussões e reflexões tecidas por autores do trabalho exposto, um 

fator imprescindível no que diz respeito a possibilitar ao idoso, condições para a 

construção no seu dia-a-dia, de uma vida com qualidade, satisfação e prazer.

Portanto, à luz das reflexões acima realizadas, concluísse, como já 

mencionado anteriormente, que o “Projeto Saúde e Cidadania na Melhor Idade” ao 

proporcionar em suas atividades sociais vivências de lazer e um estado de bem-
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estar e satisfação aos idosos que o freqüentam, possibilita, por meio desta situação, 

contribuir de forma positiva e salutar para uma melhoria na qualidade de vida dos 

mesmos. Já que o lazer e o bem-estar, de acordo com os autores postos no 

presente estudo, são elementos importantes no que tange a busca e aquisição de 

uma vida com qualidade e cidadania. 

Sendo assim, constata-se a significativa relevância de iniciativas sociais e 

educacionais que permitam ao idoso vislumbrar uma situação que o conduza, por 

meio de uma nova postura de autonomia e de independência, ao auto-respeito e a 

auto-estima, assim como à consciência de que ainda existe, nesta etapa da vida, um 

caminho a percorrer em busca de uma constante e contínua cidadania, bem-estar e 

melhor qualidade de vida. Todavia, tais ações só serão possíveis de ser efetuadas e 

almejadas, com o apoio e a ajuda estatal, não só no que diz respeito à criação de 

medidas, estatutos e leis direcionados à essa faixa etária, mas também quanto à 

atuação, por parte dos órgãos competentes e da sociedade, com vistas ao 

cumprimento, de forma real e satisfatória, destas ações e medidas.
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

1) Sexo: 

(   ) Feminino

(   ) Masculino

2) Idade: 

(   ) Entre 50 a 60 anos 

(   ) Entre 60 a 70 anos 

(   ) Acima do 70 anos 

3) Nível Escolar: 

Ensino Fundamental: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

Ensino Médio: (   ) Completo  (   )Incompleto

Ensino Superior: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

Pós- Graduação: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

4) Renda: Salário Mínimo (SM) 

(   ) 1 SM  (   ) 2 a 3 SM  (   ) 3 a 4 SM 

(   ) 4 a 5 SM  (   ) Acima de 5 SM 

5) Possui filhos? Quantos? 

6) Exerce alguma atividade profissional ou de outro tipo? 

7) Qual a sua situação de moradia? 

a- Mora em residência própria ou em outro tipo de moradia? 

b- Mora sozinho ou com parentes e/ou amigos? 

8) Que interesses e necessidades o levaram a procurar o Projeto? Eles foram 

satisfeitos?
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9) Na sua opinião, as atividades do Projeto auxiliam a restaurar seu ânimo (energias) 

e promovem um relaxamento para enfrentar as obrigações diárias?

10) A participação nas atividades do Projeto permite a vivência de momentos 

prazerosos, alegres e descontraídos que favorecem uma mudança na sua rotina? 

11) Os conhecimentos adquiridos nas aulas de computação, línguas, artesanato, 

etc., do Projeto são úteis para o seu dia-a-dia e possibilitam um aprendizado e um 

crescimento pessoal? 

12) O projeto permitiu a criação de novas amizades e relacionamentos? 

13) Que sensações a prática das atividades físicas do Projeto promovem em seu 

corpo, ou seja, após a prática das atividades físicas do Projeto, que sensações você 

percebe em seu corpo? 

14) Você possuía ou possui algum problema de saúde relacionado à idade 

(velhice)? A realização das atividades físicas do Projeto propiciaram alguma 

mudança (melhora) em relação à esses problemas?

15) Após a prática das atividades físicas do Projeto, ocorreu alguma mudança 

(transformação) em sua disposição para realizar tarefas diárias tais como varrer a 

casa, fazer compras, cuidar do jardim, etc? 
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ANEXO A 

RESPOSTAS À ENTREVISTA 

ENTREVISTADO Nº 1 (Participante).

Data de Entrevista: 14/07/2008 

1) Sexo: 

(X) Feminino

(  ) Masculino

2) Idade: 

(  ) Entre 50 a 60 anos 

(X) Entre 60 a 70 anos 

(  ) Acima do 70 anos 

3) Nível Escolar: 

Ensino Fundamental: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

Ensino Médio: (   ) Completo  (   )Incompleto

Ensino Superior: (X) Completo  (   ) Incompleto 

Pós- Graduação: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

4) Renda: Salário Mínimo (SM) 

(   ) 1 SM  (   ) 2 a 3 SM  (X) 3 a 4 SM 

(   ) 4 a 5 SM  (   ) Acima de 5 SM 

5) Possui filhos? Quantos? 

Não.

6) Exerce alguma atividade profissional ou de outro tipo? 

Não (aposentada). 

7) Qual a sua situação de moradia? 

a) Mora em residência própria ou em outro tipo de moradia? 
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Residência própria.

b) Mora sozinho ou com parentes e/ou amigos? 

Moro com minha mãe e uma irmã. 

8) Que interesses e necessidades o levaram a procurar o Projeto? Eles foram 

satisfeitos?

Pela necessidade de encontrar alguma coisa que me apegasse, devido a eu ser 

aposentada e estar me sentindo ociosa e ansiosa. Foram de muita ajuda para mim, 

foram satisfeitos.  

9) Na sua opinião, as atividades do Projeto auxiliam a restaurar seu ânimo (energias) 

e promovem um relaxamento para enfrentar as obrigações diárias?

Promovem, a maioria das atividades daqui tem um valor especial para mim. 

Especialmente ginástica, dança, piscina, hidroginástica. Eu posso dizer assim, saio 

daqui curada do stress, da vida diária que a gente leva. 

10) A participação nas atividades do Projeto permite a vivência de momentos 

prazerosos, alegres e descontraídos que favorecem uma mudança na sua rotina? 

Ah sim, aqui com essa convivência eu tenho muito valor, eu acho que me encontro, 

principalmente com a turma do “Balançarte”, a ginástica, a piscina. Essa convivência 

traz uma alegria, uma descontração, levanta totalmente o astral. É uma quebra na 

rotina.

11) Os conhecimentos adquiridos nas aulas de computação, línguas, artesanato, 

etc, do Projeto são úteis para o seu dia-a-dia e possibilitam um aprendizado e um 

crescimento pessoal? 

Totalmente, as aulas de computação, eu não tinha o mínimo conhecimento de 

informática e elas me ajudaram muito. Apesar de eu ter me afastado por conta do 

horário. E a de Francês, eu tenho um carinho especial pelo francês, mas também eu 

estou afastada por conta de incompatibilidade de horário, mas que eu acho muito 

importante. Traz um desenvolvimento, mostra um outro lado, mais um alento e um 

aprendizado.
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12) O projeto permitiu a criação de novas amizades e relacionamentos? 

Sem dúvida, trouxe uma leva de amizades que a gente nem pensava assim eu 

encontrar, adquirir um dia. Isso aqui mostrou outro grupo que a gente se entrosa e 

que é do peito. 

13) Que sensações a prática das atividades físicas do Projeto promovem em seu 

corpo, ou seja, após a prática das atividades físicas do Projeto, que sensações você 

percebe em seu corpo? 

É uma sensação de leveza, de mais agilidade sabe. A gente está pronta para 

enfrentar o mundo. 

14) Você possuía ou possui algum problema de saúde relacionado à idade 

(velhice)? A realização das atividades físicas do Projeto propiciaram alguma 

mudança (melhora) em relação à esses problemas?

Relacionado à velhice, eu tenho osteoporose. De uma certa maneira, dificulta os 

movimentos. Mas eu tinha uma bursite, que essa me fragilizava. Propiciaram sim. 

Em relação à bursite, eu hoje me sinto curada, nunca mais ela me apresentou 

nenhum problema. E também até a osteoporose mesmo, eu sinto que o exercício, a 

força né, o contato com o solo, eu acho que tem me ajudado muito. 

15) Após a prática das atividades físicas do Projeto, ocorreu alguma mudança 

(transformação) em sua disposição para realizar tarefas diárias tais como varrer a 

casa, fazer compras, cuidar do jardim, etc? 

Com certeza, por que após a prática desses exercícios eu me sinto mais forte e com 

mais agilidade para realizar essas tarefas. Eu tenho mais força. 
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ENTREVISTADO Nº 2 (Egresso).

Data de Entrevista: 16/07/2008 

1) Sexo: 

(X) Feminino

(  ) Masculino

2) Idade: 

(  ) Entre 50 a 60 anos 

(X) Entre 60 a 70 anos 

(  ) Acima do 70 anos 

3) Nível Escolar: 

Ensino Fundamental: (X) Completo  (   ) Incompleto 

Ensino Médio: (   ) Completo  (   )Incompleto

Ensino Superior: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

Pós- Graduação: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

4) Renda: Salário Mínimo (SM) 

(   ) 1 SM  (   ) 2 a 3 SM  (X) 3 a 4 SM 

(   ) 4 a 5 SM  (X) Acima de 5 SM 

5) Possui filhos? Quantos? 

Sim, dois. 

6) Exerce alguma atividade profissional ou de outro tipo? 

Não, sou aposentada. 

7) Qual a sua situação de moradia? 

a) Mora em residência própria ou em outro tipo de moradia? 

Residência própria.

b) Mora sozinho ou com parentes e/ou amigos? 



123

Moro com os dois filhos e a secretária. 

8) Que interesses e necessidades o levaram a procurar o Projeto? Eles foram 

satisfeitos?

Foram satisfeitos, a qualidade de vida né, eu me sentia muito bem e lá era ótimo né.  

9) Na sua opinião, as atividades do Projeto auxiliam a restaurar seu ânimo (energias) 

e promovem um relaxamento para enfrentar as obrigações diárias?

