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RESUMO 

 

 

Atualmente o número de idosos no mundo e no Brasil está crescendo cada vez mais. No 

entanto, a velhice ainda se apresenta como um tema complexo que necessita de mais 

aprofundamento. É de extrema relevância que a sociedade crie um discurso empenhado em 

rever os estereótipos negativos da velhice além de estudos que permitam a construção de 

novos olhares inclusivos, como também a criação de políticas públicas que favoreçam a 

categoria idosa, a exemplo da Política Nacional e do Estatuto do Idoso instituídos 

recentemente. O objetivo desse estudo é analisar os espaços de sociabilidades para os idosos 

de Mossoró e entender como as vivências nestes ambientes coletivos os condicionam a uma 

qualidade de vida e os influenciam nas suas representações de sujeitos da terceira idade. Para 

colheita dos dados foram feitas observações, entrevistas semiestruturadas e rodas de 

conversas com homens e mulheres na faixa etária dos 65 a 80 anos, aposentados, em sua 

maioria viúvos, moradores do bairro Abolição em Mossoró, participantes do (CCI) Centro de 

Convivência para Idosos Jose Sarney e do (CRAS) Centro de Referência e Assistência Social. 

Assim, os espaços voltados para os idosos se apresentam como uma boa alternativa para a 

ressocialização, a diversão e preservação de suas memórias, ao mesmo tempo em que os 

colocam como agentes produtivos, atuantes e transformadores de sua realidade. 

 

 

Palavras-chave: Velhice. Terceira idade. Sociabilidade. 
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ABSTRACT 

 

 

Currently the number of elderly in the world and Brazil is growing increasingly. However, old 

age is still presented as a complex issue that needs more depth. It is extremely important that 

society should create a discourse committed to reviewing negative stereotypes of old age as 

well as studies that allow the construction of new looks inclusive , as well as the creation of 

public policies that favor the elderly category, such as the National Policy and Elderly Statute 

established recently. The aim of this study is to analyze the spaces of sociability for the 

elderly Mossley and understand how the collective experiences in these environments 

influence the quality of life and influence in their depictions of the elderly subjects. To collect 

data observations were made, semi-structured interviews and wheels conversations with men 

and women aged 65 to 80 years old, retired, mostly widows, neighborhood residents 

Abolition in Mossley, participants (CCI) Coexistence Center Seniors Jose Sarney and (CRAS) 

Reference Center and Welfare. Thus, the spaces facing the elderly are presented as a good 

alternative for the rehabilitation, the fun and preserve their memories, while the agents posing 

as productive, active, and transformers of their reality.  

 

 

Keywords: Old age. Seniors. Sociability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo dá continuidade ao trabalho realizado em 2010 durante a 

especialização em Educação inclusiva na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 

(UERN) neste estado, orientado pela doutora em sociologia a professora Ana Lúcia Leandro 

Aguiar, no qual foi dada a ênfase à memória e formação na terceira idade, trazendo uma 

análise sobre os mecanismos que promoveram o retorno destes sujeitos aos bancos escolares. 

No entanto, ao conclui-lo, ficava a inquietação de que elementos substanciais do universo da 

velhice precisavam ser observados e analisados através de outros vieses. 

Ao adentrar no mestrado em ciências sociais no ano seguinte pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em Natal, foi apresentada uma nova proposta de 

estudo, dessa vez com enfoque na memória e sociabilidade, com destaque para a permanência 

dos idosos nos espaços habituais de convivências e a busca destes sujeitos por novos 

territórios de sociabilidades. 

Aprovado a ideia, a pesquisa resultou no atual estudo sobre o envelhecimento, 

orientado por Julie Antoniette Cavignac, antropóloga, pesquisadora na área das representações 

sociais, identidade e memória, temáticas fundamentais na exploração desse universo. 

Portanto, compreendendo que as questões sobre a velhice permeiam hoje toda a 

sociedade através das representações sociais historicamente construídas, emerge como 

problema desta pesquisa a relação antagônica existente entre o pensamento excludente 

estabelecido socialmente e as práticas inovadoras dos idosos nos espaços de sociabilidades. 

Visto que, enquanto o meio social persiste em excluir este segmento e o vê como 

improdutivo, esses atores permanecem ativos em seus contextos e imersos em novos cenários, 

na busca por visibilidade e aceitação que objetive a desconstrução definitiva da reversão 

hipotética do rejuvenescimento. 

Para uma melhor compreensão da escolha do objeto e da construção da problemática 

acima citada, serão apresentadas as ideias que nortearam os princípios modeladores deste 

estudo.  
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1.1 O OBJETO DE ESTUDO  

 

 

As temáticas sobre a velhice são destaques na sociedade contemporânea. O aumento 

gradativo de pessoas com mais de 65 anos de idade aponta uma representatividade 

considerável desta categoria na população brasileira com números que ultrapassam os 16 

milhões. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE, mostra em suas últimas 

pesquisas que aproximadamente em 2050 a elevação da população idosa mundial será maior 

que o de crianças abaixo dos 14 anos. Essa evolução é resquício da baixa taxa de fecundidade 

e do desenvolvimento científico e tecnológico que proporcionam inúmeras oportunidades hoje 

para se viver mais e melhor. 

Diante da complexidade do envelhecimento a escolha pelo estudo do sujeito 

envelhecido e sua inserção em novos espaços de sociabilidades se faz pertinente quando se 

observa durante as atividades praticadas, motivação e vontade de viver que descaracteriza o 

pensamento preconceituoso e negativo que persiste circular em nossa sociedade. 

Assim o objetivo maior desse estudo está em desmistificar a visão estigmatizada que 

permeia o pensamento de uma boa parcela da sociedade e, que renega o idoso à mesmice 

cotidiana. 

Observa-se também que as representações sociais criadas pelos idosos em relação à 

velhice, de alguma forma estão intrinsicamente ligadas às experiências vividas tanto no 

passado como nas práticas cotidianas exercidas nos espaços de sociabilidades. Dai a 

relevância de trazer suas narrativas experiências e memórias neste estudo, como dispositivos 

que revelam a necessidade do “sair para a vida” além de estimular a superação, a valorização 

e o respeito social.  

 Com a realidade repleta de atitudes inovadoras e especialmente com a formação da 

categoria terceira idade, a sociologia passou a assumir o importante veículo de promoção da 

análise-reflexiva sobre os estudos relativos à velhice.  Por isso, esta pesquisa será conduzida 

pela luz dessa ciência, pois como afirma Siqueira (2001. p, 73), “a sociologia vem oferecendo 

contribuições valiosas á compreensão dos fenômenos, históricos, econômicos, etnográficos, 

culturais e sociais que influenciam a velhice e o envelhecimento com bases nas principais 

tradições teóricas da sociologia são elaboradas teorias que representam uma contribuição 

poderosa ao processo de construção social da velhice em todo mundo”. Vale salientar que 

outros saberes necessários para a compreensão do envelhecimento como a antropologia, a 
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psicologia social e a gerontologia, contribuem também para contextualizar o processo de 

envelhecimento nas dimensões sociais, culturais, psicológicas e econômicas. 

Por isso, além de assumir o compromisso de propagar uma imagem positiva do 

envelhecimento, esta pesquisa possibilitará a uma parcela da sociedade excludente construir 

novos olhares para o tema, bem como incentivar as autoridades governamentais a criação de 

políticas públicas que ampliem a criação de espaços voltados para os idosos que dimensionem 

a valorização e dignificação destes sujeitos em termos institucionais, baseados na Lei 

Municipal e no Estatuto do Idoso quando lhes asseguram direitos e oferta especificamente aos 

pertencentes às classes menos favorecidas, o prazer do desfrute de lugares abertos a uma 

velhice bem sucedida em que possam vivenciar novas práticas, expressar sentimentos, 

formalizar laços, melhorar a  relação entre os jovens, enfim, (re) significar completamente o 

seu modo de vida. 

 

 

1.2 A ENTRADA NO CAMPO: a contextualização do objeto 

 

 

O caminho para o desenvolvimento desta pesquisa teve inicio com a observação direta 

em loco. A apropriação da observação participante na pesquisa de campo costuma apontar 

dificuldade desde a aproximação entre o pesquisador com o seu objeto até a negociação para a 

imersão no lugar que pode durar dia, semanas ou meses, como também a desconfiança, a 

rejeição, a recusa e a censura. 

Neste caso, a incursão no campo ocorreu de forma amistosa devido ao fato de ter 

realizado no ano de 2010 um estudo no Centro de Convivência do idoso (CCI) – um dos 

espaços interativos frequentado por idosos – enquanto aluna do curso de especialização em 

educação inclusiva da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) deste estado.  

Naquele momento os atores escolhidos possuíam o perfil de estudante, seriam aqueles que 

retornaram aos bancos escolares e não todos os participantes do centro de convivência. Ao 

finalizar a pesquisa surgiu a inquietude de que elementos significativos relativos aos idosos 

mereciam de análise mais aprofundada sobre as suas experiências, como a memória, a 

representação social da velhice e as relações nascidas da interação destes com o outro. 

Por isso, a decisão de retornar os estudos abordando ideias relacionadas à velhice e 

sociabilidade. 
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No reencontro com os idosos presentes nos espaços públicos de sociabilidades, integrantes do 

CCI em junho de 2011 e, com alguns outros idosos atuantes no Centro de Referência e 

Assistência Social (CRAS) a partir de março de 2012, é que fora construído o presente estudo. 

 

 

1.3 O RETORNO AO LÓCUS DA PESQUISA: os primeiros dias 

 

 

Ao adentrar no CCI percebi que a concepção de “estranha” não era mais justaposta 

visto o não esquecimento dos vínculos formados na pesquisa anterior. Todos se prontificaram 

acolher-me, a permitir os olhares, as anotações e as fotos. No entanto, o resguardo caloroso 

não desvirtuava o foco, pois era preciso manter a ética e o distanciamento quando preciso. A 

afirmação de Foote-Whyte (1975, p. 301) mostra que: “A presença do pesquisador tem que 

ser justificada e sua transformação em "nativo" não se verificará, ou seja, por mais que se 

pense inserido, sobre ele paira sempre a "curiosidade" quando não a desconfiança”, permite 

refletir sobre a importância do distanciamento ente o objeto e o sujeito, ao compreender que 

mesmo familiarizado ao campo o pesquisador não possui a sua compreensão total, pois 

dependendo do momento, o que se enxerga de uma maneira pode ser vista pelos idosos de 

outra, já que o cenário dos espaços frequentados podem sofrer transformações estruturais nas 

regras, nos valores a partir de novas relações e novas práticas construídas após a ausência do 

mesmo. 

 

 

1.4 MUDANÇAS DE RUMO: um fato inesperado 

 

 

A ideia de observar os dois lugares parecia satisfatória devido às distinções na 

programação voltada para os idosos. Enquanto o (CCI) procurava manter uma convivência 

diariamente dos seus idosos, o (CRAS) lhes oferecia semanalmente apenas uma tarde para a 

interação entre os mesmos. Porém, no decorrer da pesquisa o (CCI) fora fechado, fato esse 

que tornou irrelevante o confronto das diferenças ou hierarquias entre os dois espaços. De 

coadjuvante o (CRAS) passou a ser o lócus final desta pesquisa. 

Para compreender ainda a posição do pesquisador de campo, o pensamento de Furtado 

(2003) foi apropriado, quando ressalta a importância do cientista social em ser consciente da 
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responsabilidade social que as suas produções cientificas possuem. 

Ele afirma que: 

 

Se os cientistas tomam plena consciência da significação ultima do eu 

produzem, tanto em valores sociais e humanos, do contexto social em que 

estão inseridos e da situação de dependência a que tem sido relegado o nosso 

país, terão necessariamente – como cidadão ou como força social 

organizada- que contribuir de forma decisiva para colocar a ciência e a 

tecnologia a serviço da solução dos sinceros problemas que enfrenta a nossa 

sociedade. (FURTADO, 2003, p. 3). 

 

Neste contexto, como pesquisadora vivenciava um problema, o fechamento do campo 

de estudo. O que fazer então? Abandonar a pesquisa e procurar um novo lócus? Mudar o 

objeto e trazer o problema como estudo? Ou percorrer a trajetória dos idosos extra lócus? 

Manter-me-ia imparcial ou parcial ao problema? 

Assim, diante dos percalços surgidos na interação pesquisa/campo e a inquietação 

quanto ao rumo da pesquisa, seguir os idosos para outros espaços fora a decisão tomada. De 

certo que alguns deles preferiram não frequentar outros lugares fora do seu contexto local, 

enquanto outros, mesmo diante da insatisfação de frequentar apenas uma tarde (terça), 

resolveram participar das atividades oferecidas pelo (CRAS) como alternativa de 

reagrupamento, da permanência dos vínculos ou como um meio de fugir da mesmice e não se 

entregar a ociosidade.  

Atualmente os antigos frequentadores do (CCI) José Sarney, exercem o direito de 

cidadania reivindicando na imprensa local, a reabertura do espaço, não tendo até o presente 

momento conseguindo êxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: faixa exposta na frente do CCI, organizada pelos idosos. 

           Figura 1: faixa deixada em frente ao CCI. Fonte: Arquivo pessoal. 
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1.5 OUTROS CENÁRIOS: adentrando no CRAS 

 

 

Com o fim da observação no (CCI), um bom material para análise sobre as vivências e 

as memórias naquele espaço já tinham sido colhidos através de anotações no diário de campo, 

fotos e gravações. Um acervo que propiciou toda a construção dos discursos dos seus atores. 

 Após esse momento, o foco estava em adentrar em um novo cenário: o (CRAS) para 

seguir os “bons companheiros” e conhecer também novos colaboradores para a finalização do 

trabalho. Começava a busca pelos primeiros contatos. 

 A imersão no (CRAS) foi realizada de forma diferenciada. Primeiro, o lugar era novo 

para a pesquisadora. Segundo, apenas um dia era destinado aos encontros com os idosos visto 

que este espaço atende diversas categorias das classes menos favorecidas como os jovens 

envolvidos em situações conflituosas (drogas, por exemplo), crianças que necessitam de 

atendimento psicológico, mães, adolescentes grávidas, idosos, entre outros. 

 

 

1.6 O PERFIL DOS SUJEITOS ESTUDADOS 

 

 

Visando obter informações relevantes para análise dos discursos, buscou-se conhecer 

o perfil do idoso, suas origens, características, práticas culturais e sociais, situação financeira 

e suas necessidades além de verificar a qualidade de vida das Instituições de curta 

permanência frequentadas por eles.  De onde vieram? Quem eram seus pais? Onde viveram? 

Com quem viveram? Como eram? O que gostavam de fazer? Em que trabalhavam? Como 

vivem agora? Foram estas as premissas que orientaram a formação do perfil socioeconômico 

e cultural dos idosos. 

Os atores escolhidos estão posicionados no grupo etário da velhice, ativos em sua 

localidade, participantes nas atividades do Centro de Convivência do Idoso José Sarney (CCI) e do 

Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), ambos os espaços localizados no conjunto 

Abolição IV em Mossoró, posicionados no grupo etário da velhice, oriundos de famílias que 

exerceram ou ainda exercem funções simples como agricultores, trabalhadores da indústria do sal, 

lavandeiras, costureiras, autônomos, eletricistas, funcionários públicos (ASG), diaristas, vigias, entre 

outros. 



19 

 

Em seus discursos existem semelhanças nas lembranças do passado quando a maioria 

dos entrevistados citam situações vividas no passado como secas, enchentes e até mesmo 

guerra como períodos que marcaram definitivamente suas vidas. 

Indagados sobre a seca para alguns, relatam que esse fenômeno natural foi o fator 

crucial para o deslocamento de sua família do campo para a cidade, por isso a razão da 

maioria não serem filhos naturais da cidade, vieram da zona rural especificamente dos 

municípios vizinhos. Como enfatiza o idoso seguinte: 

 

“Já não tinha mais como viver ali, nem agua pra beber tinham, as 

cacimbas e açude tudo seco....  aresolvi procurar emprego na cidade... 

Me separei da família e do meu lugar... tô aqui até hoje”. 

                                                                          (idosa de 75 anos) 

 

Dessa forma vão justificando o êxodo rural vivenciado e as duras situações por qual 

passaram e relatar o seu percurso profissional. 

Quanto ao estado civil, boa parcela destes idosos diz se encontrarem viúvos, morando 

sozinhos ou com filhos casados, enquanto outra permanece casada com a mesma companheira 

ou vivem novos relacionamentos. 

Referente ao trabalho, todos são aposentados em suas profissões. Mesmo assim no 

caso dos homens, existem aqueles que continuam a fazer bicos para complementar a renda da 

família, realizando serviços que não exigem esforço físico como sapateiro, relojoeiro, 

jardineiro e outros pequenos afazeres. Por outro lado, as mulheres idosas, mesmo ajudando 

nos afazeres domésticos, buscam inserir-se também no trabalho informal como forma de 

ajuda familiar e em outros casos como “passatempo”, assim se aperfeiçoam e fazem doces e 

compotas, lambedores, cocadas e bolos, por encomendas, como também, confeccionam 

enxovais, fazem pinturas e bordados, bonecas, peças de tricô e crochê para vender em 

feirinhas durante as festas principais do bairro e da cidade. 

Quanto ao nível de escolaridade, a maioria é analfabeta, cerca de 50% dos 

entrevistados, enquanto o restante fica dividido entre aqueles que possuem o ensino 

fundamental completo e incompleto e apenas 1% com nível superior. 

Quando indagados sobre o fato, os argumentos para explicar o baixo nível de 

escolaridade, se remetem à difícil condição de vida no passado e o trabalho para 

sobrevivência que os impedia de frequentarem a escola. Com relação ao gênero, os números 

de analfabetos são equivalentes, tanto o homem como a mulher relataram afazeres que  os 
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impossibilitaram o acesso à escola. O homem atribui ao trabalho fora de casa para o sustento 

da família, enquanto a mulher, aos afazeres domésticos como cuidar da casa e dos irmãos 

menores quando eram solteiras e dos filhos quando casadas. 

No que diz respeito à naturalidade dos entrevistados, alguns são filhos da cidade 

enquanto a maioria nasceu nas cidades vizinhas ou em localidades isoladas denominadas por 

eles de “sítio”. Em suas representações sobre o local de nascimento, aplicam os termos 

nascido e criado para designar a sua relação com a cidade. O significado do nativo é expresso 

através de afetos, alegria, orgulho com a cidade, para tanto apontam os atos heroicos 

ocorridos e exaltam a sua beleza como superior a todas as outras da região, inclusive a capital.   

Enquanto o criado, significa gratidão, agradecimento pelo acolhimento, sentimentos 

diferenciados do nativo, pois a este cabe o orgulho de viver na cidade, mas carrega também a 

tristeza decorrente da saudade da terra mãe. Porém mesmo com o saudosismo intrinsecamente 

presente no “criado”, pode se perceber em seus discursos que estes se consideram 

Mossoroenses apesar de não negar à sua origem, dizem agir como qualquer “cidadão da terra” 

com moradia, casados, com filhos nascidos na cidade, exercem uma profissão, contribui com 

impostos em prol do desenvolvimento. A única razão que dizem diferenciar do nativo é as 

lembranças e o amor forte pelo lugar que nasceu sentimento esse que não pode ser 

compartilhado. 

Por isso, diante da expurgação de patriotismo desses sujeitos por uma cidade, é que se 

faz necessário ouvir as suas trajetórias, uma vez que estes sempre habitaram o mesmo 

território e por esse motivo suas falas se entrelaçam nas lembranças, dando sentido a 

veracidade aos fatos ocorridos, aos feitos heroicos. 

Tal exercício nos possibilita ver o idoso ser ouvido, ver as suas experiências e 

vivencias serem respeitadas.  Principalmente porque, em seus desabafos reafirmam o desejo 

de ver considerados os seus costumes e tradições. Em suas falas, alguns disseram perceber o 

mundo hoje como sendo construído especialmente para o jovem.  Os shoppings, as boites, os 

bares com música ao vivo, os parques, as praças, são frequentados por uma minoria. Assim, 

como seria então possível harmonizar o conflito intergeracional existente? 

Aliás, os espaços festivos são importantes espaços para os idosos. Pois além do 

entretenimento proporcionado, das novas relações, do avivamento do passado e do 

conhecimento com o novo, as festas lhes proporcionam, sobretudo, a elevação da autoestima. 

Em Mossoró não há problema quanto à ausência de eventos, na cidade há um calendário de 

janeiro a janeiro, preenchido de muita alegria, diversão, contemplação a cultura, conservação 

da memória e prazer. 
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Vale ressaltar que todos os sujeitos entrevistados tomaram conhecimento do propósito 

cientifico da pesquisa e foram comunicados sobre a publicação e analise de suas falas em uma 

dissertação de conclusão no curso de pós-graduação em ciências sociais.  Não havendo dessa 

maneira nenhum tipo de resistência sobre o trabalho, visto que os próprios concordaram em 

ser identificados autorizando até mesmo a divulgação de suas imagens através das fotos como 

também a escrita do seu nome verdadeiro. 

Para atingir o objetivo de estudar as formas da velhice e sociabilidade, a investigação 

empírica foi organizada através de abordagens que privilegiam o aprofundamento destas 

temáticas. 

 

 

1.7 OS PERCURSOS SEGUIDOS: trilhas conceituais 

 

 

Seguindo o quadro do envelhecimento abordaremos os estudos de Simone de Beauvoir 

(1908-1986) filósofa, feminista e escritora existencialista francesa, por considerar a sua obra A 

velhice (1970) uma importante contribuição para a compreensão desse fenômeno. Nesta obra, 

a autora traz a discursão sobre a exclusão social dos idosos em sua sociedade, refletindo sobre 

a necessidade de se pensar no hoje, o inadiável encontro com a velhice no futuro.  Vale 

salientar, que mesmo sido escrita há mais de quatro décadas, o discurso de Beauvoir (1970), 

continua atual visto que a posição desconfortável ocupada pelo idoso ainda se faz presente em 

nossa sociedade. 

 

É por isso que todos os remédios que se propõem para aliviar a depressão 

dos velhos são tão irrisórios: nenhum deles poderia reparar a sistemática 

destruição de que os homens foram vítimas durante toda a sua existência [...] 

mesmo que se construa para eles residências decentes, não se poderá 

inventar-lhes a cultura, os interesses, as responsabilidades que dariam 

sentido à sua vida. Não digo que seja inteiramente inútil melhorar, no 

presente, sua condição; mas isso não traz nenhuma solução ao verdadeiro 

problema da última idade: como deveria ser uma sociedade, para que, em 

sua velhice, um homem permanecesse um homem? (BEAUVOIR, 1970, p. 

663). 

 

Conforme a mesma, o fato da maioria dos idosos se encontrarem fora do mercado de 

trabalho os conduz à solidão e consequentemente à depressão. Pois neste momento lhes são 

retirados o convívio com os colegas de trabalho, e com a altivez proporcionada através da 

ocupação diária.   
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Assim, ao gozar desse tempo, o idoso acaba perdendo o sentido de sua vida. O que 

fazer agora? Como sair de casa e me relacionar com as pessoas? Certamente estas são 

perguntas frequentes que fazem a si mesmo. Por isso, resta à sociedade buscar meios de não 

isolar esses idosos e, ao aposenta-lo, buscar reinseri-los em espaços nos quais possam exercer 

atividades integrativas, instrutivas e prazerosas.  

Dessa forma o pensamento de Beauvoir (1970) se aproxima da proposta de nossa 

pesquisa quando buscamos analisar a importância dos espaços de convivências na vida dos 

idosos. 

Ao compreender a importância da memória e das trajetórias de vida dos sujeitos 

escolhidos, recorremos à obra Memória e sociedade, lembranças de velhos, da socióloga 

Ecléa Bosi (1994), onde a mesma toma como protagonistas um grupo de idosos que carregam 

como maior patrimônio a sua memória pessoal, priorizando a memória do trabalho e as 

relações dos “velhos” com a sociedade.  Assim, a cidade, a vizinhança e as instituições 

frequentadas por idosos, além da importância dos relatos das suas memórias para os mais 

jovens, Bosi faz uma denuncia da situação deprimente em que se encontram os idosos hoje no 

Brasil, reiterando a ideia de que a sociedade industrial em que vivemos desvaloriza o saber de 

experiência, corrói a memória coletiva, desvaloriza a lembrança, desapossa a velhice de seu 

dom sociedade e à cultura.  Por esse motivo, estamos longe de alcançar uma sociedade em 

que os mais novos respeitem e valorizem a experiência dos mais velhos. “A sociedade rejeita 

o velho, não oferece nenhuma sobrevivência à sua obra. Perdendo a força de trabalho ele já 

não é produtor nem reprodutor” (Bosi, 1994, p. 77). 

Outras temáticas relacionadas ao estudo da velhice por Bosi (1994) se referem à 

narrativa e à memória.  Ela afirma que: “as lembranças que ouvimos de pessoas idosas 

assento nas pedras da cidade presentes em nossos afetos, de uma maneira bem mais 

entranhada do que podemos imaginar” (1994, p. 443).  A meu ver, um tema totalmente 

coerente com essa pesquisa quando se enfoca as memórias coletivas e individuais desses 

sujeitos. 

Outra fonte importante à construção social da velhice no Brasil, são as análises feitas 

pela antropóloga Guita Grin Debert (1999) quando esta coloca o envelhecimento como um 

tema importante nos debates atuais das políticas públicas, apresentando os sujeitos 

envelhecidos como consumidores em potenciais do mercado capitalista, e frequentadores de 

novos espaços de sociabilidades e de lazer. 

Diante da visibilidade alcançada, Debert (1999) atenta para o surgimento da categoria 

terceira idade como uma terminologia que designa as características dessa nova fase.   
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Quanto à sociabilidade, temos como referencial a obra Na metrópole do antropólogo 

brasileiro José Guilherme Cantor Magnani. Através de seus textos de caráter etnográfico, o 

autor nos faz compreender a dimensão da vida cotidiana em suas mais variadas formas de 

espacialidades, quando descreve os espaços, e neles as práticas que se desdobram, fazendo 

com que as situações relatadas sejam tão fiéis ao acontecimento ao ponto de serem 

reconstruídas mentalmente pelos interlocutores. Assim, as descrições favoráveis dos idosos 

aos encontros e desencontros da vida, suas relações com a família e sociedade, bem como as 

práticas exercidas no “pedaço”- categoria analisada nesta obra - frequentada por eles, como o 

(CCI) José Sarney e o (CRAS) são configurados como espaços públicos de sociabilidades, 

pelo fato desses sujeitos nestes ambientes atuarem de forma participante, assertiva, positiva, 

colaboradora, experiente, responsável, e, sobretudo realizadores de novos desafios. Atitudes 

essas, que negativam os conceitos pré-estabelecidos socialmente como o de inatividade, 

improdutividade e incapazes e os configuram como homens comuns imersos no cotidiano dos 

novos cenários, citados pelo sociólogo brasileiro José de Souza Martins (2008) os novos 

heróis da vida (MARTINS, 2008, p. 52).  

No que concerne o sistema de reciprocidade entre os idosos, os vínculos e as alianças 

primitivas estudadas por Mauss (2003), aponta a dádiva como fundamento de toda 

sociabilidade e comunicação humana. “Um presente dado espera sempre um presente de 

volta”. Ele afirma existir na coisa dada, a impulsão de uma força que faz com que o donatário 

a retribua.  Desse modo, o dar, o receber e o retribuir é obrigações universais praticadas nos 

diferentes tempos e lugares e não apenas exclusividades das sociedades primitivas, pois não 

há distinção entre as trocas primitivas e às modernas, já que as intenções são as mesmas e 

estão além da aquisição matéria via troca. Envolve “amabilidades, banquetes, ritos, serviços 

militares, mulheres, crianças, danças, festas, feiras, dos quais o mercado é apenas um dos 

momentos, e nos quais a circulação de riquezas não é senão um dos termos de um contrato 

bem mais geral e bem mais permanente” (MAUSS, 2003, p. 191). A fundamentação em 

Mauss (2003) permite fazer uma análise das modalidades de trocas existentes entre idosos 

quando estas permanecem em todo processo de interação entre eles, quando buscam se 

aproximar do outro, ganhar confiança e construir redes de solidariedades sociais que 

certamente implicarão na vida cotidiana de cada um. 

Situando a memória no campo da pesquisa, alguns aspectos referentes à mesma, serão 

discutidos no seu caráter social, através dos estudos de Maurice Halbwachs (1877-1945). 

