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RESUMO 

 

O lazer é um campo que vem ganhando destaque na vida das pessoas, atualmente é 

considerado um direito de todos como consta na Declaração Universal de Direitos Humanos e 

na Constituição de 1988. Dessa forma percebe-se sua importância no cotidiano da população 

em geral, principalmente na vida dos idosos- grupo este que as estatísticas evidenciam um 

aumento significativo do envelhecimento populacional, tendo em vista algumas características 

desse grupo, como o seu tempo disponível e o recolhimento após a aposentadoria.  Optou-se 

neste trabalho por analisar as publicações relacionadas aos idosos que ocorreram nos anais do 

seminário “O LAZER EM DEBATE”, este é organizado pelo Centro de Estudos do Lazer e 

da Recreação da Universidade Federal de Minas Gerais (CELAR/UFMG) e acontece 

anualmente desde o ano 2000. Para a pesquisa que se propôs, a questão pertinente, foi: o que 

tem sido publicado nesse evento em relação ao lazer para idosos?  Neste sentido, buscou-se os 

seguintes objetivos: analisar as publicações deste evento relacionadas à temática dos idosos; 

classificar os artigos encontrados nos anais, analisar a formação dos autores; compreender 

quais as concepções de lazer e de idosos; discutir se a temática lazer está sendo considerada 

como um direito social ou como mercadoria. Em função de alcançar os objetivos propostos 

neste trabalho, foi realizada a pesquisa bibliográfica e foram consideradas como fontes livros, 

pesquisa via internet em busca de todos os anais do seminário “O LAZER EM DEBATE” 

como também participação do evento. Essa busca por fontes contribuiu para posterior análise 

sobre o que foi produzido a respeito do lazer para os idosos entre o ano 2000 a 2012. Ao 

analisar os trabalhos apresentados nos anais, observou-se que houve pesquisas, relatos de 

experiências e trabalhos de extensão, dessa forma notou-se que houve diversas ações de lazer 

abrangendo grande número de idosos, alguns destes trabalhos são contínuos outros, 

aconteceram somente no decorrer da pesquisa. Por fim, observou-se uma preocupação 

crescente no que tange a oferta do lazer para o público idoso e a preocupação também em se 

considerar este campo como um direito social e não mercadológico. Todavia percebe-se que o 

lazer é importante na vida das pessoas e pode proporcionar além de momentos de prazer e de 

diversão, uma melhor qualidade de vida e a socialização dentre outros fatores. Dessa forma, 

torna-se imprescindível que a população tenha conhecimento sobre esta prática, suas 

características e benefícios, procurando romper dessa forma, com os preconceitos e estigmas 

que ainda são presentes quando se fala em lazer. Espera-se então que este trabalho possa 

contribuir com argumentos e informações, que enriqueçam o trabalho dos profissionais que 

trabalham com esse campo do saber, que possam ampliar suas visões e aprimorarem seus 

conhecimentos no que se refere ao lazer dos idosos, que possam refletir mais sobre essa 

questão e sobre esse público que vem a cada dia mais conquistando um espaço significante 

necessitando de um olhar mais atento. 

 

PALAVRAS CHAVE: Lazer, Idoso, Qualidade de vida. 
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1.0- INTRODUÇÃO 

 

O lazer está presente não apenas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas 

também na Constituição Federal do Brasil de 1988, como consta no “Art. 6º São direitos 

sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição” (BRASIL, 1988). Sendo assim, é algo que faz parte da vida do ser 

humano por ser um requisito que não tem função somente de divertir alguém, vai além desta 

percepção, pois proporciona também alegria, prazer, sensação de bem-estar, melhor 

convivência social, desenvolvimento pessoal e social, entre outros aspectos e, enfim, contribui 

para a qualidade de vida das pessoas. 

Esse é um campo amplo, onde todos os componentes da população podem e devem 

usufruir, pois independe da idade sendo possível desfrutar de experiências de lazer para os 

mais diversos interesses e grupos sociais, de crianças até idosos. Essa última faixa etária, de 

acordo com as estatísticas, vem crescendo a cada dia devido ao aumento da expectativa de 

vida da população. 

Ao atingirem a terceira idade, ainda é comum, as pessoas serem afastadas do emprego 

e da vida ativa que levavam o que acarreta, muitas vezes, o distanciamento do convívio social. 

Tal distanciamento contribui para o desenvolvimento de sentimentos de desvalia e tristezas. 

Contudo, essa visão vem sendo transformada, um dos fatores que contribui para isso é o 

aumento da expectativa de vida. Isso exige uma demanda de maiores ações de lazer por parte 

dos governos e de estudos e pesquisas mais aprofundadas sobre essa temática.   

Existem diversos eventos relacionados ao lazer em nosso país, algumas iniciativas têm 

sido concretizadas de forma mais acadêmica, como por exemplo, a realização de dois 

encontros científicos sobre a temática. 

O primeiro é o “ENAREL” (Encontro Nacional de Recreação e Lazer), sendo este o 

maior evento em número de participantes da área no Brasil, o qual reúne profissionais, 

pesquisadores, professores e estudantes que atuam com Recreação e Lazer nas diversas áreas 

do conhecimento. 

O segundo é o seminário “O LAZER EM DEBATE”. Esse evento é organizado pelo 

Centro de Estudos do Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais (CELAR/UFMG), 

acontece anualmente desde o ano 2000 e suas primeiras edições ocorreram na cidade de Belo 

Horizonte. Esse seminário apresenta uma média de 200 participantes e já está em sua 
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13ªedição. Já teve a oportunidade de ser sediado em outros Estados brasileiros, como o Rio de 

Janeiro-UFRJ, São Paulo-USP e Natal, RN.  Em sua décima terceira edição retorna a Belo 

Horizonte. 

O seminário “O LAZER EM DEBATE”, é reconhecido nacionalmente como um 

importante evento científico relacionado à área do lazer traz as discussões a cada ano, novas 

temáticas, novas abordagens e convidados procedentes das mais distintas áreas do 

conhecimento. Neste, há diversas iniciativas de apresentação de trabalhos, projetos, mesa 

redonda, apresentação de pôster, que abordam o lazer nas mais variadas visões, entre elas, as 

discussões sobre lazer e idosos. 

Dessa forma, procurou-se por analisar as questões ligadas ao lazer e aos idosos, optou-

se no presente trabalho por se desenvolver uma pesquisa bibliográfica. Portanto, buscou-se 

compreender melhor tal questão e investigar as publicações orais relacionadas aos idosos que 

ocorreram no seminário “O LAZER EM DEBATE”. 