Com certeza, me sentia maravilhosamente bem. Na minha opinião, todas as 

pessoas na minha idade deveriam procurar esse programa. Eu me sentia revigorada 

e mais tranqüila para ir para casa começar o dia. 

10) A participação nas atividades do Projeto permite a vivência de momentos 

prazerosos, alegres e descontraídos que favorecem uma mudança na sua rotina? 

Favoreceu sim, é muito bom, eu me sentia muito feliz, alegre, fiz novas amizades. Lá 

é...Eu acho que lá é tudo para a terceira idade, a gente muda de vida. 

11) Os conhecimentos adquiridos nas aulas de computação, línguas, artesanato, 

etc, do Projeto são úteis para o seu dia-a-dia e possibilitam um aprendizado e um 

crescimento pessoal? 

Muito útil. É porque eu relaxei e não continuei. Lá é muito bom para a mente, a 

gente fica com a mente mais ativa, mais descontraída.  

12) O projeto permitiu a criação de novas amizades e relacionamentos? 

Permitiu sim, estava muito satisfeita. 

13) Que sensações a prática das atividades físicas do Projeto promovem em seu 

corpo, ou seja, após a prática das atividades físicas do Projeto, que sensações você 

percebe em seu corpo? 

Ah, eu me sentia muito bem. Me sentia assim com mais energia, com mais força 

para enfrentar o dia-a-dia. E as aulas da professora Betânia são maravilhosas. 
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14) Você possuía ou possui algum problema de saúde relacionado à idade 

(velhice)? A realização das atividades físicas do Projeto propiciaram alguma 

mudança (melhora) em relação à esses problemas?

Olhe, eu sou diabética há 22 anos, eu sou hipertensa e estou com começo de 

osteoporose. Então, aquelas atividades físicas eram maravilhosas pra mim né. Eu 

me sentia muito bem fazendo elas e melhorou muito minhas taxas de acordo com o 

médico. 

15) Após a prática das atividades físicas do Projeto, ocorreu alguma mudança 

(transformação) em sua disposição para realizar tarefas diárias tais como varrer a 

casa, fazer compras, cuidar do jardim, etc? 

Ah, com certeza, melhorava bastante. Quando eu saía de lá eu me sentia uma 

menina né. Disposta a fazer tudo, com bem disponibilidade, com mais coragem, 

mais energia. O projeto é bom demais. 

16) Que motivos o levaram a sair do Projeto?

Eu tive que sair devido à doença do meu companheiro. 
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ENTREVISTADO Nº 3. (Participante). 

Data da Entrevista: 18/07/2008 

1) Sexo: 

(X) Feminino

(  ) Masculino

2) Idade: 

(X) Entre 50 a 60 anos 

(  ) Entre 60 a 70 anos 

(  ) Acima do 70 anos 

3) Nível Escolar: 

Ensino Fundamental: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

Ensino Médio: (X) Completo  (   )Incompleto

Ensino Superior: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

Pós- Graduação: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

4) Renda: Salário Mínimo (SM) 

(   ) 1 SM  (   ) 2 a 3 SM  (   ) 3 a 4 SM 

(X) 4 a 5 SM  (   ) Acima de 5 SM 

5) Possui filhos? Quantos? 

Sim, dois. 

6) Exerce alguma atividade profissional ou de outro tipo? 

Administro uma pousada. 

7) Qual a sua situação de moradia? 

a) Mora em residência própria ou em outro tipo de moradia? 

Residência própria.

b) Mora sozinho ou com parentes e/ou amigos? 
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Moro com o marido, a filha e o genro. 

8) Que interesses e necessidades o levaram a procurar o Projeto? Eles foram 

satisfeitos?

Foram satisfeitos. Minha necessidade era questão de saúde, eu tava com problema 

de osteoporose, colesterol, aquelas coisas né. Saúde meio desequilibrada né. E aí 

equilibrou totalmente, nem remédio eu tomo mais. 

9) Na sua opinião, as atividades do Projeto auxiliam a restaurar seu ânimo (energias) 

e promovem um relaxamento para enfrentar as obrigações diárias?

Sim, restaura a questão física, do humor, a questão da disposição para continuar o 

dia de trabalho. É sempre muitíssimo bom, eu acho bom. 

10) A participação nas atividades do Projeto permite a vivência de momentos 

prazerosos, alegres e descontraídos que favorecem uma mudança na sua rotina? 

Sim, com certeza, por causa de convivência, dos trabalhos artesanais, enfim o 

humor restaura. A rotina, deixa de ser uma rotina, a rotina é boa, muda para melhor. 

Pelo menos a minha, eu chego em casa animadíssima para continuar o dia e ao 

mesmo tempo relaxa e deixa o stress da gente aqui, guardadinho no CEFET. 

11) Os conhecimentos adquiridos nas aulas de computação, línguas, artesanato, 

etc, do Projeto são úteis para o seu dia-a-dia e possibilitam um aprendizado e um 

crescimento pessoal? 

Certamente, porque a questão de línguas, eu cheguei aqui e participei de muitas 

aulas de espanhol. Não fico praticando, mas quando precisa eu sempre entendo 

alguma coisa e falo alguma coisa. E a questão da informática também, fiz bastante 

tempo de informática, quando eu cheguei no curso de informática eu era zero, não 

entendia nada, só ligar e desligar a tomada. Hoje o que eu precisar eu consigo fazer, 

não tanto, mas já desenvolvi bastante. O que eu preciso fazer no computador eu 

aprendi aqui, entendeu? No artesanato também, aprendi muitas coisas, bordado, 

pintura... Coisas de artesanato eu aprendi basicamente aqui. 

12) O projeto permitiu a criação de novas amizades e relacionamentos? 

Mil amizades, mil pessoas conhecidas, eu gosto muito de todas elas. 
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13) Que sensações a prática das atividades físicas do Projeto promovem em seu 

corpo, ou seja, após a prática das atividades físicas do Projeto, que sensações você 

percebe em seu corpo? 

Ah, eu sinto que fico mais relaxada e ao mesmo tempo animada, alegre, 

descansada, relaxada completamente. Me sinto muito bem. 

14) Você possuía ou possui algum problema de saúde relacionado à idade 

(velhice)? A realização das atividades físicas do Projeto propiciaram alguma 

mudança (melhora) em relação à esses problemas?

Sim, é... Quando eu cheguei no Projeto há 5 anos atrás eu sentia umas dores 

terríveis nos joelhos que nem conseguia subir uma escada direito, e eu vim também 

porque os médicos disseram que eu estava com osteoporose. E aí fiquei aqui 

constantemente nos exercícios durante esses 5 anos. Hoje minhas pernas estão 

perfeitinhas, sobem e descem e não têm nenhum problema. E a questão da 

osteoporose eu parei de tomar a medicação, o medico suspendeu e superou 

completamente, não tenho nenhum problema. Deixei de tomar também um remédio 

de pressão que eu sempre tomava. Nenhum comprimido, nenhum remedinho para 

nada. Tudo certo, tudo OK, está sendo ótimo. Inclusive aquelas coisas de taxas de 

triglicerídeos, colesterol e até o remédio de pressão. E no cardiologista eu fiz o limite 

máximo da esteira. 

15) Após a prática das atividades físicas do Projeto, ocorreu alguma mudança 

(transformação) em sua disposição para realizar tarefas diárias tais como varrer a 

casa, fazer compras, cuidar do jardim, etc? 

Mais disposição, mais ânimo, mais coragem e melhor raciocínio para administrar. 

Porque às vezes a gente vai fazer esses serviços e não está com muita vontade. E 

aí você administra o dia, o tempo, os horários e faz tudo com mais prazer e rapidez.  
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ENTREVISTADO N° 04 (Participante). 

Data da Entrevista: 21/07/2008 

1) Sexo: 

(X) Feminino

(   ) Masculino

2) Idade: 

(   ) Entre 50 a 60 anos 

(X) Entre 60 a 70 anos 

(   ) Acima do 70 anos 

3) Nível Escolar: 

Ensino Fundamental: (X) Completo  (   ) Incompleto 

Ensino Médio: (   ) Completo  (   )Incompleto

Ensino Superior: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

Pós- Graduação: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

4) Renda: Salário Mínimo (SM) 

(   ) 1 SM  (   ) 2 a 3 SM  (X) 3 a 4 SM 

(   ) 4 a 5 SM  (   ) Acima de 5 SM 

5) Possui filhos? Quantos? 

Sim, quatro. 

6) Exerce alguma atividade profissional ou de outro tipo? 

Não, sou pensionista. 

7) Qual a sua situação de moradia? 

a) Mora em residência própria ou em outro tipo de moradia?

Residência própria.

b) Mora sozinho ou com parentes e/ou amigos? 



129

Moro com uma filha.  

8) Que interesses e necessidades o levaram a procurar o Projeto? Eles foram 

satisfeitos?

O interesse maior foi melhorar o condicionamento físico, melhorar o relacionamento 

com as pessoas, novas amizades, conhecer pessoas. E foi muito agradável, foram 

satisfeitas, maravilha! 

9) Na sua opinião, as atividades do Projeto auxiliam a restaurar seu ânimo (energias) 

e promovem um relaxamento para enfrentar as obrigações diárias?

Com certeza, eu me sinto bem mais disposta e mais tranqüila em fazê-las, e me 

sinto muito bem. Meu condicionamento melhorou muito, eu me sinto mais saudável. 

10) A participação nas atividades do Projeto permite a vivência de momentos 

prazerosos, alegres e descontraídos que favorecem uma mudança na sua rotina? 

Com certeza, eu me sinto mais participativa, mais alegre. Desde que eu entrei nesse 

projeto eu me sinto mais feliz, a minha vida mudou totalmente, eu era uma pessoa 

muito de casa, assim, não me dedicava a nenhum fazer, nenhuma atividade fora de 

casa. E hoje eu estou aqui e me sinto realizada. 