O foco central de sua obra consiste na afirmação de que a memória individual existe 

sempre a partir de uma memória coletiva. Pois mesmo sendo a memória um trabalho 
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individual do sujeito é sempre a mesma construída em grupo. Para o autor, a memória coletiva 

é o processo social de reconstrução do passado vivido e experimentado por um determinado 

grupo, comunidade ou sociedade. Este passado vivido é distinto da história, a qual se refere 

mais a fatos e eventos registrados, como dados e feitos, independentemente destes terem sido 

sentidos e experimentados por alguém. Pensamento esse, que contribui com o estudo, quando 

se tenta fazer um resgate das memórias idosas a partir dos acontecimentos e das vivências no 

contexto em que estão inseridos (cidade, bairro, rua, centro de convivência).  

Ainda segundo Halbwachs (1994, p. 75), “a memória é também um instrumento de 

formação quando se apoia sobre o “passado vivido” e permite a constituição de uma narrativa 

sobre este passado do sujeito de forma viva e natural, mais do que sobre o passado apreendido 

pela história escrita”. 

Quanto a Le Goff (1994, p. 477), me apego ao pensamento deste ao dizer ser “A 

memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para 

servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para 

libertação e não para a servidão dos homens”. Assim, ao ouvir os idosos e resgatar suas 

lembranças, lhes permitimos uma espécie de libertação, quando estes são conduzidos a 

exprimirem seus sentimentos, opinar, ao mesmo tempo em que preservam seu passado. 

De acordo com Barros (2010, p. 77), a memória é um projeto de vida e faz parte de 

uma mesma lógica narrativa que constrói biografias e trajetórias dando sentido aos eventos e 

as ações dos indivíduos.  Dessa forma, o interesse pela valorização memorial do idoso surge 

nesta pesquisa, quando a coloca como um mecanismo reforçador da sua permanência social, 

nos lugares habituais frequentados por eles além de os instigarem a buscarem novas verdades 

e novos caminhos. 

Para definir o preconceito recaído sobre a população idosa, buscamos a obra Estigma, 

notas sobre a manipulação deteriorada de Erving Goffman, quando este diz ser estigma um 

tipo de relação especial entre atributo e estereotipo.  Conforme o mesmo, a característica do 

descrédito carregada em um sujeito, é um estigma, especialmente quando o seu efeito de 

descrédito é muito grande – algumas vezes ele também é considerado um defeito, uma 

fraqueza, uma desvantagem e constitui uma discrepância especifica entre a identidade social 

virtual e sociedade real. (GOFFMAN, 1975, p. 12-13). 

A identidade social virtual seria a não percepção da imagem real dos indivíduos pela 

sociedade, assim, criamos um modelo imaginativo da pessoa que não corresponde com a sua 

realidade, ao contrário da identidade social real a qual os atributos nomeados são aqueles que 

apontam a categoria que o sujeito pertence. 
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Dessa maneira, o estudo de Goffman (1975) se enquadra como atual, quando se 

percebe socialmente as exclusões para com as pessoas consideradas “diferentes”.  Estes por 

sua vez, são os estigmatizados sem abertura de espaço e voz, sem oportunidades de exercer 

funções, os discriminados, censurados, estereotipados, exemplo preciso, seria o tratamento 

que uma parcela da sociedade continua a dar ao idoso. Caracterizando-o como improdutivo, 

incapaz, velho, finalizado. Dessa forma, Goffman (1975), conclui que é possível associar o 

conceito de estigma ao de desvio, pelo fato de que a existência de diferenças negativas é uma 

característica geral da vida social e que, portanto, qualquer pessoa que não participa das 

normas apoiadas pela sociedade, se torna um desviante, pois se difere muito mais entre si do 

que se assemelha. 

Outros autores foram requisitados neste estudo no sentido de promover a aproximação 

e diálogos entre temas como família, saúde, lazer, prazer, sexualidade, aposentadoria e 

educação e o objeto (idosos), imbrincados nessa pesquisa de forma secundária, porém, sem 

retirar-lhe o mérito da riqueza de seus conteúdos que os configuram como assuntos 

indispensáveis em análises do campo da velhice. 

 

 

1.8 OS RECURSOS SEGUIDOS: Caminhos Metodológicos 

 

 

O método aplicado se trata de uma pesquisa de campo com detalhamento etnográfico, 

predominantemente qualitativo, pois além da pesquisa bibliográfica se realizou a coleta de 

dados através da observação participante (interesses, hábitos, costumes, gestos, alimento e 

condutas) e de uma entrevista semiestruturada com o grupo focal nos espaços de convivências 

para idosos, bem como nas discussões surgidas em rodas de conversas informais 

considerando as narrativas, seguindo também as orientações da história oral, método que 

estreita o relacionamento do pesquisador com as pessoas inseridas no espaço, ouvindo-as e 

valorizando suas histórias de vidas. 

Conforme o autor: 

 

A história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a 

vida para dentro da própria história e isso alarga seu campo de ação. Admite 

heróis vindos não só dentre os líderes, mas dentre a maioria desconhecida do 

povo. Estimulam professores e alunos a se tornarem companheiros de 

trabalho. Traz a história para dentro da comunidade e extrai a história de 

dentro da comunidade. Ajuda os menos privilegiados, e especialmente os 
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idosos, a conquistar dignidade e autoconfiança. Propicia o contato – e, pois, 

a compreensão – entre classes sociais e entre gerações. E para cada um dos 

historiadores e outros que partilhem das mesmas intenções, ela pode dar um 

sentimento de pertencer a determinado lugar e a determinada época. Em 

suma, contribui para formar seres humanos mais completos. Paralelamente, a 

história oral propõe um desafio aos mitos consagrados da história, ao juízo 

autoritário inerente a sua tradição. E oferece os meios para uma 

transformação radical no sentido social da história. (THOMPSON, 1992, p. 

44). 

 

Assim, a metodologia da História Oral, contribui significativamente neste respectivo 

estudo, a partir das áreas do conhecimento antropológico e sociológico, quando favorece a 

coleta de dados ,quando se relativa conceitos sobre a velhice, quando ouvimos as experiências 

humanas, principalmente como afirma Meihy (1998), ser possível através desta, aplicar as 

explicações sobre a origem de povos (povoados), crenças, comportamentos, religiosidade, 

personagens, festividades, rituais, cerimônias exatamente às práticas e costumes dos idosos 

analisadas em seu cotidiano. 

Minayo (1999) ressalta para a importância de se trabalhar com grupo focal, no sentido 

de ser este uma estratégia essencial na captação de informações em uma entrevista 

semiestruturada por ser amplo e abranger uma gama de questões que vão desde a 

fidedignidade do informante ao lugar social do pesquisador. 

Quanto à observação participante, Haguette (1990) afirma ser esta o processo no qual 

a inserção do pesquisador numa situação social é mantida para fins de investigação científica.  

Ao entrar em campo, passa a fazer parte do contexto, observando e sendo observado, 

modificando e sendo modificado por esse meio. 

Para a entrevista semiestruturada foi elaborado um roteiro contendo questões sócias 

demográficas como idade, naturalidade, grau de instrução e fonte de renda, como também 

aquelas que demandam a participação nos territórios de sociabilidades, o tempo de frequência, 

o motivo da inserção, a influência destes espaços em suas vidas, como também as que 

enfatizam a temática velhice como, por exemplo, as representações que estes fazem sobre essa 

fase. 

Sinsom e Giglio (2001, p. 157) acreditam que nenhuma entrevista válida é dada sem o 

objetivo de transmitir uma mensagem clara e definida aos entrevistadores por via da história 

de vida. Ainda conforme as mesmas, esta mensagem tem um caráter social, e por isso deve se 

proceder a uma análise do conjunto completo dos testemunhos de cada rede de informantes. 
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Outros métodos aplicados nessa pesquisa se tratam do registro fotográfico, devido ao 

fato de ser o uso de imagens uma forma importante na coleta dos dados, na reconstrução da 

história, nas descobertas, análises e interpretações das experiências.   

Desse modo, o importante é que tantos as técnicas como os procedimentos adotados, 

contemplem adequadamente o contexto, resultando em contribuições relevantes para a análise 

do objeto. 

 

 

1.9 AS CONDIÇÕES DO CAMINHO: A Descrição Estrutural da Dissertação 

 

 

No que concerne à divisão deste estudo, apresento a dissertação em três capítulos que 

buscam dar conta do processo de pesquisa, desde a construção do objeto até o 

desenvolvimento, análise e os resultados do mesmo.  

Na introdução, apresenta-se o processo de construção do objeto, informando sobre a 

trajetória percorrida para a sua definição, a escolha do campo de investigação, bem como o 

porquê da preferência por um estudo sobre sociabilidade e /velhice, além de apontar os 

aspectos metodológicos que guiaram toda pesquisa. 

No primeiro capítulo intitulado A insustentável leveza da velhice discutirá o percurso 

histórico da velhice, do passado aos dias atuais, apresentando diferentes concepções, bem 

como a ressignificação atual da velhice através da nova categorização para a mesma, 

denominada Terceira idade. Apresenta-se ainda, as características da cidade onde os mesmos 

residem e as relações estabelecidas entre estes e os demais personagens de suas vidas, cujo 

refúgio se ampara nas lembranças do passado e vivências do presente. Analisando as 

implicações o contexto local, ouvindo opiniões, situações, descrições de fatos, enfocando 

laços e práticas sociais estabelecidas. 

No segundo capitulo As instituições acolhedoras do idoso: A família, o centro de 

convivência e o CRAS, se discutirão os espaços de sociabilidades como campos que delimitam 

possibilidades aos sujeitos, exploram as relações possíveis entre os mesmos e colaboram para 

o seu bem viver. No entanto, para entender os caminhos que os conduziram até esses novos 

espaços, fora necessário antes de tudo situá-los no contexto familiar. 

No capítulo terceiro, traremos a Moral da história, a partir da discussão sobre o que 

tem emergido de real no campo de estudos sobre velhice e sociabilidade. Além da busca pela 

construção de novos olhares e aceitação, através de mecanismos de resistências criadas por 
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eles mesmos nestes espaços quando através das práticas, atestam a capacidade para a 

atividade artística, física, sexual, de superação das perdas, de novas aprendizagens e novos 

relacionamentos. Entendendo assim, que a forma como estes concebem a velhice, desmistifica 

o preconceito social recaído sobre os mesmos. 

Por fim, em Á guisa da conclusão, foi realizada uma explanação geral na perspectiva 

da temática estudada. 
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CAPITULO I 

 

 

1 A INSUSTENTÁVEL LEVEZA DA VELHICE 

 

 

1.1 O QUE É VELHICE 

 

 

“Quando a velhice chegar, aceita-a, ama-a. Ela é abundante em prazeres se 

souberes amá-la. Os anos que vão gradualmente declinando estão entre os 

mais doces da vida de um homem, Mesmo quando tenhas alcançado o limite 

extremo dos aos, estes ainda reservam prazeres”. 

(Sêneca) 

 

O pensamento do poeta romano Sêneca, escrito na antiguidade, indica que desde os 

tempos mais remotos já existia uma preocupação humana com o envelhecimento. Na verdade, 

a mensagem repassada trata-se de um convite ao homem à aceitação da velhice, para que este 

ao defrontar-se com ela ame-a e assuma a sua condição de velho. Isto para não torná-la 

amarga, sobretudo sem desfrutes, pois conforme Sêneca, os prazeres nela existem e são 

abundantemente ofertados para o deleite, basta não se fecharmos e, aproveita-la. 

Nos dias atuais, Risman (1999, p. 171) acredita ser a tranquilidade na vida a chave 

fundamental para o nosso desenvolvimento pessoal apesar de não ser uma tarefa fácil, pois no 

decorrer deste desenvolvimento somos afetados por vários fatores que nos corrompem, entre 

eles, o desgaste físico e emocional. Mesmo assim, como meta fundamental, diz ele: 

“precisamos tentar buscar a leveza em nossas vidas”. 

Mas como encontrarmos a leveza diante de um mundo complexo e desgastante? 

Na ideia de comparação do homem com a máquina, Beavouir (1970/1990) diz que 

essa concepção retoma as teorias dos mecanicistas da Antiguidade sobre a velhice: 

  

O organismo degrada-se como se gasta uma máquina que serviu durante 

muito tempo. Esta tese conservou defensores até o século XIX, e foi mesmo 

nesse momento que esteve mais em voga. Mas a noção de “desgaste” 

permaneceu sempre muito vaga. Por outro lado, Stahl inaugura a teoria 

conhecida pelo nome de vitalismo: existiria no homem um princípio vital, 

uma entidade, cujo enfraquecimento acarretaria a velhice, e o 

desaparecimento, a morte (BEAUVOIR, 1970, p. 27).  
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Seria mesmo possível evitar o desgaste e encontrar a leveza na velhice? Se nas fases 

que a antecede já se é afetado por desgastes do dia a dia, qual seria o caminho para ser leve 

também na velhice quando já não temos mais a aparência e o vigor físico de outrora?  

Enquanto Risman (1999) propõe encontrarmos a leveza em nossas vidas, o filósofo, 

poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare (1564-1616), descreveu o comportamento e 

atitudes do homem nas diferentes fases da vida através da seguinte sátira burlesca: 

 

O mundo inteiro é um palco, e todos os homens simples atores, com as suas 

saídas e entradas, com múltiplos papéis em atos que abrangem sete 

idades. Primeiro, temos a criancinha, choramingando e vomitando nos 

braços da ama. Segue-se o estudante resmungão, com a sua mochila, o 

brilhante rosto matinal, arrastando-se como um caracol para a detestada 

escola. A terceira idade é a do amante, suspirando como uma fornalha, com 

uma horrível balada em honra da sobrancelha da amada. Depois vem o 

soldado, cheio de estranhos juramentos, barbudo como um leopardo, zeloso 

da honra, brusco e ágil na luta, atrás da ilusória reputação, mesmo na boca 

do canhão. A quinta idade é a do magistrado, com o seu belo ventre redondo, 

usando gorro próprio, olhar severo e barba de corte formal, cheio de sábios 

provérbios e modernos julgamentos, desempenhando o seu papel. A sexta 

idade faz o homem vestir-se como um arlequim, de calças justas, óculos no 

nariz e algibeira ao lado; meios joviais, bem conservadas, um mundo amplo 

demais para as suas enfraquecidas pernas, e um vozeirão másculo a tornar-se 

num infantil soprano, cheio de silvos e sibilos. A derradeira cena, término da 

memorável história da vida, é a segunda infância, a do puro esquecimento, a 

da falta de dentes, de visão, de paladar, rumo ao nada. 

 

Apesar de ser uma descrição cômica das fases humanas, o trecho acima escrito pelo 

filosofo inglês, nos reflexiona quanto à presença de várias etapas da vida isto é, ao invés de 

três como conhecemos (infância, juventude e velhice) existe sete. 

Obviamente eles não as nomeiam, mas conceitua cada uma delas, obrigando-nos a 

repensar sobre o desperdício de tempo que se gasta com superficialidades além da fragilidade 

humana perante a ideia da morte. 

Refletir sobre a busca da leveza nesta fase da vida, necessita de uma análise inicial 

sobre algumas concepções construídas por estudiosos do assunto. O que seria realmente 

velhice? 

Em um primeiro momento defini-la pode parecer algo simples, porém, diante da 

complexidade do tema se torna uma tarefa difícil, quando se procura conceituá-la através 

apenas de uma dimensão. Por ser um objeto com múltiplas dimensões, para obtermos uma 

conceituação mais aprofundada sobre o tema, se faz necessário enveredar-se por outros vieses 

como o biológico, o psicológico, o sociocultural, o econômico e por que não, o existencial. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) considera desde 1982 nos países em 
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desenvolvimento, o idoso um indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos. No Brasil, a 

Lei nº 8.842/94, em seu art. 2, inciso I, adota essa mesma faixa etária como entrada na 

velhice. A verdade é que o processo de envelhecimento neste país está ocorrendo de maneira 

muito rápida, não diferente do restante do mundo. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentou nos seus últimos 

relatórios um exorbitante acréscimo na expectativa de vida dos brasileiros que de 65 passou 

para os 73 anos, provando que hoje se vive mais e melhor.  Estima-se ainda, que no ano de 

2040 a população idosa será determinada a partir da faixa dos 70 a 100 anos. 

No senso comum a ideia de velhice se remete apenas ao biológico, quando faz uma 

associação desta em detrimento aos aspectos e as capacidades cognitivas dos sujeitos 

envelhecidos. Dessa forma o conceito popular refere-se simplesmente ao estado e a aparência 

física em que se encontram as pessoas com muitos anos vividos, que com o passar do tempo, 

adquirem características típicas como rugas aparentes, cabelos brancos, mansidão, rigidez, 

perda de memória e visão desgastada, por exemplo.  Neri (1995) refuta a ideia de atribuição à 

velhice como sendo a fase da doença e das perdas. 

Sobre isso, ela diz que: 

 

Equiparar a velhice com doença, perdas e incompetência comportamental, e 

atribuir só ao indivíduo a responsabilidade de dar conta dela, tem efeitos 

prejudiciais sobre ele, sua família e seu grupo etário. Além de privar todos 

dos recursos e das informações que permitem uma vida digna, dessa forma a 

sociedade estaria obrigando as pessoas a conviver com as consequências, a 

responsabilidade e a culpa pela má qualidade de vida que não escolheram ou 

não construíram sozinhas para si próprias. (NERI, 1995, p. 38). 

 

Dessa forma continua o pensamento argumentando que a realização de um 

envelhecimento bem sucedido depende mais da qualidade da interação social entre as pessoas 

do que fatores de biológicos e psicológicos. 

 

O argumento é, portanto, que um envelhecimento bem-sucedido não é mero 

atributo do indivíduo biológico, psicológico ou social, mas resulta da 

qualidade da interação entre indivíduos em mudança, vivendo em sociedades 

em mudança. Como tal, depende da história individual, do contexto 

histórico-cultural e dos fatores genético-biológicos (NERI, 1995, p. 38). 

 

De certo existem pessoas que não se cuidaram durante a sua infância, adolescência e 

fase adulta e chegam à velhice com a saúde bastante debilitada, portando algumas doenças 

crônicas como a hipertensão e o diabetes. Mas, será que aqueles que conseguiram levar uma 
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vida saudável ao ingerir uma alimentação balanceada, ao praticar exercícios físicos 

regularmente ou ao manter a mente saudável através do trabalho ou do entretenimento, são 

fatores primordiais para alcança-la sem ser caracterizado como idoso? E os que não seguiram 

tais procedimentos devem ser estigmatizados? 

Sartre (1970, p. 04) explica em sua tese de existencialismo humano, que “o homem 

nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo”. Assim, é válido salientar que a aceitação 

e a condução da velhice dependem de como cada sujeito a concebe e a vive. A personalidade, 

o comportamento e a conduta além da subjetividade incorporada por cada indivíduo, é quem 

determinara a condição dessa fase. 

Ora, existem senhores em sua mais tenra idade que preferem se comportar como 

jovens. Namoram mulheres mais novas, se veste como tal, apropria-se de hábitos e 

linguagem, frequentam espaços interativos voltados para a categoria juvenil como baladas e 

academia como se fosse realmente um deles. Assim, cria uma subjetividade projetada na 

jovialidade como anestésico para a velhice, sem medos, angústias e sofrimentos, apenas o 

desfrute do seu bel prazer. 

Beauvoir (1990, p. 08) alerta que para compreender a velhice em sua totalidade deve-

se entender que a mesma não representa apenas um ato biológico, é também um fato cultural 

no sentido de ser o envelhecimento mais perceptível ao olhar do outro do que através da 

percepção do próprio sujeito que envelhece.  Este por sua vez, se encontra habituado a certas 

atitudes e montagens que por certo tempo “ameniza as deficiências psicomotoras” 

(BEAUVOIR, 1990, p. 348). 

Assim, a autora nos indica os diversos tipos de sentimentos negativos incorporados em 

uma pessoa idosa. Desde a pressão social sofrida no momento, por se encontrar velho e fora 

do mercado de trabalho, como até mesmo das recordações da vida adulta que os incomodam, 

provocam saudosismo, vontade de ser jovem novamente, mas que diante da impossibilidade, 

se retrai, angustia e enfraquece. 

Beauvoir, (1990, p. 289) afirma que: 

 

É vítima de complexos que precisam superar; tem sentimentos de culpa, tem 

vergonha, ansiedade. As más lembranças rechaçadas na idade adulta 

despertam de novo no velho. As barreiras que o adulto conseguirá 

estabelecer enquanto tinha atividades, e enquanto estava submetido a uma 

pressão social, desmoronam, no ócio e no isolamento da última idade. 

Provavelmente, também, o traumatismo narcísico provocado pela chegada 

da velhice enfraquece as defesas do sujeito: os conflitos da infância e da 

adolescência despertam. 
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Enquanto Beauvoir (1970/1990) concebe a velhice como cultural, Mascaro (1997) a 

analisa através de fatores biológicos como parte de um ciclo natural da vida (nascimento, 

crescimento, amadurecimento, envelhecimento e morte) cujas etapas não há como desviar-se 

a menos que algo as interrompessem antecipadamente.  

Moragas (1997) ressalta que no mundo ocidental contemporâneo o sujeito envelhecido 

assim como a criança, o jovem e o adulto, remetem as configurações de valores distintos de 

outros momentos históricos de nossa sociedade e de outras culturas. As diferenças de gênero, 

de classe, de credo religioso, de etnia e de inserção profissional, estariam conforme ele, 

presentes nas construções das representações e das experiências do envelhecer. Assim, 

conceitua a velhice através de três concepções: a cronológica identificada através da chegada 

aos 65 anos; a funcional, ligada às incapacidades físicas e por último a vital, a seu ver a mais 

sensata de todas, quando a concebe como um período igual a todos outros, com suas 

possiblidades, limitações e potencialidades. 

Segundo o autor, a velhice humana origina reduções na capacidade funcional devidas 

ao transcurso do tempo, como ocorre com qualquer organismo vivo, mas essas limitações não 

impossibilitam o ser humano de desenvolver uma vida plena como pessoa que vive, não 

somente com o físico, mas, sobretudo com o psíquico e o social. (MORAGAS, 1997, p. 19). 

Por todas essas dimensões é que a concepção de velhice se torna variável e complexo.  

Assim, reforça a ideia levantada no inicio deste capitulo de que não é uma tarefa simples 

chegar a uma conceituação que melhor expresse essa realidade. Em campo, não há um meio 

mais adequado de refletir acerca do significado da velhice senão ouvindo os próprios idosos, 

relatos de sua história de vida pessoal, das relações vividas, dos valores adquiridos do estilo 

de vida adotado e principalmente das representações que estes constroem sobre si mesmo. 

Na atualidade uma parcela de idosos parece conviver muito bem com o 

envelhecimento ao ponto de socialmente transmitir nesta fase leveza e despreocupação com a 

finitude, isto quando realizam projetos, buscam por entretenimentos, novas relações e 

inserções nos espaços de sociabilidades diferentes dos habituais como a casa, à rua, a igreja e 

a praça, produzem, dançam e se divertem.  

Para designação de uma categoria que representasse esse novo sujeito fora criado a 

terminologia terceira idade. 
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1.2 UM FENÔMENO ATUAL DENOMINADO TERCEIRA IDADE 

 

 

Atualmente no vocabulário mundial essa expressão vem se popularizando assim como 

também na sociedade brasileira. O termo da vez refere-se aos sujeitos que não se enquadram 

mais no perfil de velho, mas sim de idoso – como preferem ser chamados. Na representação 

que fazem de si, velho seria aquele que ao alcançar a idade cronológica acima dos sessenta 

anos se acomodaria ao aposentar-se, não se abriria para as novas relações, para a produção e 

criação da arte, e para o entretenimento. Enquanto idoso, seria aquele que busca por 

momentos inovadores, produtivos e gratificantes nesta fase. Ou seja, aquele que não permite 

ser afetado pelo preconceito que insistem em colocá-lo em situação desfavorável em relação 

às demais gerações. 

O que se percebe é que as características da velhice no novo milênio não são iguais às 

do passado. Às novas representações do envelhecimento foram influenciadas por fatores 

resultantes do desenvolvimento da indústria farmacológica e tecnológica como também pelas 

diretrizes humanizadas elaboradas por conferências mundiais como a de Salamanca em 2004, 

que passaram a provocar mudanças nos eixos sociais quanto à exclusão de pessoas, a partir do 

estabelecimento de diretrizes que exigiam dos países participantes o compromisso de criarem 

politicas com linhas de ações a nível nacional que promovessem profundas transformações 

em todos os setores sociais, incluindo escola, trabalho, entre outros, resultadas no processo 

vigente de inclusão. 

A ação defensora dos direitos de sujeitos “marginalizados” como os idosos, procura 

promover a igualdade, autonomia e o respeito para com os mesmos, inclusive não é mais 

concebível dentro da literatura do contexto desse processo o uso de palavras com conotações 

depreciativas dirigidas aos indivíduos estigmatizados socialmente. Pois, dependendo do modo 

como é proferida, a palavra possui o forte poder de estigmatizar e excluir. Dessa maneira, 

indica-se como tratamento adequado para designar a pessoa envelhecida o termo idoso e, ao 

nomear a velhice o uso da terminologia terceira idade. 

Mas, seria o uso de uma nova terminologia para designar a velhice como um 

mecanismo de melhorias ao envelhecimento? Por que a necessidade de uma nova roupagem 

para o termo?  Seria a terceira idade a velhice dos notáveis? 

Laslett (1989) foi o primeiro sociólogo a propor um entendimento sobre o termo ao 

considerar esta fase como sendo uma espécie de “coroamento da vida”.  Conforme o mesmo, 

fatores como as mudanças demográficas e o aumento da expectativa de vida proporcionaram 
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mudanças significativas e surpreendentes para o curso da vida que passaram a exigir 

socialmente a criação de novos "mapas de vida" ou novas etapas que desafiem os 

comportamentos convencionalmente considerados como expressão da maturidade.  Espera-se 

ainda, que o estágio claramente definido com novas representações sobre o envelhecimento, 

surpreenda o discurso gerontológico brasileiro, empenhado em transformá-lo em uma questão 

política ou em propor práticas que promovam uma velhice bem-sucedida. 

Enquanto isso, Debert (1988) revela que o fenômeno da terceira idade apresenta o 

novo tipo de sujeito envelhecido, como sendo aquele que passou a adotar novos 

comportamentos para a melhoria de sua vida. Porém ressalta, que o processo de construção de 

uma nova consciência quanto ao estado da velhice pelos próprios sujeitos desta fase, não é 

suficiente para combatê-la, lembrando que mesmo diante das novas possibilidades e formas 

de consumos, dos avanços médicos e tecnológicos, o corpo continuará naturalmente 

envelhecendo. 

Assim, a autora conclui que idosos sempre existirão e não há como reverter essa 

situação, pois não é a mudança de um vocábulo que substitui velho, por terceira idade ou 

idade boa, por exemplo, que desativará a velhice, pois com ou sem limites ela existirá porque 

faz parte natural do curso biológico da vida. 

Ressalta ainda, que não se deve julgá-la como inapropriada ou menosprezar as atitudes 

joviais de alguns idosos, visto que para eles se faz importante não renegar a condição em que 

se encontram, quando aceita-a não somente como o estado das “deslimitações” físicas, mas 

também da produtividade, do inacabamento, da intensidade e do bom viver. 

Refletindo ainda sobre a terminologia terceira idade, mencionamos Adler (2006) apud 

Debert (1999); Scharfstein, (2004); Lins-de-Barros, (2006) quando se referem ao termo como 

sendo um novo ethos social, uma maneira de viver a velhice na contemporaneidade e não 

mais uma referência a uma idade cronológica. 

Sobre a origem do termo Debert (1999, p. 47) ainda diz que: 

 

A expressão se originou na França, nos anos setenta, com a implantação das 

chamadas “Universités du Troisième Age”, da mesma forma do que ocorreu 

na Inglaterra, em Cambridge, em 1981, com o surgimento das “Universities 

of the Third Age”, chegando ao Brasil nos anos noventa. No contexto 

brasileiro, a imagem positiva do envelhecimento se deve à criação das 

Universidades Abertas para Terceira Idade, dos Centros de Convivência para 

Idosos, e também da militância das associações dos aposentados, 

culminando, em 1991, com o movimento que ficou conhecido como “a luta 

pelos 147%”. 
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A autora ainda nos alerta que enquanto esta categoria no Brasil não for adotada como 

um acontecimento econômico sério, a publicidade não vai dar gás e o valor merecido para a 

mesma, pois a sociedade pós-moderna tende a valorizar os indivíduos padronizados como 

ideais para o mercado. O Consumidor ou o consumido. Se porventura o sujeito não for 

interessante para o contexto, não terá midiaticamente a publicidade devida. Assim, é o idoso. 