Para a pesquisa que se propôs fazer, algumas questões foram pertinentes, entre elas: O 

que foi publicado nesse evento em relação ao lazer para idosos? Para analisar esta questão 

alguns critérios foram estabelecidos, que serão apresentados nos objetivos. 
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2.0- OBJETIVOS 

 

2.1- Geral 

Analisar as publicações do seminário “O LAZER EM DEBATE” relacionadas à temática dos 

idosos. 

 

2.2- Específicos 

 

 Procurar refletir sobre as possibilidades de intervenção do lazer para o público idoso. 

 Classificar os artigos encontrados nos anais. 

 Analisar a formação dos autores. 

 Compreender quais as concepções de lazer e de idosos  

 Discutir se a temática “lazer” está sendo considerada como um direito social ou como 

uma mercadoria. 
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3.0- JUSTIFICATIVA /RELEVÂNCIA 

 

O presente estudo se justificou devido à visibilidade e relevância que o referido 

seminário apresenta em âmbito nacional no campo do lazer, por ser um rico espaço para se 

pensar e refletir sobre a temática, além de ser, um evento que vem crescendo e se firmando 

como um marco na pesquisa no conhecimento e no intercâmbio, aspectos fundamentais para o 

desenvolvimento dos estudos do lazer. 

Como citado anteriormente, o expressivo crescimento demográfico da população idosa 

vem sendo acompanhado por novas demandas sociais, entre elas se encontra o lazer. Sabe-se 

da grande importância em oferecer melhores condições de vida para essa população. 

Nessa perspectiva, fez-se necessário um maior conhecimento a respeito dos idosos e 

das pesquisas e estudos de lazer voltados para tal população, com o propósito de lhes 

oferecerem uma vida mais autônoma e com melhores condições para enfrentarem essa fase, o 

que contribui para a elevação da autoestima, socialização, liberdade e sensação de bem estar.  

Ao se pensar nesta pesquisa considerou-se também a possibilidade desta, poder 

contribuir com o trabalho oferecido pelos profissionais envolvidos nesse ramo, que possa 

proporcionar informações eficientes quanto a esta demanda e importância do lazer na vida do 

ser humano. 
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4.0- METODOLOGIA 

 

Neste tópico, metodologia, procurou-se expor os caminhos que foram percorridos não 

só no levantamento de dados da pesquisa como também na forma de fazê-lo. 

Este trabalho se caracterizou como uma pesquisa bibliográfica com uma abordagem de 

caráter qualitativa. Portanto, não houve necessidade de ser enviado ao comitê de ética para 

aprovação do mesmo, pois, não houve coleta de dados que envolvesse diretamente o ser 

humano.  

De acordo com Gomes, Amaral (2005, p. 63): 

 
 [...] pesquisa bibliográfica consiste em realizar um trabalho de investigação, 

procurando analisar os resultados de experiências de pesquisa e as teorias que foram 

desenvolvidas por diferentes autores que possuem proximidade com o tema 

escolhido. 

Portanto, esta tem por finalidade compreender o que já foi escrito e publicado sobre 

determinado assunto, que pode ser encontrado em diversos meios como: livros, jornais, 

revistas, projetos dentre outros. 

 Em função de alcançar os objetivos propostos neste trabalho, foram consideradas 

como fontes bibliográficas livros, pesquisas via internet, em busca de todos os anais do 

seminário “O LAZER EM DEBATE”, como também participação no evento. Essa busca por 

fontes contribuiu para posterior análise sobre o que foi produzido a respeito do lazer para 

idosos referente ao ano 2000 a 2012.  

 Concluída essa investigação, verificou-se que houve diversos trabalhos apresentados 

em forma de pôster, apresentação oral, mesas temáticas, entre outros. Devido a este fato, este 

trabalho teve como foco somente as apresentações orais, ocorridas entre os anos de 2000 a 

2012. Nesta busca foram encontrados 14 textos, porém nos anos 2000, 2001 e 2010 não foram 

possíveis ter acesso às publicações; nos anos 2003, 2004 e 2005 não houve nenhuma 

apresentação oral relacionada à temática. A seguir serão listados a quantidade de trabalhos 

orais que foram apresentados por ano. 

  2002                  02 trabalhos; 

 2006                   01 trabalho; 

 2007                   01 trabalho; 

 2008                   03 trabalhos; 

 2009                   01 trabalho; 
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 2011                  02 trabalhos; 

 2012                  04 trabalhos; 

Percebe-se que apesar de não ser possível ter acesso a alguns anais, e em outros anos não 

ter nenhuma publicação referida à temática a ser analisada, percebe-se que houve um número 

significante de trabalhos com uma boa distribuição entre os anos ocorridos. 

Após essa coleta de dados, realizou-se uma leitura cautelosa desses documentos, em 

seguida foram realizadas sínteses dos mesmos para uma melhor compreensão, logo, procedeu-

se a análise, a interpretação e a discussão dos dados. 
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5.0- REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A presente proposta de pesquisa procurou associar a temática do lazer com os estudos 

relacionados aos idosos. Sendo assim, tornou-se essencial uma discussão sobre essas áreas. 

Inicialmente, apresentar-se-á reflexões sobre os idosos e em seguida sobre o lazer. 

Assim, o processo de envelhecimento humano é um fenômeno que vêm ganhando 

espaços cada vez maiores no cenário nacional a cada ano. Esta afirmativa pode ser 

concretizada nas projeções do IBGE (2004) que será apresentada no gráfico a seguir: 

 

Este gráfico apresenta as projeções das alterações para sexo e idade do ano de 1980 a 

2050 no Brasil, proporcionando uma visão mais ampla das transformações que poderão 

ocorrer com o passar dos anos, na citação abaixo estas mudanças podem ser melhor 

visualizadas ao mencionar que: 
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A população aumentará aproximadamente 90 milhões de pessoas. Para 2050, 

46,3milhões serão menores de 15 anos de idade, 164,5 milhões estarão em idade 

potencialmente ativa, e 48,9 milhões com 65 anos ou mais de idade. Segundo a 

projeção, o Brasil continuará galgando anos de vida média de sua população, 

passando de 70,4 anos, em 2000, para 81,3 anos, em 2050. Em relação à 

fecundidade, o número médio de filhos por mulher diminuirá de 2,4 para 1,85,entre 

2000 e 2050. (IBGE, 2004 p. 24) 

 

Segundo o IBGE (2004), essas mudanças da estrutura etária, abordadas nas pirâmides, 

implicaram em uma menor demanda correspondentes às crianças e jovens, contudo 

necessitará de um aumento de atenção nos serviços e recursos voltados para adultos e idosos, 

demandas estas que visarão iniciativas para um melhor acolhimento desse grupo nos mais 

variados aspectos, a fim de assegurarem os direitos a eles reservados. 