11) Os conhecimentos adquiridos nas aulas de computação, línguas, artesanato, 

etc, do Projeto são úteis para o seu dia-a-dia e possibilitam um aprendizado e um 

crescimento pessoal?[ 

Com certeza, foi tão útil que eu cheguei a viajar e o pouquinho que eu aprendi de 

inglês eu utilizei na viagem. Eu me interessei muito, eu estudei apenas um ano mas 

pra mim foi muito proveitoso. Eu estudei francês também, que eu também aprendi 

umas coisas e não esqueci, e assim sempre to praticando alguma coisa. 

Principalmente no inglês, porque é muito importante que a gente saiba um 

pouquinho de outra língua estrangeira, porque quando se viaja não se fica 

totalmente perdida, a gente sabe se desenrolar. 

12) O projeto permitiu a criação de novas amizades e relacionamentos? 

Com certeza, eu aqui tive não somente relacionamentos de amizade, mas quase pra 

mim é como se fosse minha segunda família.   
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13) Que sensações a prática das atividades físicas do Projeto promovem em seu 

corpo, ou seja, após a prática das atividades físicas do Projeto, que sensações você 

percebe em seu corpo? 

Eu me sinto mais leve, mais solta, mais assim... Mais ágil para tudo. 

14) Você possuía ou possui algum problema de saúde relacionado à idade 

(velhice)? A realização das atividades físicas do Projeto propiciaram alguma 

mudança (melhora) em relação à esses problemas?

Eu possuía e possuo ainda, mais melhorei 80% dos problemas que eu tinha de 

problema ósseo de artrose. Mas que melhorei muito depois que eu comecei a fazer 

atividades físicas, eu melhorei bastante.  

15) Após a prática das atividades físicas do Projeto, ocorreu alguma mudança 

(transformação) em sua disposição para realizar tarefas diárias tais como varrer a 

casa, fazer compras, cuidar do jardim, etc? 

Sim eu, eu melhorei bastante, eu me sinto mais disposta, com mais prazer em fazer 

tarefas em casa. Porque... Até porque eu melhorei bastante das dores que tinha, e 

isso tudo ajuda a melhorar também o meu desenvolvimento nas minhas tarefas.  
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ENTREVISTADO N° 05 (Egresso). 

Data da Entrevista: 23/07/2008 

1) Sexo: 

(X) Feminino

(   ) Masculino

2) Idade: 

(   ) Entre 50 a 60 anos 

(   ) Entre 60 a 70 anos 

(X) Acima do 70 anos 

3) Nível Escolar: 

Ensino Fundamental: (   ) Completo  (X) Incompleto 

Ensino Médio: (   ) Completo  (   )Incompleto

Ensino Superior: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

Pós- Graduação: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

4) Renda: Salário Mínimo (SM) 

(   ) 1 SM  (   ) 2 a 3 SM  (   ) 3 a 4 SM 

(X) 4 a 5 SM  (   ) Acima de 5 SM 

5) Possui filhos? Quantos? 

Não, sou viúva. 

6) Exerce alguma atividade profissional ou de outro tipo? 

Não, aposentada. 

7) Qual a sua situação de moradia? 

a) Mora em residência própria ou em outro tipo de moradia? 

Residência própria. 

b) Mora sozinho ou com parentes e/ou amigos? 
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Moro sozinha. 

8) Que interesses e necessidades o levaram a procurar o Projeto? Eles foram 

satisfeitos?

Foram satisfeitos sim. O interesse foi preservar minha saúde e atividade física, que 

faz bem pra todo mundo, sobretudo na nossa idade. 

9) Na sua opinião, as atividades do Projeto auxiliam a restaurar seu ânimo (energias) 

e promovem um relaxamento para enfrentar as obrigações diárias?

Sim, aumenta a energia pra tudo, pra todas as minhas atividades fora do projeto né. 

E eu me sentia mais descansada também.  

10) A participação nas atividades do Projeto permite a vivência de momentos 

prazerosos, alegres e descontraídos que favorecem uma mudança na sua rotina? 

Sim, porque a descontração favorece a tudo. Era uma descontração, era um 

divertimento porque convivia com as colegas, a gente faz ótimas amizades com as 

pessoas de mesma idade, do mesmo nível. É muito bom, muito bom mesmo sair de 

casa de vez em quando.  

11) Os conhecimentos adquiridos nas aulas de computação, línguas, artesanato, 

etc, do Projeto são úteis para o seu dia-a-dia e possibilitam um aprendizado e um 

crescimento pessoal? 

Muito úteis sim, apesar de eu... O professor é maravilhoso e a gente fazia. Era uma 

descontração também, era uma alegria gostosa que a gente aprendia um pouco 

sobre línguas, é uma aula muito boa mesmo, a aula de francês. 

12) O projeto permitiu a criação de novas amizades e relacionamentos? 

Sim, boas, ótimas amizades permitiu, já que sou muito sozinha... Meu marido morreu 

e não tenho filhos.

13) Que sensações a prática das atividades físicas do Projeto promovem em seu 

corpo, ou seja, após a prática das atividades físicas do Projeto, que sensações você 

percebe em seu corpo? 
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Sensação maravilhosa, eu me sentia bem, relaxada e com as energias renovadas 

também. 

14) Você possuía ou possui algum problema de saúde relacionado à idade 

(velhice)? A realização das atividades físicas do Projeto propiciaram alguma 

mudança (melhora) em relação à esses problemas?

Sim, eu tinha artrose, artrite e osteoporose também. E as atividades físicas, 

sobretudo a natação, a ginástica também, eu melhorei muito. Fiz fisioterapia, mas 

completei com as atividades físicas de lá do Projeto. Melhorei, não sinto mais nada 

agora.

15) Após a prática das atividades físicas do Projeto, ocorreu alguma mudança 

(transformação) em sua disposição para realizar tarefas diárias tais como varrer a 

casa, fazer compras, cuidar do jardim, etc? 

Melhoraram sim, eu não me cansava com nada depois que comecei a fazer as 

atividade físicas lá. Melhoraram muito, me dava muita energia e hoje eu estou me 

sentindo muito bem, saúde perfeita graças a Deus.  

16) Que motivos o levaram a sair do Projeto? 

Foi por motivo de cirurgia. 
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ENTREVISTADO N° 06 (Participante). 

Data da Entrevista: 25/07/2008 

1) Sexo: 

(X) Feminino

(   ) Masculino

2) Idade: 

(   ) Entre 50 a 60 anos 

(X) Entre 60 a 70 anos 

(   ) Acima do 70 anos 

3) Nível Escolar: 

Ensino Fundamental: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

Ensino Médio: (   ) Completo  (X)Incompleto

Ensino Superior: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

Pós- Graduação: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

4) Renda: Salário Mínimo (SM) 

(   ) 1 SM  (   ) 2 a 3 SM  (   ) 3 a 4 SM 

(X) 4 a 5 SM  (   ) Acima de 5 SM 

5) Possui filhos? Quantos? 

Sim, dois. 

6) Exerce alguma atividade profissional ou de outro tipo? 

Não, sou aposentada. 

7) Qual a sua situação de moradia? 

a) Mora em residência própria ou em outro tipo de moradia? 

Residência financiada. 

b) Mora sozinho ou com parentes e/ou amigos? 
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Moro sozinha. 

8) Que interesses e necessidades o levaram a procurar o Projeto? Eles foram 

satisfeitos?

Muitíssimo, foi numa hora em que estava com muita tristeza e isso aqui me fez muito 

bem. 

9) Na sua opinião, as atividades do Projeto auxiliam a restaurar seu ânimo (energias) 

e promovem um relaxamento para enfrentar as obrigações diárias?

Primeiramente Deus, mas segundo esse trabalho aqui né. Eu me sinto assim 

bastante bem, maravilhosamente bem pra enfrentar as dificuldades do dia-a-dia.  

10) A participação nas atividades do Projeto permite a vivência de momentos 

prazerosos, alegres e descontraídos que favorecem uma mudança na sua rotina? 

Sem dúvida né, eu me sinto muito bem, me dou bem com as minhas... Com as 

meninas daqui.  E isso pra mim só me faz bem, muito bem mesmo, me dá alegria e 

eu saio de casa. Eu estou muito feliz por estar aqui. 

11) Os conhecimentos adquiridos nas aulas de computação, línguas, artesanato, 

etc, do Projeto são úteis para o seu dia-a-dia e possibilitam um aprendizado e um 

crescimento pessoal? 

Sem dúvida né, eu entrei no... Eu fiz espanhol, não terminei, mas mesmo assim foi 

muito bom. E também freqüentei as aulas daquela professora de psicologia. Mas é 

porque agora não ta dando, mas logo que der vou retornar porque só me faz bem, 

muito bem, e eu aprendo coisas novas. Eu só tenho é que agradecer por estar aqui 

nesse lugar. 

12) O projeto permitiu a criação de novas amizades e relacionamentos? 

Sem dúvida né. Aqui conheci muitas pessoas, tenho muitas amizades, e tudo 

pessoas que eu me sinto bem perto delas não é? Pessoas que traz... É, a gente se 

sente assim, amada por todas elas. Principalmente pelas professoras, pela equipe 

daqui.
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13) Que sensações a prática das atividades físicas do Projeto promovem em seu 

corpo, ou seja, após a prática das atividades físicas do Projeto, que sensações você 

percebe em seu corpo? 

Eu percebo que fico mais leve, mais feliz, mais realizado e muitíssimo bem. Eu me 

sinto, sinceramente... Se não fosse esse projeto tava muito difícil, porque aqui nós 

temos mais possibilidade de se movimentar, de tudo no mundo. E eu que tenho um 

dia todinho pela frente, pra cima né, e vou, ajudo as pessoas e ando muito. E isso 

pra mim, essas atividades, foi fundamental.  