Borges (2007), explica a dupla citação dos termos (velho e idoso) nas obras atuais. Ela 

esclarece que: 

 

Beauvoir (1970/1990), Zimerman (2000), Bosi (1973/1994) e Haddad 

(1986), por exemplo, falam sobre velhos. Os trabalhos mais recentes acerca 

da velhice utilizam geralmente o termo “idoso” e é essa a terminologia usada 

na obra organizada por Neri (1995). Segundo Peixoto (1998, citado em 

Siqueira, Botelho & Coelho, 2002), na França do século XIX os indivíduos 

com mais de sessenta anos eram geralmente designados como velhos, com 

exceção para os que ocupavam um lugar mais elevado na estrutura social, 

que eram chamados de idosos. Essa autora relata que no Brasil, nas últimas 

três décadas do século XX, o termo “velho”, por ter uma conotação negativa, 

passou a ser substituído pelo vocábulo idoso nos documentos oficiais e nos 

trabalhos acerca da velhice. (BORGES, 2007, p. 2) 

 

A substituição do termo velhice por terceira idade e velho por idoso, se faz necessário 

não por se tratar de algo feio, sujo e que causa incômodo, mas pela ressignificação do 

momento. Não se trata apenas de modismo ou do uso de eufemismos impregnados de 

preconceitos, mas de atribuições coesas que dão clareza e visibilidade ao contexto em que se 

encontram. Por isso, paulatinamente a imagem do idoso vem sendo explorada midiaticamente, 

motivada pelo fato de que diante da exposição social vigente, o mercado começa a perceber a 

numerosidade desta população e obviamente apercebe-los como consumidores promissores, 

em potencial, diante de uma categoria carente de prestação de bens e serviços. Não são raros 

espaços e mercados voltados para os mesmos com lojas, viagens, passeios, universidades, 

condomínios, cursos profissionalizantes, além da qualificação de pessoas para desempenhar 

atividades relacionadas ao bem-estar, físico, mental e social do idoso, designada cuidador de 

idoso, profissão que requer conhecimentos sobre as alterações decorrentes do envelhecimento. 

Vale ressaltar, que a maioria dos idosos, especificamente os pertencentes às classes 

menos favorecidas ficarão de fora dessa realidade embora tenham o acesso a serviços 

condizentes com a sua classe, realidade essa “nua e crua” do modelo capitalista da nossa 

sociedade. Visão reforçada por Hadad (1986) quando afirma que: “A gerontologia e a 

geriatria, através do amplo receituário expresso nas normas por elas criadas, ocultam, com 

suas propostas paternalistas, o destino da classe trabalhadora: seu fim de vida não poderá ser 
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diferente da existência historicamente determinada pelo sistema capitalista” (HADDAD, 

1986, p. 43). 

Por outro lado, Independentemente do sistema econômico vigente social, Novaes 

(1997, p. 21) elenca as seguintes posturas como formas ideais de conceber a vida na terceira 

idade: 

 Resgate dos valores e modos de viver que não puderam ser até então assumidos; Ruptura 

com situações e rotinas de vida que tiveram que ser suportadas, por força das 

circunstâncias e falta de alternativas;  

 Retomada de planos, programas de vida e atividades que precisam ser completados e 

desdobrados;  

 Ressurgimento de dimensões pessoais, como a mística, artística, laborativa, quais ficaram 

abafadas por um cotidiano difícil e exigente; 

 Restauração de desejos e necessidades que não puderam ser satisfeitos, devido a 

frustrações e obstáculos, tanto externos quanto internos, lembrando aqui que “o homem 

têm a idade de seus desejos”.  

 O retorno de emoções e sentimentos, intensificando sensibilidade e afetividade, 

estabelecendo vínculos e relações interpessoais;  

 Recaída constante em estados de depressão e de vazio, ligados à sensação de inutilidade, 

insegurança e fracasso; recordação permanente de lembranças passadas como a única 

maneira de manter-se vivo, sem tentar a ponte do significado entre passado, presente e 

futuro; 

  Reconstrução da identidade pessoal e social com base em novos interesses e motivações, 

descobrindo criativamente outras facetas do viver e modalidades de prazer. 

 As características acima citadas identificam o sujeito integrante da nova concepção do 

envelhecimento. Então se temos o perfil dos idosos notáveis, como denominar aqueles que 

não se enquadram nesse novo quadro? Os que, por exemplo, preferem viver na 

inalterabilidade, na solidão, na tristeza, seguindo as mesmas rotinas, ouvindo os mesmos 

discursos, incorporando as mesmas ideias, negativas, separatistas e julgadoras? 

A identidade desses sujeitos ou um termo que designa a sua condição, parte do olhar 

dos seus próprios companheiros de fase. Assim, os que não procuram viver bem a sua velhice, 

continuam a ser chamados de “velhos”, pois é assim que os idosos os veem. O termo idoso é 

designado apenas aos ativos, os criativos e os autônomos.  
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1.3 UM BREVE OLHAR SOBRE O IDOSO BRASILEIRO 

 

 

O histórico extraído de livros e artigos sobre a velhice no Brasil não difere  

demasiadamente  de outras realidades. Socialmente, parece haver um paradoxo universal 

sobre a situação do sujeito envelhecido. Há momentos em que é considerada a fase do 

respeito e da sabedoria e noutros, sinônimo de fragilidade e improdutividade. 

Conforme Guimarães (2007) o tratamento que dispensamos à velhice vem de longa 

data. Durante muitos séculos não existia em nossa sociedade, pesquisas médicas empenhadas 

a entender o processo de envelhecimento.  Somente a partir do século XX, com o surgimento 

da Gerontologia, é que se percebe uma maior sistematização dos estudos e pesquisas para o 

entendimento desse processo. 

Na Europa, Portugal é considerado um dos países mais envelhecido. No que concerne 

à descriminação dos seus idosos, podemos comprovar o desprezo ao idoso quando vemos a 

desertificação das aldeias, por exemplo, ocasionada pela migração dos mais jovens que 

procuram a cidade para o estudo e o trabalho, abandonando as pessoas com mais idade, 

necessitadas de atenção e afeto. 

Outro fator que caracteriza o preconceito neste país é o Idadismo, isto é, a 

descriminação expressa com base na idade.  Conforme Marques, (2011, p. 2),  

 

O Idadismo refere-se às atitudes e práticas negativas em relação aos 

indivíduos, baseadas somente numa característica a sua idade [...] não é 

apenas uma atitude negativa, individualizada em relação às pessoas idosas, 

mas espelha os valores culturais mais profundos e as práticas institucionais 

da nossa sociedade. 

 

Como forma de amenizar a solidão dos idosos, foi criado um projeto denominado 

"Vassouras & Companhia" formado por voluntários isentos dos beneficiários do rendimento 

social, visando apoiar aqueles que vivem sozinhos e não possuem mais a capacidade de 

exercer tarefas simples, como executar o horário certo de tomar sua medicação: limpeza da 

casa de idosos acamados, ou a simples ajuda na ida a um cabeleireiro, ao médico, à missa, ou 

a evitar as burlas. 

Projetos como esse deveriam ser recomendados a todos os países, inclusive o nosso, 

pois incentiva a solidariedade, o amor e a valorização ao idoso. 

No Brasil, a maior conquista dos últimos anos favorecendo essa categoria foi à 

implantação do Estatuto do Idoso (2003), assegurando direitos que reafirmam a necessidade 
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de valorização e respeito a esses sujeitos, ações fundamentais em uma sociedade democrática 

como a nossa.  

Em seu art. 2º o estatuto destina regular o seguinte direito: O idoso goza de todos os 

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que 

trata esta Lei, assegurando-se lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 

intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. (Estatuto do Idoso, 

2003).  E, a Lei 8.842/94 da Política Nacional do Idoso de 1994, aprovada com o intuito de 

garantir os direitos sociais como a promoção da autonomia e a sua reinserção e participação 

na sociedade de forma efetiva. Mas será que por si mesmas essas leis surtem efeitos para 

assegurar-lhes dignidade e respeito? Ou depende de mudança no pensamento de cada um? 

No capítulo V do estatuto, que diz respeito aos direitos sobre a Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer está escrito que: 

 Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, 

produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. 

 Art. 21. O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando 

currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados. 

 § 1º Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de 

comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para sua integração à vida 

moderna.  

 § 2º Os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural, para 

transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido de preservação 

da memória e da identidade culturais. 

 Art. 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos 

conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e a valorização do idoso, 

de forma a eliminar preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria. 

 Art. 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada 

mediante descontos de pelo menos cinquenta por cento nos ingressos para eventos 

artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos 

locais. 

 Art. 24. Os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais voltados aos 

idosos, com finalidade informativa, educativa, artística e cultural e ao público sobre o 

processo de envelhecimento. 
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 Art. 25. O Poder Público apoiará a criação de universidade aberta para as pessoas idosas e 

incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e padrão editorial adequados 

ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural redução da capacidade visual. 

Na realidade, apesar de estarem contidos neste documento os direitos essenciais a 

serem cumpridos legalmente para a efetivação de uma vida melhor na terceira idade como: 

saúde, moradia, transporte, lazer, desporto e educação. Na prática, os mesmos por si só não 

são assegurados integralmente a todos, visto que estes são ignorados e negados a uma boa 

parcela da população idosa pertencentes aos setores menos favorecidos. 

Quanto à posição econômica na velhice, Veras (1991, p. 45) afirma que “o idoso 

brasileiro tem ao final da vida uma situação financeira pior do que quando trabalhava, pois o 

valor de sua aposentadoria, na maioria das vezes, é inferior aos seus ganhos durante o período 

produtivo”. 

Na verdade, o valor inferior implicará na qualidade de vida dos idosos, já que boa 

parte deste será destinada aos medicamentos, devido serem comuns doenças crônicas nessa 

idade como pressão arterial e diabetes, por exemplo. 

A respeito disso, Veras (1999) afirma que a aposentadoria como fonte principal de 

sobrevivência da pessoa idosa, é insuficiente para atender as necessidades básicas 

indispensáveis para manter uma vida digna e um consumo adequado dos serviços de saúde. 

Além disso, a maioria contribui com o seu benefício na despesa da família sem que haja saldo 

para o desfrute do lazer como viagens, compras e entretenimento. Muitas vezes na tentativa 

de melhorar cada vez mais com o sustento familiar retorna ao trabalho, isto, quando ainda se 

encontra saudável e com vigor para enfrentar uma jornada diária. Por isso, o referido autor 

ainda ressalta que a maioria dos idosos que retornam ao trabalho é do sexo masculino já que 

“não há dúvidas que as mulheres sofram mais do que o homem para obter trabalho na idade 

avançada”. (VERAS, 1999, p. 46).  Por isso, cabe às mesmas ficarem em seus lares e cuidar 

dos netos e da casa para que os filhos possam trabalhar. 

 

 

1.4 COMO VIVE O IDOSO NO “PAÍS DE MOSSORÓ”: Contextualizando o Éden dos 

Idosos Através de suas Memórias 

 

 

Para a realização do estudo sobre a sociabilidade e velhice, a memória dos sujeitos 

observados aparece como parte integrante da análise sociológica sobre os mesmos.  Por isso, 
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se faz necessário à micro visão do contexto em que estes estão inseridos no sentido de situar 

tais cidadãos a essa realidade, uma vez que ambos habitam o mesmo território e assim, ao 

relatar as lembranças, as estórias individuais passem a se encontrarem e a se complementarem 

como únicas. 

Assim, a cidade de Mossoró se apresenta como referência maior para a realização 

desta pesquisa já que a mesma é a base principal de inserção desses sujeitos, visto ser a cidade 

na qual residem. 

Em 2010, a revista Veja visitou 200 cidades do país consideradas futuras potências a 

metrópole do futuro. A seleção foi realizada a partir dos estudos feitos pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) coloca a cidade como uma das 22 melhores do país 

para morar e seguir carreira.  O titulo da reportagem da Veja mostrava como tema "O futuro 

das novas metrópoles do Brasil e suas oportunidades”, especial que dedicou 47 páginas 

mencionando as eleitas. 50% destas ficam no Norte e Nordeste. Em nossa região figuraram; 

Campina Grande (PB), Juazeiro (BA), Petrolina (PE) Barreiras (BA) e obviamente, Mossoró 

(RN). Apesar dos anos passados da divulgação dessa matéria, ainda hoje permeia entre os 

Mossoroenses. 

Cidade potiguar localizada no interior do Rio Grande do Norte, com aproximadamente 

264 mil habitantes. Mossoró é considerada hoje o segundo maior município do estado devido 

a sua área e também ao seu crescente desenvolvimento que mostra a implantação de grandes 

indústrias, a consolidação de um centro comercial moderno, além de shopping centers e de 

um aumento significativo na área da construção civil, especificamente na verticalidade de 

prédios, arquitetura essa inexistente até pouco tempo na cidade. 

Mas o que oferece de substancial aos idosos o desenvolvimento social e econômico da 

cidade? Quais as redes de solidariedades sociais que implicam na vida cotidiana de cada um? 

Será que a cidade ao mesmo tempo em que cresce os empurram para a institucionalização de 

assistência e de lazer para os mesmos? 

Um relevante estudo sobre o envelhecimento na cidade de Mossoró foi realizado pela 

assistente social Ligia Guerra, para obtenção do seu doutoramento iniciado em 2004, na 

Espanha, através de uma parceria entre a Universidade espanhola e a Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (UERN). Para tanto, a pesquisadora resolveu fazer um perfil 

sociológico dos idosos locais, observando que na cidade de Salamanca, os seus idosos 

estavam imersos nos lugares de sociabilidades, com visibilidade, atuantes, influentes e, 

sobretudo, respeitados.  

http://www.infoescola.com/economia/instituto-de-pesquisa-economica-aplicada-ipea/
http://www.infoescola.com/economia/instituto-de-pesquisa-economica-aplicada-ipea/
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A inquietação da mesma emerge a partir da seguinte indagação: Onde se encontram os 

idosos de minha cidade? 

A partir dessa premissa surge uma importante pesquisa que contou com a colaboração 

de estudantes universitários na coleta de informações titulada o “Perfil sociológico da velhice 

em Mossoró”. Após entrevistar uma amostra de 500 idosos nas 4 zonas da cidade, Guerra 

(2008) passou a analisar a representação que estes constroem da velhice e sobre si mesmo, 

bem como o tratamento e o atendimento a esses sujeitos pelas instituições locais, 

contemplando todas  as áreas, além de enfocar as suas relações interpessoais. Como critério 

de seleção, foram escolhidos idosos que residiam na área urbana da cidade, conscientes de 

suas respostas (lúcidos), com idade igual ou superior a 60 anos, não institucionalizado e 

pertencente às diferentes realidades sociais.  

Conforme Guerra (2008) ficou explicito em sua pesquisa as seguintes respostas sobre 

a percepção do idoso a respeito de sua autoimagem: 

 

 80% admitem serem alvos de preconceitos. 

 53% não se consideram idosos. 

 77% dizem ser mal tratados ou convivem com a indiferença. 

 37,8% consideram idosos pela idade cronológica  

 23,2% consideram a velhice como um estado de espírito  

 34,4% dizem ser tratados mal pela sociedade. 

 19% se disseram analfabetos 

 84% usa o tempo livre em casa  

 15,60% participam das ações socioculturais 

Um dado que chamou à atenção no estudo de Guerra (2008), foi em relação à 

constatação da mínima participação destes sujeitos nos eventos promovidos para eles. 

Atualmente, passado alguns anos dessa pesquisa, o número de unidades para o idoso diminuiu 

devido à contenção de gastos implantada pelo atual governo (estadual). O lócus deste estudo 

(CCI) é um dos centros afetados. Em conversa com os idosos, se nota a insatisfação quanto ao 

fechamento do mesmo e a ínfima criação de projetos públicos que contemplem as diversas 

formas de lazer e entretenimento direcionados a eles. Por isso, considera de extrema 

relevância a abertura de mais espaços de lazer para a caminhada, por exemplo, projetados 

arquitetonicamente com acessibilidade adequadas aos mesmos. Conforme suas falas são 

necessários espaços “para não cair na rotina e se fechar em sua casa”.  Argumento esse, 

contrário ao citado no estudo anterior quando a maioria disse não participarem das ações 
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promovidas pela Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM), números contestados em 2008 

pela coordenação municipal da cidadania que apontava na ocasião uma assistência social 

voltada para 2 500 idosos em um total de 19 mil na cidade. 

Rodrigues (2003) alerta que o lazer não deve atender a lógica do mercado como um 

produto a venda uma vez que amplia as diferenças entre as pessoas e gera exclusão. Pois, o 

acesso aos bens culturais de lazer é maior e mais importante que uma simples relação de 

aquisição consumista. Além de que, a existência da prática do lazer apenas a serviço do 

mercado, resultaria em deixar de fora centenas de idosos que não teriam condições financeiras 

para o seu desfrute e, sem dúvida nenhuma o lazer se apresenta como um mecanismo 

terapêutico indispensável em suas vidas.  

Rodrigues (2003), ainda ressalta que grande parte das pessoas idosas não tem acesso 

aos espaços de lazer, desconhecendo a importância e os benefícios que este pode lhe oferecer. 

Abrir possibilidades de acesso é fundamental, uma vez que, por meio das experiências de 

lazer o idoso aprenderá a gostar tanto do lazer como de si mesmo. Desta forma, faz-se 

necessário minimizar para o idoso as barreiras de acesso ao lazer buscando, neste trabalho, 

uma participação de todas as camadas da sociedade de diferentes sexos, idades, etnias etc. 

Ações concretas são imprescindíveis para que a população idosa sinta os benefícios do lazer. 

Dessa maneira, cabe aos poderes públicos locais expandirem ações que criem lugares 

específicos de entretenimento e lazer para os sujeitos da terceira idade, visando melhorar a 

saúde física e mental destes afastando-os da morbidez e da solidão, além de apontar novas 

demandas sociais relacionadas à prestação de serviços de saúde e à seguridade social, 

transformando-os assim em cidadãos saudáveis e ativos, condizentes com a concepção 

“futurista” da cidade. 

 

 

1.5 O ESTIGMA RECAÍDO SOBRE A VELHICE 

 

 

A exclusão social de uma parcela de idosos do país reforça o pensamento de que 

apesar das evidências tecnológicas e assistenciais despontarem algumas melhorias para a 

terceira idade, o idoso convive também com problemas de ordem cognitivo, quando 

mentalmente são atormentados por medos e tabus socialmente impostos. 

O medo, por sentirem excluídos de certos lugares, alguns se percebem até mesmo 

como estorvo de sua família, ou quando se veem impotentes diante de atividades que requerco 
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habilidades e destrezas, adjetivos não mais condizentes com o contexto da velhice, ou quando 

em momentos vem à consciência de que já durou muito e cada vez se aproximam do encontro 

com a morte. Aliás, não difere de todo mortal, a fuga da morte é com certeza, o embate que 

todos vivem a travar. Por isso, a cada dia, a maioria vem lutando para permanecerem ativos 

fortes e saudáveis, como alternativas de prolongá-la. 

O tabu quando incorporado em sua subjetividade causa vergonha, culpa e proibição de 

exercer sua sexualidade, expor sentimentos, de compartilhar desejos, trocar afetividade como 

um beijo, uma caricia, um abraço. Um dos componentes humanos que desperta maior 

concentração de tabu é sem dúvida nenhuma o corpo. Se durante a vida jovem e adulta o 

corpo já é considerado um tabu, imagine na terceira idade quando se encontra “desgastado”. 

Guimarães (2007), alerta para o fato de que quando o ser humano envelhece, ele não 

percebe de inicio as suas transformações, mas as do outro sim, como se apenas o outro 

demonstrasse o desgaste físico e ele próprio, não. 

Conforme a mesma: 

 

Grandes são as mudanças externas ocorrendo no nosso corpo físico – e essa 

metamorfose não é, na maioria das vezes, bem aceita ou percebida. Assusta 

o estar diante do espelho e não se reconhecer na imagem refletida. A pele 

torna-se enrugada e o cabelo grisalho, a visão não é mais tão apurada como 

antes, os dentes já não são capazes de esboçar um sorriso que outrora 

brilhava e uma postura que, anteriormente, exibia-se ereta e firme; agora se 

apresenta de maneira frágil, curvada sobre os próprios ombros, como se 

carregasse o peso das tristezas vividas. Não queremos reconhecer, nessa 

imagem, nós mesmos, e temos dificuldade em reconhecer em nós essa 

espécie de degradação. Antes de percebermos nossas rugas, percebemos as 

do vizinho. (GUIMARAES, 2007, p. 14). 

 

As rugas aparentes, sem a elasticidade de outrora, ou o vigor de antes. O idoso tenta 

desvencilhar-se da metamorfose como uma maneira de despistar a sociedade. Pois sabemos 

que a mesma que julga os seus indivíduos por sua aparência. E, com o idoso não seria 

diferente já que não existe mais neste, a visibilidade do novo, do bonito, do perfeito. Assim, o 

corpo é sem dúvida nenhuma um indicador social da beleza, em todas as fases. 

Conforme Breton (2003), “a alma caiu dentro de um corpo que o aprisiona” (p. 13). 

Por isso somos conduzidos a vivermos sobre uma prisão que exige da alma esforços para 

procurar combater a degradação do seu túmulo [...] “A carne do homem é a parte maldita 

sujeita ao envelhecimento. á morte, á doença”. (p. 14). Isso se percebe nas falas dos idosos me 

relação ao seu corpo. Uma não aceitação de imagem, para muitos injustos com a alma ainda 

“nova”, fértil, desejosa, produtiva. 
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Breton (1993, p. 27-28), diz que: 

 

Em nossas sociedades, a parcela de manipulação simbólica amplia-se, o 

reservatório de conhecimento e de serviços á disposição dos indivíduos 

estendeu-se desmesuradamente. A maleabilidade de si, a plasticidade do 

corpo tornam-se lugares comuns. A anatomia não é mais um destino, mas 

um acessório da presença, uma matéria a modelar, a definir. A submeter ao 

design do momento. 

 

Assim, a amenização do “ódio ao corpo envelhecido” vem sendo proporcionado 

através do avanço tecnológico e genético. Hoje, é totalmente possível através de uma certa 

quantidade de recursos financeiros, transformar o corpo feio e enrugado em pele macia e 

vistosa. Além do mais, fora as cirurgias plásticas, práticas como as esportivas ou o auxílio de 

supermáquinas, os medicamentos, a procriação assistida (ser pai aos 90 anos) com a 

inseminação, entre outros, conduzem ao homem a ter um encontro da tão sonhada “formula 

da juventude”. 

Existe um velho ditado impregnado ao pensamento de alguns idosos repetido todas as 

vezes quando estes são questionado sobre o seu papel nos dias atuais. A resposta é igual: 

“todo velho tem que saber o seu lugar” ou “o mundo de hoje é dos jovens”.  Essas formas de 

comportamentos passam a se configurar como determinantes para identificar os estigmas 

recaídos sobre essa fase e incorporados por eles. 

Por que será que os dizem que o mundo de hoje não lhes pertence se ainda vivem no 

mesmo? O que determina para eles a ideia de serem os jovens o proprietário do mundo? 

Guimarães (2007) Defende a velhice não como um mal, mas como resultado de 

transformações que se operam continuamente, mesmo mal as percebendo. Ela diz que embora 

culturalmente a palavra velha carregue consigo um sentido pejorativo, como sendo um refugo, 

o feio, a velhice é apenas o que acontece às pessoas quando ficam velhas, quando vivem o 

suficiente para envelhecer, conscientes de que; se atingiram o termo de uma trajetória, tendo 

percorrido todo um percurso, chegando a um extremo onde várias etapas foram vencidas; 

alcançou-se o amadurecimento. 

A verdade e que na maioria dos casos quando se chega a essa fase, os idosos acabam 

sendo renegados a ser uma mobília da casa ou condenados a viverem sozinhos isolados em 

um pequeno cômodo da casa ou levados a viverem em asilos longe do eixo familiar. 

 

Então, o que há em relação ao que significa ser velho no Brasil são opiniões. 

E muitas. De leigos e profissionais. Se quem responde à questão tiver uma 

pitada de informação ou de sofisticação intelectual, poderá repetir Simone de 
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Beauvoir (1970), e dizer que o velho brasileiro vive uma situação de 

escândalo. Poderá apoiar-se no discurso sociológico para indicar a situação 

de marginalidade a que o sistema econômico lança seus membros não 

produtivos; [...] Apoiado num discurso antropológico, nosso informante um 

pouco mais sofisticado poderá referir-se aos efeitos da urbanização e da 

industrialização sobre o status do velho, lembrando que em sociedades 

primitivas, ele merece mais consideração do que nas que viveram ou vivem 

o processo de modernização. (NERI, 1991, p. 32). 

 

Conforme a autora, em cada momento da historia se produziu significados de acordo 

com o pensamento social vigente, por isso é que a velhice pode ser entendida como construída 

socialmente assim como as demais fases da vida.  Na modernidade, por exemplo, pode ser 

analisada através de um discurso sociológico que identifica o sujeito envelhecido como 

excluído, pois já não mais produz economicamente. Por outro lado, antropologicamente pode 

ser concebida a partir de efeitos da industrialização quando atribui status ao idoso.  Dessa 

forma as representações vão sendo formadas as representações presentes não apenas no 

momento atual, mas em todo o percurso histórico da velhice. 

Na verdade existe uma grande dificuldade em nossa sociedade em aceitá-la. Por isso 

os paradoxos são comuns quando ora se criam eufemismos para designá-los como 

valorizados, experientes, maturo e noutras a negação como sendo estes frágeis, 

”enferrujados”, moribundos. São justamente tais características que induzem o idoso a se ver 

como improdutivo, inativo, incapaz, tomando como parâmetro o seu oposto, isto é, o jovem, 

pois este possui vigor, alegria, determinação, destreza, como se essas peculiaridades 

pertencessem somente à juventude e não fosse possível executá-las em outras etapas da vida. 

Isso acontece porque vivemos numa sociedade que tende a exaltar a valorização da juventude 

em detrimento as demais fases da vida.  Muitos idosos para sentirem integrados socialmente 

buscam imitar o jovem. Não e difícil encontrarmos os adultecentes, isto é, adultos que adotam 

o estilo do jovem, praticam skate, vestem jeans, e camisetas “iradas”, participam de grupos de 

rock, usam badanas, surfam, entre outras atividades consideradas joviais. Ainda há os 

resistentes à aposentadoria que retornam ao trabalho como um meio de demonstrar 

socialmente que possuem vigor e coragem. Se não bastasse a negação a esta fase, a velhice é 

também concebida como um problema social quando os governantes não estão preparados 

para atender o contingente que envelhece e a maioria das famílias quando entregam seus 

idosos aos cuidados das instituições de abrigo, alegando falta de tempo e de despreparo para 

lidar com seus idosos. Por muitas vezes, quando não estão renegados ao abandono em asilos 

são entregues ao isolamento dentro de sua própria casa. 
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Nos últimos anos, esporadicamente veicula na mídia denúncias de descasos da própria 

família ou de pessoas contratadas para o cuidado desses idosos que os maltratam, 

desrespeitam, ignoram a sua condição e esquecem principalmente de suas ações no passado 

para criá-los.  

Para explicar o abandono ao idoso, França (1999), afirma existir socialmente inúmeras 

formas de preconceitos em relação ao processo de envelhecimento e das transformações 

decorrentes do mesmo. Para a autora, estas implicações estão presentes na “teoria do 

desengajamento” que preconiza o afastamento progressivo dos sujeitos do seio social, usando 

como instrumento, a aposentadoria como mecanismo de lazer ou de ociosidade para que o 

idoso possa aproveitar o tempo para realizações e conquistas já que se encontra próximo à 

morte. 

Explicitando a concepção de aposentadoria, a mesma autora nos diz que: 

 

Aposentadoria significa a saída de um trabalho regular e normalmente, o 

termo esta associado à idade. Entretanto ser jovem ou velho para o trabalho 

não diz respeito a uma avaliação da capacidade física, mental ou psicológica 

para o trabalho, mas depende dos contextos demográficos, histórico, 

sociocultural, econômico e politico, nos quais o trabalhador esta inserido. 