Nesta perspectiva, foi criado o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) que destina a 

regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 

devido a este novo quadro da situação dos idosos, observou-se várias formas da sociedade 

lidar com o segmento da população, que dispõe das 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. 

Visto que o envelhecimento é considerado um processo complexo, e envolve diversos 

fatores simultâneos, que podem acarretar consequências em suas vidas, Matsudo (1997) apud 

Dias; Schwartz (2005, p. 02), considera que ao envelhecer: 

[...] acontece um fenômeno que se torna um ciclo vicioso, pois, à medida que a idade 

aumenta, o indivíduo torna-se menos ativo, suas capacidades físicas diminuem, 

começa a aparecer o sentimento da velhice, o qual, por sua vez pode causar estresse, 

depressão e levar a uma diminuição da atividade física e, consequentemente, á 

aparição de doenças crônicas, por si só contribuindo para o envelhecimento.  

 

Diante desta afirmativa nota-se a importância do envolvimento dos idosos com as 

atividades que proporcionem socialização e convívio mútuo entre estas atividades pode citar o 

lazer que vem sendo considerado algo muito importante e conquistando a cada dia o seu 

espaço no cotidiano das pessoas, isso por oferecer momentos de diversão, de descanso e de 

desenvolvimento pessoal e social discutida na literatura de Dumazedier (1976) apud Santana 

(2002). 

Nessa perspectiva, as pessoas escolhem as vivências que lhe propiciam prazer e que 

podem ser encontrados em diversos momentos como nas atividades lúdicas, que englobam 

jogos brinquedos, brincadeiras, dinâmicas, passeios, rodas de conversas, viagens, bailes para a 
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terceira idade, festas de ruas, enfim a uma grande variedade de oferta voltada a essa faixa 

etária. Baseado nessa perspectiva Dumazedier (1976, apud DIAS; SCHWARTZ, 2005, p. 03), 

este compreende o lazer como: 

Um conjunto de ocupações de bom grado que o indivíduo usa para repousar, para 

divertir-se, para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua 

participação voluntária ou suas capacidades criadoras, quando livre das obrigações 

profissionais, familiares ou sociais, sendo, portanto uma atividade de livre escolha, 

liberatória, desinteressada e sem fins lucrativos. 

 

 

Sendo assim, o crescimento da população idosa está associado a um aumento na 

procura por atividades de lazer, principalmente após a aposentadoria, com o intuito de se 

divertir e ocupar seu tempo livre destinando-o ao bem-estar.  

É dever do poder público, preocupar-se com uma política que priorize ações que 

estimule e beneficie o idoso, nos segmentos da cultura, lazer, esporte e educação, 

tendo como meta a promoção da cidadania na terceira idade, preparando-os para 

uma maturidade e vida feliz e ainda, proporcionar uma maior integração entre os 

idosos, oferecendo oportunidades do descobrimento de mais fontes de satisfação de 

vida, através do entretenimento e do lazer, motivando-os ao convívio social, 

descobrindo valores e estimulando-os a uma melhor qualidade de vida [...]. (DIAS; 

SCHWARTZ, 2005, p. 03). 

 

No entanto, a representação social de lazer para pessoas da terceira idade apresenta 

características próprias que a distingue da representação de outros grupos sociais devido à 

realidade e a especificidade a qual se encontra realidade esta que vem carregada de 

estereótipos advindos da sociedade e fatores físicos limitantes.  

Contudo, o lazer pode ser uma forma de tentar amenizar esses fatores negativos que 

circundam o idoso como um todo, podendo amenizar os declínios e consequências do 

processo de envelhecimento, tentando elevar a autoestima e melhorando sua qualidade de 

vida. 

No Brasil, quando se pensa em “lazer”, em geral as associações mais frequentes a 

esta palavra são “tempo livre”, “prazer” e “liberdade”. Essas interpretações podem 

indicar que o lazer é uma esfera da vida humana oposta ao trabalho produtivo, que, 

em nosso contexto, normalmente é entendido como algo penoso e como uma 

obrigação cansativa. Assim, o lazer costuma ser visualizado mais como uma 

possibilidade de fuga ou alívio das tensões verificadas no dia a dia. (GOMES, 

PINHEIRO, LACERDA, 2010, p. 13). 

 

 

Ao enfocar o lazer por este ângulo, podemos restringi-lo a passatempo e distrações 

que, apesar de serem interessantes, podem ser alvos de propostas que têm como intenção 
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desviar a nossa atenção de questões sociais, culturais, econômicas e políticas que marcam a 

sociedade atual. 

No Brasil ainda há poucas iniciativas relacionadas a projetos de áreas de lazer para a 

terceira idade, ainda que de acordo com Rodrigues (2003, p. 03) a partir da constituição de 

1988, o lazer passou a ser direito de todos os cidadãos brasileiros e uma das obrigações do 

Estado, nota- se que o acesso da população aos ambientes de lazer ainda está longe do que se 

considera ideal. 

 Mas devido ao aumento da expectativa de vida da população, essa realidade aos 

poucos vem sendo modificada, pois o aumento da longevidade vem requisitando políticas e 

programas sociais voltados à qualidade de vida, incluindo o âmbito do lazer, com intuito de 

repensar questões que envolvam o usufruto do tempo livre dessa população. 

O envelhecimento proporciona limites maiores ao indivíduo, mas não significa que o 

idoso não possa usufruir de tudo em sua vida: trabalho, sexo, vida social e lazer (DIAS; 

SCHWARTZ, 2005), mas para que isso aconteça é necessário ampliar a visão deles, é de 

suma importância que conheçam e tenham noção dos benefícios que poderão ser alcançados.  

Para que o indivíduo ao envelhecer tenha convencimento e compreensão do seu 

isolamento, Debert, apud Rodrigues (2003, p.1), diz que: 

Se alguém não é ativo, não está envolvido em programas de rejuvenescimento, se 

vive a velhice no isolamento e na doença é porque não teve o comportamento 

adequado ao longo da vida, recusou a adoção de formas de consumo e estilos de 

vida adequados [...]. 