14) Você possuía ou possui algum problema de saúde relacionado à idade 

(velhice)? A realização das atividades físicas do Projeto propiciaram alguma 

mudança (melhora) em relação à esses problemas?

Eu sou uma pessoa que anda muito, no sol, na chuva, e isso não faz diferença. E 

pra mim não vir a acontecer esses tipos de doença assim, que com a idade vai 

chegando, eu procurei esse projeto antes. E por isso eu estou cada vez melhor, eu 

não sinto nada. Só tenho que agradecer primeiro à Deus e segundo aqui. 

15) Após a prática das atividades físicas do Projeto, ocorreu alguma mudança 

(transformação) em sua disposição para realizar tarefas diárias tais como varrer a 

casa, fazer compras, cuidar do jardim, etc? 

Eu faço tudo, eu quando saio daqui me sinto mais disposta, mais leve. Eu saio daqui 

não vou pra casa, vou cuidar de uma pessoa que eu chego lá e faço tudo com essa 

pessoa, e tudo com muito amor e cada vez mais disposta. Porque tudo em primeiro 

ta  o amor, para que nós podemos ter mais saúde e mais vigor, e nada disso nos 

abate, muito pelo contrário. Eu me sinto cada vez mais nova. 



137

ENTREVISTADO N° 07 (Egresso). 

Data da Entrevista: 28/07/2008 

1) Sexo: 

(X) Feminino

(   ) Masculino

2) Idade: 

(   ) Entre 50 a 60 anos 

(X) Entre 60 a 70 anos 

(   ) Acima do 70 anos 

3) Nível Escolar: 

Ensino Fundamental: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

Ensino Médio: (   ) Completo  (   )Incompleto

Ensino Superior: (   ) Completo  (X) Incompleto 

Pós- Graduação: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

4) Renda: Salário Mínimo (SM) 

(   ) 1 SM  (   ) 2 a 3 SM  (   ) 3 a 4 SM 

(X) 4 a 5 SM  (   ) Acima de 5 SM 

5) Possui filhos? Quantos? 

Sim, um filho. 

6) Exerce alguma atividade profissional ou de outro tipo? 

Não, sou aposentada. 

7) Qual a sua situação de moradia? 

a) Mora em residência própria ou em outro tipo de moradia? 

Residência própria. 

b) Mora sozinho ou com parentes e/ou amigos? 
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Moro sozinha.

8) Que interesses e necessidades o levaram a procurar o Projeto? Eles foram 

satisfeitos?

Muito, graças a Deus eles foram muito satisfeitos. Me sentia feliz e o interesse foi o 

seguinte, eu tinha acabado de me aposentar, aí eu fiquei em casa, fiquei 

imaginando, meu Deus o que é que eu vou fazer, emprego eu não quero mais 

porque eu já trabalhei 30 anos. Aí eu disse vou procurar outra coisa, aí eu fui fazer a 

UNP, fui fazer ginástica lá. Mas eu não queria só ginástica, queria hidroginástica, aí 

foi quando uma colega disse, menina vamos para o CEFET, e minha irmã também. 

Aí eu fui pra lá, mas infelizmente tive que me afastar, mas fui muito feliz. 

9) Na sua opinião, as atividades do Projeto auxiliam a restaurar seu ânimo (energias) 

e promovem um relaxamento para enfrentar as obrigações diárias?

Muito, graças a Deus me deixava bastante ativa porque no dia que eu não ia, final 

de semana que eu não ia, eu sentia falta porque a gente chegava lá e criava outra 

vida, é outra coisa, outra pessoa. A gente fica tão feliz, tão nova, renova tudo, 

renova a mente, renova tudo. Porque lá no projeto um acha graça, outro conta uma 

piada e a gente fica alegre né, fica bem, se sente feliz e mais tranqüila pra ir pra 

casa, fazer as coisas né?

10) A participação nas atividades do Projeto permite a vivência de momentos 

prazerosos, alegres e descontraídos que favorecem uma mudança na sua rotina? 

Favorece porque cada modalidade que tem lá deixa a gente bem diferente. Se a 

gente ta fazendo um trabalho de crochê ou de fuxico, a gente se sente realizada e 

feliz. A hidro, a ginástica, o alongamento né, todos os trabalhos que a gente fazia 

deixava a gente realizada, alegre, porque são coisas diferentes do que a gente faz 

fora de lá. A gente se divertia com todos os trabalhos, com as atividades, a dança 

né, com os amigos. Só em se encontrar com os amigos já era uma alegria que a 

gente sentia, aquele abraço, aquela felicidade.

11) Os conhecimentos adquiridos nas aulas de computação, línguas, artesanato, 

etc, do Projeto são úteis para o seu dia-a-dia e possibilitam um aprendizado e um 

crescimento pessoal? 
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São, são bastante úteis porque a cada dia a gente renova né. Eu iniciei fazendo 

informática né, então eu não sabia de nada, então a professora me deu uma apostila 

e eu estudei em casa. Então quando ela vinha dar aulas dela eu já sabia pegar no 

mousesinho, fazer todo aquele movimento não é? E as aulas de tricô, de crochê, a 

gente fazia cada trabalho né que ficava a coisa mais linda. Todos os trabalhos são 

muito bons, eu me sentia realizada com aqueles trabalhos que a gente fazia lá. Ate 

mesmo com revistas a gente tava fazendo uns cestos. Me sentia bastante feliz, 

realizada com as minhas atividades. Só não fiz línguas porque eu digo não, eu não 

quero mais estudar essas coisas pra não perturbar a minha cabeça, eu quero só 

alegria.

12) O projeto permitiu a criação de novas amizades e relacionamentos? 

Sim, novas e muitas amizades boas. Graças a Deus eu me sinto feliz com as minhas 

amigas, não tenho o que dizer esses anos todos que eu estive lá. Me sinto assim... 

Parecem umas irmãs e irmãos assim. Até na rua, quando a gente se encontra, 

parece que a gente ta no CEFET, de longe a gente já ta acenando porque é aquela 

alegria, aquela troca de felicidade. Quando a gente se encontra é aquela alegria, a 

gente se lembra logo, aí você é de lá, da nossa turma do CEFET.  

13) Que sensações a prática das atividades físicas do Projeto promovem em seu 

corpo, ou seja, após a prática das atividades físicas do Projeto, que sensações você 

percebe em seu corpo? 

Eu me sentia assim, parecia que era uma criança. Quando terminava de fazer todas 

as minhas atividades, tanto de ginástica como da hidro... Eu me sentia assim, como 

uma criança. É tanto que quando me encontrava com as minhas amigas de trabalho, 

aí elas me achavam mais nova. Me sentia mais jovem, mais... Até dor eu ainda hoje 

não sinto dor nenhuma. Teve uma época que eu estava com umas dores nas 

pernas, fui no medico e acabou tudo depois das minhas ginásticas. 

14) Você possuía ou possui algum problema de saúde relacionado à idade 

(velhice)? A realização das atividades físicas do Projeto propiciaram alguma 

mudança (melhora) em relação à esses problemas?

Melhoraram, é como eu disse né, porque eu tenho problema de osteoporose. Então 

graças a Deus né, porque minha osteoporose é na coluna e na perna, no fêmur, mas 
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graças a Deus eu não sinto aquelas dores de dizer assim, eu no posso dobrar as 

pernas. Eu pulava, eu dançava, eu fazia tudo porque minhas atividades lá, minha 

ginástica lá, me deixavam assim bem feliz, ainda faço todos os movimentos que 

preciso em casa, pareço uma criança com mais agilidade.  

15) Após a prática das atividades físicas do Projeto, ocorreu alguma mudança 

(transformação) em sua disposição para realizar tarefas diárias tais como varrer a 

casa, fazer compras, cuidar do jardim, etc? 

Melhoravam bastante porque me sentia muito disposta, me sinto mais disposta até 

hoje. Não amanhecia assim, toda entrevada, porque eu fazia minhas ginásticas, 

minhas atividades, então eu me sentia como uma criança pra pegar, por exemplo, 

um objeto num lugar mais alto. Eu digo pra minha sobrinha que tenho disposição 

como ela e graças a Deus me sinto disposta pra tudo. 

16) Que motivos o levaram a sair do Projeto? 

Foi por causa do falecimento dos meus pais, mas eu vou voltar assim que me 

recuperar viu! 
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ENTREVISTADO N° 08 (Participante). 

Data da Entrevista: 30/07/2008 

1) Sexo: 

(   ) Feminino

(X) Masculino

2) Idade: 

(   ) Entre 50 a 60 anos 

(X) Entre 60 a 70 anos 

(   ) Acima do 70 anos 

3) Nível Escolar: 

Ensino Fundamental: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

Ensino Médio: (X) Completo  (   )Incompleto

Ensino Superior: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

Pós- Graduação: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

4) Renda: Salário Mínimo (SM) 

(   ) 1 SM  (   ) 2 a 3 SM  (   ) 3 a 4 SM 

(   ) 4 a 5 SM  (X) Acima de 5 SM 

5) Possui filhos? Quantos? 

Sim, oito filhos. 

6) Exerce alguma atividade profissional ou de outro tipo? 

Sim, sou aposentado mas sou corretor de imóveis. 

7) Qual a sua situação de moradia? 

a) Mora em residência própria ou em outro tipo de moradia? 

Residência própria.

b) Mora sozinho ou com parentes e/ou amigos? 
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Moro com a esposa, um filho, minha mãe e uma sobrinha.  

8) Que interesses e necessidades o levaram a procurar o Projeto? Eles foram 

satisfeitos?

Sim, demais, as minhas taxas eram todas altas e está tudo normal. Eu procurei o 

projeto por problemas de saúde e de uma boa vida né, melhor vida. 

9) Na sua opinião, as atividades do Projeto auxiliam a restaurar seu ânimo (energias) 

e promovem um relaxamento para enfrentar as obrigações diárias?