Muitos se aposentam bem jovens e outros falecem antes de se aposentarem. 

Alguns têm possiblidade da livre escolha, outros são escolhidos, e muitos 

temem este momento e suas consequências no futuro. (FRANÇA 1999, p. 

12). 

 

Ora, olhando por esse ângulo, a aposentadoria não se enquadraria aqui como um 

benefício social ou como um bem conquistado para o seu desfrute, mas sim, como um 

indicativo de exclusão social e preconceito. 

Goffman (1998) em sua obra Estigma aponta os padrões de normalidade exigidos por 

nossa sociedade, que exclui aqueles que não se encaixam dentro desse parâmetro atribuindo-

lhe estereótipo depreciativo. Assim, como o idoso não apresenta as características do tipo 

ideal de homem moderno, jovem e produtivo, podemos associa-lo a esse conceito. 

“A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos 

considerados como comuns e naturais para os membros de cada uma dessas categorias”. 

(GOFFMAN, 1975, p. 12). 

A verdade é que como foi dito antes, ser idoso ou “estar” idoso é sem dúvida nenhuma 

um tema muita polêmico.  Inúmeros são os preconceitos estabelecidos sobre que depreciam o 

estado da velhice.  Um exemplo seriam os pejorativos atribuídos aos mesmos como: 

“rabugento”, “ranzinza”, “moribundo”, “antiquado”. 
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Em algumas sociedades orientais como a japonesa e a chinesa, as atribuições aos 

idosos são positivas. Para estes, os patriarcas da família são consideradas pessoas “sábias” e 

“mestres”, adjetivos esses que os enaltecem e os colocam como figura mais respeitada e 

experiente no interior de sua cultura. 

Na Roma antiga, escritos indicam a existência de fortes laços entre a igreja e “os 

velhos”. A estes, eram destinados os mais importantes cargos do clero. Esta por sua vez 

alegava que somente os homens nessa fase, possuíam a intelectualidade e o domínio religioso 

para ocupar tão privilegiado poder. 

Por outro lado, nas sociedades primitivas como os esquimós, os que conseguiam 

alcançar tal fase eram tratados com desprezo visto que já não podiam mais caçar e pescar, 

assim eram inúteis para o seu desenvolvimento e, como veredicto, eram abandonados e 

despidos até serem mortos pelo frio. 

A respeito do tratamento das sociedades primitivas para com os seus idosos, Debert 

(1999, p. 48) afirma que: “Os que foram bem sucedidos ao longo de toda a sua vida gozarão, 

sem dúvida, de prestígio; os demais ficarão expostos e terão que conviver com o desafeto e a 

falta de respeito dos parentes e vizinhos”. O fato é que as transmissões negativas repassadas 

às gerações mais novas ficam subjetivamente gravadas no imaginário de tal maneira que 

dificulta o apagamento do estereótipo socialmente criado. 

Sobre a problematização acima citada, complemento a informação recorrendo ao 

pensamento do autor quando este diz que: 

 

O imaginário social informa acerca da realidade, ao mesmo tempo em que 

constitui um apelo à ação, um apelo a comportar-se de determinada maneira. 

Esquema de interpretação, mas também de valorização, o dispositivo 

imaginário suscita a adesão a um sistema de valores e intervém eficazmente 

nos processos de sua interiorização pelos indivíduos, modelando os 

comportamentos, capturando as energias e, em caso de necessidade, 

arrastando os indivíduos para uma ação comum (BACZKO, 1985, p. 311). 

 

Dessa maneira, vale ressaltar que a visão do outro em relação a um ponto de vista 

depreciativo sobre a imagem da pessoa idosa, são estratégias sociais prejudiciais à formação 

de uma identidade positiva da velhice visto que tais estratégias desencadeariam na 

universalização negativa da mesma, quando configuradas nas relações de poder empregadas 

de acordo com seus interesses. 

Quanto a essa temática, vale citar o pensamento de Beauvoir (1990) quando a mesma 

diz que: É o sentido que os homens conferem a sua existência, é seu sistema global de valores 
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que definem o sentido e o valor da velhice. Inversamente: através da maneira pela qual uma 

sociedade se comporta com seus velhos, ela desvela sem equívocos a verdade – muitas vezes 

cuidadosamente mascarada de seus princípios e fins. 

Assim, a criança que cresce ouvindo os adultos dizerem que a pessoa idosa só ”presta 

pra morrer”, crescerão com uma representação formalizada de que ser velho é estar próximo 

ao fim, que ser idoso é estar isento de criação e de expectativas por isso, não são merecedores 

de admiração, mas sim apenas de respeito por seus “cabelos brancos” e de uma profunda 

compaixão por se encontrarem a mercê da morte. 

Veras (1999, p. 37), nos faz reflexionar sobre a situação do idoso quando afirma que: 

 

Se no passado, o status e o prestigio do idoso era elevado, nos últimos anos, 

a medida que este processo de urbanização e industrialização se amplia, 

também aumenta a descriminação subestimando-se a sabedoria e o 

conhecimento acumulados no decorrer de suas vidas. 

 

Assim como Veras (1999) atribui a descriminação social para com o idoso como sendo 

uma consequência do processo de industrialização moderno, Lorda (1998), diz que atualmente 

a falta de criatividade dirigida aos idosos se torna um grande equivoco quando se comprova a 

produtividade após dos 70 anos, de artistas, músicos, escritores e cientistas de renome 

artístico mundial como Beethoven, Verdi, Picasso, durante a sua velhice. 

Presume-se assim, a partir da fala de Lorda (1998), que a idade não seja algo 

determinante para a criatividade e a criação de novos projetos. Portanto, o preconceito 

existente emerge no seio de uma sociedade capitalista que valoriza o indivíduo a partir da sua 

produção material e não o potencial intelectual e a experiência devem ser reavaliados e 

resignificados. 

Essa ressignificação pode estar bem mais perto do que se imagina.  Recentemente  

cientistas da Universidade de São Paulo (USP), supervisionado pelo medico Antônio Augusto 

Coppi, publicaram estudos feitos com preás, na international Journal of Developmental 

Neuroscience, comprovando que os neurônios não são reduzidos durante a velhice como se 

pensava anteriormente (envelhecer causaria sua morte). 

A revisão rigorosa dos métodos utilizados no passado por pesquisadores que 

estabeleciam como dogma a morte dos mesmos, foram esclarecidas a partir dessa descoberta, 

pois conforme os estudiosos, as afirmações anteriores foram baseadas na verdade em 

trabalhos inconclusivos, que apresentaram problemas técnicos fator esse que passou a 

comprometer a fidedignidade da teoria. 
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Assim, com o advento de técnicas tridimensionais, muito mais precisas para a 

contagem de neurônios, diversos pesquisadores demonstraram que, salvo em condições 

patológicas, o envelhecimento não está obrigatoriamente associado à morte progressiva de 

neurônios. 

Tal descoberta quebra dogmas transmitidos durante anos. Pois, essa ideia de morte 

neuronal e a perda de memoria associada à velhice, passam a serem vistas como 

consequências de múltiplos fatores adquiridos durante o percurso da vida, como os maus 

hábitos alimentares, a falta de prática de exercícios, os perniciosos vícios adotados, e 

principalmente a não instigação da mente, como explica Eccles (1992). Quando pensamos em 

alguma coisa, dizendo para nós mesmos que devemos lembrar-nos disto ou daquilo, estamos 

atuando sobre o cérebro, de modo que os circuitos neuronais podem ser formados, o que 

possibilitará a recuperação da informação em um estagia posterior. 

Quais seriam então os benefícios para os idosos trazidos por essa descoberta? Ora, 

imagina-se que agora seria possível rever o conceito depreciativo da velhice quando se 

comprova que indivíduos senescentes são capazes de estimular sua memória e produzir 

atividades iguais enquanto jovens, reafirmando assim o sentido de utilidade e criatividade. 

No capítulo a seguir abordaremos algumas questões relativas aos lugares de 

sociabilidade – institucionalizados e não institucionalizado frequentados pelos idosos; quais 

os benefícios destes para a realização de uma velhice saudável, bem como analisar o papel de 

provedor do estado quanto a garantia de direitos e a efetivação das politicas públicas 

direcionadas a esses sujeitos. 
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CAPITULO II 

 

 

2 AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS ACOLHEDORAS DO IDOSO: A FAMÍLIA, O 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (CCI) E O CRAS 

 

 

[...]Art. 46. A política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto 

articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. [...]Art. 47. São linhas de 

ação da política de atendimento: [ ]V - proteção jurídico-social por entidades 

de defesa dos direitos dos idosos;[ ...]VI - mobilização da opinião pública no 

sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento 

do idoso.(estatuto do idoso, (Estatuto do Idoso, cap. 1- da politica de 

atendimento ao idoso). 

 

O cuidado para com os seus idosos é de responsabilidade da família e do estado. 

Assim, cabe ao governo garantir todos os outros direitos, como aposentadoria, transporte, 

educação, saúde, segurança, lazer e moradia. Neste contexto, as instituições de longa 

permanência como os asilos e os ambientes para a ressocialização dos mesmos como os 

centros para os idosos e os de referências e assistência social devem ser construídos para o 

acolhimento das pessoas idosas, como parte dos programas de iniciação da política nacional, 

que visa garantir espaços de sociabilidades para os mesmos. Tais iniciativas foram 

influenciadas por conferências mundiais ocorridas nos últimos anos as quais foram 

estabelecidas metas a serem cumpridas por todos os países, inclusive os em desenvolvimento. 

Conforme as exigências caberiam aos mesmos criarem substantivos que acabassem com o 

preconceito e o abandono desses sujeitos e, sobre esse pilar fosse promovido a construção de 

novos olhares sociais 

Sobre esse fato (LIMA 1996, p. 3) aponta que “à velhice está cada vez mais presente 

na vida social, de tal modo que se constitui como alvo de interesses para diversas áreas do 

conhecimento e das políticas sociais”. Vale salientar que somente uma pequena parcela 

pertence aos grupos privados.  

No Brasil, a partir das diretrizes mundiais conferidas pela ONU (Organização das 

Nações Unidas) através das conferências, leis foram criadas para apoio e cumprimento dos 

seus direitos como o Estatuto do Idoso, acima citado e a Lei nº. 8.842, de 4 de janeiro de 1994 

dispõe sobre a política nacional do idoso, que cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras 

providências. Priorizando sempre a participação dos idosos em planos, programas e projetos 



52 

 

desenvolvidos pela sociedade. 

Para cumprimento das metas estabelecidas pela lei, múltiplas foram alternativas que o 

Estado buscou para garantir a inserção dos mesmos em espaços de convivência, que 

contemplasse além da interação a prática de atividades, ambientes esses com características 

saudáveis, aptos a reconstruções e a produções, com condições que garantam o exercício 

pleno de sua cidadania e o seu reconhecimento como um cidadão. 

Assim, obedecendo aos critérios para atendimento da demanda, criou-se espaços para 

inclusão e ressocialização dessa categoria. Um exemplo são os centros geriátricos, os clubes 

da terceira idade e os centros de convivências. 

No caso dos espaços privados, atualmente o mercado econômico se deu conta da 

importância na comercialização de produtos e serviços voltados para essa categoria que cada 

vez mais procuram se divertir e ter uma qualidade de vida melhor, portanto, um verdadeiro  

filão.  Para fazer valer a lógica do capitalismo - explorar e obter lucros - inúmeros são os 

espaços, serviços e produtos criados para eles que vão desde as universidades seniores a 

condomínios fechados, ao uso de cosméticos rejuvenescedores, cirurgias plásticas, sem falar 

nos cruzeiros, clubes, pousadas e hotéis como as Hileias, além da abertura do mercado e da 

qualificação para uma nova demanda de trabalho, a de cuidador de idosos. 

Adler (2006) mostra que o crescimento da população idosa, somado à crescente 

legitimidade que o envelhecimento ganhou no campo das preocupações sociais atuais, 

incluindo também, interesses de mercado, acabou produzindo uma nova categoria cultural: os 

idosos. Conforme a mesma, nos anos oitenta, fala-se em “idoso” e não em “velho”, pois é a 

partir dessa década que o idoso brasileiro se torna um ator político cada vez mais visível na 

sociedade, ocupando espaço na mídia e ganhando atenção especial da indústria do consumo, 

do lazer e do turismo. São os titulados, grupos da Terceira Idade. 

Quanto à família, é a casa o primeiro lugar de sociabilidade do idoso. É nela que estão 

presentes seus componentes e entre eles construídos os primeiros laços afetivos, as primeiras 

trocas, as diversas formas de aprendizagens e de convívios social. 

 

 

2.1 A FAMÍLIA COMO ALICERCE SOCIAL DO IDOSO 

 

 

Berger e Luckmann (1978, p. 176) apontam que o indivíduo "não nasce membro da 

sociedade. Nasce com a predisposição para a sociabilidade e torna-se membro da sociedade”. 
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Além disso, existe um velho ditado que diz: Se queres conhecer uma pessoa por inteira, 

observe e analise a sua família. Significa dizer que ela diz tanto da pessoa que através das 

características peculiares de cada uma é que se formará a identidade de seus membros. 

Existem famílias fechadas, abertas, humanas, preponderantes, com virtudes e defeitos, 

formadoras de valores que nortearão princípios morais de cada integrante. Sendo assim, afere-

se a esta, a responsabilidade de educar seus filhos desde criança, para quando se tornarem 

adultos seja capaz de respeitar o outro, incluindo os idosos, com atitudes de afeto e 

solidariedade.  

São atitudes como essas, que permitem a inversão do papel idoso no espaço de 

sociabilidade familiar, no qual hora assume a posição de ”estorvo” e, em outro momento 

assume a figura frágil, necessitada de atenção e cuidado, por fim, o papel de provedor do lar, 

pois em muitos casos, é a aposentadoria o único recurso para sustento da família.  

Sobre isso, Camarano (2002, p. 62) revela que:  

 

Foi observado que as famílias brasileiras com idosos estão em melhores 

condições econômicas que as demais. Por isso, reconhece-se a importância 

dos benefícios previdenciários que operam como um seguro de renda 

vitalício. Em muitos casos, constitui-se na única fonte de renda das famílias. 

 

 Além das mulheres idosas exercerem o papel de cuidadora dos netos e os homens de 

alguns serviços como a jardinagem, cuidar dos animais, fazer mandados ou pequenos bicos 

para complementar a renda, entre outros. 

Quanto às relações familiares, todos os idosos entrevistados nesse estudo, disseram 

manter bons vínculos com a sua família. No caso de seu Francisco por ter se casado três vezes 

diz possuir um tronco numeroso, pois consideram os membros da família de suas esposas 

falecidas, seus parentes.   

Dona Terezinha diz que a sua família é o maior tesouro que possui, por fazerem de 

tudo para o seu bem estar e alegria. Ela fala que vive uma relação de reciprocidade com os 

mesmos. Horas eles a ajuda, em outra, é a vez dela. Adora os netos e gosta de estar pertos 

deles, responder as suas inquietações, presenciar a descoberta do mundo por eles. Isto a 

satisfaz, conforme a mesma, “é nesta hora que agradeço a Deus por ter vivido muito”. 

Quanto ao Seu Pedro diz continuar sendo a autoridade maior de sua família. Todos o 

escutam, seguem seus conselhos, é uma relação de respeito. “num perdi o controle ainda 

não!... quando vejo que tão fazendo coisa errada, brigo, falo sério e ninguém tá doido de me 

responder! Eu ainda sou o chefe da casa!”. 
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Assim, vão ressaltando a exigência do respeito para com eles. Quando o assunto é 

exclusão familiar, todos disseram ter conhecimentos de casos ocorridos com algum conhecido 

onde o idoso não tem mais autonomia em sua casa, porém, nenhum deles admitiu ter sofrido, 

pois ambos dizem existir sim as divergências familiares, mas tudo que não se possa resolver 

através de uma boa conversa. “abandonado não! Nunca!”. Deste modo falou seu Pedro. 

Na verdade, muitos idosos se encontram abandonados dentro de sua própria casa, 

deixados sozinhos ou entregues aos cuidados de asilos, quando a família se nega a cuidar. 

Aliás, esse espaço é um lugar visto por eles como um terror, espaço esse, aos quais jamais 

pretendem viver, “prefiro morrer a viver num abrigo”, diz seu Pedro. 

Sobre essa atitude em relação ao idoso, Adler (2006) diz que, a situação dos idosos 

que moram fora do seu contexto familiar pode gerar um sentimento intenso de estranheza, na 

medida em que evocam ansiedades precoces decorrentes das vivências de desamparo e 

abandono, inescapáveis à condição humana. 

Conforme a fala de nossa entrevistada, dona Terezinha de 75 anos, a maioria dos 

idosos conhecidos por ela, que foram viver em abrigos, são totalmente esquecidos. Ela diz que 

em muitos casos, com o afastamento prolongado, logo ficam depressivos e, para que o idoso 

não morra logo de angustia e solidão, as famílias são convocadas para visitá-los ao menos 

uma vez por semana. Mas infelizmente muitas vezes não comparecem. As desculpas são as 

mesmas, “estou muito ocupada”, “qualquer dia eu passo ai”. Fato esse que a entristece. 

Sobre o merecido respeito ao idoso, Bosi (1994), afirma que: 

 

A moral oficial prega o respeito ao velho, mas quer convencê-lo a ceder seu 

lugar aos jovens, afastá-lo delicada, mas firmemente dos postos de direção. 

Que ele nos poupe dos conselhos e se resigne a um papel passivo. Veja-se no 

interior das famílias a cumplicidade dos adultos em manejar os velhos, em 

imobilizava-los da liberdade de escolha, em torná-lo cada vez mais 

dependentes os a sair de seu canto, a mudar de casa e, por fim, submetendo-

os à internação hospitalar. Se o idoso não cede à persuasão, à mentira, não se 

hesitará em usar a força. (BOSI, 1994, p. 74). 

 

A família como instituição provedora da atenção e cuidado, em sua maioria, esquece o 

quanto aquele membro, seja pai ou mãe, tio ou tia, avô ou avó, batalharam para dar sustento, a 

educação, moradia, o quanto se dedicaram, foram afetivos e orgulhosos por tê-la construída. 

Por sorte, ainda existem núcleos familiares que movidos por valores invioláveis repassados de 

geração a geração, aprenderam a respeitar seus idosos. Nestas, o êxito de seus idosos são 

percebidos por serem resquícios das atitudes familiares de valorização e encorajamento. 
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2.2 UMA FAMÍLIA FORA DO LAR: as relações fabricadas pela rua 

 

 

A casa é considerada socialmente como o primeiro e principal lugar da construção de 

laços afetivos, da intimidade, enquanto a rua se configura como o espaço extrafamiliar mais 

próximo dos idosos na produção dos múltiplos encontros, de práticas e significações. 

 Da Matta (1997) em sua obra A Casa e a Rua, explicita a distinção entre estes dois 

espaços um de ordem privado e outro como sendo público. Para ele, a casa define tanto um 

espaço íntimo e privativo de uma pessoa (por exemplo: seu quarto de dormir) quanto um 

espaço máximo e absolutamente público, como ocorre quando nos referimos ao Brasil como 

nossa casa. Tudo, obviamente, depende de outro termo que está sendo-implícita ou 

explicitamente contrastado. 

Deste modo, o quarto (por oposição aos outros quartos) é a "minha casa". Já na 

vizinhança, se refere ao mesmo termo, incluindo na expressão não só a residência em si, mas 

também o seu jardim e o seu quintal.  Se estiver no "centro" da cidade, minha casa pode muito 

bem ser o meu bairro, com todas as suas ruas e jardins. (DA MATTA, 1997). 

Destarte, a casa para o autor, se apresenta como um espaço das vivências, de 

compartilhamentos, das intimidades, dos segredos, dos planejamentos, dos sonhos e das 

esperanças e das memórias. Bobbio (1997) afirma que o grande patrimônio do velho está no 

mundo maravilhoso da memória, fonte inesgotável de reflexões sobre nós mesmos, sobre o 

universo em que vivemos, sobre as pessoas e os acontecimentos que, ao longo do caminho, 

atraíram nossa atenção. Cada canto da casa, possui um rastro, uma lembrança. A cozinha é 

lugar de receber a família para as refeições, momento sagrado, de comunhão. A sala o lugar 

de encontros com amigos ou de reunir seus membros para ver televisão. Nela, todos os 

assentos têm lugares marcados, de pertencimentos e não podem ser violados. O quarto é com 

certeza o espaço mais intimo. Dos afetos mais ”chegados” e especialmente o lugar do sono e 

do descanso. 

As paredes da sala e dos corredores são lugares para exporem suas memorias através 

das fotografias. Retratos dos pais que já se foram, dos filhos e netos. Registros que eternizam 

os bons momentos vividos, preservados através de álbuns. Prática de armazenamento da 

memória ilustrada por Barros (1989), quando este expõe ter nas imagens contidas nas fotos 

rastros de memórias. “Na fotografia antiga do grupo de família, visualiza-se um modelo de 

família: a grande-família cujas relações estão estabelecidas anteriormente à existência dos 

indivíduos particulares que a compõem” (BARROS, 1999, p. 39). 
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Os móveis geralmente se misturam ente o antigo e o moderno. Alguns são bastante 

resistentes ao tempo devido à qualidade da madeira, são mobílias herdadas ou adquiridas no 

início do casamento, portanto não estão descartadas da decoração, pois são peças importantes 

na preservação das suas memórias. 

Ainda em relação à rua, apesar de ser um espaço de domínio público é um lugar 

subjetivamente particular.  Os idosos falam dela como pertencente a eles. Por isso, a frase “A 

minha rua” tenha sido a mais expressada por eles, indicando-a como objeto próprio. A 

relação do morador com a rua é tão forte, que muitas vezes o seu nome não significa apenas a 

indicação precisa para a sua localização, mas sim, a composição do nome da pessoa com o da 

mesma. Por exemplo, se alguém perguntar: Você por acaso conhece dona Terezinha a 

lavadeira?  A vizinhança com certeza não saberá responder se não for vinculado o nome da 

pessoa procurada ao de sua rua. Dona Terezinha da Xavier da Cunha? Ou dona Terezinha das 

Neves da Fontoura? O nome e a profissão da pessoa não serão referências para encontra-la, 

mas sim o nome da rua “pertencente” a ela.  

Quanto ao cotidiano, esse espaço envolve ainda as relações sólidas e permanentes 

entre os vizinhos com mais tempo de moradia ou com os mais próximos da sua casa.  Além 

disso, existem as relações secundárias, superficiais, sem vínculos afetivos nenhum como as 

mantidas com o carteiro, o leiteiro, o entregador de pizza, da conta de luz ou da água, o 

vendedor de portas, os garis que limpam a rua em dias alternados, entre outros. 

Magnani (1993, p. 3), afirma que “É a rua que resgata a experiência da diversidade, 

possibilitando a presença do forasteiro, o encontro entre desconhecidos, à troca entre 

diferentes, o reconhecimento dos semelhantes, a multiplicidade de usos e olhares – tudo num 

espaço público e regulado por normas também públicas”.  

Tais normas estão na verdade intrinsicamente ligadas aos sujeitos. São elas que levam 

os mesmos a reconhecerem os limites de invasão que a rua permite. A privacidade, por 

exemplo, é algo que costuma normalmente ser invadida, seja através da escuta ou da 

espionagem sobre o buraco da fechadura. O fato é que se algo de anormal acontece, a rua 

inteira fica sabendo, pois alguém viu ou escutou. No caso dos idosos, às vezes a relação destes 

com a sua família é comentada na calçada quando pessoas “de fora” se incubem na 

divulgação dos descasos contra eles. 

Casos de denúncias de maus tratos salvaram vidas de idosos através de práticas como 

essas. Por isso, não se pode afirmar que tais práticas sejam de total negatividade. Faz parte das 

relações e do cotidiano da rua. As calçadas das casas compõem um vasto campo de 

sociabilidades. São sobre elas que se afloram as conversas, às vezes os conflitos, as 
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vigilâncias, os olhares, os julgamentos, os momentos de descontrações, são lugares para rir, 

cenários de festas e de religiosidades - no caso dos cultos evangélicos.  

Conforme a senhora Terezinha na rua em que vive é tradicional ao fim da tarde as 

famílias sentarem nas calçadas. “Parece uma festa”, diz ela. Conforme a mesma, as crianças 

brincam sobre as vigilâncias dos mais velhos enquanto estes “se balançam” em um cadeira, 

puxam conversa com os transeuntes, “fofocam” a vida alheia.  

 

 

Figura 2: Amigas na calçada. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Aos domingos, geralmente acontece uma festa particular em alguma casa. Um 

churrasco ou feijoada compartilhada com os amigos mais próximos. Quando alguém 

aniversaria é momento também de abrir a casa para celebrar junto à família. Em outras 

ocasiões como o Natal e o ano novo, é tradição de algumas famílias fazerem juntas reuniões 

em suas garagens ou calçadas para a celebração da data. “Nóis se junta com duas ou três 

famílias e combina fazer a ceia ou a passage de ano”, diz seu Francisco. “cada um fica 

responsáve  em trazer alguma coisa. Um traiz o peru ou o pernil do porco. Outro traz salada, 

bebida, quarquer sobremesa e assim vai se comemorando a noite inteira, dançando, 

abraçando, desejando paiz ou trocando presente um com outro”. 

Outro espaço de agregação da família é a igreja católica do bairro. A religião se faz 

muito presente na vida desses sujeitos. Para os mesmos é uma espécie de refúgio da alma, de 
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consonância com o divino, uma “casa sagrada” para reunir a grande família do pai eterno. Na 

qual, os demais fiéis são irmãos e a missa, uma indispensável reunião familiar. 

 Na capela do bairro, são realizados os festejos de são Pedro ao final do mês de junho.  

Seu Francisco relata que durante este período, o pátio da igreja vira uma grande quermesse 

com barracas, brincadeiras, shows após as novenas e leilões. O penúltimo dia é marcado com 

um jantar comunitário. O encerramento religioso advém com a procissão da imagem do santo 

percorrendo as principais ruas do bairro. Portanto, um momento de felicidade para os idosos, 

quando se envolvem em atividades, mudam a rotina para dedicar-se ao festejo, renovam o 

vestuário. “Tenho que comprar vestido e sapato novo, ir bonita pras novenas”. Comenta dona 

Terezinha. 

Seu Pedro afirma ser a fé uma prática essencial para a sua vida, pois fortalece o seu 

compromisso com Deus e lhe oferece esperanças de uma vida eterna após a sua morte. Assim, 

significa a velhice como sendo um presente divino. “Se eu não tivesse Deus nem teria vivido 

tanto assim minha filha”. Diz ele. Dessa maneira, os idosos vão reafirmando a importância da 

família em suas vidas.   

 

 

2.3 AS INSTITUIÇÕES PROJETADAS PARA O CONVIVO SOCIAL DOS IDOSOS – O 

CCI E O CRAS 

 

 

A cidade de Mossoró no Rio Grande do Norte na qual realizo o estudo sobre a velhice, 

possui uma população estimada pelo IBGE em 263 344 habitantes sendo que 7,4% são de 

idosos. O fato de que os idosos continuam a ser excluídos fez emergir na sociedade local a 

consciência de que seria necessária a criação de espaços que objetivassem além do 

agrupamento coletivo das pessoas que se encontram na terceira idade, proporcionem também 

a garantia dos seus direitos e o exercício pleno de sua cidadania. 

Por isso, hoje, além da diversidade de lugares frequentados habitualmente pelos idosos 

no bairro, existem outros os centros institucionalizados implantados em quase todas as regiões 

periféricas da cidade como parte de um projeto de responsabilidade social indicado pela 

politica de valorização ao idoso. O estatuto em seu art. 46. Preconiza que “A política de 

atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não 

governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. 
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No que diz respeito as suas funções, o primeiro, (CCI) visa proporcionar a convivência 

diária entre os mesmo através de muitas atividades, garantindo-lhes a convivência com 

pessoas da mesma idade como também a vivencia e interação comunitária dos indivíduos e 

grupos através da prática de atividades socioeducativas, esportivas, culturais, de lazer bem 

como o estímulo à geração de renda, mantendo o lazer na centralidade das ações preventivas, 

mas tendo como foco a melhoria na qualidade de vida destes idosos.  