 

Sabe-se que a adaptação nesta fase é a maior dificuldade encontrada por eles, existem 

várias causas relacionadas a essa dificuldade, como os estereótipos, formas de agir, de se 

comunicar enfim, são obstáculos que antes de tudo precisam ser superados e esclarecidos, 

mostrando que apesar da idade eles podem e devem tentar levar uma vida ativa. 

O lazer nos últimos anos tem sido considerado o tempo livre do homem, momento em 

que as pessoas podem desfrutar prazeres, tranquilidade e descanso. Portanto, o lazer deve ser 

um momento em que, o indivíduo se empenha em algo que escolhe que lhe proporcione 

prazer, tais prazeres podem ser encontrados nas atividades lúdicas através do lazer.  

De acordo com Marcellino (2001) apud Rodrigues (2003, p. 01), os bens e serviços de 

lazer não são acessíveis a todos os idosos, “existem barreiras inter e intra classes sociais, 

formando um todo inibidor que dificulta o acesso ao lazer não só quantitativamente mais 

qualitativamente”. Existem diversas barreiras que impossibilitam o acesso do idoso ao lazer 

como fator econômico, acesso ao espaço de lazer, a questão da oferta, condições de saúde, o 
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ambiente o qual está inserido, as vivências e oportunidades que tiveram ao longo da vida, 

todos esses fatores se constituem em barreiras que impossibilitem sua prática ou a perda 

gradual do hábito do lazer. 

Porém, a demanda da oferta do lazer ainda é muito restrita para os idosos, muitas 

vezes são oferecidas pelas entidades particulares, o que beneficia somente aqueles que tenham 

um poder aquisitivo maior e que tenham facilidade de se deslocar até o local de oferta dessas 

atividades. 

Para a maioria dos idosos, que sobrevive com a aposentadoria de um salário mínimo e 

tem vários gastos com problemas de saúde, compras de remédios, alimentação entre outros, a 

possibilidade de vivências no âmbito do lazer torna-se mais restrita.  

Dessa forma, ampliam-se as diferenças sociais e de possibilidades de vivência do lazer 

entre as pessoas, o que acaba por deixar a margem os menos favorecidos e consequentemente 

gerando a exclusão de uma parte significativa da sociedade (RODRIGUES, 2003). 

Devido ao acesso insuficiente dos idosos ao espaço de lazer e o desconhecimento da 

importância e os benefícios que o mesmo pode lhes oferecer, abrir possibilidades de acesso é 

fundamental, uma vez que, por meio das experiências do lazer o idoso aprenderá a gostar 

tanto dessa prática como de si mesmo. Mas para isso é necessário que se minimizem as 

barreiras de acesso, com ações concretas o que é imprescindível para que a população idosa 

usufrua dos benefícios do lazer, como garante Rodrigues (2003). 

Matos (2006) apud Mendes (2009, p. 361) destaca em seu trabalho que “o significado 

do lúdico para os idosos revela contribuições da ludicidade para estes”. Tais contribuições 

compreendem prazer, equilíbrio emocional, socialização, desenvolvimento social e autonomia 

sobre seus pensamentos. 

Para Marcellino (1983) apud Dias, Schwartz (2005, p.05): 

É importante que as atividades de lazer procurem atender as pessoas em seu todo, 

sendo necessário, portanto, que os indivíduos conheçam atividades que satisfaçam 

vários interesses, sejam estimulados a participar e recebam um mínimo de 

orientação que lhes permitam a opção caracterizadora do lazer.  

 

Assim sendo, as pessoas terão a oportunidade de vivenciar novas experiências fora do 

lar como os programas de lazer e programas para a terceira idade se distraindo, se 

sociabilizando e aprendendo novas formas de entretenimento. Esses espaços possibilitam que 

uma experiência inovadora possa ser vivida coletivamente. Nela é explorada a busca de auto 

expressão e a exploração de identidades como afirma Debert (1999) apud Rodrigues (2003),. 
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Em relação a essa nova concepção e a essa nova fase da vida Debert (1999) apud 

Rodrigues (2003),  afirma o seguinte: 

[...] agora são também apresentados como ativos, capazes de oferecer respostas 

criativas a um conjunto de mudanças sociais, reciclando identidades anteriores, 

desenvolvendo novas formas de sociabilidade e de lazer, redefinindo as relações 

com a família e os parentes. 

 

 

Ainda nesse contexto, Debert (1999) apud Rodrigues (2003), afirma que na atualidade 

o envelhecimento assume novas designações como a nova juventude, a idade do lazer em que 

deixa de ser um momento de descanso e recolhimento para tornar-se um período de lazer, 

mantendo-se ativo e adotando novas formas de comportamentos frente à sociedade. 

Cabe destacar que os idosos da atualidade tiveram uma infância bem diferente, onde as 

brincadeiras eram outras como: amarelinha, pião e cantigas de rodas. Porém, com o avanço 

tecnológico essas vivências foram transformadas, outras preservadas na sua origem, portanto 

todas têm uma história e de alguma forma estão inseridas no contexto cultural da sociedade. 

Segundo Pinho, Gomes (2004, p. 320),  

 
[...] a memória é uma das formas de sobrevivência do passado, tanto individual 

quanto social. Ao passar por determinadas experiências, os indivíduos desenvolvem 

diferentes percepções que são construídas a partir de suas próprias escolhas, modos 

de ver e vivenciar aquele momento. Ao mesmo tempo, as lembranças carregam 

influências de representações, conceitos, preconceitos, construções estéticas, 

políticas e ideológicas do tempo passado e deste tempo que é hoje. 

 

  Nesse contexto, destaca-se a importância de se conhecer as práticas de lazer dos 

idosos quando eram jovens, nota-se a grande variedade de práticas de lazer que eram 

recorrentes em outros tempos, como passeios em carros de boi, uma vez que uma parcela 

significativa deles viveu no interior. Procurando assim, conhecer as realidades vividas por 

eles e as lembranças que tem da infância como os tipos de brincadeiras e o que faziam para 

ocupar seu tempo livre.  

Segundo Santana (2002, p. 165) as formas de lazer variam com o tempo, existem 

diferentes vivências que cada grupo experimenta e vive no seu dia a dia. 