Correto, melhorou muito, as atividades me dão mais disposição, mais vigor, passo o 

dia rindo, mais contente. É outra vida que me dá mais força pra enfrentar o trabalho 

e a família.  

10) A participação nas atividades do Projeto permite a vivência de momentos 

prazerosos, alegres e descontraídos que favorecem uma mudança na sua rotina? 

Sim, vivo alegre o tempo todo, em todas as atividades eu to alegre, brincando, 

parece até que eu to em casa. 

11) Os conhecimentos adquiridos nas aulas de computação, línguas, artesanato, 

etc, do Projeto são úteis para o seu dia-a-dia e possibilitam um aprendizado e um 

crescimento pessoal? 

É muito útil. Eu faço informática e to bem adiantado nas aulas e to gostando... Utilizo 

o que aprendo no dia-a-dia.

12) O projeto permitiu a criação de novas amizades e relacionamentos? 

Muitas, é o que mais fiz aqui é amizades. 

13) Que sensações a prática das atividades físicas do Projeto promovem em seu 

corpo, ou seja, após a prática das atividades físicas do Projeto, que sensações você 

percebe em seu corpo? 

Me dou muito bem, é tanto que depois das aulas eu confiro a pressão arterial e dá 

melhor do que se eu não tivesse feito. Antes, quando eu comecei a fazer as aulas, 

eu era cansado, quando terminava tinha tonteira por causa da pressão. Hoje, depois 

das aulas, eu me sinto leve, bem e me sinto mesmo com toda saúde.  



143

14) Você possuía ou possui algum problema de saúde relacionado à idade 

(velhice)? A realização das atividades físicas do Projeto propiciaram alguma 

mudança (melhora) em relação à esses problemas?

Eu tenho pressão alta, mas com a continuação das atividades que eu estou fazendo 

aqui, a minha pressão ta muito, muito boa. Antes era 14 por 9, hoje é 12,11 por 8. 

Me sinto muito bem, com saúde.  

15) Após a prática das atividades físicas do Projeto, ocorreu alguma mudança 

(transformação) em sua disposição para realizar tarefas diárias tais como varrer a 

casa, fazer compras, cuidar do jardim, etc? 

Me sinto mais disposto no meu trabalho. Procuro exercer melhor as atividades. 

Como corretor de imóveis, eu sempre to ativo, até o problema do cérebro melhorou 

muito, melhorou bastante.  
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ENTREVISTADO Nº 9 (Participante). 

Data da Entrevista: 01/08/2008 

1) Sexo: 

(X) Feminino

(  ) Masculino

2) Idade: 

(  ) Entre 50 a 60 anos 

(  ) Entre 60 a 70 anos 

(X) Acima do 70 anos 

3) Nível Escolar: 

Ensino Fundamental: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

Ensino Médio: (   ) Completo  (   )Incompleto

Ensino Superior: (   ) Completo  (X) Incompleto 

Pós- Graduação: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

4) Renda: Salário Mínimo (SM) 

(   ) 1 SM  (   ) 2 a 3 SM  (   ) 3 a 4 SM 

(   ) 4 a 5 SM  (X) Acima de 5 SM 

5) Possui filhos? Quantos? 

Sim, três filhos. 

6) Exerce alguma atividade profissional ou de outro tipo? 

Não, sou aposentada. 

7) Qual a sua situação de moradia? 

a) Mora em residência própria ou em outro tipo de moradia? 

Residência alugada. 

b) Mora sozinho ou com parentes e/ou amigos? 
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Moro com uma filha e um neto. 

8) Que interesses e necessidades o levaram a procurar o Projeto? Eles foram 

satisfeitos?

Sem dúvida, eu achava assim que a minha vida estava acabando. Quando eu entrei 

aqui parece que eu nasci, renasci de novo, e isso aqui foi muito bom pra minha vida, 

demais. Eu estava muito acomodada e achei que pra mim agora era televisão, ir a 

um cinema, fazer outra coisa... Nada mais.  

9) Na sua opinião, as atividades do Projeto auxiliam a restaurar seu ânimo (energias) 

e promovem um relaxamento para enfrentar as obrigações diárias?

Claro que sim, eu não mexia, não levantava peso nenhum, não fazia nada. Agora eu 

tenho força, mudo o sofá, mudo estante, eu mudo a minha casa, porque antes 

ninguém deixava eu fazer porque não tinha força, agora eu tenho. Quando eu não 

venho aqui eu não durmo a noite, quando eu venho aqui eu durmo tranqüilamente, e 

isso é excepcional, pois não acontecia com a minha vida. E aí eu fico preparada pra 

o dia, revigorada. 

10) A participação nas atividades do Projeto permite a vivência de momentos 

prazerosos, alegres e descontraídos que favorecem uma mudança na sua rotina? 

Claro, tanto é que eu saí da dança e o pessoal pergunta quando é que tu vais voltar 

pra dança, porque eu participo demais quando eu gosto de uma coisa... Mas eu tava 

achando que me faltava alguma coisa, então eu voltei pra ginástica, pra piscina, e 

isso aí bah, me completou totalmente, eu me sinto feliz, descontraída, realizada 

quando vou pra casa.

11) Os conhecimentos adquiridos nas aulas de computação, línguas, artesanato, 

etc, do Projeto são úteis para o seu dia-a-dia e possibilitam um aprendizado e um 

crescimento pessoal? 

Claro, meus netos sabem inglês, espanhol meu filho sabe, e de vez em quando eles 

conversam entre eles. Pena que agora parou o espanhol e agora eu to fazendo 

francês, só que eles não falam francês né, então isso aí é muito bom porque eu me 

sinto igual, consigo me igualar a maus netos... Eu fazia francês e espanhol e hoje 

em dia todo mundo sabe falar línguas, meus netos todos falam porque fizeram 
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curso. Então a gente fica muito diminuída perante eles, e se tu sabes um pouquinho 

já é o bastante.

12) O projeto permitiu a criação de novas amizades e relacionamentos?

Claro, quando eu cheguei aqui eu não conhecia ninguém aqui em Natal, tanto é que 

eu ia no Shopping e não conhecia ninguém. Claro, eu tava chegando do Sul pra cá. 

Então agora, qualquer lugar que eu chego sempre tem alguém conhecido do Projeto 

e isso é muito bom pra gente. 

13) Que sensações a prática das atividades físicas do Projeto promovem em seu 

corpo, ou seja, após a prática das atividades físicas do Projeto, que sensações você 

percebe em seu corpo? 

A melhora é 200%, eu não me olhava no espelho antes. Agora eu me olho no 

espelho, quando eu chego daqui em casa tomo um banho e me olho no espelho. 

Antigamente eu tinha vergonha disso. 

14) Você possuía ou possui algum problema de saúde relacionado à idade 

(velhice)? A realização das atividades físicas do Projeto propiciaram alguma 

mudança (melhora) em relação à esses problemas?

Sim, na minha família é genético colesterol e no momento que eu comecei a fazer a 

atividade aqui de ginástica, natação, baixou completamente. Eu tive assim bem 

abaixo do que a mulher tem que ter, eu tenho, normal.   

15) Após a prática das atividades físicas do Projeto, ocorreu alguma mudança 

(transformação) em sua disposição para realizar tarefas diárias tais como varrer a 

casa, fazer compras, cuidar do jardim, etc? 

Claro, agora minha família diz assim, nós temos que marcar hora pra te encontrar 

em casa, não paro mais em casa, eu to sempre em algum lugar fora de casa e to 

sempre fazendo alguma coisa pra mim, e isso é muito importante, eu acho. Antes eu 

tinha sempre que pagar alguém pra fazer as coisas pra mim, atualmente eu faço e 

faço muito bem feito e não me canso, me sinto excelente.  
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ENTREVISTADO Nº 10 (Participante). 

Data da Entrevista: 04/08/2008 

1) Sexo: 

(X) Feminino

(  ) Masculino

2) Idade: 

(  ) Entre 50 a 60 anos 

(X) Entre 60 a 70 anos 

(  ) Acima do 70 anos 

3) Nível Escolar: 

Ensino Fundamental: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

Ensino Médio: (X) Completo  (   )Incompleto

Ensino Superior: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

Pós- Graduação: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

4) Renda: Salário Mínimo (SM) 

(   ) 1 SM  (  ) 2 a 3 SM  (X) 3 a 4 SM 

(   ) 4 a 5 SM  (   ) Acima de 5 SM 

5) Possui filhos? Quantos? 

Sim, três filhos. 

6) Exerce alguma atividade profissional ou de outro tipo? 

Não, sou aposentada 

7) Qual a sua situação de moradia? 

a) Mora em residência própria ou em outro tipo de moradia? 

Residência própria.

b) Mora sozinho ou com parentes e/ou amigos? 
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Moro com um filho e o marido. 

8) Que interesses e necessidades o levaram a procurar o Projeto? Eles foram 

satisfeitos?

Com certeza, pra mim foi fantástico, maravilhoso. Eu estava parada né, muito tempo 

sem atividade, fazia apenas quando caminhava. E aqui eu encontrei uma força de 

vontade pra exercitar, e uma atenção muito especial pela professora, essa 

dedicação que ela tem... E que a gente jamais sente vontade de faltar as aulas dela. 

9) Na sua opinião, as atividades do Projeto auxiliam a restaurar seu ânimo (energias) 

e promovem um relaxamento para enfrentar as obrigações diárias?

Sim, com certeza, eu venho pra aqui e me sinto muito bem revigorada, e quando eu 

saio, saio com mais energia porque largo tudo em casa pra vir pra cá... Chego em 

casa com vigor, vou a luta, faço tudo e nada me deixa derrubada, é atividade o dia 

todo, e na hora de dormir, me sinto relaxada, forte mesmo.  

10) A participação nas atividades do Projeto permite a vivência de momentos 

prazerosos, alegres e descontraídos que favorecem uma mudança na sua rotina? 