Enquanto o segundo promove o agrupamento reduzido destes em apenas um tarde 

semanal possibilitando o retorno destes mais cedo para suas residências. As atividades 

desenvolvidas no (CRAS) são as seguintes: Palestras que os orientam a ter uma qualidade de 

vida melhor; atividades como saúde física e mental, nutrição adequada, assistência social, 

fisioterapia, lazer e recreação.  Obviamente planejadas dentro de uma programação mensal.  

Um aspecto importante que torna em comum os dois lugares acolhedores para o 

desfrute da maturidade estendida, é o de hoje serem alvos frequentes de pesquisadores das 

áreas humanas para a compreensão da abrangência de territórios sociais e da ocupação dos 

sujeitos que neles se encontram.   

 

 

2.4 A CARACTERIZAÇÃO DO CCI COMO UM LUGAR DE SOCIABILIDADE: Produtor 

de Memórias e Histórias 

 

 

Nestes espaços se compartilham ações baseadas no instante em que se vive e nas 

condições semelhantes nas quais se encontram. Por esse motivo, os sujeitos sociais ao 

constituírem sua vida em sociedade dão aos espaços significados próprios que passam a 

identificar através do cotidiano das relações  uma identidade especifica. No caso do CCI, a 

identidade idosa. 

Martins (2000, p. 60) destaca que: 

 

Se nos fosse possível observar o processo interativo em „câmara lenta‟, 

poderíamos perceber o complexo movimento, o complicado vaivém de 

imaginação, interpretação, reformulação, reinterpretação, e assim 

sucessivamente, que articula cada fragmentário momento da relação entre 

uma pessoa e outra e, mesmo, entre cada pessoa e o conjunto dos anônimos 

que constituem a base de referência da sociabilidade moderna. 
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A base da sociabilidade nos centros para idosos são as relações de afetos e 

solidariedades construídas entre os integrantes que demarcam o território como pertencente 

aos mesmos e estabelecem o equilíbrio entre os grupos ali presentes. Isto porque, apesar de 

ser um lugar especifico para sujeitos da terceira idade, entre estes sujeitos há vários subgrupos 

que em certos momentos interagem isoladamente, como explica Galliano (1986, p. 21) o 

subgrupo, como sendo um grupo dentro de um grupo maior.  

No entanto, Geertz (1978), diz existir uma teia ou rede de relações sociais que podem 

ser comparada ao CCI quando este se configura em um território onde as relações acontecem 

e os idosos estão intrinsicamente interligados um com os outros. 

No caso das mulheres idosas, por exemplo, elas formam subgrupos por categorias de 

atividades. Existem aquelas que fazem crochê e as que possuem a habilidade para pinturas, 

costuras, artesanato. De acordo com a arte de cada uma, elas vão se agrupando, ajudando uma 

as outras e trocando informações.  Assim, nota-se durante o tempo da “ociosidade” de duas 

horas começando após o almoço até o reinicio das atividades da tarde com o forró, a formação 

dos subgrupos. 

No caso dos homens, os subgrupos são divididos por jogadores de cartas, dos 

comentaristas políticos e dos forrozeiros. 

 

 

2.4.1 Um Lugar de Memória? 

 

 

Nora (2003) conceituou lugares de memórias como aqueles nos quais as memórias 

individuais e coletivas se cruzam e se fixam formando assim uma identidade reconhecida por 

todos. Podem ser materiais ou imateriais (monumentos, museus, instituições, arquivos, 

personagem, símbolos, entre outros), mas que possua em comum um desejo de memória.  

No centro de Convivência do Idoso José Sarney (CCI) os compartilhamentos das 

vivências em sua somatória comprovam o sentimento de pertencimento destes ao lugar. 

Documentos, fotos, cartas, lembranças, e contos do passado, são algumas fontes registradas 

em arquivos e cristalizadas mentalmente pelos idosos frequentadores do espaço, permitirão a 

continuação e por que não dizer, a perpetuação dessas memórias visto que serão consultadas 

por outros em algum momento ou ouvidas através dos relatos de suas trajetórias de vidas.   

Assim, o centro se coloca como uma espécie de patrimônio para os idosos, um espaço vivo da 

memória. 
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Quanto à história, Halbwachs (2009) afirma existir claramente uma distinção entre as 

duas. Enquanto a memória é vivida fisicamente ou afetivamente, a história começaria 

justamente onde ela termina, por não mais possuir um grupo como suporte. 

 

Se a condição necessária, para que haja memória, é que o sujeito que se 

lembra, indivíduo ou grupo, tenha o sentimento de que busca suas 

lembranças num movimento contínuo, como a história seria uma memória, 

uma vez que há uma solução de continuidade entre a sociedade que lê esta 

história, e os grupos testemunhas ou atores, outrora, dos fatos que ali são 

narrados? (HALBWACHS, 1990, p. 80-81). 

 

Portanto, por ser escrita e impessoal, a história se constituiria como uma forma de 

reconstrução incompleta do que já não existe. Diante das justificativas citadas que apontam as 

principais características como sendo de um lugar de memórias, leva a compreender que o 

CCI José Sarney do Abolição IV, se condiz como tal. 

 

 

2.5 DESBRAVANDO O TERRITÓRIO FÍSICO, SOCIAL E RELIGIOSO DO CCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: vista frontal do CCI. Fonte: Arquivo pessoal. 
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2.5.1 A Localização 

 

 

O Centro de Convivência do Idoso José Sarney está localizado à rua Raimundo 

Fernandes, s/n – Abolição IV. No seu lado direito funciona uma creche infantil da rede pública 

estadual. À esquerda, tem como vizinho o CAIC Abolição e mais adiante fica situado o 

CRAS. Em frente, no outro lado da rua, ficam apenas as residências. 

 

 

2.5.2 A Arquitetura 

 

 

A arquitetura do centro foi idealizada com aparência de uma casa antiga de fazenda, 

com varanda circulando desde a frente até as laterais.  Possui no seu interior uma sala ampla, 

com dois banheiros (feminino e masculino), do lado direito desta, existe uma pequena sala 

para o atendimento ao público e aos frequentadores, espaço esse dividido entre a diretora e a 

assistente social. Nesta “salinha”, fica também os arquivos e documentos do CCI, uma 

espécie de secretaria. 

 

 

2.5.3 O Quadro Administrativo 

 

 

O centro possui uma gestora que conduz toda a organização do mesmo, coordenando 

um grupo de profissionais que dão corpo a toda instituição. São eles: uma assistente social, 

uma pedagoga, um auxiliar de serviços gerais e três cozinheiras. Além das funções acima 

citadas, existem outras pessoas que atuam no centro como voluntários. A maioria são alunos 

estagiários das universidades locais privadas e públicas que estão concluindo os cursos de 

fisioterapia, medicina e serviço social. 

 

 

2.5.4 A Cozinha 
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Local amplo, com um grande fogão industrial de oito bocas, destinado a preparação 

das refeições.  No intuito de promover um equilíbrio nutricional para os mesmos, a 

alimentação dos idosos é feita de forma balanceada, através de um cardápio diário elaborado 

por nutricionistas, composto de muitas frutas e sucos. Os pratos principais contém pouco sal 

para evitar o aumento da pressão arterial, visto que muitos idosos são hipertensos e não 

podem consumir em excesso esse mineral. 

O movimento começa cedo no recinto, mesmos antes das outras atividades.  O numero 

de cozinheiras são três e se dividem para efetuar todos os afazeres da cozinha, que vai desde o 

manuseamento e corte dos alimentos para o cozimento como também lavar pratos e copos e 

limpar o ambiente. 

Para outros serviços como a limpeza do quintal, da piscina, dos banheiros e dos outros 

ambientes, é feito por um auxiliar de serviços gerais. 

Em dia de festas quando aumenta o número de pessoas que serão servidas, os idosos 

passam a “erguer as mangas” e ajudam tanto na cozinha como na ornamentação do ambiente. 

 

 

2.5.5 O Quintal 

 

 

É um local bastante amplo e bem arborizado. Em dias fortes de claro, muitos procuram 

se abrigar debaixo dos cajueiros para se refrescar, formando ali rodas de conversas bastante 

interessantes. Segundo ele, debaixo das árvores remonta a volta ao passado, quando a maioria 

morava em lugares rurais (sítios, fazendas) e passavam horas a conversar ou fazer 

brincadeiras com os amigos. A arborização conforme eles possuem significados pessoais em 

suas vidas, principalmente as plantas típicas da região (cajueiro e algaroba), pois além das 

lembranças da infância quando brincavam debaixo de suas sombras, sentem o cheiro 

característico das frutas que trazem fortemente aqueles momentos para o presente. 

Como fora escrito antes, no quintal do centro há uma enorme piscina destinada ao 

lazer e para a prática de exercícios físicos dos idosos. No entanto, o seu uso não é diário, há 

dias específico (quartas e sextas) exceções apenas para dias de confraternizações ou encontros 

com grupos de idosos de outros bairros ou de outras cidades. 

Existe ainda um amplo espaço de lazer, que inclui piscina para hidroginástica, deck e 

uma área livre e arborizada para o convívio social, espaço nos quais são realizados 

aquecimento e ginástica para os seus frequentadores. 
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2.5.6 A Varandag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 
 

 

 

 

          Figura 4: idosos almoçando na varanda do CCI.  Fonte: Arquivo pessoal . 

 

 

 A apropriação da varanda é quase que por completa durante todos os momentos de 

atividades. As árvores que cercam o ambiente proporcionam sombras por um longo tempo 

que fazem com que no lugar permaneça uma boa ventilação quase o dia inteiro. Esse, aliás, é 

o motivo de ter sido eleita por eles, o local preferido do (CCI). 

No interior da varanda existe várias mesas de 2 a 2,5 metros destinadas ao lazer ou  

local de algumas refeições  como os lanches da manhã e tarde.  Muitos idosos preferem por 

ali mesmo realizar outras alimentações como o café matinal e o almoço. 

No momento exato das refeições o lugar se torna pequeno diante da aglomeração 

formada. Eles comem e ao mesmo tempo se divertem uns com os outros. Os homens 

procuram ficar próximos aos outros do seu mesmo sexo, enquanto as mulheres juntam-se as 

amigas mais “chegadas”.  Muitos decidem naquele momento formarem os pares para o jogo 

de cartas que começa logo após o almoço. Na escolha se percebe concordâncias e discórdias, 

mas tudo sempre com humor. 

Alguns chegam a antecipar o resultado do jogo antes do inicio apenas através da 

avaliação da formação das duplas. Pois demonstram para eles claramente quem é forte ou 

fraco. 
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         Figura 5: idosas fazendo crochê durante o tempo livre do CCI. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

Quanto aos jogos de cartas praticados na varanda, os mais comuns são: pife, buraco, 

além de outros como: dominó, xadrez, dama e bingo. 

Espalhadas por toda varanda existem cadeiras comuns e outras com balanços, próprias 

para o descanso, as quais se encontram ocupadas, sejam por amigas conversando ou por 

mulheres que tem como passatempo a arte de fazer peças de tricô e crochê. 

 

 

2.5.7 A Sala de “Visita” 

 

 

Focada em criar um ambiente espaçoso ao mesmo tempo agradável e acolhedor aos 

frequentadores, a sala foi divida em 4 ambientes sem que haja um divisor material entre eles, 

o recorte da sala é feita através de divisas imaginárias. 

O primeiro espaço fica do lado esquerdo, logo na entrada. Uma espécie de sala de 

visita, com sofás, bancos, cadeiras de balanço e de plástico e uma TV. Serve como lugar de 

entretenimento para aqueles que gostam de assistir a programação televisiva como jornais e 

novelas. Outra função da sala é servir para as atividades ocupacionais ou a realização das 

sessões de fisioterapia aplicadas estagiários, de uma faculdade particular local. Tal lugar se 

torna especial para os idosos por promover o encontro destes com os visitantes do bairro com 

os médicos (geriatras) quando ministram palestras para os mesmos ou visitantes mais 
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“ilustres” como os políticos da cidade. É como se fosse uma espécie de uma grande sala de 

estar. 

Geralmente o acolhimento aos visitantes é feita calorosamente. Os idosos passam dias 

se preparando para o momento, confeccionando lembrancinhas, preparando cantos e 

brincadeiras. Além do mais, a administração do CCI costuma oferecer nesses dias “especiais”, 

um lanche coletivo com o propósito de uma melhor interação entre frequentadores e 

visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 6: idosos do CCI em sala de aula. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

2.5.8 O “Canto” da Sala de Aula (recortes) 

 

 

Situada no canto do lado direito, a estrutura da sala foi equipada similarmente como as 

tradicionais de um ambiente escolar. Três filas de cadeiras, um birô para a professora, duas 

estantes de ferro para alojar o material utilizado além de uma enorme lousa na parede. Na 

lateral da parede esquerda se lê vários cartazes de incentivo á leitura e aprendizagem dos 

idosos. 
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        Figura 7: idosos do CCI em sala de aula. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Por sua vez, a sala é conduzida por uma pedagoga. Seu objetivo maior, conforme a 

mesma, além de alfabetizar aqueles que não frequentaram a escola enquanto jovem é o de 

motivá-los a não desistir. Para tanto, todos os dias as aulas são diferentes, com novas 

dinâmicas e sempre com a divisão da prática com os idosos. Nada de sentar, escutar e fazer, 

mas sim ouvir e falar, executar, ensinar e aprender. 

O livro didático adotado faz parte do programa Mova Brasil destinado à alfabetização 

de jovens e adultos. 

O que se percebe ainda, é que o horário de aula é reduzido em apenas duas horas para 

não ocasionar cansaço e consequentemente a desistência dos alunos. Uma forma perceptível 

de didática repetida, é que apesar de ser diferentes os conteúdos diários, a aula sempre se 

inicia com a apresentação do nome de cada um e posterirormente de uma lição transcrita na 

lousa com letras grandes para facilitar a visualização. 

Após a exploração visual do texto, ocorre através de uma leitura em coro, como forma 

de memorização. Em seguida, todos apropriados da “aprendizagem” oral, iniciam-se a 

produção de cópia ou ditado ou atividades de artes visuais, a realidade dos alunos. 

Silva (2010, p. 33) em sua observação no CCI, concluiu que: 

 

Nesse centro a (re) educação de seus idosos vai mais além das modalidades 

de lazer, saúde, visto que, o contato direto com as experiências escolares, a 
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cultura e com a história possibilita além do resgate as habilidades e desejos, 

promove um intercâmbio nas relações entre estes com a comunidade local, 

com a família e até mesmo com outros centros de idosos da cidade de 

Mossoró e de outras regiões do Oeste Potiguar, tendo em vista as visitas que 

acontecem a fim de promover intercâmbio entre os mesmos. Esses encontros 

oportunizam ao idoso soltarem a voz, exteriorizar ideias, criar laços e 

ampliar seus horizontes. 

 

Portanto a citação acima confirma o pensamento de que a educação nesse contexto 

apesar de se apresentar como uma modalidade optativa para os idosos proporciona aos 

mesmos a interatividade, o encontro com novas possibilidades de aprendizagem, o resgate da 

cultura e por fim, a afirmação de um novo conceito de envelhecimento. 

 

 

2.5.9 As Aulas de Artes 

 

 

Um tipo de aula desperta o interesse comum de todos os sujeitos do CCI. A aula de 

arte ou as oficinas de expressão coletiva ministrada pela mesma pedagoga que alfabetiza os 

idosos que retornam ao banco escolar.   

Andrade (1999, p.190) diz que [...] nunca é tarde para se exercitar a sensibilidade que 

existe latente em cada um de nós. E quem é sensível tem, indiscutivelmente, capacidade para 

se abrir às artes. Na verdade, é o primeiro passo para se aventurar por inusitadas trilhas de 

sensações sejam visuais ou auditivas, que em suma acrescentam e enriquecem o interior dos 

homens.  

Deve ser por esse motivo que as práticas artísticas como, artesanatos, pinturas, 

desenhos, bordados, modelagem entre outras técnicas são repassadas no sentido de 

aperfeiçoar as habilidades dos idosos bem como trabalhar a autoestima e melhorar a sua 

qualidade de vida.  
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                         Figura 8: professora dos idosos durante a aula de artes. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Aqueles que dominam alguma dessas modalidades acima citadas são escolhidos como 

auxiliares da professora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: professora e aluno idoso expondo a produção de arte em sala de aula. Fonte: Arquivo 

pessoal. 

 

No momento da confecção dos trabalhos, os idosos aprendem a lidar com materiais 

desconhecidos do seu universo habitual como a cola quente, o EVA, o TNT e outros bem 

familiarizados como os recipientes de produtos alimentícios que são reaproveitados, isto é, 

reciclados como forma de preservação do meio ambiente e de redução de custos também para 

o centro.  Nota-se muito entusiasmo por fazer os objetos. 

Depois de pronto, cada um exibe seu troféu para o outro. Alguns levam a sério ao 

ponto de após obter a prática passarem a adotar a confecção de alguns produtos como uma 

fonte de renda extra, os chamados bicos. Todos os produtos construídos por eles são expostos 

a comunidade através de feirinhas no próprio centro ou por encomendas, o maior destaque 
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fica para os bordados e o crochê. 

 

 

2.5.10 As Festas Comemorativas 

 

 

Em termos sociais, as festas comemorativas se apresentam como produtos de 

realidades coletivas.  

 Le Goff em sua obra história e memória teoriza sobre a função do calendário. 

Conforme ele, todo calendário tem uma história, aliás, muitas histórias. (JACQUES LE 

GOFF, p. 485). Esse instrumento parece ser fundamental no CCI, não por marcar a passagem 

do tempo e denunciar mais um ano vivido, mas por ser possível através dele organizar as 

atividades e comemorar as principais datas dotadas de uma significação sentimental para os 

mesmos como o dia das mães, dos pais, do idoso, do professor, o natal, a páscoa além das 

festas religiosas: Festa de Santa Luzia, e as festas juninas.    

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 10: idosa do CCI é presenteada com cesta básica durante a comemoração do dia das mães. Fonte: 

Arquivo pessoal. 

 

A festa de Santa Luzia tem um significado especial por ser esta a padroeira da cidade. 

Por isso, para os idosos católicos é fundamental frequentar as festas e novenas promovidas 

pela catedral como também estender a festividade ao próprio centro através, por exemplo, da 

recepção da imagem da santa que peregrina pelos bairros dias antes do inicio de sua festa que 
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é comemorada a partir da primeira semana de dezembro ate o dia 13 (dia de Santa Luzia). 

Quanto às festas juninas, conforme os mesmos, estas são as mais esperadas por eles. 

Isto porque fazem relembrar as tradições passadas quando em suas comunidades se reuniam 

com a família e amigos para fazer a fogueira, assar milho, soltar fogos e dançar quadrilhas. 

Para manter esse costume, a gestora do centro resolveu criar uma quadrilha da terceira idade. 

Esta por sua vez é formada por 20 pares de sujeitos que parecem não temer o cansaço e a 

idade. Com vitalidade dançam, cantam, rebolam e se divertem. Tal disponibilidade e vigor fez 

com que estes dançantes se tornassem conhecidos por toda cidade sendo requisitados para 

várias apresentações que vai desde as escolas até a participação em concursos de quadrilhas 

juninas realizados na cidade e em outras localidades. 

 

 

2.5.11 A Musicalidade no CCI: O Forrobodó (a dança e a música) 

 

 

Lorda (1995, p. 49), afirma que a dança em particular, é uma atividade físico-

recreativa identificada constantemente como uma das intervenções de saúde mais 

significativas da vida das pessoas de idade avançada. 

Com o intuito de utilizar-se da dança como atividade que estimula, promove e integrar 

as pessoas, reconstrutoras dos laços afetivos – geralmente a tarde os idosos costumam fazer 

um baile com músicas “saudosistas” que os fazem relembrar o passado. O artista mais 

solicitado é o nordestino Luiz Gonzaga. O mesmo se torna unanimidade em preferência. Por 

isso, nas “festinhas” do CCI, são as suas músicas as mais ouvidas. Seguidas por outras 

canções de sucesso antigas, interpretadas pelo trio nordestino, Jackson do Pandeiro, Marinês e 

sua gente, entre outros. 

No momento em que se iniciam a música, os casais vão sendo formados. Existem 

aqueles que procuram escolher como partner as mulheres que dançam melhor e vice e versa. 

Na falta de um bom “par” ou por motivo de timidez, algumas senhoras dançam uma com as 

outras. 
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            Figura 11: momento de descontração no CCI: a hora do forró. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Em relação à dança, a explicação dada pelos idosos quanto a preferência por esse 

ritmo é a de que “dançar forró” faz relembrar os bons momentos vividos no passado quando 

os bailes do interior o adotavam  como dança. Ainda segundo os mesmos, foram através dos 

“forrós da vida”, que muitos passaram a fazer amizades eternas e sinceras e conheceram seus 

futuros parceiros.  Instantes como esse permitem aos idosos relembrar o passado e revivê-lo, 

além de demonstrarem a necessidade que um tem para com o outro no sentido de compartilhar 

alegrias, ensinamentos e afetividades.   

 

 

2.5.12 A Música 

 

 

Em relação à música recorremos ao pensamento de Sócrates quando diz ser a música 

uma expressão necessária ao homem, porém que esta ao ser introjetada em nossas vidas, 

deverá ser aceita docemente e não como um peso, para não correr o risco de rejeita-la e 

conduzi-la ao desaparecimento. 

Sócrates diz que: 
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A música não pode expressar medo, que é certamente uma emoção autêntica. 

Mas seu movimento, seus sons, acentos e padrões rítmicos podem ser 

inquietos, agudamente agitados, violentos e até mesmo repletos de 

suspense… Ela não pode expressar desespero, mas pode movimentar-se 

lentamente numa direção predominantemente descendente; sua textura pode 

tomar-se pesada e, conforme é nosso hábito dizer, “escura” – ou ela pode 

desaparecer totalmente. 

 

Para os dias atuais, buscamos nos fundamentar na obra Memória e Sociedade: 

Lembranças de Velhos da socióloga brasileira Ecléia Bosi, precisamente em uma narrativa de 

um dos sujeitos entrevistados pela mesma, quando este ressalta a importância da musica em 

sua vida. 

 

 Relembrar uma coisa dessas é triste: vinham quatro ou cinco moços, um 

tocava violino, outro violão, outro cantava, e tocava bandolim, cavaquinho 

com aquela voz bonita que entrava no coração da gente e a gente ficava... 

Quem disse que ficava dormindo?!... Na festa de São Benedito tinha banda 

de música, na igreja sempre teve coral: queremos Deus que é nosso 

rei/queremos Deus que é nosso pai. Isso era lindo, no momento assim não 

me lembro de tudo, mas devagarzinho de vez em quando vou lembrando e 

começo a cantar aí pra criançada, então eles falam: ta alegre hoje, hein 

velha?! ...Quando comecei a dançar no carnaval veio: o teu cabelo não nega, 

mulata, que tu és mulata na cor/mas como a cor não pega, mulata, mulata eu 

quero teu amor. Eu dançava, cantava, puxava o cordão, pintava o caneco. 

Passava mão numa vassoura, fazia dança com a vassoura e todo mundo me 

acompanhava. Aonde eu chegava não tinha tristeza, vinha alegria. (BOSI, 

1994, p. 374). 

 

O entusiasmo da idosa confirma os inúmeros efeitos benéficos da música na terceira 

idade, quando esta passa a influenciar o campo das emoções, do raciocínio, do 

comportamento e das funções cognitivas, diminuindo a ansiedade e o medo, elevando a 

autoestima, provocando melhoras nas sensações quando ativa o estado do bom humor e 

provoca um sono tranquilo. Auxilia ainda na memória, fazendo resgates de músicas que 

relembram a infância, a juventude ou inesquecíveis momentos da maturidade, como o 

casamento, o nascimento dos filhos. 

No caso do CCI, as músicas parecem realmente descrever a vida de cada um. Nota-se 

que as canções de Luís Gonzaga ao serem ouvidas, provocam um avivamento aos idosos. 

Muitos as cantam em forma de oração, outros ficam pensativos e até choram. Lembram-se da 

terra, das grandes secas passadas juntos aos pais. 
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            Figura 12: idosos dançando forró. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Scherer (2010) diz que as canções expressam crenças religiosas ou políticas, ou a sua 

própria história, que são repassadas de geração em geração por meio da oralidade. 

Dona Terezinha cantarola em voz alta o seguinte refrão: ...“quando bate às seis horas, 

de joelho sobre o chão, o sertanejo reza, a sua oração. Ave Maria! Mae de Deus Jesus, nos dê 

força e coragem pra carregar a nossa cruz!”. 

Por outro lado quando o ritmo é mais frenético como “o sanfoneiro macho”, todos 

sorriem, cantarola em tom alto e caem na dança. Os que não dominam bem o forró são 

ensinados por aqueles considerados “pé de valsa”.  

Nesse momento, o CCI se torna um grande salão de festas que parece não ter por ali, 

pessoas com tantos anos vividos, mas sujeitos em busca apenas de bons momentos. 

Geralmente em dias festivos, a música é ao vivo, tornando o salão um autêntico forró pé de 

serra. O nível de interação é geral, sob a forma de auxílio mútuo ou diversão e jamais através 

da competição e da intriga. As mulheres se preparam para dançam, levantam, passeiam pelo 

“salão” na expectativa de serem retiradas. Quando ignoradas, procuram sentar-se e, em alguns 

casos, resolvem dançar sozinhas ou com outra companheira. 

Habitualmente imaginados socialmente como velhos e cansados, nesse momento, 

todos aparentam ser jovens. Segundo eles, no ponto de vista emocional todos ficam bem, 

fisicamente. 
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            Figura 13: grupo de forró mesclado de idosos e jovens no CCI. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O corpo parece rejuvenescer, a idade é esquecida e as dores se vão assim como todos 

os problemas. Os traumas e os medos também, só há lugar para o divertimento e o 

encantamento. 

Enfim, o que se percebe observando essa prática, é que a dança possui um forte caráter 

sociabilizado quando promove a interação, permite a sensação de bem estar, a comunicação 

entre os pares, o prazer e a diversão, além de influenciar positivamente os aspectos físicos, 

fatores esses que elevam a autoestima da pessoa os fazendo sentir vivos, úteis, capazes.     

 

 

2.5.13 As práticas de rituais: A Relação Cotidiana no CCI 

 

 

Em todos os agrupamentos humanos funcionam os costumes, as crenças, os rituais e a 

simbologia como meio de disseminar valores, definir comportamentos, promover afirmação e 

assim dar forma à identidade do grupo. 

Apesar do centro de idosos constituí horários fixos para o seu atendimento, não há 

exigência quanto à hora exata para a chegada dos sujeitos ao seu interior. Muitos deles 

preferem ir somente depois de resolver alguns afazeres domésticos, como é o caso de algumas 

senhoras. 

 No que diz respeito aos homens, conforme relatos cedidos por alguns deles, a ida ao 

espaço por estes ocorre somente após a prática diária de algumas atividades ligadas ao lar.  O 
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cuidar das plantas, fazer compras no açougue ou supermercado, fazer consulta ou pegar 

medicamento no posto de saúde, levar os netos à escola, são algumas delas. 

No entanto, existem aqueles que são os primeiros a chegar todos os dias. Conforme 

“os pontuais”, o motivo por tal assiduidade e pontualidade são explicados como sendo a 

adaptação destes as horas entre o levantar e a caminhada até ao CCI ou devido ao costume de 

saborear o café da manha juntos com os amigos e não mais em casa, saindo da rotina caseira, 

As refeições do CCI tem horário fixo para ser servida. O idoso que porventura não 

estiver presente no espaço de tempo determinado entre oito às nove da manhã, perde o seu 

lanche matinal.  O mesmo acontece aos que não estão presentes entre as onze e o meio dia 

para o almoço, e de três da tarde para o lanche.  

Através da fala dos idosos, a comida servida é de boa qualidade e se torna em um dos 

atrativos para o grande número de frequentadores. 

  

Tudo aqui é de primeira! A gente tem uma alimentação que nem em casa se 

vê. Depois que almoçamos tem muita fruta de sobremesa, se eu morasse 

aqui direto, não ficava doente não. Em casa sempre exageramos não é?  

                                                                                    

 (idosa de 78 anos) 

 

Neste lugar, não é somente as refeições que são consideradas como rituais para os 

idosos. Conforme Fornero apud Zabalza (1998), o espaço, então, começa quando abrimos os 

olhos pela manhã em cada despertar do sono; desde quando, com a luz, retornamos ao espaço. 