Levando em conta que sobre os idosos pesa um forte preconceito social, que foram 

socializados num contexto em que as formas de lazer existentes já não existem mais 

ou estão bastante modificadas, a sociedade brasileira passou por transformações nos 

últimos 50 anos que influenciaram em todas as instâncias da vida e que o idoso tem 

uma quantidade de tempo maior para se dedicarem ao lazer, pergunta-se: qual a 

representação social de lazer das pessoas da terceira idade? 
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Devido à transformação, percebe-se que na atualidade surgiram diversas formas de 

vivenciar o lazer, mas em se tratando da população idosa, é necessário que haja reeducação 

dos mesmos quanto a este aspecto. 

Ao alcançarem à terceira idade, muitos se sentem deprimidos, desesperançosos e 

abandonados. O lazer pode contribuir para que estas pessoas possam ter mais sentido pela 

vida, resgatando sua autoestima. 

Segundo Moragas (1977), citada por Santana (2002, p. 171) “o lazer não pode 

transformar- se num ópio do povo, mas deve proporcionar uma oportunidade de realização 

pessoal livre, numa determinada sociedade de massa, condicionadora de tantos aspectos do 

viver coletivo”. 

Ao praticarem atividades de lazer, os idosos desfrutam da oportunidade de vencerem 

seus temores por meio da ludicidade, porém, para isso é de extrema importância que o 

indivíduo tenha interesse e sinta prazer na atividade vivenciada. 

 Diante dessa fundamentação, serão apresentados em seguida uma síntese dos artigos 

selecionados no seminário “O Lazer em Debate” como o objetivo de expor brevemente as 

opiniões dos autores. 
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6.0- SÍNTESES DOS ARTIGOS 

 

 

Apresentar-se-á neste capítulo uma síntese de cada artigo relacionado com a temática; 

lazer e idosos encontrados nos anais do seminário “O Lazer em Debate” entre os anos de 2000 

a 2012. Explicita-se que este abordará as ideias principais contidas nos trabalhos, com o 

intuito de contribuir para uma compreensão maior da pesquisa que foi desenvolvida. Neste 

sentido as mesmas serão apresentadas seguindo uma sequência cronológica. 

O artigo “O LAZER E SUA REPRESENTAÇÃO SOCIAL NA TERCEIRA IDADE”, 

de autoria de Santana (2002), se refere a uma pesquisa de campo ocorrida com pessoas da 

terceira idade do SESC de Belo Horizonte. Teve como objetivo analisar a representação social 

de lazer das pessoas da terceira idade. 

O autor baseia-se na concepção de lazer proposta por Dumazedier (1976). Além disso, 

ele explicita as funções dessa área, ou seja, o descanso; o divertimento e o desenvolvimento 

pessoal e social dos participantes. Estas funções têm como objetivo diferenciar o lazer das 

obrigações e atividades cotidianas. 

Segundo Santana (2002), as maneiras de vivenciar o lazer vêm variando com o passar 

dos tempos, as formas vividas nos dias atuais são diferentes das tidas há 50 anos. Atualmente 

surge a questão do lazer como indústria, onde são criados uma série de produtos a serem 

consumidos que contribuem com a vivências de lazer. 

Nesta pesquisa foram realizadas 18 entrevistas seguindo um roteiro estruturado com 

idosos participantes de um grupo de convivência ligado ao SESC de Belo Horizonte, onde 

foram gravadas durante três dias rotineiros de atividades no local, onde os idosos se reuniam e 

depois essas gravações foram transcritas. 

Dentre os resultados obtidos, as atividades executadas compreendem a ginástica, o 

teatro, o coral, a yoga e a dança. Vários idosos participavam de uma ou mais atividades ou até 

mesmo de outro grupo de convivência. Os relatos encontrados demonstraram que o fato de 

saírem de casa, já era considerado uma forma de lazer para muitos deles. De acordo com os 

mesmos, esta mudança se produz pela evolução da representação do lazer principalmente para 

a população idosa que é estigmatizada.  

Para Santana (2002), a ideia de velhice ainda se constitui como um problema, pois os 

idosos ainda são considerados um fardo para a sociedade, isso faz com que se sintam 
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deprimidos, abandonados e desesperançosos. Desta forma, o lazer poderá contribuir para a 

superação dessas dificuldades uma vez que nestes grupos eles se socializam, experimentam 

coisas novas que contribuem para dar mais sentido à vida.  

Para o autor, as atividades desempenhadas pelo SESC têm grande influência na vida 

dos participantes por ser um dos únicos momentos de lazer para suas vidas. Para os idosos, o 

fator econômico ainda é um empecilho para a prática do lazer, os mesmos sugerem que 

poderia ter um investimento maior por parte do governo para que as atividades possam ser 

executadas com maior êxito. 

Conclui-se que a prática do lazer pode contribuir para superar as barreiras impostas 

pela sociedade, como o machismo, o excesso de trabalho, o cuidado com os filhos e outras 

questões.  

Dessa forma, o autor considera que se deve educar as pessoas para o lazer e finaliza 

seu texto destacando a importância de avançar tanto em quantidade quanto na qualidade do 

lazer para as diferentes faixas etárias. 

O artigo “TERCEIRA IDADE, LUDICIDADE E DANÇA: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES” de autoria de Pinto, et al.(2002), faz algumas considerações sobre a 

dança como forma de expressão, comunicação e a possibilidade da ludicidade na terceira 

idade. 

Segundo os autores, através da dança é possível adquirir o sentido do prazer, da 

liberdade, da convivência social, dentre outras. Para a terceira idade este componente poderá 

contribuir para superação de algumas limitações impostas pela sociedade e a forma de 

pensamentos próprio com relação à idade, fatores estes que intimidam os mesmos de se 

expressarem de forma espontânea. 

Trata de um projeto de extensão que tem como foco o “Programa de Dança 

Experimental” que ocorre desde 2000. Segundo Pinto, et al.(2002), este projeto tem como 

objetivo incentivar a criação de possibilidades corporais expressivas e não simplesmente gerar 

prazer em sua prática e tão pouco reproduzir coreografias. Dessa forma, o projeto busca 

estimular a criatividade, o diálogo e a participação coletiva procurando superar os conflitos 

existentes. 

Nesse projeto os idosos têm a autonomia para experimentarem livremente as variadas 

formas de expressão corporal. De acordo com os autores alguns são atraídos pelo desafio de 

vencer seus limites ou mesmo pela oportunidade de vivenciar algo que antes não o faziam.  
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Para os autores, a dança se apresenta como um momento de experiências corporais 

onde é possível a manifestação da ludicidade. Possibilitando o prazer de experimentar as 

descobertas tanto em nível de movimentos quanto ao nível de percepções. 