Sim, com certeza, porque quando eu chego aqui vou já sentindo um clima de 

alegria, o encontro com as colegas. Me sinto feliz e saio daqui pra casa outra 

pessoa. Agradeço sempre a Deus pelo dia e pelas colegas daqui que são legais, 

muito legal mesmo. To gostando bastante, ta preenchida a minha vida, porque eu 

tava muito parada. 

11) Os conhecimentos adquiridos nas aulas de computação, línguas, artesanato, 

etc, do Projeto são úteis para o seu dia-a-dia e possibilitam um aprendizado e um 

crescimento pessoal? 

Sim, com certeza. Eu gostaria muito de estar agora nesse curso de informática e de 

idiomas, como o espanhol e francês. Mas eu tenho que organizar mais a minha vida 

pra ser pontual e poder pegar o dia das aulas e ir em frente. Porque é o meu sonho 

me realizar assim... Nesses cursos de idiomas e também na parte de internet, 

porque lá em casa tem internet e eu não sei como lidar.  

12) O projeto permitiu a criação de novas amizades e relacionamentos? 
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Sim, com certeza, aqui eu me sinto em casa, em família, com tantas amizades... E 

eu sou nova aqui no Projeto, e consegui fazer boas amizades. É fantástico, 

maravilhoso, me sinto mesmo em casa como família, é família.  

13) Que sensações a prática das atividades físicas do Projeto promovem em seu 

corpo, ou seja, após a prática das atividades físicas do Projeto, que sensações você 

percebe em seu corpo? 

Leve, ágil e muita coragem pra muita coisa, me sinto flutuando. Me sinto muito 

disposta mesmo, com toda a energia pra fazer todas as minha atividades de casa e 

caminhar. Porque as vezes eu saio do CEFET e moro ao lado da... Me esqueci. Saio 

daqui e vou pra casa a pé, é uns 45 minutos. 

14) Você possuía ou possui algum problema de saúde relacionado à idade 

(velhice)? A realização das atividades físicas do Projeto propiciaram alguma 

mudança (melhora) em relação à esses problemas?

Sim, com certeza. Esses exercícios que eu to fazendo aqui, tanto na ginástica com a 

professora e com a hidro e o alongamento com a professora Edna, eu to sentindo 

bastante melhoras. Porque eu tinha problema de escoliose e com as atividades, eu 

não to mais sentindo essas dores, esse mal estar, essas dores lombares que eu 

sentia em casa. 

15) Após a prática das atividades físicas do Projeto, ocorreu alguma mudança 

(transformação) em sua disposição para realizar tarefas diárias tais como varrer a 

casa, fazer compras, cuidar do jardim, etc? 

Com certeza, isso aqui me deixou elétrica, às vezes chego em casa e não paro mais 

até a hora de dormir. Chego em casa é cuidando do almoço, pegando a vassoura, é 

varrendo casa, lavando banheiro, vou pro tanque e lavo roupa. Faço as coisas que 

só depois desses movimentos que eu pude ficar assim tão elétrica. Graças a Deus e 

ao Projeto.
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ENTREVISTADO Nº 11 (Participante). 

Data da Entrevista: 06/08/2008 

1) Sexo: 

(X) Feminino

(  ) Masculino

2) Idade: 

(  ) Entre 50 a 60 anos 

(X) Entre 60 a 70 anos 

(  ) Acima do 70 anos 

3) Nível Escolar: 

Ensino Fundamental: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

Ensino Médio: (   ) Completo  (   )Incompleto

Ensino Superior: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

Pós- Graduação: (X) Completo  (   ) Incompleto 

4) Renda: Salário Mínimo (SM) 

(   ) 1 SM  (   ) 2 a 3 SM  (   ) 3 a 4 SM 

(   ) 4 a 5 SM  (X) Acima de 5 SM 

5) Possui filhos? Quantos? 

Sim, três. 

6) Exerce alguma atividade profissional ou de outro tipo? 

Não, sou aposentada. 

7) Qual a sua situação de moradia? 

a) Mora em residência própria ou em outro tipo de moradia? 

Residência própria.

b) Mora sozinho ou com parentes e/ou amigos? 
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Moro com o marido  e dois filhos. 

8) Que interesses e necessidades o levaram a procurar o Projeto? Eles foram 

satisfeitos?

Como funcionária aposentada da Instituição CEFET, eu recebi uma comunicação, 

uma carta, onde me informaram que ia ter o Projeto. Então eu vim me informar, me 

escrevi e estou até hoje. 

9) Na sua opinião, as atividades do Projeto auxiliam a restaurar seu ânimo (energias) 

e promovem um relaxamento para enfrentar as obrigações diárias?

Perfeitamente. É tanto que eu não vejo a hora de sair pra aqui, pra Escola  pela 

manhã, pra conviver com minhas amigas e participar das atividades que me são 

oferecidas... Eu me sinto também bem mais revigorada para o dia a dia.  

10) A participação nas atividades do Projeto permite a vivência de momentos 

prazerosos, alegres e descontraídos que favorecem uma mudança na sua rotina? 

Sim, é tanto que eu estou no Projeto há oito anos e depois desse oitavo ano de 

funcionamento desse Projeto, eu me sinto uma pessoa mais descontraída quando 

estou aqui, principalmente porque nós saímos mais no grupo de idosos e a gente sai 

e se diverte bastante.

11) Os conhecimentos adquiridos nas aulas de computação, línguas, artesanato, 

etc, do Projeto são úteis para o seu dia-a-dia e possibilitam um aprendizado e um 

crescimento pessoal? 

Perfeitamente, olhe, principalmente línguas quando eu já participei das aulas de 

espanhol e inglês. Aí o ano passado nós tivemos uma viagem pelo grupo de dança 

para o exterior, e o inglês foi muito útil pra nossa comunicação. 

12) O projeto permitiu a criação de novas amizades e relacionamentos? 

Muito, muito mesmo. Meu círculo de amizades cresceu bastante após a minha 

participação nele, no projeto.
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13) Que sensações a prática das atividades físicas do Projeto promovem em seu 

corpo, ou seja, após a prática das atividades físicas do Projeto, que sensações você 

percebe em seu corpo? 

Olhe, a partir do momento que eu passei a ter atividades físicas, pois eu não tinha 

nenhuma... Até os sessenta anos eu não praticava nenhuma atividade. Aqui eu 

comecei a participar fazendo ginástica e dança, pois eu pertenço ao grupo de dança 

do Projeto, então eu melhorei bastante, bastante. É tanto que eu tinha muitas dores 

no corpo e a partir do momento que eu comecei a praticar atividade física, eu 

melhorei 100%. É tanto que hoje eu não reclamo de dores nas pernas, dores na 

coluna... Após as aulas, me sinto bem revigorada, sem dores, e saio daqui leve e 

solta.

14) Você possuía ou possui algum problema de saúde relacionado à idade 

(velhice)? A realização das atividades físicas do Projeto propiciaram alguma 

mudança (melhora) em relação à esses problemas?

Há sim, eu sou hipertensa e quando eu vim pra cá eu já tinha osteoporose, porém 

não sabia.  Mas depois de certos exames eu fiquei sabendo da osteoporose, e além 

dos medicamentos que eu tomei, com certeza os exercícios facilitaram muito a 

minha recuperação. É tanto que hoje eu estou apenas com osteopenia, porque 

osteopenia é um estágio menos avançado da osteoporose.  

15) Após a prática das atividades físicas do Projeto, ocorreu alguma mudança 

(transformação) em sua disposição para realizar tarefas diárias tais como varrer a 

casa, fazer compras, cuidar do jardim, etc? 

Bem, essas atividades domésticas eu sempre parcialmente exercitei. Porém, como 

eu já frizei, eu entrei com sessenta anos no Projeto, hoje estou com sessenta e oito 

e eu não sinto, eu não senti o passar dos anos. Acredito que foi por conta das 

atividades que eu exerci aqui.
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ENTREVISTADO N° 12 (Participante). 

Data da Entrevista: 08/08/2008 

1) Sexo: 

(X) Feminino

(   ) Masculino

2) Idade: 

(X) Entre 50 a 60 anos 

(   ) Entre 60 a 70 anos 

(   ) Acima do 70 anos 

3) Nível Escolar: 

Ensino Fundamental: (    ) Completo  (   ) Incompleto 

Ensino Médio: (   ) Completo  (   )Incompleto

Ensino Superior: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

Pós- Graduação: (X) Completo  (   ) Incompleto 

4) Renda: Salário Mínimo (SM) 

(   ) 1 SM  (   ) 2 a 3 SM  (   ) 3 a 4 SM 

(   ) 4 a 5 SM  (X) Acima de 5 SM 

5) Possui filhos? Quantos? 

Sim, dois filhos. 

6) Exerce alguma atividade profissional ou de outro tipo? 

Não, sou aposentada. 

7) Qual a sua situação de moradia? 

a) Mora em residência própria ou em outro tipo de moradia?

Residência própria. 

b) Mora sozinho ou com parentes e/ou amigos? 
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Moro com os meus  dois filhos.  

8) Que interesses e necessidades o levaram a procurar o Projeto? Eles foram 

satisfeitos?

Sim, porque vim morar em Natal no ano 2000, já tinha um filho que residia e eu tinha 

apartamento próprio, e eu me aposentei, então resolvi vir. E vim pertencer ao Projeto 

por não ter parentes consangüíneos, aí vim pra ter mais sociabilidade, fazer 

atividades físicas e conviver com as pessoas. Não viver dentro de casa fazendo 

tricô.

9) Na sua opinião, as atividades do Projeto auxiliam a restaurar seu ânimo (energias) 

e promovem um relaxamento para enfrentar as obrigações diárias?