(p. 231). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 14: idosos descontraídos á espera do lanche no CCI. Fonte: Arquivo pessoal. 
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 Assim, no CCI, o dia por si mesmo se converte numa sequência de rotinas que seus 

frequentadores se empenham em conservar como o ato dos homens em conversar na “mesa 

grande” sempre no mesmo horário, antes do lanche das nove, A cesta depois do almoço, o 

crochê na cadeira de balanço para as mulheres. 

Conforme os mesmos, este é o momento de colocar as noticias locais em dia como 

também “fofocar” sobre as pessoas do bairro. 

Enquanto os senhores ”papeiam”, as mulheres praticam o mesmo ato com as suas 

companheiras sentadas na varanda, conversando e confeccionando peças de tricô.   Vale 

salientar que na mesa existem lugares demarcados, específicos de cada um. Que há horário 

para fumar o cigarro, ouvir sempre as mesmas músicas por ordem de predileção, entre outros 

hábitos construídos. 

 

 

2.5.14 O Centro de Referência e Assistência Social - CRAS (Aboliçao IV-Mossoró) 

 

 

O CRAS – Centro de Referência da Assistência Social do município de Mossoró foi 

implantado no bairro Abolição 4 no ano de 2004 visando atender os requisitos da 

comunidade. O objetivo que norteou a criação do mesmo nesta localidade foi o diagnóstico da 

situação de vulnerabilidade social deste território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 15: imagem frontal do CRAS. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Conforme o MDS- Ministério do Desenvolvimento Social, o CRAS é uma unidade 

pública estatal localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, 

destinada ao atendimento sócio assistencial de famílias, que possibilita, em geral, as mesmas, 

o primeiro acesso aos direitos sócio assistencial e, portanto, à proteção social.  Para a 

efetivação desses direitos, conta com o trabalho de uma equipe profissional de referência 

formada por psicólogos, assistentes sociais e pedagogos. 

Qualquer família em situação de vulnerabilidade que necessita de acompanhamento 

sócio educativo ou assistencial pode recorrer a esses espaços para receber orientação e apoio. 

Na cidade de Mossoró existe a presença do CRAS em quase todos os bairros 

periféricos.  Diferente do centro de convivência para o idoso, este ambiente presta serviços 

continuados de Proteção Social Básica de Assistência Social para todas as famílias  que inclui, 

famílias com jovens em conflito com a lei, família com jovens envolvidos com drogas, 

famílias desempregadas, crianças com problemas de adaptação escolar e  por fim, idosos  que  

se encontram isolados  ou em estado depressivo em suas casas e necessitam de (re) integrar-se 

socialmente. 

Diferente do CCI tem como objetivos reúne-los em apenas uma tarde semanal para 

serem ouvidos, se reencontrarem ou assistirem palestras que os orientem a ter uma qualidade 

de vida melhor.  

O mesmo ainda oferece serviços e atividades como saúde física e mental, nutrição 

adequada, assistência social, fisioterapia, lazer e recreação.  Obviamente cada atividade 

realizada em dia diferente. Tem por função ofertar, de forma exclusiva e obrigatória, o 

Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) a esta comunidade e aos bairros 

circunvizinhos que ainda não foram contemplados com uma unidade. 
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             Figura 16: cartaz informativo exposto na entrada do CRAS, expondo os serviços oferecidos. Fonte: 

Arquivo pessoal. 

 

Os serviços oferecidos: 

 Recepção e acolhimento de indivíduos e famílias 

 Atendimento psicossocial 

 Informações acerca de programas sociais 

 Visitas domiciliares 

 Visitas institucionais 

 Inserção de pessoas nos grupos socioeducativos 

 Reuniões 

 Rodas e conversas 

 Momentos de lazer e confraternização 

 Cursos profissionalizantes para geração de emprego e renda 

Conforme o MDS, a (Resolução CNAS n.º 109/2009) define os seguintes idosos como 

usuários para estes serviços: 

 Com idade igual ou superior a 60 anos, em situação de vulnerabilidade social, em especial: 

 Idosos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada 

 Idosos de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda 

 Idosos com vivências de isolamento por ausência de acesso a serviços e oportunidades de 

convívio familiar e comunitário e cujas necessidades, interesses e disponibilidade 

indiquem a inclusão no serviço. 
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A mesma resolução (Resolução CNAS n.º 109/2009) define como objetivos 

específicos para o serviço dos idosos: 

 Contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo; 

 Assegurar espaço de encontro para os idosos e encontros intergeracionais de modo a 

promover a sua convivência familiar e comunitária; 

 Detectar necessidades e motivações e desenvolver potencialidades e capacidades para 

novos projetos de vida; 

 Propiciar vivências que valorizam as experiências e que estimulem e potencializem a 

condição de escolher e decidir. Isso contribuirá para o desenvolvimento da autonomia 

social dos usuários. 

Ainda de acordo com O Ministério de Desenvolvimento Social – MDS, “A 

intervenção social deve estar pautada nas características, interesses e demandas dessa faixa 

etária e considerar que a vivência em grupo, as experimentações artísticas, culturais, 

esportivas e de lazer e a valorização das experiências vividas constituem formas privilegiadas 

de expressão, interação e proteção social, incluir vivências que valorizam suas experiências e 

que estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir”. 

Desse modo, com o intuito de contribuir para o não isolamento desses idosos, bem 

como o fortalecimento dos vínculos entre estes e sua família, estes e o outro da sua mesma 

faixa etária, é que o CRAS desenvolve atividades de convivência objetivando a promoção da 

sociabilidade, a ressignificação do envelhecimento através de uma forma mais ativa e 

saudável. Contribuindo para o exercício da cidadania, quando lhes proporcionam a 

participação social, a defesa de seus direitos (saúde, alimentação, cultura, lazer) e por fim, a 

dignidade o respeito e a autonomia dessas pessoas. 

As primeiras terças visitadas no CRAS foram proporcionadas por momentos de 

isolamento devido ao fato do não conhecimento de alguns idosos com a pesquisadora. Muitos 

ignoravam enquanto outros observavam com frequência. No entanto, havia a consciência que 

a aproximação seria de forma gradual. Porém, a existência de idosos vindos do CCI José 

Sarney e de uma informante chave a pedagoga Anailde Viana, facilitaram os primeiros 

contatos diretos com os idosos. Com o passar dos dias, o distanciamento foi superado e a 

entrada nas terças no ambiente mudou. Cordiais e receptivos eles passaram a denominar a 

pesquisadora como “a estudante” ou a “menina da faculdade”.   

Para representação da população idosa no CRAS, foram entrevistados cinco idosos 

(dois homens e uma mulher) participantes efetivos do lugar - dois deles o frequentam desde à 

sua criação e, para contrapor as opiniões sobre o espaço, os dois outros indagados foram 
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idosos “migrados” do CCI (uma do sexo feminino e outro do sexo masculino). Por considerar 

relevante a visão do espaço a partir do olhar de gêneros diferentes, 

 

 

2.5.15 A Tarde Rejuvenescida 

 

 

Mesmo sendo destinada apenas uma tarde para o convivio dos idosos, o ambiente  

integra  momentos expressivos como o de aprendizagens através de cursos, da interaçao e 

descontração.  Geralmente esta prática de lazer, se nicia  antes  das outras atividades da tarde.  

Por ser instalado  também em uma casa ampla com varanda e muitas arvores, o espaço fica 

tomado pelos idosos que em sua maioria chegam a quantidade de 80. Vale salientar que há 

dias que a frequência é diminuida, chegando a ter em interior quarenta ou menos idosos. 

Similar ao CCI, no CRAS , o momento de maior entusiamo para o idoso é a hora do 

forró. Eles chegam por volta das duas da tarde e já encontram o som ligado ressoando as 

canções. Alguns esperam a sua “parceira” chegar para iniciar a prática, outros não, ao chegar 

de imediato vão retirando as damas presentes – que gostam de dançar - para o meio do salão.  

Cada música  que  toca, apreciada por eles, são ovacionadas. Por exemplo, as canções de Luis 

Gonzaga. “Essa não posso ficar parado! É o véi Luiz.” Diz seu Antonio. 

A música do velho Lula como chamam carinhosamente o cantor, que os encantam, é 

Que nem jiló. Uma canção que fala de saudades, das lembranças do passado e dos amores 

perdidos. 

 

Se a gente lembra só por lembrar. O amor que a gente um dia perdeu. 

Saudade inté que assim é bom. Pro cabra se convencer. Que é feliz sem 

saber. Pois não sofreu. Porém se a gente vive a sonhar. Com alguém que se 

deseja rever. Saudade, entonce, aí é ruim. Eu tiro isso por mim, Que vivo 

doido a sofrer. Ai quem me dera voltar. Pros braços do meu xodó. Saudade 

assim faz roer. E amarga qui nem jiló. Mas ninguém pode dizer. Que me viu 

triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. (Luiz Gonzaga, 1934). 

 

Música essa aclamada por eles como o hino do idoso. Indispensável nas tardes 

rejuvenescidas do CRAS. 
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             Figura 17: idosos no forró da tarde no CRAS. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Sendo o número de mulheres maior do que os homens, as mesmas costumam ficar 

sentadas à espera da dança, a cantarolar a música em tom alto e a “paquerar” como elas falam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 18: idosas á espera de ser retirada para a dança no CRAS.  Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Uma característica peculiar do CRAS é que essa instituição possibilita o retorno mais 
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cedo para suas residências proporcionando assim, uma maior permanência com sua família. 

Por outro lado, o fato do estar mais em casa pode resultar em rotina quando estes passarem a 

organizar seu cotidiano em torno das atividades domésticas e não mais na manutenção de sua 

autonomia. 

Para Debert (2004, p. 14): 

 

A tendência contemporânea é rever os estereótipos associados ao 

envelhecimento. A ideia de um processo de perdas tem sido substituída pela 

consideração de que os estágios mais avançados da vida são momentos 

propícios para novas conquistas, guiadas pela busca do prazer e da satisfação 

social. 

 

Um aspecto importante que torna em comum todos os lugares acolhedores para o 

desfrute da maturidade estendida, é o de hoje serem alvos frequentes de pesquisadores das 

áreas humanas para a compreensão da abrangência de territórios sociais e da ocupação dos 

sujeitos que neles se encontram. Agregações institucionalizadas como os Centros de 

Convivência, os Clubes da Terceira Idade ou CRAS entre outros, se esforçam para promover 

de forma democrática a permanência desses sujeitos na sociedade. 
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CAPITULO III 

 

 

3 A MORAL DA HISTÓRIA 

 

 

3.1 O OUTRO LADO DA MOEDA: O Efeito Cocoon 

 

Qualidade de vida na velhice e um tópico que esta na ordem do dia, 

principalmente em virtude do aumento da consciência dos efeitos do 

envelhecimento populacional sobre a sociedade. Muitas vezes, as 

interpretações beiram o catastrófico e, o que e pior, atribui a esse processo a 

responsabilidade pelas mazelas do nosso sistema público de saúde e de 

previdência. Essas interpretações podem prejudicar a imagem dos idosos e 

sua integração na sociedade e sua qualidade de vida (NERI 2011, p. 194). 

 

Enquanto no primeiro capítulo ressaltamos a velhice nos seus aspectos conceituais, 

bem como elementos relevantes em seu contexto como as representações sociais que reforçam 

o estigma e o preconceito social, as diversas concepções, os lugares de sociabilidades 

frequentados por idosos.  Neste capitulo, em contrapartida ao primeiro, se exibe o outro lado 

da moeda, abordando temas reconstrutores que ressaltam a observação e interpretação da 

mesma, positivamente.  

 

             Figura 19- idosa do CRAS dançando com look criado por ela. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Uma abordagem que aponta o envelhecimento como uma fase de novas descobertas, 

possibilidades, vivências, trocas, repleta de atitudes positivas e motivadoras para o bem estar 

social  do idoso. Reinterpretando-o como terceira idade ou a idade boa. 

De acordo com Neri (2001), o envelhecimento populacional reflete a combinação de 

três fenômenos: redução da natalidade, redução da mortalidade em cortes adultas sucessivas e 

aumento da expectativa de vida na velhice, resultante em mudanças na relação entre os 

números de membros produtivos e improdutivos na sociedade. 

Ser idoso é muito relativo, enquanto alguns incorporam ideias negativas sobre si 

mesmo. Tabus e medos, existem outros que são contrários a essas atitudes e priorizam a 

realização dos seus desejos e a valorização de suas necessidades sem preocupar-se com 

julgamentos e preconceitos. 

Assim, há certa coerência na afirmação de alguns autores quando dizem que a velhice 

não diz respeito somente à idade cronológica, mas depende muito do estado de espirito da 

pessoa e de como a ideia sobre a mesma é incorporada. 

Existem pessoas jovens, por exemplo, que possuem as características psicológicas dos 

idosos. Em contrapartida, existe idosos com aspectos joviais que gostam de namorar, dançar, 

viajar, aprender, trabalhar sem dar importância para os anos vividos. Para esses sujeitos, nada 

pesa em suas vidas e não há aparentemente, preocupação com a morte nem tão menos com os 

julgamentos preconceituosos recaídos sobre a sua conduta juvenil. 

O que estes almejam na realidade, é desfrutar a velhice com qualidade de vida  aliás, 

esse é um termo bastante proferido na linguagem dos idosos. Mas como podemos afirmar ou 

determinar o que seja qualidade de vida? 

É importante dizer que esse fenômeno pode ser explicado quando se considera os 

aspectos biológico, físico e social, como também a partir de valores sociais e individuais.  

Quais as escolhas desses indivíduos no passado? O que comeram? Exercitaram-se? Cuidou da 

saúde? Divertia-se? Era extrovertido? Gostava de ler, de dançar, cantar, viajar? 

Para Neri (2011, p. 163) há três elementos centrais para definir qualidade de vida na 

velhice, são eles: 

 

O primeiro é que depende de muitos elementos na interação segundo é 

produto de uma historia interacional e que se delineia a medida que 

indivíduos a sociedade se  desenvolvem  e o terceiro é  que a avaliação 

envolve comparação  de critérios subjetivos e objetivos, associados a normas 

e valores sociais e individuais, (igualmente sujeitos a alterações no decorrer 

do tempo. 
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As condições objetivas apontadas por Neri são aquelas que podem ser verificadas por 

observadores externos como a competência, o comportamento, as condições físicas do 

ambiente em que vivem, se possuem lazer, educação e serviços de saúde, condições de 

trabalho, nível de renda, entre outros. Enquanto as subjetivas seriam as verificadas de modo 

indireto, com base em opiniões e relatos do grupo sobre as condições objetivas de que se 

dispõe sobre o grau em que lhe parecem satisfatório e sobre os seus efeitos no bem estar 

individual e coletivo. 

Um dos clássicos do cinema americano que trata o assunto da velhice de forma 

positiva é o filme Cocoon (1985) do diretor Ron Howard. A temática maior desse filme é sem 

dúvida alguma o rejuvenescimento. Conforme a sua trama, extraterrestres passam a cultivar 

casulos com seres de outros planetas, submersos em uma piscina energizada por eles e 

frequentada por três idosos. Paralelamente ao resgate dos casulos, os idosos que desfrutam do 

banho nessas aguas são movidos por uma disposição espetacular e ainda são presenteados 

com a cura de algumas doenças como o câncer. 

Assim, apesar de ser uma produção fictícia cinematográfica, de certa forma o filme 

influenciou e continua influenciando a sociedade nos levando a reflexão do mito construído 

sobre a velhice como sendo uma fase negativa.  

Um novo estilo de aposentados tem dominado o mercado. É a Geração Cocoon, 

formados por um grupo de maiores de 60 anos que aproveita a terceira idade para se divertir.  

Por isso a analogia do filme com as práticas identificadas nesta pesquisa. Pois se 

percebe que a maioria dos idosos observados, apesar de pertencerem à classe desfavorecida 

economicamente não se inibem não se aceitam inferiores aos idosos que são abastados e 

procuram  dentro de suas condições, dar novos sentidos as suas vidas, buscando a diversão, o 

lazer, viver novas relações, se incluírem em novos espaços, tudo em busca de uma velhice 

melhor e prazerosa, deixando transparecer aspectos do rejuvenescimento, da saúde e 

felicidade.  

A esse tipo de comportamento e atitudes podemos inferir o termo life-span, isto é, um 

paradigma moderno que aponta a tendência atual de extensão da vida, ou melhor, da 

longevidade. No imaginário social, o elixir da longa juventude dos novos "cocoons" é a vida 

financeira equilibrada. Pois já não precisam se preocupar com o amanhã. Utilizam parte dos 

recursos que pouparam durante anos, para viajar, participar de festas, fazer atividades físicas e 

relaxar. No caso dos sujeitos deste estudo, o que os movem é a vontade de experimentar 

coisas novas, não entregar-se a solidão e ao medo. O elixir seria o desejo de viver mais e 

melhor, impulsionados pelo movimento das ações exercidas nos espaços, pela certeza da 
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liberdade - ato que não possuem os que vivem asilados ou reclusos em suas casas. 

Configurando-se integrantes também da terceira idade. Terminologia que segundo eles, não se 

aplicam apenas aos idosos que possuem “dinheiro”. 

“brinco e me divirto da mesma maneira (sorrir). Sou feliz da maneira (pensa e diz), 

talvéis até mais que eles! Tô também na terceira idade! (idoso 85 anos). 

Seguindo o pensamento de Neri (2001, p. 21), o termo life-span significa para a 

biologia a extensão individual da vida, definida como a idade década um por ocasião da 

morte. 

A autora diz que: 

 

Embora exista uma mitologia em relação às possiblidades de prolongamento 

da vida humana baseadas em tecnologias geradas pela pesquisa cientifica, na 

realidade há um limite genético- biológico para a expectativa de vida por 

ocasião do nascimento. A demografia oferece evidências sobre a perspectiva 

atual de duração máxima da vida humana. A observação de curvas 

populacionais mostra que, na Suécia, na Inglaterra, nos pais de Gales e na 

França, países industrializados em que as populações já atingiram elevado 

nível de bem-estar, a expectativa de vida de homens e mulheres aumentou 

muito pouco nos últimos 30 anos. O que cresceu foi o número de pessoas 

que se mantiveram vivas entre os 80 e os 100 anos, o que significa que a 

qualidade de vida melhorou. (NERI, 199, p. 21). 

 

De certo, nos últimos anos devido ao grande avanço da medicina a longevidade 

humana tão sonhada por todos passou de discurso para se tornar realidade. Não é fictício dizer 

que hoje o homem vive mais do que três décadas atrás por exemplo. 

Comumente podemos observar através da mídia relatos de pessoas que conseguiram 

chegar aos 100 anos. Essa expectativa, no entanto, só foi possível devido às novas tecnologias 

implantadas, ao acesso à educação e às medidas preventivas sanitárias para um envelhecer 

bem. 

Contudo não basta somente todo esse aparato se não existisse um fator crucial para 

essa mudança, a conscientização por parte dos idosos de que essa fase não significa o fim e 

que, portanto, é preciso vive-la com plenitude e, sobretudo com qualidade. Para tanto, a 

relação de aceitação com o corpo e a criação de dispositivos são mecanismos fundamentais 

para encarar tal fase como positiva.  Pois se sabe que o corpo se apresenta como um 

referencial importante para a sua condição na velhice. Um corpo duro, rijo, flexível, traz 

características da juventude e, portanto e sinal de orgulho, enquanto o curvado, as rugas, e 

motivo de rejeição e aversão ao próprio corpo. 
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No CCI, são promovidos mensalmente intercâmbios entre os jovens as crianças e os 

idosos como um meio de promoção de trocas de experiências. é comum ver crianças de 

creches vizinhas visitar o centro e serem recepcionados pelos idosos. Estes por sua vez, 

elaboram atividades para fazer com as crianças que vão desde o contação de historias até as 

brincadeiras de rodas. 

 

 

3.1.1 Os Contadores de Estórias 

 

 

Para o sociólogo alemão Walter Benjamin (1994) “a narrativa é uma forma artesanal 

de comunicação. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele” (p. 

205). Uma arte que contempla assim, as experiências através das histórias contada pelo 

narrador. 

Ainda conforme o mesmo: 

 

Narrar histórias é sempre a arte de continuá-las contando e esta se perde 

quando as histórias já não são mais retidas. Perde-se porque já não se tece e 

fia enquanto elas são escutadas. Quanto mais esquecido de si mesmo está 

quem escuta, tanto mais fundo se grava nele a coisa escutada. No momento 

em que o ritmo do trabalho o capturou, ele escuta as histórias de tal maneira 

que o dom de narrar lhe advém espontaneamente. Assim, portanto, está 

constituída a rede em que se assenta o dom de narrar. Hoje em dia ela se 

desfaz em todas as extremidades, depois de ter sido atada há milênios no 

âmbito das mais antigas formas de trabalho artesanal. (BENJAMIN, 1983, p. 

62). 

 

No entanto, ele nos alerta ainda quanto ao desaparecimento na modernidade da figura 

do narrador e como consequência desses, fato o fim das narrativas, atentando que para a 

sobrevivência deste seria somente através da retransmissão da história narrada por aquele que 

ouve, pois quem esta ouvindo com certeza ira contar tudo que ouviu e assim continuar a 

propagar as memórias. 

Complementa dizendo que: 

  

Assim definido, o narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar 

conselhos: não para alguns casos, como o provérbio, mas para muitos casos, 

como o sábio. Pois pode recorrer ao acervo de toda uma vida (uma vida que 

não inclua apenas a própria experiência, mas em grande parte a experiência 

alheia. O narrador assimila à sua substância mais íntima aquilo que sabe por 

ouvir dizer). Seu dom é poder contar sua vida; sua dignidade é contá-la 
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inteira. O narrador é o homem que poderia deixar a luz tênue de sua narração 

consumir completamente a mecha de sua vida. (BENJAMIN, 1983, p. 221) 

 

As competências atribuídas ao narrador por Benjamin, nos leva a crer que a prática de 

narrar é constante na vida desses sujeitos. Não há um momento sequer em que ao 

conversarem sobre algo, não tragam para a roda de conversas, historias de si e dos outros, 

contos ou fábulas do tempo passado. Muitas vezes as estórias são sobre si mesmo, noutras são 

fatos ocorridos com conhecidos ou parentes.  

Conforme Abramovich (1995, p. 17): 

 

É ouvindo histórias que se pode sentir (também) emoções importante, como 

a tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a 

insegurança, a tranquilidade, e tantas outras mais, e viver profundamente o 

que as narrativas provocam em que as ouve – com toda a amplitude, 

significância e verdade que cada uma delas fez (ou não) brotar... Pois é 

ouvir, sentir e enxergar com olhos do imaginário! 

 

Ao narrar, o idoso exercita a mente, busca a exatidão dos fatos, traz as emoções, 

revive, e ainda espera do ouvinte o mesmo exercício, refazendo as imagens para perceber com 

clareza o fato ao qual se refere. No caso dos idosos do CRAS e do CCI quando falam sobre 

como era a cidade de Mossoró antigamente, a diversão no passado com os bailes e as festas 

religiosas, parecem estar movidos por sentimentos de tristeza, por saber que essa época não 

voltara mais e ao mesmo tempo com orgulho e satisfação de saber que já vivenciaram 

maravilhosos momentos, ricos e importantes para toda a vida. 

Dessa maneira, continuam descrevendo com nitidez modas através da descrição das 

vestimentas da época, relembram meios de transportes, músicas, cheiros, gostos através das 

receitas de comidas. Como por exemplo, na fala abaixo: 

 

“Senti o cheiro agora da comidinha que minha fazia nas festas de são João. 

a gente ficava na espera de comer a canjica quentinha com café, enquanto 

ela mexia o taxo subia aquele cheirinho gostoso, nunca mais vou comer 

igual a canjica de minha mãe. Hoje em dia nem se faz como antigamente. 

Primeiro se moía num moinho o milho e aparava o caldo que descia, esse 

era levado com leite no fogão de lenha. Demorava muito ate fazer a papa e 

ficar pronto. [olhar distante]... era bom demais!” 

(idoso de 79 anos). 

 

Além da comida, outras memórias vão surgindo como, por exemplo, as memórias da 

infância no sertão e dos primeiros anos de vida na cidade, após a migração do campo, como 

os pontos de encontros, o rio, o cinema, as festas, lembranças que aos poucos começavam a se 



90 

 

entrelaçarem coletivamente. Como afirma Halbwachs (2006), haver uma relação intrínseca 

entre a memória individual e a coletiva, mesmo hora havendo consonância e noutra deixando 

de concordar. 

O autor diz que: 

 

Para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta que 

estes nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não tenha 

deixado de concordar com as memórias deles e que existam muitos pontos 

de contato entre uma e outras para que a lembrança que nos fazem recordar 

venha a ser constituída sobre uma base comum. (HALBWACHS, 2006, p. 

39). 

 

Assim, ao relembrar o contexto antigo da cidade o grupo de idosos passa a participar 

de ambos os tipos de memória (individual e coletiva).   

A escuta de suas narrativas foram obtidas através de uma entrevista semiestruturada; a 

primeira a contar sua trajetória foi a idosa que frequentou o CCI e está atualmente no CRAS.  

Ela relatou a sua vivência nesta cidade e as transformações ocorridas na mesma.  

 

“eu sou daqui. Mas meus pais não, eles chegaram aqui com dois filhos 

vindo lá do sertão. Vieram pra ficar. Não penso em morar em lugar nenhum 

que não seja aqui... ainda tenho parentes no sertão... mas só vô lá de 

passeio”. 

(idosa, 75 anos) 

 

O Trecho anterior faz parte do discurso de dona Terezinha Ferreira de 70 anos. Ela 

ressalta que há anos seus pais adotaram Mossoró como terra Natal, quando fugiram da seca 

em um sítio onde nasceram seus dois irmãos mais velhos. Era os anos 30 período marcado por 

muitos problemas naturais. Foram morar na comunidade ribeirinha por ser esse o lugar mais 

acessível às famílias que vinham do interior.  

Por ser próximo ao rio o seu pai pescava como forma de alimentar os filhos e 

proporcionar uma renda à família. Como não era o suficiente, sua mãe teve que trabalhar 

como lavadeira de roupas no mesmo rio que retirava a agua de beber e o alimento. O rio tem 

por nome Mossoró, conforme a idosa, era antigamente o lugar na qual as lavandeiras se 

encontravam para lavar, coarár e enxaguar as roupas, precisamente na altura da “barragem do 

Genésio”.   

O ritual das lavandeiras começava cedo, às cinco e meia da manhã. Chegavam 

carregadas de “trouxas”. Costumavam lavar somente uma trouxa por dia, para não correr o 

risco de misturar as peças. Ainda diz que existiam aquelas que aprenderam a memorizar as 



91 

 

roupas para possibilitar diariamente a lavagem para mais de uma família. Atitude essa que 

significava mais trabalho e mais ganho.  

Dona Terezinha relata que nos anos seguintes ao pós-guerra, a cidade começava a 

emergir no cenário desenvolvimentista. Eram os anos 50 e um rico comerciante local 

chamado Tertuliano Aires (seu padrinho) implantava a primeira fábrica de óleo de algodão, na 

mesma época chegaram outras indústrias como a de tecidos e sal.  

Quanto às crianças, ela nos diz que estas já não precisavam ficar mais na rua 

brincando. Escolas eram criadas e todas aquelas que se encontravam dentro da faixa escolar 

poderiam ser matriculadas. Como a mesma estava adequada a essa característica, diz ter se 

deparado pela primeira vez com a instituição escolar. Conta-nos ainda que além de prover 

educação, a escola era também um lugar para complemento da alimentação. 

 

“Tudo era muito severo, mas era muito bom estudar naquela época. Lembro 

que todas as quintas feira era o dia de hastear a bandeira. Era em respeito a 

pátria(...) também adorava a hora da merenda era tudo tão gostoso. Ainda 

sinto o cheiro da sopa de charque que serviam. adorava a professora. Tinha 

um respeito a ela igual a minha mãe(...) se ela olhasse pra mim séria, eu já 

ficava quietinho escola era diferente de hoje. A gente aprendia na cartilha, 

depois lia os livros. Não tinha isso de colar. Se não sabia não passava de 

ano mesmo. Hoje tudo mudou (...) Meu neto não tira notas boa e mesmo 

assim passa”. 

(idosa, 73 anos)  

 

Após as memórias da vida escolar, a idosa nos conta que com a proximidade da sua 

mocidade, sua mãe a colocara para fazer cursos ofertados pelos centros sociais com o intuito 

de prepará-la para ser dona de casa. 

“Curso como costura, pintura e bordados, era natural às mocinhas da época fazer”, 

afirma a mesma.  