Os autores concluem o artigo mencionando a intenção de prosseguir com este trabalho 

com uma posterior análise dos dados coletados na expectativa de aprofundar mais em suas 

vivências e experiências perante a proposta do projeto. 

O artigo “EXPERIÊNCIAS DE LAZER DE UM GRUPO DE IDOSOS”, de autoria de 

Gomes, Pinto (2006), teve como finalidade identificar e analisar o que os idosos que 

participam de um projeto de extensão universitária entendem por lazer através de quais 

atividades o vivenciam e alguns fatores que interferem na efetivação de suas experiências. 

De acordo com os autores o envelhecimento vem tornando uma preocupação para 

vários grupos e instituições, uma vez que o crescimento demográfico necessita de novas 

demandas sociais, em diversas áreas como: saúde, nutrição, serviço social, lazer, dentre 

outros.  

Nas palavras dos autores, o lazer é uma demanda que se encontra presente na 

declaração dos direitos humanos e no estatuto do idoso, onde se configura como um direito 

social de todo cidadão brasileiro. 

Gomes, Pinto (2006), mencionam que o Brasil, por ser um país em desenvolvimento, 

ainda carece de várias iniciativas de estudos e pesquisas neste campo, para uma intervenção 

mais eficaz junto a esta população. Os autores discorrem que para uma contribuição ativa e 

concreta na oferta do lazer para os idosos é imprescindível compreender a relação dos 

mesmos com o lazer.  

Trata-se de um estudo exploratório qualitativo/quantitativo, caracterizado pela 

combinação da pesquisa bibliográfica com um trabalho de campo junto aos participantes de 

um projeto de extensão universitária que atende aproximadamente 200 idosos, porém destes 

somente 151 participaram de forma voluntária para a amostra.  

As atividades propostas compreendem a ginástica, a dança, o esporte, o alongamento e 

relaxamento, passeios, excursões e festas, procurando promover a melhora das qualidades 

físicas para a independência, além de ampliar a interação social dos envolvidos.  

Os dados foram coletados através de um questionário com questões abertas e fechadas, 

pelo fato de esquecimento de algumas atividades de lazer foi recomendada uma lista com 40 

atividades para facilitar as lembranças de algumas práticas. 

Dentre os resultados obtidos, os autores constataram que estas pessoas desempenham 

um papel social importante, indicando que este grupo possui uma vida ativa e são dotados de 
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responsabilidades como os afazeres domésticos, trabalho voluntário, trabalho formal ou 

informal. 

Os autores observaram que houve dificuldades dos idosos em elaborarem as respostas 

e formularem conceitos sobre o lazer, que provavelmente não havia sido traduzido em 

palavras pelos mesmos. Deste modo compreenderam que o lazer para este grupo possui 

significados bastante diversificados, mas que acaba assumindo funções de descanso, de 

divertimento e de socialização, discutida na literatura de Dumazedier (1976). 

Em relação às atividades mais praticadas por este grupo, algumas podem ser 

destacadas, como: frequência a grupo de convivência, assistir televisão, bater papo e viajar. 

Houve também atividades de lazer apreciadas, mas não praticadas como dançar, viajar, 

praticar atividades físicas dentre outras, por motivos de problemas de saúde, falta de 

companhia, falta de dinheiro e crença de que algumas experiências de lazer são impróprias à 

idade avançada. 

Segundo os autores, para aumentar a participação dos idosos em atividades de lazer é 

necessário esforços mútuos da sociedade conscientizando-os quanto às informações sobre esta 

prática em sua cidade para que possam vivenciá-las, mas para isso torna-se imprescindível 

que os eventos sejam divulgados com mais precisão, levando em conta os benefícios que ele 

pode proporcionar na vida do praticante. 

Por fim, os autores citam para que para haver evolução deste grupo social no âmbito 

do lazer é necessário que o Estado assuma seu papel pela implementação de políticas públicas 

de lazer, atentando para que o mesmo não seja visto somente como mercadoria de consumo. 

O artigo “IDOSOS, ATIVIDADE CORPORAIS, (RE) SIGNIFICAÇÃO DE VIDA: 

BUSCANDO RELAÇÕES DE PROXIMIDADE ATRAVÉS DOS ESTUDOS DO LAZER”. 

De autoria de Gomes (2007), faz se uma reflexão sobre as práticas corporais vivenciadas por 

idosos, com a intenção de estudar e entender como o lazer pode auxiliar no processo de 

alegria, prazer, felicidade podendo ser entendido como sentido de (nova) vida. 

A pesquisa foi realizada com dois grupos, o primeiro é o da terceira idade de José 

Anchieta na Serra/ES que oferece atividades como a ginástica, brincadeiras, e trabalhos 

manuais e o segundo o Ministério da Melhor Idade em Cariacica/ES oferecendo aulas de 

ginástica. A coleta de dados aconteceu com observação dos participantes no período de seis 

meses com entrevistas, registro em diário de campo, fotografias/filmagem, e por fim foi 

realizada uma análise documental das propostas de trabalhos institucionais. 
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Ambos os grupos têm como objetivo promover a socialização e minimizar a solidão e 

demais efeitos do envelhecimento como o stress, a depressão, a diminuição da capacidade 

física dentre outros. 

De acordo com a autora, o projeto buscará propiciar uma melhor compreensão do tema 

lazer para os idosos ressaltando a possibilidade de aumentar o sentimento de bem estar e 

contribuir para uma melhor qualidade de vida. A mesma considera a pesquisa relevante para 

os futuros profissionais da educação física, pois poderá contribuir para uma melhor 

compreensão e percepção das necessidades dos idosos. 

Após a coleta dos dados será realizada uma pesquisa de campo com os mesmos grupos 

de idosos, porém com menor número de participantes (120). Os pesquisadores frequentarão e 

participarão durante seis meses duas vezes por semana das atividades desenvolvidas com os 

grupos, e de evento externos como os passeios. 

A autora acredita que os achados dessa pesquisa poderão fornecer informações 

relevantes para as questões levantadas e fornecer elementos significativos que subsidiem a 

elaboração de propostas de trabalho com idosos. 

O artigo “LAZER E TERCEIRA IDADE: ESTUDO DE CASO DO 

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TIETÊ-SP, de autoria de Longo, Silva, Sampaio (2008), se refere exclusivamente à população 

idosa da cidade de Tietê, SP, desenvolvido junto ao grupo de terceira idade vinculada ao 

departamento da assistência social da prefeitura do município, sendo este o único local que 

propicia a possibilidade desta prática, tendo o propósito de estabelecer uma análise das 

dificuldades e capacidades dos mesmos pela busca do lazer. 