Sim, porque nós temos que conviver com pessoas né. Embora tenha divergências 

entre companheiras, mas existe... Todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado 

mau. Então tem que ter a sociabilidade, então se agrupa com aquelas que se 

identificam mais. Sim, e também as atividades físicas porque, por exemplo, a 

computação eu me sinto como se estivesse na alfabetização, é uma coisa nova, mas 

persisto porque hoje em dia quem não entende de computação ta por fora. E línguas 

também porque a gente tem que estudar porque o mundo está globalizado né. As 

atividades físicas né, porque além das atividades do Projeto, eu ainda caminho 

porque hoje em dia o sedentarismo, a gordura tudo, isso traz doenças... E aí a gente 

tem que fazer pra melhorar a saúde da pessoa, a disposição pra enfrentar o dia-a-

dia... As coisas que a gente tem que fazer fora daqui né.  

10) A participação nas atividades do Projeto permite a vivência de momentos 

prazerosos, alegres e descontraídos que favorecem uma mudança na sua rotina? 

Sim, eu gosto muito do Projeto porque eu gosto muito de conviver com as pessoas, 

e digo que aqui é meu parque de diversão. Porque se eu to aposentada, tenho um 

filho de 29 anos, outro de 23... São universitários, estagiários, eu vou ficar dentro de 

casa fazendo o que? Então conversando com as pessoas, as outras amigas, as 

historias são quase iguais, aposentadas, viúvas... Então precisam da gente fazer um 

artesanato, conversar, se divertir, dançar. Então eu digo que aqui, o Projeto, é meu 

parque de diversão. 
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11) Os conhecimentos adquiridos nas aulas de computação, línguas, artesanato, 

etc, do Projeto são úteis para o seu dia-a-dia e possibilitam um aprendizado e um 

crescimento pessoal? 

Ah, muitíssimo né, principalmente a computação, o coral. Que quando eu fiz 

universidade há 29 anos atrás, a universidade tinha um coral mas eu não participei, 

e agora eu estou tendo oportunidade de participar. Então cada dia a gente aprende 

mais coisas novas, muito bom. E na computação, como eu já falei, eu me sentia 

analfabeta, e hoje eu já entendo mais daquilo tudo né. 

12) O projeto permitiu a criação de novas amizades e relacionamentos? 

Ah muitíssimo, fiz muitas amizades, inclusive com pessoas de outros estados. No 

começo eu estranhei muito porque a região Norte, nós temos hábitos diferentes da 

região Nordeste né... O que eu acho mais assim diferente, é que o nordestino é 

seco, ele não tem afetividade e eu gosto muito de brincar, eu gosto de receber, eu 

gosto de participar, então eu achei muito diferente aqui. Mas fiz muitas amizades e 

se agreguei mais com o pessoal da minha tribo, o Projeto, é claro. 

13) Que sensações a prática das atividades físicas do Projeto promovem em seu 

corpo, ou seja, após a prática das atividades físicas do Projeto, que sensações você 

percebe em seu corpo? 

Bem, como a gente é criada com família grande, não tem prática de fazer educação 

física, a gente faz no ginásio aquela educação física por obrigação. Quando eu me vi 

aposentada que vim participar do Projeto, me entrosei na atividade física né, então 

hoje eu sinto que o meu organismo necessita da atividade física. Quando eu não 

faço eu sinto a dificuldade, é tanto que quando eu viajo eu procuro um grupo pra 

mim sempre fazer atividade física. E quando nós estamos de férias, eu não deixo de 

caminhar 2 vezes por semana, porque meu organismo já necessita dessa prática, 

principalmente a ginástica né. Aí meu organismo já ta condicionado, é tanto que 

todos os exercícios, quando vai terminando um tipo eu já sei qual é o outro, porque 6 

anos de prática né. 

14) Você possuía ou possui algum problema de saúde relacionado à idade 

(velhice)? A realização das atividades físicas do Projeto propiciaram alguma 

mudança (melhora) em relação à esses problemas?
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Sim, eu tive depressão durante 6 anos que culminou com a síndrome do pânico... É 

uma doença horrível, é muito seria. E a atividade física é muito boa porque libera 

adrenalina, então liberando a adrenalina estão saindo também as toxinas porque a 

medicação é muito forte. Então não se pode deixar de maneira alguma de fazer 

atividade física seja ela qual for, fazer todo o espaço porque ela contribui para a 

liberação desses hormônios. Melhora muito a saúde, sim, e a gente também relaxa e 

se diverte... E isso é muito bom pra que tem depressão.  

15) Após a prática das atividades físicas do Projeto, ocorreu alguma mudança 

(transformação) em sua disposição para realizar tarefas diárias tais como varrer a 

casa, fazer compras, cuidar do jardim, etc? 

Ah sim, sem dúvida, a gente se sente muito mais disposta pra carregar as sacolas 

do supermercado, fazer faxina em casa né. E também o lazer da gente né, dançar 

forró, dançar solto, que é uma coisa que eu gosto muito aqui no Nordeste, e eu sinto 

muita disposição pra fazer tudo isso após as atividades físicas daqui. Melhorou muito 

minha saúde.  
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ENTREVISTADO N° 13 (Egresso). 

Data da Entrevista: 11/08/2008 

1) Sexo: 

(X) Feminino

(   ) Masculino

2) Idade: 

(   ) Entre 50 a 60 anos 

(X) Entre 60 a 70 anos 

(   ) Acima do 70 anos 

3) Nível Escolar: 

Ensino Fundamental: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

Ensino Médio: (X) Completo  (   )Incompleto

Ensino Superior: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

Pós- Graduação: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

4) Renda: Salário Mínimo (SM) 

(   ) 1 SM  (X) 2 a 3 SM  (   ) 3 a 4 SM 

(   ) 4 a 5 SM  (   ) Acima de 5 SM 

5) Possui filhos? Quantos? 

Sim, três filhos. 

6) Exerce alguma atividade profissional ou de outro tipo? 

Aposentada, mas sou corretora de seguros.  

7) Qual a sua situação de moradia? 

a) Mora em residência própria ou em outro tipo de moradia? 

Residência própria. 

b) Mora sozinho ou com parentes e/ou amigos? 
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Moro com meu marido e a filha.  

8) Que interesses e necessidades o levaram a procurar o Projeto? Eles foram 

satisfeitos?

Sim, porque eu estava me sentindo muito ociosa sem atividade física. Só caminhava 

e necessitava de alguma coisa mais para o meu físico. Aí comecei lá no projeto, tive 

que parar, mas aí o que eu preciso lá realmente tem  e me completa, estava 

satisfeita.

9) Na sua opinião, as atividades do Projeto auxiliam a restaurar seu ânimo (energias) 

e promovem um relaxamento para enfrentar as obrigações diárias?

Com certeza, quando eu ia para o projeto eu saía como se estivesse mais leve, mais 

solta entendeu? A mente mais livre entendeu? Eu me sentia muito bem pra voltar 

para o trabalho, me sentia revigorada.  

10) A participação nas atividades do Projeto permite a vivência de momentos 

prazerosos, alegres e descontraídos que favorecem uma mudança na sua rotina? 

Com certeza, lá a gente conhece outras pessoas, convive com outras  pessoas, 

conversa... Além das atividades físicas que é como se fosse assim... É uma terapia 

né, eu me sentia muito bem e sentia alegria em ir pra lá. A gente não vai para um 

lugar se não gostar né?

11) Os conhecimentos adquiridos nas aulas de computação, línguas, artesanato, 

etc, do Projeto são úteis para o seu dia-a-dia e possibilitam um aprendizado e um 

crescimento pessoal? 

São muito úteis, eu acho que tudo que é oferecido lá é útil, é muito importante. 

Desde que a pessoa saiba aproveitar e escolher o que gosta e fazer o que gosta não 

é? No meu caso eu não participava de muitas atividades lá por questão de tempo, 

mas as que eu participava eram de muita utilidade, principalmente o inglês.  

12) O projeto permitiu a criação de novas amizades e relacionamentos? 

Com certeza, não tem o que discutir. Conheci várias pessoas lá e aonde a gente se 

encontra se conhece, se cumprimenta. Estreitou mais meus laços de amizade. 
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13) Que sensações a prática das atividades físicas do Projeto promovem em seu 

corpo, ou seja, após a prática das atividades físicas do Projeto, que sensações você 

percebe em seu corpo? 

Sensação de leveza, mais disposição, até mais energia né, pra qualquer atividade.  

14) Você possuía ou possui algum problema de saúde relacionado à idade 

(velhice)? A realização das atividades físicas do Projeto propiciaram alguma 

mudança (melhora) em relação à esses problemas?

Bem, como se fala que toda doença reumática é da idade, eu tenho artrite 

reumatóide e tenho recomendação médica pra praticar atividade física. Inclusive 

hidroginástica e as atividades todas que eu fazia no Projeto. 

15) Após a prática das atividades físicas do Projeto, ocorreu alguma mudança 

(transformação) em sua disposição para realizar tarefas diárias tais como varrer a 

casa, fazer compras, cuidar do jardim, etc? 

Olhe, em relação a atividades domésticas eu não pratico, não faço quase atividade 

domestica, nem faço refeições em casa. Eu tenho a pessoa que arruma, que varre e 

tudo mais. Mas o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer na minha casa eu tenho 

condições de fazer. Eu dirijo, eu caminho também, então eu me sinto com condições 

de exercer qualquer atividade física. E a ginástica com certeza incentiva muito o 

corpo da gente não é, é um despertar pra você se movimentar, porque eu estava me 

sentindo muito parada e eu disse eu não vou agüentar ficar assim se não meu corpo 

vai parar. Então eu tenho que fazer alguma atividade pra poder trabalhar em minha 

profissão com mais disposição, e me sentia e ainda to me sentindo muito bem, 

graças a Deus. 

16) Que motivos o levaram a sair do Projeto? 

Por motivo de doença, eu tive uma paralisia facial e tive que parar. 
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ENTREVISTADO N° 14 (Egresso). 