Relembra nitidamente das viagens a cavalo que fazia na época da mocidade. Ela nos 

diz que na ausência de transportes para o trajeto que almejavam seguir, de cinco ou 15 léguas, 

iam mesmo era de cavalos e éguas, saiam de manhã cedo e chegavam somente ao anoitecer. 

Juntavam-se moças e rapazes e iam cavalgando, apostando corridas, descansando e 

aproveitando o momento, que para ela foram inesquecíveis. Prossegue ainda o seu 

pensamento, afirmando que somente um tempo depois chegou o trem na cidade. A linha que o 

mesmo percorria era Mossoró à Souza na Paraíba.  

Mesmo assim quando viajavam de férias para ver os avós, a locomotiva os deixava 

(ela e a família) próximos à cidade dos seus pais. Em relação à política da época, diz não ter 

muita lembrança pois era tudo muito sigiloso entre os adultos. A única lembrança que a 
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marcara foi quando a mesma tinha dez anos e presenciou a vitória para governador do 

Mossoroense Dix-Sept Rosado que morreu logo depois em julho de 1951, antes de completar 

um ano do seu mandato. 

Seguindo a trajetória do seu pensamento, ela ainda nos conta que aos 17 anos 

conheceu um rapaz por quem se apaixonou e um ano e meio depois se casara. Nos primeiros 

anos a adaptação ao casamento não foi fácil, segundo a mesma, logo vieram os filhos e para 

criá-los sem tanto sofrimento começou a lavar roupa para fora como forma de ajudar ao 

marido na renda familiar. Repetindo assim, a saga dos seus pais. 

Dona Terezinha nos conta que quando adolescentes, o único transporte para fazer a 

viagem da cidade para os sítios era o pau de arrara, o misto ou a rural, todos meios de 

transporte similares adaptados rusticamente para o transporte. Conjunto de pessoas, 

mercadorias e animais. 

 

Feliz era aquele que pegava a boleia. Muitas vezes viajei por duas horas 

encostando-se aos bichos. A viagem era longa porque o motorista parava 

em todas as localidades que passavam. É bom demais rever o mixto aqui. 

 

(idosa, 73 anos.) 

 

Reafirmando a sua fala, dona Terezinha diz não existir na época nenhuma proteção. 

Viajavam juntos com os animais (porcos, galinhas, patos e ovelhas) e com as compras feitas 

na cidade como utensílios e alimentos que não existiam nas localidades longínquas e que 

precisavam. 

Diz relembrar nitidamente a época em que ainda não existia luz elétrica nas casas de 

famílias carentes. 

 

“Energia só na casa de rico. A gente era mesmo com lamparina. Todo 

mundo dormia cedo, porque logo o gás se acabava. Não tinha geladeira, a 

carne se fosse comprada de muito, tinha que ser salgada para durar dias. O 

rádio era de pilha, era o único divertimento que a gente tinha... Escutar os 

programas do rádio”. 

(idoso, 71 anos) 

 

Nosso segundo ator social é o senhor Francisco de 71 anos oriundo da cidade de Ceará 

mirim, veio viver na cidade de Mossoró já adulto em 1963, casou no ano de 1966 e vinte anos 

depois ficava viúvo pela primeira vez, casando logo em seguida e enviuvando novamente em 

2007. Atualmente mantém uma relação. A sua vinda para esses lados, fora para trabalhar na 

agricultura em Baraúnas. Dias depois conheceu Mossoró e resolveu ficar. Arrumando um 
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emprego na fábrica de óleo de Antônio Nel conseguiu arrumar alguns trocados para gastar 

com os atrativos da cidade. 

Conforme o mesmo vir morar em um lugar maior causou na época duplas sensações 

jamais imaginadas por um homem da roça. Deslumbramento e medo, alegria e tristeza, 

saudade e esperança. Tudo era muito novo para ele. A mesmice do lugar em que vivia, onde 

as feiras ambulantes no dia de sábado era o melhor momento para se divertir, comprar e reunir 

a garotada se transformara em frequentar espaços novos, com a possibilidade de ir a uma 

sorveteria ou assistir o vesperal no cinema ou sair por ai seguindo os “pasturis‟. 

Mas o que seria “pasturis”? 

O mais provável para designar a origem da festa do seu Francisco, é o folguedo que 

recebe significados diferentes dependendo da região. O pastoril. Festa que tem como símbolos 

as cores vermelha e azul e, recebe esse nome por serem cantadas as toadas e dançadas, pelas 

chamadas pastorinhas. Na descrição do seu Francisco, “pasturis” eram encontros musicais que 

se faziam em frente a um estabelecimento comercial (bar). Ele diz que um palco era montado 

com lindas mulheres, dançarinas, vestidas com roupas provocantes que ficavam bailando 

enquanto os homens as leiloavam para uma contra dança.  

Havia grandes disputas e ate brigas pelos pasturis. Era muito divertida, a algazarra era 

enorme devido à embriaguez de alguns frequentadores. Seu Francisco confessa ter gasto 

muitas vezes seu salário inteiro no paturi.  

Quanto à politica local, tem recordações de alguns comícios que ficaram marcados na 

década de 70. Antes disso, diz ter sido admirador de um prefeito chamado Antônio Soares. 

Conforme ele era um homem preocupado em engrandecer a cidade. Trazia muitas novidades e 

durante o seu mandato lembra que a cidade vivia em construção. Uma das obras que recorda 

ter ido a inauguração foi a do mercado do bom jardim, edificação ainda existente, mas em 

péssimo estado de conservação, diferente do passado no qual era a obra mais importante da 

cidade, devido a grande quantidade de mercadorias que foram agrupadas num só lugar para a 

comercialização. O bairro periférico atualmente um dos maiores da cidade. 

Pedro Luís de Lima de 73 anos relata através de um discurso minucioso a sua 

trajetória de vida desde a infância até a velhice.  

Segundo o senhor Pedro, a família morava em uma localidade distante da cidade em 

um sitio pertencente à cidade de Governador Dix-sept Rosado.  Por esse motivo, o mesmo 

veio morar aqui somente aos 18 anos de idade no intuito de conseguir emprego com carteira 

assinada, estudar e ajudar aos seus pais. 
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Chegando a Mossoró, viveu com um tio no bairro Alto da Conceição. Em pouco 

tempo conseguiu emprego como embalador de sal. Nos anos seguintes resolveu voltar aos 

estudos tentando conciliar o trabalho com o mesmo, mas era bastante difícil. Resolveu parar. 

Só conseguiu terminar o ensino médio anos depois de casado.  

Quanto aos espaços que frequentava, dizia gostar muito de ir aos bailes no Ipiranga, 

hoje Associação Cultural dos Estudantes Universitários – ACEU. Na época era o ponto de 

encontros dos jovens casais. Na década de 60 quando o ritmo era o rock and roll americano, 

os jovens de todo mundo foram enfeitiçados, inclusive os mossoroenses. O Ipiranga 

promoviam bailes de rock e conseguia atrair uma grande multidão. 

Na politica relembra os grandiosos comícios liderados por Aluísio Alves na década de 

60. Sobre o seu trabalho diz ter conseguido muitas coisas através do seu “suor”, como a casa, 

transportes e especialmente ter oferecido a educação para os filhos. No passado diz não ter 

sido fácil, mas com muita labuta, conseguiu o que queria.  

Diz ainda continuar apaixonado por essa cidade. É como se fosse filho da mesma. A 

ela deve tudo e não pensa jamais em viver noutro lugar. Admite em Mossoró não ter mais a 

tranquilidade de outrora quando podia sair por ai a pé e visitar os amigos em cada bairro. Mas 

considera norma a modernidade, afirma ser ela necessária para se ter uma vida melhor. Sente 

saudades do cinema PAX, para ele, um palco de muitos inicios de namoros que terminaram 

em casamento. 

Por fim, trazer as lembranças da infância e da cidade se configura em uma prática 

preferida para eles. A reconstrução e continuação dessas memórias são a meu ver tão 

significativo na vida desses idosos que para não serem esquecidos, eles procuram 

constantemente traze-las ao grupo constituindo-as através da combinação de espaços 

frequentados coletivamente como a rua, o bairro, a família, a escola, o local de trabalho, entre 

outros, preservando também as particularidades de cada um, para que dessa forma não 

descaracterize a  sua memória individual. 

Sobre a importância do trabalho com a memória dos idosos, vale citar Sinsom e Giglio 

(2001, p. 160) quando estas argumentam que os velhos possuem um papel fundamental nesse 

trabalho, pois não nos aprisiona ao passado, mas nos conduz com muito mais segurança para 

o enfrentamento dos problemas atuais. [...] esse mergulho conjunto e compartilhado no 

passado nos faz emergir mais conscientes dos problemas contemporâneos da vida da 

comunidade estudada e, em geral, conduz naturalmente a ações conjuntas e politica 

conscientes que visam a sua superação. 



95 

 

Em suma, Silva (2010, p. 58), resume bem as importância das narrativas para os 

idosos quando explica que: 

 

Contar sua própria vida é construir biograficamente instrumentos educativos 

que nos permite compreender o que aprendeu o que necessita aprender, o 

vivido e o que tem que viver. Etimologicamente biografia vem do grego 

bios, vida e gráphein, escrever, descrever. Ela se apresenta como a descrição 

de um sujeito que é único, legítimo, autêntico, sem possibilidades de ser 

“clonado”, fato esse que lhe oferece uma identidade própria mesmo que 

venha a ser narrado, interpretado e revivido por outrem. 

 

Por isso, de maneira alguma poderíamos ignorar nesses espaços as historias de suas 

vidas, narradas por eles mesmos, pois além de ser uma prática prazerosa e enriquecedora para 

eles, para o ouvinte, é um exercício de doação de atenção e paciência e ambas merecem ser 

preservadas. 

 

 

3.1.2 As Perdas no Centro e no CRAS: O Luto e a Superação da Morte. 

 

 

Viver e morrer, processo natural a todos humanos. No entanto o viver, apesar das 

adversidades, dos conflitos existentes, das preocupações financeiras ou de problemas de 

saúde, muitas vezes grave, apreciamos a vida de tal maneira que constantemente vivemos em 

um embate com a morte, apesar de sabermos que esta é inevitável. 

Messy (1993), sob a ótica do idadismo diz que: “Se o envelhecimento é o tempo da 

idade que avança, a velhice é o da idade avançada, entenda-se, em direção à morte”. É natural 

da consciência humana rejeitar a ideia da morte não a concebendo como parte integrante da 

vida.  Na verdade, creio que esse medo persistente por todos os séculos, como fruto da 

incerteza de não sabermos ainda nada sobre a pós-morte. 

No CCI e no CRAS, como em todos os lugares o tema ainda não é bem aceito.  

Primeiro por ser humano e todos os seres temem essa passagem. Segundo por carregarem 

subjetivamente a ideia da proximidade com a finitude da vida devido à quantidade de anos 

vividos serem superior aos demais. 

Segundo relatos orais é que se pode ter com mais precisão e clareza as representações 

que foram feitas sobre a ideia da morte.   Em suas narrativas a maioria dos idosos apontam o 

CCI e o CRAS, como sendo um lugar que os distanciam do “fim”. Explicam dizendo, que sair 



96 

 

de casa, é afastar-se da solidão, é reabrir-se para o mundo e conhecer novas pessoas. Atitudes 

permitidas quando essas instituições os acolhem, os fazem úteis e produtivos e acima de tudo, 

não oferecem espaços para a depressão, afastando assim, os pensamentos de morte.  

No entanto, durante a pesquisa foram presenciados momentos de luto e introspecção 

nos dois espaços. Na ocasião da morte de um companheiro (a), de um amigo ou colega do 

CCI e do CRAS, se percebe de imediato em seus rostos, a fragilidade e  o temor de deparar-se 

com a mesma. Um luto profundo se instala. Terreno perigoso para a depressão. 

Parkes (1998, p. 205) explica que o enlutado tem uma tarefa dolorosa e difícil para 

realizar, que não pode ser evitada nem apressada. A verdadeira ajuda consiste em reconhecer o 

fato e permitir que ele se organize para que fique disponível para elaborar a perda. 

O tempo seria então o indicador para a reorganização emocional. Já que em processo 

de luto os idosos se fecham para a vida e procuram demostrar constantemente a tristeza 

profunda e o vazio deixado. “...é como se tivesse  morrido um pedaço de mim”  comenta uma 

idosa ao vivenciar a perda de uma amiga.. 

 A psicanalista e pesquisadora do instituto psicanalítico de Washington Judith Viorst 

em sua obra intitulada perdas necessárias, diz que: 

 

Perdemos, não só pela morte, mas também por abandonar e ser abandonado, 

por mudar e deixar coisas para trás e seguir nosso caminho. E nossas perdas 

incluem não apenas separações e partidas do que amamos, mas também a 

perda consciente ou inconsciente de sonhos românticos, expectativas 

impossíveis, ilusões de liberdade e poder, ilusões de esperança – e a perda de 

nosso próprio eu jovem, o eu que se julgava para sempre imune às rugas, 

invulnerável e imortal (VIORST 1998, p. 13-14). 

 

Quando falece um idoso integrante tanto do CCI como do CRAS se percebe que a 

rotina muda por completamente. Em respeito ao amigo ou companheiro que se foi os idosos 

não permitem ligar a televisão e não se ouve música. Muitos se vestem com alguma peça de 

roupa preta para demonstrar luto.  

No caso dos homens, o luto se da através de sinais como um pedacinho de tecido preto 

pregado no bolso da camisa. 

As mulheres exprimem os seus sentimentos através do choro. Os homens são mais 

contidos.  O silencio prevalece por horas, a maioria procura ficar isolada e evita falar sobre o 

assunto.  

E assim, permanecem por dias em estado de choque até conseguirem compreender a 

razão da morte.  
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No caso da viuvez parece ser maior o desafio para o conjugue idoso (a) por não mais 

conviver com seu parceiro (a), compartilhar as coisas, afeto e amor.  Assim, passam a 

desenvolver mecanismos de adaptação para continuar vivendo.   

Nesse período, o ambiente em ambos os espaços observados, parece ser uma espécie 

de refúgio.  Muitos preferem não frequentá-lo durante os primeiros dias de luto. E, aqueles 

que não comparecem por dias, recebem a visita dos colegas em casa para o convencimento da 

volta e a não entrega à depressão. 

Enquanto outros não se isolam e veem no grupo uma possibilidade de amenizar a dor, 

compartilhando os sentimentos, angústias e medos. Além disso, recebem acompanhamento e 

apoio da coordenação e assistência social no referido espaço.   

Vendo o apoio e carinho ofertado muitos acabam cedendo aos pedidos de volta ao 

centro, em outros casos existem aqueles que preferem dar um tempo junto  a família ou  ficar 

sozinho, mesmo correndo o risco de contrair uma depressão e afetar todo o processo de 

integração social.   Com o passar do tempo, os amigos ou companheiros que se foram passam 

a integrar na memória do centro. Em comemorações, seus nomes são sempre citados ou 

homenageados através de fotos. 

 

 

3.1.3 Sexualidade e Namoro: A Reconstrução da Vida Afetiva entre os Idosos do CCI e do 

CRAS. 

 

 

O inverso da morte é a vida. E, para aqueles que continuam vivos frequentando 

regularmente os espaços, é hora de refazer suas rotinas. Encontrar um companheiro se por 

ventura se encontrar sozinho ou intensificar o seu amor ao companheiro. 

 A sexualidade é parte integrante da natureza humana. Ela se manifesta de diferentes 

maneiras durante as fases do desenvolvimento humano. Por isso, o fato de envelhecer não 

significa dizer que estamos predestinados a não mais ter relações intimas e buscar o prazer. 

Ao contrário, essa prática deve ser compartilhada sem culpa e vergonha, pois o sujeito que se 

encontra bem fisicamente e psicologicamente, não tem porque se privar de um ato que auxilia 

no seu bem estar elevando cada vez mais a sua autoestima. 

Risman (1999, p. 165), diz que: 

 

 O movimento da sexualidade, de construção de encontro amoroso, faz parte 
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do aprendizado de homens e mulheres que viveram e continuaram a viver 

nesta sociedade em permanente movimento. Dependerá de como estas 

pessoas vivenciarão sua sexualidade para que este caminhar não seja 

destruído ou substituído pelo medo, pela frustação, conflitos etc.  

 

De certo, sabemos que a atividade sexual culturalmente continua sendo para muitos 

um tabu social quando coloca o idoso como um indivíduo descapacitado para manter relações 

sexuais. Por isso o medo e a frustação de falar e exercitar a sexualidade entre os idosos. 

Na mulher, no imaginário popular sobre o corpo envelhecido propaga a ideia de que 

para esta não seria mais adequado a sedução. No homem a visão construída é a de que todos 

sofrem de um mesmo processo, a disfunção erétil. O fato é que tudo não passa de mitos. 

Obviamente o envelhecimento traz mudanças fisiológicas e anatômicas ao corpo humano. 

Porém, não significa que essas transformações comprometam por completo a função sexual. 

Por isso, Risman (1999) argumenta o fato de que muito se fala  em sexo mas pouco em 

sexualidade já que sexo está associado á reprodução e  sexualidade possui um significado 

mais amplo. 

Sobre esse pensamento social, Risman (1999, p. 171) diz que: 

 

Devemos lutar para que a sexualidade não se restrinja a vida produtiva- 

reprodutiva. Ou seja, associar a permissão do exercício da sexualidade 

apenas as pessoas que ainda estejam em atividade de trabalho ou capazes de 

gera filhos. A sexualidade não pode fazer parte da lista de fatores 

negligenciados pela sociedade quando o ser humano está prestes a se 

aposentar. Posições desta natureza contrariam s dinâmica presentes nas 

pessoas. 

 

Atualmente, os esforços daqueles que trabalham com pessoas da terceira idade, vêm 

insistindo na desmistificação de preconceitos em relação à sexualidade nesta fase. 

Por isso, é possível perceber nos discursos proferidos em eventos voltados para essa 

categoria como também na mídia, que apesar de ser ainda um assunto carregado de tabus, 

gradativamente vêm conseguindo mudanças no coletivo social a respeito do tema,  

Entidades sociais ligadas diretamente a essa categoria frequentemente estão realizando 

palestras, seminários e rodas de conversas para que os profissionais que lidam diretamente 

com esses sujeitos como os geriatras, gerontológos, psicólogos, assistentes sociais, 

enfermeiros (as) motivem os idosos a buscarem o prazer sem a presença da vergonha e do 

medo.  

Ballone (2002, p. 2), em seu artigo intitulado sexo nos idosos, chama a atenção para o 

fato de que: 
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A atividade sexual nos idosos tem sido considerada inapropriada por largos 

segmentos de nossa sociedade, desde a família até a mídia. Alguns entendem 

a atividade sexual nos idosos até mesmo como imoral ou bizarra. Nossa 

cultura aceita mal a existência de sexualidade nos idosos, e quando eles 

apresentam qualquer manifestação de interesse sexual, são frequentemente 

discriminados. De modo geral, não se considera correto falar disso, nem 

pleitear a existência de problemas relacionados com a sexualidade do idoso. 

 

Profissionais atuais como os gerontológos, psicólogos e sociólogos colocam em pauta 

a ideia de que o sexo nesta fase é algo normal, duradouro e saudável, pois permite ao próprio 

idoso que continue a praticá-lo normalmente em sua vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 20: casal de idosos do CRAS. Foto: Arquivo pessoal. 

 

Dismistificar o modelo social imposto à velhice, na tentativa de construir uma nova 

identidade, a de sujeito ativo em todos os aspectos, especialmente o sexual, direcionando 

assim, um novo olhar sobre si e outro. 

Risman (1999, p. 163) ainda diz que, com o conhecimento das características do nosso 

corpo e das transformações por ele experimentadas no decorrer de nossa existência podemos 

conviver bem com nossas sensações. Para que isto ocorra, é de suma importância 

compreender que não somos uma máquina e sim um complexo de pontos sensíveis e 

importantes que podem e devem ser valorizados para uma vida saudável e repleta de prazer. 

No Centro de Convivência do Idoso José Sarney, e no CRAS, é possível perceber 

através de olhares, afetos e falas, o desejo constante de se apaixonar e se relacionar com outro, 

especificamente entre aqueles que se encontram sem parceiros, viúvos (as), separados (as) e 

divorciados (as).   
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É o caso do casal acima que refizeram suas vidas ao se conhecerem no CRAS e, 

continuam juntos até hoje. 

 

“Eu pensava que não queria mais casamento. Mas quando conheci ele me 

apaixonei e tó muito feliz. Nem por isso deixo de vim pra cá. Aqui é uma 

diversão pra nóis”. 

(idosa de 78 anos) 

 

Aliás, muitos deles buscam no centro o lugar ideal para encontrar um novo amor.  

Existem alguns pares formados. Os reservados preferem não explicitar publicamente 

sentimentos afetivos e outros fazem questão de apresentar-se como casais de namorados. 

Entre os homens se ouve muitas chacotas sobre a masculinidade dos apaixonados. 

Estes por sua vez encaram como brincadeiras de colegas, não chegando assim a haver 

conflitos entre eles.  No caso das mulheres, a conversa intima fica somente entre as colegas de 

“confiança”. Ainda se percebe vergonha. Mesmo assim, são elas as que demonstram mais 

gestos de carinhos publicamente, como andar de mãos dadas, fazer afago, dançar abraçadinho. 

O que se percebe, é que as mulheres idosas tem nos relacionamentos conjugais um 

significado diferenciado dos homens. Mesmo porque, culturalmente e socialmente esta 

diferença já existe. Por isso, preferem se resguardar quando ficam viúvas dedicando-se 

exclusivamente à família aos netos e a igreja, enquanto os homens procuram novas 

companheiras. Conforme eles, repetidas tentativas são feitas até alcançar o objetivo. Quando a 

busca é fracassada, procuram ficarem mais próximos dos amigos, para jogar cartas, conversar 

sobre futebol e mulheres. 

É unanimidade entre eles a afirmação de que o namoro eleva a sua autoestima, afasta o 

medo da solidão e os impulsiona para a vida sem pensar na morte.   Por isso, é necessário que 

toda a sociedade e principalmente a família respeite todas as manifestações escolhidas pelo 

idoso, inclusive a sexual e amorosa, para que estes possam gozar das emoções e de mudanças 

significativas em suas vidas. 

 

 

3.1.4 Velhice e Juventude: Uma Troca Necessária  

 

 

Como enfatizamos anteriormente, uma enorme parcela da sociedade costuma conceber 

a velhice como algo terminal e não como uma etapa contínua do ser humano, possível de 
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 prazeres e realizações. O que se sabe, é que a cada nova geração é transformado os modos de 

pensar, de agir e falar. O que antes era adequado passa a ter o significado de velho e 

ultrapassado. Assim, vão sendo esquecidos os valores de nossos avós, os costumes e até 

mesmo as expressões e pensamentos. 

Beauvoir (1970 /1990), diz que “a velhice não existe, o que há são pessoas menos 

jovens do que as outras e nada mais”. (...) nesta fase a sociedade a qual o mesmo pertence tem 

como dever destinar ao velho um lugar e papel a partir da sua idiossincrasia, sua impotência e 

sua experiência.  

Ora, uma nação que não respeita seus velhos, não considera importante a sua própria 

história.  Os velhos trazem vivas as lembranças do passado e nos repassam como forma de 

manutenção das tradições e costumes, renovando assim, continuamente as condições de sua 

própria existência.  Dessa forma, eles podem ser considerados também  nossos educadores. 

Para Durkheim (1978), “A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre 

aquelas que ainda não se encontram preparadas para a vida social”. (Durkheim 1978, p. 41). 

Assim, quando os velhos repassam costumes, valores e pensamentos para os mais novos estão 

construindo uma aprendizagem significativa para a formação dessas crianças além de 

promover a relação intercambiai das vivências e experiências entre ambas as gerações.   

 

 

3.1.5 As Trocas (o dar e o receber): Atitudes Constantes que Promovem o Bem entre os 

Idosos. 

 

Você me dá e eu dou a um terceiro, este me retribui outro, por que ele é 

movido pelo hau da minha dádiva: e sou obrigado a dar-lhe essa coisa 

porque o devo devolver-lhe o que em realidade é o produto do hau do seu 

taonga. (MAUSS 2007, p. 198). 

 

Mauss (2007) ao estudar o sistema de reciprocidades entre os polinésios explica a 

obrigação que o outro tem em devolver o que lhe foi dado.   

Conforme o mesmo, o ato de compartilhar mantem a organização e a manutenção de 

um grupo. Entre os clãs polinésios exprime-se uma mentalidade definida apoiada no 

pensamento de que tudo que circula na sociedade polinésia como os alimentos, as mulheres, 

os filhos, o solo, o trabalho, serviços e ofícios sacerdotais, são na verdade matérias de 

transmissão e de prestação de contas. Tudo vai e vem como se houvesse uma troca contaste de 

uma matéria espiritual compreendida de coisas e homens, entre os clãs e os indivíduos, 
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repartidos entre as funções, os sexos e as gerações. (p. 203) 

Para explicitar melhor o que significa potlatch, Mauss (2007) diz ocorrer de maneira 

misturada, misturam-se as coisas nas almas, misturam-se as vidas, e assim as pessoas e as 

coisas misturadas saem cada qual de sua esfera e se misturam (Mauss 2007, p. 212). 

Atualmente, é conhecido entre os rituais sociais modernos a não diferenciação de 

nossas trocas com o potlatch primitivo estudado por Mauss, visto ser idênticas às mesmas 

praticas e os mesmos objetivos: dar, receber, retribuir. No interior do grupo de idosos, 

prevalece a constante necessidade da troca não só material, mas a de compartilhamentos de 

ideias, desejos, vontades, afetos e solidariedade.  

Reciprocidades essas, impregnada além do hau (espiritual. alma) quando trocam entre 

si as experiências adquiridas ao longo dos anos e as doam ao outro quando produzem 

coletivamente as artes, resquícios das novas aprendizagens ou do oficio de cada um, exercido 

antes da aposentadoria.  Como a confecção de bonecas, tricô ou pinturas, como também o 

cultivo de horta orgânica, o conserto de relógios e sapatos, o “empunhamento” das redes de 

dormir ou a própria dança.  

 

 

3.1.6 As Trocas na Interação do “eu” com o outro nos Espaços de Convivência para 

Idosos: A unidade de pessoa e a religião 

 

De modo nenhum afirmo que tenha havido uma tribo, uma língua, em que a 

palavra “eu-mim” [je-mim] (vejam que ainda declinamos com duas palavras) 

não existisse e não expressasse algo de nitidamente representado. (MAUSS, 

2007, p. 370). 

 

Mauss (2007) apresenta no texto a noção de pessoa, a de eu, não como um estudo 

linguístico ou psicológico, mas um assunto de história social, de como através dos séculos 

numerosas sociedades passou a elaborar lentamente não o senso do “eu”, mas conceitos que 

os homens criaram a seu respeito.    

De acordo com ele, todas as sociedades possuem uma identidade própria construída a 

partir dos aspectos morais, religiosos, psicológicos, bem como uma forte influência do lugar 

no qual a pessoa habita. Os pueblos, os australianos e os latinos, todos chegaram à noção de 

personagem, de indivíduo através da articulação entre as relações da consciência individual 

para o sagrado. 

O “eu“ que nos indica unidade de pessoa pode ser observada entre os idosos quando 
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passam a aceitar sua persona ou sua personalidade humana através de um sentido moral e 

religioso. Ser “velho” significa para eles o eu vivido, experiente, único, capaz de transmitir 

ensinamentos próprios impossível em outras categorias.  

Afirmam isso, ao enfatizar as vivências de tempos passados na qual foram 

participantes ou apenas contemporâneos, mas que sendo repletos de acontecimentos 

marcantes para a história, os fatos e situações presenciados por eles não serão mais repetidos. 

Fundamenta-se ainda na noção cristã de pessoa, a unidade divina, como sendo filhos 

de deus, que precisam diariamente estar em harmonia e em contato com o divino. Para isso, 

buscam diariamente retirar em meios às atividades do centro, um momento de contemplação 

ao criador. São rezas, ladainhas, orações e cantos em louvores a Deus, identidade essa, que os 

colocam como seres capazes de serem ouvidos e recebedores de dádivas divinas. 

 Assim, esforçam-se por memorizar e revitalizar a vida comunal cristã. Seja estes 

adeptos a doutrina pentecostal ou a católica. Dois dos segmentos religiosos mais encontrados 

entre os idosos. Para aqueles que aderiram ao protestantismo, as práticas se diferenciam dos 

católicos, como por exemplo, não participar do forró ou de outras danças como as quadrilhas 

juninas visto que a doutrina a que pertencem não permite.   