Segundo os autores, o lazer tem sido considerado uma das atividades mais importantes 

na atualidade, devido à industrialização e a criação das leis trabalhistas o que resulta no maior 

tempo livre para a realização de outras atividades.  

Dentre as diversas funções que o lazer pode proporcionar, destacam o 

desenvolvimento humano, bem estar físico e psíquico entre outros, podendo ser praticado por 

diversos grupos sociais.  

De acordo com os autores, o lazer ganha cada vez mais espaço entre os idosos, devido 

à representação deste no seu cotidiano, surgindo à importância de escolher e fornecer às 

práticas que são mais acessíveis a população idosa respeitando seus limites e capacidades, 

proporcionando bem estar e promovendo a socialização. 

Segundo Longo, Silva, Sampaio (2008, p. 02) o trabalho teve como objetivo: 
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  Analisar a prática do lazer em relação aos aspectos socioeconômicos, além de bem 

estar psicológico biológico e social. Avaliar a formação e constituição dos grupos da 

terceira idade inseridos nos projetos de lazer da Assistência Social de Tietê; estudar 

as atividades analisando se estas respeitam as limitações e estimulam a capacidade 

dos idosos; verificar se as atividades de lazer promovem a realização dos seus 

desejos e necessidades, resultando assim, em uma melhora na qualidade de vida 

destes cidadãos. 

 

 

 Trata se de uma pesquisa bibliográfica realizada no sistema de biblioteca da UNIMEP 

(Universidade Metodista de Piracicaba) e UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas), e 

uma pesquisa de campo que ocorreu por meio de questionário com perguntas fechadas. A 

pesquisa foi realizada com a amostra de 80 participantes de ambos os sexos escolhidos por 

conveniência dos pesquisadores. 

Em sua fundamentação teórica, os autores refletem que em tempos remotos a velhice 

foi considerada a fase mais gratificante na vida de um ser humano, eram mais respeitados e 

admirados pela sociedade, atualmente esta concepção se mantém, mas com o passar dos anos 

estão deixando de ser considerados somente como aquele que ao alcançar a terceira idade se 

recolhem do convívio social, passando a viver somente em prol de filhos, casa e netos 

tornando-se dependentes dos mesmos. 

Devido aos avanços de estudos na área da saúde, na geriatria e na gerontologia esta 

visão começa a ser transformada, pois segundo os autores este progresso juntamente com a 

infraestrutura adequada, saneamento básico, tecnologia, surgimento das leis trabalhistas, 

resultou em uma melhor qualidade e o prolongamento da vida.  

Os autores tomam como referência os dados do IBGE, onde consta que a estatística 

dos números de idosos no Brasil vem aumentando significativamente representando até então 

9,1% do total da população brasileira o que compreende 14,5 milhões de idosos, devido a este 

fato a sociedade em comum está se especializando em diversas áreas para melhor acolher esse 

grupo. 

Entre essas áreas se encontra o lazer, que na concepção dos autores é uma atividade 

que proporciona divertimento, desenvolvimento, e descanso. Relatam ainda que ONGs, 

empresas privadas e demais camadas de poder público, estão se mobilizando no que se refere 

à oferta de lazer para os mais variados grupos da sociedade. 

Baseado em Dumazedier (1973), os autores afirmam que diversos conteúdos podem 

ser pensados para os idosos e citam como exemplo o projeto em estudo, que oferece diversas 

atividades, cada uma se enquadra em um dos conteúdos culturais do lazer para as atividades 

físicas esportivas tem se como exemplo a ginástica, a hidroginástica, o vôlei, a dança; nas 

http://www.unimep.com.br/
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atividades manuais estão inseridas as aulas de artesanato; as viagens se encontram nas 

atividades turísticas de lazer; as oficinas de memória onde se encontram para conversar e 

trabalhar com atividades que os estimulem psicologicamente são classificadas como 

atividades sociais.  

Por fim os autores chegaram á conclusão que as atividades propostas alcançaram 

resultados benéficos nas vidas dos idosos, despertando o interesse desta população por estas 

práticas de lazer. Dentre os resultados uma grande porcentagem (57,5%), relatou que deveria 

ter um maior investimento na área da saúde para que possam ser mais saudáveis e praticar o 

lazer, e maioria consideram as atividades propostas pelo projeto como uma melhor forma de 

vivenciar o lazer. 

Os autores destacam a relevância de que o lazer seja visto como direito social e 

ressalta a importância de se ampliar os estudos na área do lazer e a formação de profissionais 

capacitados, para que o mesmo não seja visto como uma forma de gerar benefícios 

econômicos somente. 

Por fim, neste artigo, os autores realizaram o trabalho com o intuito de auxiliar o governo 

local para um aperfeiçoamento das práticas de lazer para a população idosa e uma 

compreensão para as possíveis barreiras encontradas por este grupo. 

O artigo “LAZER E VELHICE: CAMINHO PARA O ENVELHECIMENTO ATIVO”, 

de autoria de Viude et al. (2008), explicitam que alguns fatores contribuíram para o 

crescimento da população idosa como a diminuição das doenças infecto contagiosas, mas o 

aumento da longevidade contribuiu também para o avanço das doenças crônicas. Diante disso, 

os autores ressaltam a importância do surgimento das políticas públicas para esta população 

com objetivo de planejar e desenvolver ações para a promoção da saúde. 

O GAMIA (Grupo de Assistência Multidisciplinar ao Idoso Ambulatorial) do serviço 

de geriatria do hospital das clínicas da Universidade de São Paulo é composto pelos 

profissionais da área de enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina, fonoaudiologia, 

psicologia, serviço social, e terapia ocupacional, foram idealizados pelo professor doutor 

Wilson Jacob Filho que considera este trabalho como um conjunto de ações que interligadas 

contribuem para a promoção da saúde do idoso. 

Segundo os autores, com o aumento da expectativa de vida tornou-se necessário o 

desenvolvimento de medidas preventivas para evitar que com o aumento da população idosa 

não aumentasse de forma exorbitante o número de pessoas doentes, pois, consideram que 

quando há uma detecção da enfermidade precocemente e é devidamente tratada, minimiza 

sofrimentos posteriores, aumentando sua qualidade de vida.  
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No projeto são selecionados 30 idosos por ano para participarem, eles passam por um 

processo de triagem para depois participarem da seleção realizada por assistentes sociais e 

psicólogos, onde os critérios compreendem: idosos de ambos os sexos, com idade igual ou 

superior a 60 anos com capacidade de se locomoverem, se comunicarem além do interesse e 

compromisso em participar.  