Data da Entrevista: 13/08/2008 

1) Sexo: 

(X) Feminino

(   ) Masculino

2) Idade: 

(   ) Entre 50 a 60 anos 

(   ) Entre 60 a 70 anos 

(X) Acima do 70 anos 

3) Nível Escolar: 

Ensino Fundamental: (X) Completo  (   ) Incompleto 

Ensino Médio: (   ) Completo  (   )Incompleto

Ensino Superior: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

Pós- Graduação: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

4) Renda: Salário Mínimo (SM) 

(   ) 1 SM  (    ) 2 a 3 SM  (X) 3 a 4 SM 

(   ) 4 a 5 SM  (   ) Acima de 5 SM 

5) Possui filhos? Quantos? 

Sim, quatro filhos. 

6) Exerce alguma atividade profissional ou de outro tipo? 

Sou Pensionista.

7) Qual a sua situação de moradia? 

a) Mora em residência própria ou em outro tipo de moradia? 

Residência própria. 

b) Mora sozinho ou com parentes e/ou amigos? 
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Moro com 4 filhos 

8) Que interesses e necessidades o levaram a procurar o Projeto? Eles foram 

satisfeitos?

Muito, estive no projeto desde o começo do Projeto porque me sentia muito ociosa 

né, então tinha que me mexer. A idade vai chegando e a gente tem que se mexer 

pra não adoecer, não é?

9) Na sua opinião, as atividades do Projeto auxiliam a restaurar seu ânimo (energias) 

e promovem um relaxamento para enfrentar as obrigações diárias?

É claro, lá fazia com que eu me sentisse mais revigorada e mais relaxada também 

né. Porque depois dos exercícios e das aulas é ótimo, agente tem um bem estar e 

se sente preparada pra tudo não é?

10) A participação nas atividades do Projeto permite a vivência de momentos 

prazerosos, alegres e descontraídos que favorecem uma mudança na sua rotina? 

Sim, as atividades deixam a gente alegre e mais disposto porque é uma convivência 

com as colegas. Então isso dá um prazer e é ótimo.  

11) Os conhecimentos adquiridos nas aulas de computação, línguas, artesanato, 

etc, do Projeto são úteis para o seu dia-a-dia e possibilitam um aprendizado e um 

crescimento pessoal? 

É, o programa de computação é muito bom né, e também de línguas, porque pra 

gente viajar já sebe falar alguma coisa de língua estrangeira e isso influi muito não 

é? E por sinal eu comprei um computador agora, e mesmo sem muito interesse vou 

ter que aprender computação porque hoje em dia isso é muito importante pra tudo 

que a gente vai fazer.

12) O projeto permitiu a criação de novas amizades e relacionamentos? 

Muitas, maravilhosas amizades. Tenho amigas no projeto que são dez e que gosto 

muito.  
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13) Que sensações a prática das atividades físicas do Projeto promovem em seu 

corpo, ou seja, após a prática das atividades físicas do Projeto, que sensações você 

percebe em seu corpo? 

Ah, eu sentia um relaxamento não é, e um bem-estar total, um bem-estar muito bom. 

14) Você possuía ou possui algum problema de saúde relacionado à idade 

(velhice)? A realização das atividades físicas do Projeto propiciaram alguma 

mudança (melhora) em relação à esses problemas?

Bem, eu cheguei no projeto com osteoporose e tratei esse tempo todo. E as 

atividades físicas propiciam uma melhora né, que eu ganho até massa óssea. O 

medico se admira que com essa minha idade, 73 anos, é difícil. E todo ano é 2%, 

3%, é uma maravilha o que os exercícios fazem comigo.  

15) Após a prática das atividades físicas do Projeto, ocorreu alguma mudança 

(transformação) em sua disposição para realizar tarefas diárias tais como varrer a 

casa, fazer compras, cuidar do jardim, etc? 

É, a minha disposição continua a mesma porque eu sou uma pessoa assim muito 

ativa. E eu acredito que se continuo do mesmo jeito é por causa dos exercícios que 

fiz lá de ginástica e dança. Essas atividades fazem com que eu permaneça sempre 

ativa não é, com essa disposição que sinto pra fazer minhas tarefas de dona de 

casa.

16) Que motivos o levaram a sair do Projeto?

Foram problemas pessoais relacionados a mim que infelizmente não posso 

compartilhar. 
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ENTREVISTADO N° 15 (Egresso). 

Data da Entrevista: 15/15/2008 

1) Sexo: 

(X) Feminino

(   ) Masculino

2) Idade: 

(X) Entre 50 a 60 anos 

(   ) Entre 60 a 70 anos 

(   ) Acima do 70 anos 

3) Nível Escolar: 

Ensino Fundamental: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

Ensino Médio: (X) Completo  (   )Incompleto

Ensino Superior: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

Pós- Graduação: (   ) Completo  (   ) Incompleto 

4) Renda: Salário Mínimo (SM) 

(   ) 1 SM  (   ) 2 a 3 SM  (   ) 3 a 4 SM 

(   ) 4 a 5 SM  (X) Acima de 5 SM 

5) Possui filhos? Quantos? 

Sim, uma filha. 

6) Exerce alguma atividade profissional ou de outro tipo? 

Sou aposentada.

7) Qual a sua situação de moradia? 

a) Mora em residência própria ou em outro tipo de moradia? 

Residência própria. 

b) Mora sozinho ou com parentes e/ou amigos? 
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Moro com uma filha, um neto e uma irmã.   

8) Que interesses e necessidades o levaram a procurar o Projeto? Eles foram 

satisfeitos?

Sim, foram satisfeitos porque eu já fazia um condicionamento físico em outra cidade, 

aí vim morar aqui e aí estava sentindo necessidade de me exercitar... Então, aqui no 

Projeto eu encontrei tudo que eu precisava que é a ginástica, a hidroginástica e 

outros exercícios.

9) Na sua opinião, as atividades do Projeto auxiliam a restaurar seu ânimo (energias) 

e promovem um relaxamento para enfrentar as obrigações diárias?

Sim, não só minhas obrigações diárias e um relaxamento, como também auxiliam 

nos problemas de saúde porque eu tenho problema de artrose... Bem, e com certeza 

né porque aqui eu relaxo tanto o corpo como a mente, e me sinto mais disposta 

quando venho. Às vezes eu to cansada, as vezes eu amanheço o dia sem vontade 

de vir aí me levanto, venho e quando eu chego em casa eu me sinto muito mais 

disposta e mais descansada pra enfrentar e fazer as coisas né.  

10) A participação nas atividades do Projeto permite a vivência de momentos 

prazerosos, alegres e descontraídos que favorecem uma mudança na sua rotina? 

Sim, aqui a gente fica mais... Eu sinto a vida mais prazerosa e esqueço os 

problemas do dia-a-dia.  

11) Os conhecimentos adquiridos nas aulas de computação, línguas, artesanato, 

etc, do Projeto são úteis para o seu dia-a-dia e possibilitam um aprendizado e um 

crescimento pessoal? 

Pra mim não porque eu não gosto nem de computação, nem de trabalhos manuais, 

nem esses jogos que o pessoal faz sentado nas mesas, eu não gosto. Agora 

línguas, eu também não aprendi muito até porque era só um dia, e eu prefiro ler 

aqui, porque exercita mais minha memória e eu ando meio esquecida. Então pra 

ativar minha memória eu prefiro ler um livro... Se fosse mais tempo até que valia a 

pena, mas infelizmente o Projeto é só pela manha né.  

12) O projeto permitiu a criação de novas amizades e relacionamentos? 
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Novas amizades, bastante. Porque eu acho que a finalidade maior do Projeto é fazer 

amigos né, além de exercitar o corpo e a mente, mas fazer amigos.  

13) Que sensações a prática das atividades físicas do Projeto promovem em seu 

corpo, ou seja, após a prática das atividades físicas do Projeto, que sensações você 

percebe em seu corpo? 

Eu percebo que eu fico mais leve, mais leve solta, mas, além disso, eu sinto mais 

assim a parte de flacidez, enrijecimento dos músculos, mais flexibilidade. Fico com o 

meu corpo muito mais leve e fico mais de bem comigo mesmo, porque eu fico como 

corpo mais endurecido, com menos flacidez. Até pra alimentação eu noto que eu fico 

mais disposta pra me alimentar melhor, pra manter esse contato da ginástica com o 

corpo e com a alimentação.  

14) Você possuía ou possui algum problema de saúde relacionado à idade 

(velhice)? A realização das atividades físicas do Projeto propiciaram alguma 

mudança (melhora) em relação à esses problemas?

Sim, com certeza. Eu tenho artrose, que eu não me considero velha por conta disso, 

mas quando eu faço a ginástica, principalmente a ginástica, eu me sinto bem melhor, 

com menos dores. Depois da aula, quando eu chego em casa, eu me sinto bem 

melhor, tudo fica menos dolorido e fico mais relaxada, até mais flexível pra fazer os 

movimentos. Eu fiz 20 sessões de fisioterapia, tomei medicação pra artrose, tomei 

analgésicos e antiinflamatórios, mas nada alivia como a ginástica.    

15) Após a prática das atividades físicas do Projeto, ocorreu alguma mudança 

(transformação) em sua disposição para realizar tarefas diárias tais como varrer a 

casa, fazer compras, cuidar do jardim, etc? 

Com certeza, porque apesar de eu não gostar de fazer tarefas de casa, mas fiquei 

muito mais solta, mais leve, mas flexível pra fazer minhas atividades que é 

principalmente cuidar do jardim. Mas agachar, se movimentar, lavar banheiro, passar 

pano, fazer jardinagem, que eu gosto de fazer, com certeza as atividades físicas do 

Projeto melhoram muito pra fazer tudo isso.  

16) Que motivos o levaram a sair do Projeto?

Eu saí devido à incompatibilidade de horários, mas graças à Deus eu pude voltar.