Dançar e cantar seriam permitidos desde que seja ao som das músicas gospel.  As 

músicas do mundo não devem ser compartilhadas com estes. Devendo ser fervorosamente 

resistentes ao “pecado”. 

Quanto aos católicos, parecem respeitar a doutrina do outro. Assim, não os convidam 

para dançar as músicas do mundo e nem toa menos para participar das ladainhas e dos terços, 

quando são rezados. 

Conforme Antoniazzi (2004, p. 14). 

 

O Brasil, até os anos 70 do século XX, parecia um país católico, onde a 

religião católica não era só a da maioria, mas quase monopolizava crenças e 

atitudes religiosas. Índice modificado posteriormente a partir da década de 

80 e mais intensamente no século XXI com a diversificação das Igrejas 

Pentecostais no país e os crescentes números de adeptos a esse movimento. 

 

A prática católica surge com mais frequentes espaços de sociabilidades, no período da 

páscoa, festejos da padroeira da cidade (Santa Luzia) e do padroeiro do bairro onde vivem 

(Abolição IV). Nestas datas os idosos pertencentes a essa religião determinam horários para 

celebrar novenas, rezar terços e ladainhas, alguns jejuam como forma de penitencias. Os 

elementos comuns que compõem o ritual da igreja são aqueles imateriais como as preces e 

benditos entoados. Todos memorizados desde a infância e ainda vivos no presente. Rivera 



104 

 

(2001), afirma que para poder recordar não é necessário se transportar com o pensamento fora 

do espaço, pelo contrário, é a imagem do espaço que, em razão de sua estabilidade, nos dá a 

ilusão de não mudar através do tempo, e de encontrar o passado dentro do presente, que é 

precisamente a forma em que pode definir-se a memória, somente o espaço é tão estável que 

pode durar sem envelhecer nem perder alguma de suas partes.  

 Vale salientar, que os idosos evangélicos não participam dos rituais católicos romanos, 

diferentes de alguns católicos – considerados menos radicais - que se juntam aos protestantes 

em momentos de pregação e oração.   

Entretanto, apesar das confluências, não se percebe tensões entre os dois grupos 

quando o assunto é religião. Ao contrário, em momentos ecumênicos é possível presenciar a 

integração dos mesmos quando se unem, por exemplo, para orar por colegas falecidos ou 

doentes.  

A fé independente do credo tem sido colocada como fundamental na superação de 

momentos difíceis. O sentimento coletivo de dor faz com que os mesmos ignorem as 

diferenças religiosas e se unam a favor da expurgação da tristeza, construindo assim respeito, 

boa vontade e disponibilidade para com o amigo.  Outros momentos que os idosos católicos e 

protestantes celebram juntos são os aniversários e datas comemorativas como o dia das mães, 

dos pais e natal.  Unidos sim, mas cada um com atitudes condizentes á moral e o costume 

religioso a qual pertence. 

Para os idosos, na medida em que buscam cada vez maior conforto espiritual cresce o 

sentido de valorização de vida e a capacidade de fazer surgir o espirito dadivoso entre os 

frequentadores do centro de convivência do idoso.  Entretanto, vale ressaltar que o CCI não é 

um campo estritamente religioso, mas um espaço no qual as representações dos sujeitos 

frequentadores se fazem presentes em todos os aspectos, visando assim, a democratização das 

ideias e a liberdade de expressão entre todos. 

 

 

3.1.7 Novas Aprendizagens  

 

 

Frias (1999) diz que ninguém nasce sabendo, somente aos poucos os homens entram 

em contato com a realidade que os envolve, cresce, estuda, trabalha, constitui família, integra-

se a comunidade. Principalmente, prepara-se para enfrentar o mundo do qual fazem parte. 

Sem perceber é participante de uma cultura. Pois não há povo sem cultura. 



105 

 

Os espaços frequentados pelos idosos se propõem também a ofertar uma formação 

moral e cívica desses sujeitos, quando oferecem também cursos e a alfabetização para aqueles 

que não tiveram oportunidades de estudar, como também para aqueles que desejam atualizar 

seus conhecimentos já que se encontram há anos distantes do foco educacional. Fazendo valer 

o direito á educação defendida pelo Estatuto Idoso. 

 

O Art. 21 é bastante ilustrativo: O Poder Público criará oportunidades de 

acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material 

didático aos programas educacionais a ele destinados. § 1o – Os cursos 

especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de 

comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para sua 

integração à vida moderna. § 2o – Os idosos participarão das comemorações 

de caráter cívico ou cultural, para transmissão de conhecimentos e vivências 

às demais gerações, no sentido da preservação da memória e da identidade 

culturais. (BRASIL, 2003). 

 

Ora, analisando a educação nos espaços não formais se nota como finalidade primeira 

a promoção da construção da identidade humana. Por isso, no que se refere à formação 

cidadã, um fato se torna importante para os idosos: a necessidade de participar na vida ativa e 

politica do bairro. E, assim tem sido o desafio.  

Através de seus relatos, houve um período em que o bairro onde moram, se encontrava 

“marginalizado” devido à elevação do número de violência ocorrido no seu interior - roubos, 

assaltos, assassinatos, fato esse que segundo eles, colocavam a localidade em exposição diária 

na mídia. 

 

Aqui já foi violento. Hoje não! Tamos em paz. Mas foi preciso muita luta para 

voltar a ser o que é hoje. Nos mesmos saímos nas ruas chamando o povo para 

pedir mais policia na rua. Num dava nem pra sair mais de casa! Me dava uma 

tristeza! 

                                                                                    (idoso,75 anos)   

 

Preocupados com a imagem do bairro e com o estigma recaído sobre ele, geralmente 

se reúnem aos moradores para caminharem pelas ruas do bairro reivindicando paz e 

segurança, ato segundo eles, refletido positivamente diante de toda sociedade. Portanto, assim 

tem sido as suas participações em eventos e considerados importante para o exercício de sua 

cidadania em movimentos de defesa ao bem comum.  

Recentemente participaram também da VI olimpíada da terceira idade, do IV festival 

de cultura e da IV feira de artesanato “cantinho da vovó”, ocorrida na cidade de natal no 

interior do IFRN, promovidos pela ONG Meios (Movimento de Integração e Orientação 
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Social), com o objetivo de ampliar as possibilidades de inclusão destes tanto no meio familiar 

como no social, através das manifestações artísticas, culturais e esportivas.  

Finalidades estas de acordo com o que propõe Silva (2010, p. 44): 

 

Entendendo que mais do que o significado da presença e da permanência dos 

idosos em sala de aula, da metodologia aplicada, do papel de cada um no 

processo de ensino e de aprendizagem, se faz relevante conhecer os motivos 

que intimamente os motivaram a adquirir novos conhecimentos integrados as 

suas experiências anteriores, acreditando que após a identificação dos 

mesmos se possa contribuir para elucidar aspectos importantes da educação 

de idosos na atualidade. 

 

A suposta urgência da construção social coloca como tarefa imediata a alfabetização 

no centro como segundo plano, pois em primeiro se encontra como primordial a 

ressocialização, a interação e a qualidade de vida destes idosos.  No entanto, esse modelo 

social não retira destes, o perfil de educandos, pois, alguns idosos consideram também 

importantes o seu retorno aos estudos e vê naquele espaço o ambiente ideal para isso. 

Assim, trazem as experiências adquiridas durante sua trajetória de vida (que por si 

mesmas são formativas) e associam as novas aquisições e aos vários conhecimentos 

ampliando a dimensão de possibilidades durante a velhice. Pois como afirma Andrade (1999, 

p.195), “[...] por mais humilde que seja uma comunidade, seus valores culturais são definidos 

e deles emanam direta ou indiretamente, a personalidade e a formação moral de cada um”. 
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4 Á GUISA DA CONCLUSÃO 

 

 

Diante do perfil demográfico modificado nas últimas décadas, em decorrência do 

aumento da longevidade e da redução das taxas de mortalidade, nossa pesquisa evidenciou 

que o preconceito exercido por uma enorme parcela da sociedade sobre as pessoas longevas 

não é mais aceitável, pois se vivencia hoje um processo inclusivo, humanitário e moderno em 

que atitudes de menosprezos e de abandono para com o outro seja de qual espécie for, raça, 

sexo, credo ou religião, devem ser expurgadas e punidas.  

Vale salientar que as concepções sociais de velhice e de terceira idade se configuram 

como eixos importantes para a caracterização da identidade dos idosos desta pesquisa e para a 

desmistificação do estigma recaído sobre os mesmos. Porém, o objetivo maior deste estudo 

estar em analisar, levar a reflexão e compreensão da importância de inseri-los nos espaços 

formais e informais de sociabilidades, lugares esses que delimitam possibilidades para a 

reinserção desses sujeitos também em outros campos sociais. Como por exemplo: 

 Ao retornar os estudos possibilitará ao idoso continuar os seus estudos em uma instituição 

de ensino. 

 Ao participar de grupos teatrais permitirá o encontro destes com as artes cênicas além de 

frequentar espaços culturais eruditos como o teatro. 

 Através do intercâmbio entre os centros de convivência para o idoso, será possível 

conhecer novas cidades e novas culturas. 

 Ao cursar aulas de informática permitirá a sua inclusão digital no mundo tecnológico e 

virtual. 

 Ao aprender novas modalidades culinárias, artesanais e artísticas proporcionará frequentar 

novos mercados de trabalhos, aliando trabalho e lazer ao mesmo tempo. Por exemplo: 

vender seus produtos em feiras culturais. Entre outros. 

A análise final revela que nestes espaços os idosos vivem e dão novos significado as 

suas vidas, se cuidam, tem tempo somente para si, além disso, constroem discursos positivos 

de valorização do envelhecimento que circulam entre si e na comunidade. 

Quanto ao “desemprego” da palavra velho para designar esses sujeitos como um 

indicativo excludente ou que traz a ideia de feio, ruim e acabado, ainda é relativo.  Pois, se 

para os defensores do processo de inclusão esses atores não devem ser mais denominados de 

velhos e sim idosos, a sociedade deve aceitar e seguir os encaminhamentos sugeridos, por 

considerar também integrante dessa luta e pela necessidade que existe hoje de rejeição de 
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qualquer indicio que caminhe para a exclusão.  Mas, vale lembrar que a substituição de uma 

palavra antiga por uma nova terminologia não servirá para suavizar o preconceito e a 

exclusão, mas sim a afirmação de práticas atitudinais de respeito, amor e de valorização ao 

idoso. Mesmo porque, o que se percebe é que os próprios idosos não descartam o termo velho. 

Conforme a auto identificação desses sujeitos, velho é aquele que se entrega ao estado 

mórbido da velhice e “fica trancafiado em casa à espera da morte”.  

Na realidade, eles se consideram idosos notáveis, que saem se expõem pessoas 

maduras com experiências e aptidões que os permitem viver com plenitude esta fase, 

cuidando de si e do outro, feliz, amando e sendo amado.  

Gebara (1991), afirma que envelhecer é perceber esse passar da vida, constante e 

intenso, como se a gente pudesse se olhar no espelho e, em um minuto, ver a metamorfose do 

mesmo rosto desfilando sucessivamente diante dos próprios olhos, transformando-se 

gradativamente de jovem para velho. 

Um aspecto marcante em seus discursos quando interrogados, diz respeito como estes 

se percebem. As respostas sobre o significado do envelhecer resultaram nas seguintes 

proporções de citações:  

 

“Eu ainda sou forte, se deixarem trabalho até não puder  mais. Não sei ficar 

parado!” 

 

“E sou muito sastisfeito em ter alcançando a velhice, só agradeço a deus, 

muitos queriam tá no meu lugar, mas já se foi”. 

 

“Me sinto realizado, so tenho a agradecer”. 

 

“Sou capaz de fazer ainda tudo que fazia quando era moço, você dúvida?” 

 

A maioria citou palavras como: capaz, forte, feliz, satisfeito, realizado. Como se 

percebe, concebem apenas conceitos que demonstram a elevação da sua autoestima, isto é, 

adjetivos positivos incorporados à situação de fase, enquanto uma minoria proferiram 

palavras de baixa-estima como: cansado, esquecido, triste, incapaz, como dizem nestas falas: 

 

“Me sinto as vezes cansado, mas não me entrego não!” 

 

“Às vezes sou esquecido, mas não deixo me abater. Paro e boto a cabeça 

funcionar”. 

 

“Só fico triste quando tô doente ou quando morre alguém que gosto, mas 

logo passa... a vida não é só coisa boa!” 
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“Tem coisa que vejo que sou incapaz de fazer, mas não desisto não, tento 

ate ver que não consigo. Se não conseguir ai me conformo”.  

 

Apesar de pertencerem a uma mesma categoria e de haver várias semelhanças entre os 

seus pensamentos, os idosos se distinguem em alguns aspectos relacionados à filosofia de 

vida de cada um, aos valores adquiridos, ao contexto diferenciado em que viveram bem como 

na prática de atitudes distintas perante a velhice, por exemplo: 

 Alguns possuem dogmas e costumes impossíveis de serem mudados porque estão 

arraigados aos valores religiosos.  

 As mulheres geralmente são mais retraídas nos assuntos referentes à sexualidade. Imagina-

se que este comportamento esteja ligado a educação rígida e opressora que tiveram no 

passado. Em que falar de sexo era proibido, e o namoro era “vigiado”, controlado.  

 Alguns preservam a imagem idosa conservando os cabelos brancos como sinal de 

aceitação da fase, enquanto outros mesmo considerando idosos, preferem camuflar a 

velhice tingindo-os de preto. 

 Algumas senhoras não costumam fazer exercícios físicos na presença masculina como 

forma de preservação do corpo, enquanto outras costumam realizar as atividades 

juntamente a um parceiro. 

 Na dança, existem idosos que costumam formar pares indissociáveis, enquanto outros 

rejeitam a ideia da mesmice. 

 Há mulheres que preferem dançar com outra do mesmo sexo, por considerar intimo demais 

o contato físico com um colega do sexo oposto. Conforme as mesmas, “só se fosse meu 

namorado ou marido”. Enquanto outras veem nessa junção a possibilidade da paquera. 

 Enquanto muitos idosos analfabetos retornam a sala de aula para construção de sua 

alfabetização, uma pequena parcela deles sem instrução escolar prefere fazer outras 

atividades acreditando não ter mais necessidade de aprender a ler e escrever. “agora quero 

é aprender outras coisas... não tenho mais paciência pra soletrar não! Quero é dançar! 

Aproveitar!” Diz um deles. 

Por outro lado, apesar de algumas incongruências, todos concordam que os espaços de 

sociabilidades são vitais para o desenvolvimento emocional, espiritual e social dos mesmos. 

 

“Isso aqui é minha vida. se não venho fico doente!” 

 

“Aqui eu me divirto, esqueço as coisas, as horas parecem nem passar de tão 

bom que é.” 
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“Gosto muito da minha casa... Mas aqui é bom demais! Foi a melhor coisa 

que fizeram pra gente.” 

 

“Esse canto é minha segunda família. Quero bem a todo mundo. Em casa 

fico só pensando na hora de vir pra cá.” 

 

A aceitação do processo de envelhecimento remete ao idoso compreender que dentre 

os aspectos físicos, mentais, emocionais, sociais, a sexualidade é um fator importante em suas 

vidas.  Não simplesmente pelo ato sexual, mas afetivo, pois ter ao seu lado um companheiro 

em que possam compartilhar carinho, companheirismo, cumplicidades e afetos é o bastante 

para elevar a sua autoestima e os impulsionarem a sentirem-se saudáveis, amados, desejados 

e, sobretudo, vivos. Como afirma (RIBEIRO 2002, p. 124) ao dizer que a sexualidade [...] Se 

expressa através de gestos, da postura, da fala, do andar, da voz, das roupas, dos enfeites, dos 

perfumes, enfim, de cada detalhe do individuo. Assim redescobrem novas formas de amar, de 

seduzir e por que não, de prazer. Através de um toque, da ternura, do simples ato de andar de 

mãos dadas, de se vestir, do cheiro e da voz. 

Dessa forma, confirma a solidão como sendo o maior de seus medos. Estaticamente 

fica comprovado em algumas pesquisas sobre o assunto, de que as maiorias dos idosos não 

possuem mais o seu cônjuge. 

 Vasconcelos (1994) defende que na terceira idade o significado do sexo e de 

sentimentos como a paixão e o amor, podem se apresentar através de vários significados, 

diferentes da visão de uma pessoa jovem ou madura. Ela diz que nesta fase surgem 

oportunidades de expressar afeto admiração e amor; há uma afirmação do corpo através da 

atividade sexual; nasce uma forte percepção de si mesmo; ocorre uma espécie de proteção 

contra a ansiedade; e o imenso prazer de ser tocado ou acariciado. (Vasconcelos, 1994, p. 84). 

No que se refere ao lazer, vimos que no Brasil a maioria das modalidades de 

entretenimento criadas pelo mercado consumidor não são acessíveis a toda população idosa, 

mas sim, destinadas aos idosos com poder aquisitivo alto - um filão descoberto há pouco para 

a economia capitalista. Mesmo assim, aos desfavorecidos, cabe ao governo o incentivo em 

criar condições favoráveis para uma qualidade de vida melhor que assegure os direitos 

estabelecidos na Constituição maior e no Estatuto do idoso, incluindo benefícios na educação, 

saúde, aposentadoria, moradia, transporte, segurança e lazer. Para que estes possam também 

desfrutar (dentro de suas condições) os mesmos prazeres proferidos aos outros 

No CCI, um dos lócus de nosso estudo, confirmamos a importância que tem a relação 

Inter geracional neste espaço quando presenciamos a interação entre crianças e idosos quando 

na visita de alunos de uma creche vizinha para desfrute de uma tarde de lazer e contação de 
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histórias com os idosos.  Ambos passam a vivenciar momentos de alegria e descontração. Não 

dava para distinguir quem são realmente as crianças, pois naquele momento os idosos 

brincam de rodas, cantarolam cantigas de rodas, pulam, representam, esquecem 

completamente a diferença cronológica existente entre suas idades.  

Assim, a literatura infantil sem dúvida nenhuma é o marco principal da aproximação 

entre eles, pois todas as crianças ficam inebriadas com os contos, chegam a emocionar 

algumas leitoras. A partir dessa experiência se percebe que a infância é na verdade a via 

principal de acesso para sensibilização social quanto à valorização da velhice. Portanto, 

promover encontros com essa qualidade incentiva à criança a ouvir o idoso, a amá-lo e a 

respeitá-lo, são valores que transmitidos, transformarão completamente o preconceito recaído 

sobre a velhice. Vale salientar que o CRAS também utiliza da prática Intergeracional através 

de encontros e parcerias de projetos culturais entre jovens e idosos. Both (1999). Diz que o 

diálogo das gerações vem contribuir para garantia da emancipação das pessoas. A pedagoga 

desta instituição Anailde Viana esporadicamente costuma promover encontros de trocas de 

experiências entre ambos. Conforme a mesma, os jovens ficam fascinados com as histórias, os 

aconselhamentos e com as atitudes positivas dos idosos. Por outro lado, os idosos aprendem 

novos costumes, novos estilos culturais com os jovens e novos saberes. São momentos de 

plenitude e aprendizagens para ambas as gerações. 

Dumazedier (1992) ressalta a importância da troca entre as gerações jovem e a 

envelhecida, através da transmissão das experiências e dos valores. 

Conforme o mesmo: 

 

As velhas gerações continuam a ter uma função de transmissão de 

conhecimentos às novas gerações. Há uma atitude seletiva com respeito aos 

ensinamentos da tradição e às lições da experiência, seja no trabalho, seja 

nas relações sociais, na vida familiar, no lazer etc., porque as pessoas idosas 

representam, antes de mais nada, uma memória coletiva. Se elas não 

transmitirem esse tipo de saber, quem o fará? Assim, existe uma coeducação 

das gerações, pois, se quisermos transmitir saberes, seja num sentido, seja no 

outro muitas vezes terá de negociar as difíceis fronteiras entre os saberes de 

ontem e de hoje, entre as habilidades de ontem e as de hoje. 

(DUMAZEDIER 1992, p. 9). 

 

Momentos enriquecedores como os acima citados ocasionam mudanças de 

comportamentos nesses sujeitos quando se percebem como importantes membros da 

sociedade, patrimônios vivos da história. Ao ser ouvido e valorizado por crianças e jovens. O 

idoso muda a visão sobre si e sobre a própria como sendo a fase da rejeição e da 

desvalorização. Por isso a importância da mediação de pessoas que provoquem o 
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acontecimento desses momentos inclusive os jovens, pois a troca entre as gerações adultas 

com as mais novas permitem a abertura de ambos para novas experiências. 

Outro fator percebido diz respeito ao (CCI). Este por sua vez, além de ofertar uma 

formação moral e cívica desses idosos, promove a alfabetização daqueles que não tiveram 

oportunidades de estudar ou que desejam atualizar seus conhecimentos já que se encontram há 

tantos anos distante do foco educacional. O tempo da aprendizagem para os idosos que 

decidem retornar aos estudos é mínimo neste espaço, aproximadamente duas horas diárias, 

mas o suficiente para práticas de alfabetização e letramento e a absolvição de conteúdos 

condizentes com o contexto inserido.  Os temas familiarizados os conduzem ao mundo da 

leitura e da escrita e abre os seus olhos para a realidade da compreensão e da possibilidade de 

realizar antigos desejos através desse retorno, como ler a Bíblia, assinar o nome, ajudar os 

netos nas tarefas escolares, ler nomes de lojas, enfim, ter autonomia para desbravar novos 

lugares.  

A finalidade educativa proposta neste centro está em acordo com o que propõe Silva 

(2010, p. 44): 

 

Entendendo que mais do que o significado da presença e da permanência dos 

mesmos em sala de aula, da metodologia aplicada, do papel de cada um no 

processo de ensino e de aprendizagem, se faz relevante conhecer os motivos 

que intimamente os motivaram a adquirir novos conhecimentos integrados as 

suas experiências anteriores, acreditando que após a identificação dos 

mesmos se possa contribuir para elucidar aspectos importantes da educação 

de idosos na atualidade. 

 

Embora a suposta urgência da construção social coloque a tarefa imediata de 

alfabetização no centro como segundo plano, não retira deste o perfil de educador. Para alguns 

idosos entrevistados em sala de aula, o seu retorno aos estudos foram primordiais para a 

autonomia em suas vidas.  Por isso veem naquele espaço o ambiente ideal para sua formação. 

A ideia de que as experiências adquiridas durante suas trajetórias de vida por si mesmas foram 

formativas quando proporcionam aquisições de vários conhecimentos ou até mesmo quando 

ampliam a dimensão de possibilidades durante a própria velhice os valorizando como 

cidadãos. 

Outra contribuição da educação em suas vidas é a promoção da construção da 

identidade idosa como um ser politico, pois em sua formação cidadã emerge a necessidade de 

participação na vida ativa e politica do bairro.   

Através de seus relatos, nos conta orgulhosamente sobre um período em que devido ao 
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aumento da violência gerado através da implantação do mercado das drogas naquele bairro, a 

localidade se encontrava totalmente “marginalizada”.  Fato esse, que segundo os mesmos 

diariamente a colocava exposta na mídia local e regional.   

Preocupados em zelar o nome do bairro e em desfazer o estereótipo que estava sendo 

recaídos sobre o mesmo, todos se reuniram aos moradores para fazerem uma grande 

caminhada da paz pelas ruas do bairro reivindicando com urgência mais segurança. Ato esse 

refletido positivamente em toda sociedade surtindo efeito nas “diligências“ dos governantes 

que logo se prontificaram a resolver o problema. O efeito do protesto além das autoridades 

voltarem o olhar para o bairro, na prática resultou em um efetivo policial constante com as 

prisões e mortes de alguns dos meliantes e por fim conseguiram paulatinamente retomar a 

tranquilidade e resgatar a imagem positiva do bairro.   

Discurso comprovado através da seguinte citação:  

 

“Se num fosse os idosos aqui sair de cartaz na mão na frente da passeata, 

eles num tinha respeitado não! Mais a gente saiu no sol quente, gritando, 

exigindo... Veio televisão, rádio e um monte de gente importante da cidade. 

Foi nóis que conseguimos botar paz aqui, senão teria virado mesmo a terra 

do cangaço!” 

(idoso de 78 anos) 

 

Portanto, assim têm sido as práticas participativas destes cidadãos, eventos esses 

considerados como importantes para o exercício de sua cidadania. Em suas listas de 

atividades existe ainda a participação dos mesmos em outros movimentos de defesa ao bem 

comum da cidade e de sua categoria como campanhas de saúde e eleições para a formação de 

conselhos no bairro e para representantes. Em seus relatos orgulhosamente ressaltaram a 

participação dos mesmos na VI olimpíada da terceira idade, no IV festival de cultura do rio 

grande do norte e da IV feira de artesanato “cantinho da vovó,” ocorrida na cidade de Natal 

no interior do IFRN, eventos esses promovidos pela (ONG) Meios (Movimento de Integração 

e Orientação Social), objetivando ampliar as possibilidades de inclusão dos idosos tanto no 

meio familiar como no social, através das manifestações artísticas, culturais e esportivas.  

Considerando aspectos como os acima citados relevantes para o estudo da velhice, é 

que esta pesquisa confirma a necessidade do ouvir, do observar e do investigar, as principais 

práticas adotadas por sujeitos frequentadores de espaços interativos destinados à terceira 

idade, para que, através de uma reflexão sócio antropológica possa haver uma melhor 

compreensão das relações sociais desses sujeitos sob o prisma do aporte teórico da 

sociabilidade, da memória, das narrativas e das trocas. 
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É válido reafirmar, que espaços oferecedores de oportunidades para a ressocialização e 

refazeres das práticas idosas se configuram como um centro de apoio tanto para a 

aprendizagem como à diversão. Um lugar para instigar à criação de novas produções seja 

artística (pintura, teatro, dança), artesanal (crochê, tricô, doces, manufatura de bonecas), 

literária (repentes, cordéis, poesias), como também novas práticas (namoro, paquera, viagens, 

intercâmbios) e novas aprendizagens (alfabetização, digitação) enfim, a reafirmação de 

valores, que estabeleçam novas relações com a sociedade e novas concepções sobre o 

envelhecimento.  

Estes espaços mesmo institucionalizados não retiram a importância do lar de cada um 

deles, mas se configuram como uma extensão do mesmo visto que todos seus integrantes se 

consideram uma grande família. Preocupam-se, sofrem com as perdas, enaltecem com as 

conquistas, colaboram, doam, constroem e aprendem coletivamente.  

Por isso, instituições como o (CCI) e o (CRAS) apresentam-se também como 

referenciais, explicando de modo alusivo, atuam como um “espelho” que solta reflexos 

luminosos e afeta diretamente as visões. Os que conseguem visualizar nitidamente a imagem 

passam a apreciá-la e a propagá-la, os que permitem distorcer ou embasa-las, preferem torcer 

para que os raios sejam apagados ou esquecidos. Por isso é preciso nos posicionar no lugar do 

outro para ter a consciência de que um dia envelheceremos. Por isso hoje se faz necessário 

despertar o interesse pelo tema e enxergá-lo com outro olhar, para rever os velhos 

preconceitos e, sobretudo, passar a adquirir sentimentos de valorização e respeito para com o 

idoso. Quando isso não acontece renegamos a eles o direito de adotar alternativas funcionais 

na velhice que interrompam as práticas contínuas de sociabilidades e acabamos por incentivá-

los a permanecer no anonimato. 

Todavia, faço uma ressalva de que não podemos generalizar toda a sociedade como 

preconceituosa e excludente, mas apenas uma grande parcela da mesma, visto que felizmente 

hoje em dia, existe pessoas preocupadas com o bem estar social do idoso. Entre elas, estão os 

defensores do processo de inclusão para todos. Por isso, resta a esperança de que no futuro 

essas visões possam ser totalmente descontruídas e que todos os idosos passem a conviver 

normalmente com as novas gerações sem sentirem-se julgados, rejeitados e abandonados. 

Dessa forma, espera-se que através desse estudo se faça uma reflexão sobre o 

envelhecimento na expectativa de que surjam novas pesquisas, novas reflexões e críticas 

acerca do papel destes sujeitos na sociedade, como também possíveis atitudes que favoreçam 

o respeito e a valorização do idoso. 
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