Ao completarem um ano de atividade os participantes passam para o programa 

denominado Pós-GAMIA, neste além de terem acompanhamento médico, eles possuem a 

opção de frequentarem as atividades realizadas quinzenalmente. 

Viude et al. (2008) citam que o GAMIA tem como objetivo relatar experiências no 

desenvolvimento de uma atividade de lazer: o passeio, realizado duas vezes por ano 

juntamente com a população idosa, de um grupo de assistência multiprofissional, o passeio 

proporciona aos mesmos a convivência com colegas fora do ambiente hospitalar, promovendo 

a socialização entre os mesmos.  

Segundo os autores, no início do projeto as atividades aconteciam na região de São 

Paulo, eram passeios de baixos custos e de fácil acesso, como visitas a museus, zoológicos, 

piqueniques em parques, com caminhadas e atividades físicas; e com o surgimento de locais 

especializados para receber o público idoso esses passeios foram sendo ampliados. 

Antes de ser colocado em prática, o GAMIA reúne os participantes para discutirem o 

objetivo do passeio, a preparação, a organização e a definição do local. Um dos pontos 

interessantes deste grupo é o companheirismo. Dessa forma, aquele que não pode arcar com 

os gastos do passeio é auxiliado por outros com melhores condições financeiras. 

Em sua fundamentação teórica, os autores refletem que com a velhice e aposentadoria 

os idosos tendem a se afastar do convívio social, tornando-se importante estimular o idoso a 

se relacionar e informá-los quanto os seus direitos e deveres.  

Segundo os autores, existe uma preocupação em auxiliar o idoso em perceber, utilizar 

e reconhecer o seu tempo livre, com atividades que represente o aspecto lúdico na vida dos 

envolvidos, pois o mesmo proporciona bem estar físico, psíquico e social, ajustando a 

construção de novos valores em sua vida, uma vez que para muitos o lazer não era parte 

constituinte em suas vidas. 

Por fim, os autores relatam a importância do passeio, visto que os mesmos têm uma 

vivência na qual talvez nunca tivessem vivenciado e que pelo simples fato de sair de casa e ir 

para um local diferente longe do convívio familiar se torna benéfico em suas vidas, nestes 

passeios eles apresentam maior liberdade de expressão e autonomia para suas escolhas. 



28 

Portanto pode se concluir que os objetivos propostos pelo GAMIA são concretizados, 

os autores mencionam que a presença do lazer nas vidas dessas pessoas é muito importante 

para um envelhecimento ativo. 

O artigo “ENVELHECIMENTO, LAZER EM INSTITUIÇÕES DE LONGA 

PERMANÊNCIA”, de autoria de Santana, et al. (2008), aborda o envelhecimento como uma 

fase da vida que envolve mudanças em seu cotidiano, abrangendo tensões do mundo 

contemporâneo, conflitos, experiências angústias, modo de viver e outros. 

No envelhecimento o lazer possui uma ligação com a saúde, no que se refere à 

manutenção da capacidade funcional e aspecto físico. As mudanças ocorridas no processo de 

envelhecimento refletem no dia-dia dos idosos da sociedade. 

Segundo os autores, a idade por si só não é um fator determinante para ir morar em um 

asilo, mas há outros fatores que interferem neste processo como manutenção ou perda da 

autonomia e da independência, situação econômica desfavorável do idoso e o descaso de 

algumas famílias. 

Os autores afirmam que a inserção em uma instituição de longa permanência, exige 

uma demanda de adaptação e aceitação por parte do idoso, acarretando mudanças nas relações 

sociais, na saúde e em seu estado emocional, delimitando sua autonomia e a independência 

por estarem à mercê das normas impostas pela instituição.  

Portanto, este trabalho teve como objetivo analisar o envelhecimento, abordando a 

temática do lazer, tentando relacioná-los ao processo de institucionalização de idosos e o 

trabalho dos acadêmicos de educação física na instituição “Lar dos Velhinhos” da cidade de 

Viçosa MG, instituição filantrópica e assistencial, constituída na forma de associação civil 

sem fins lucrativos, com a proposta de acolher idosos com idade mínima de 60 anos, 

atendendo 31 pessoas de ambos os sexos. 

Os autores consideram que o envelhecimento possui múltiplas dimensões, que abrange 

questões sociais, políticas, culturais e econômicas. Tornando-se relevante uma vez que nos 

países em desenvolvimento como o Brasil necessita de um olhar mais cauteloso, pois a 

mesma vem aumentando significativamente de acordo como a OMS (Organização Mundial da 

Saúde 2005). 

Nesta perspectiva o envelhecimento precisa ser entendido como um processo e não 

como fim no aspecto fisiológico, psicológico e social. 

 Segundo, Santana, et al. (2008), o preconceito com relação aos idosos ainda é algo 

que precisa ser superado, uma vez que eles apresentam desejos e necessidades como qualquer 

outra pessoa. Então, pode-se afirmar que a possibilidade de uma pessoa ter vida ativa, ser 
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independente e ter autonomia para realizar suas atividades diárias são fatores positivos que 

elevam sua autoestima e sua auto avaliação. 

O aumento do envelhecimento é acompanhado por demandas de serviços e alterações 

na forma de compreender e auxiliar a convivência dos mesmos na sociedade. 

Segundo os autores, os asilos são ambientes inadequados e inapropriados às 

necessidades de um idoso, por oferecer simplesmente tratamento básico de saúde, como 

alimentação, higiene e serviço social, este espaço interfere nas relações interpessoais, 

contudo, ainda é um lugar muito solicitado pela sociedade. Precisando ser visto como 

possibilidade de atendimento qualificado e digno para os que nele residem, consideram ainda 

que cabe à família, o Estado e a sociedade assegurarem a cidadania e a dignidade do idoso, 

além do bem estar e direito a vida. 

Os autores relatam que a instituição Lar dos Velhinhos, apresenta sua estrutura física 

inadequada para atender o público idoso. O que contraria a portaria de nº 810, de 22 de 

setembro de 1989 que diz que para funcionar as casas de repouso necessita estar em condições 

ideais de padrões para o funcionamento. Devido a questões financeiras da instituição, as 

atividades e fisioterapia, lazer, atividade física dentre outras são administradas pela própria 

diretoria, desta forma a mesma não garante o oferecimento contínuo das atividades 

programadas. 

As atividades de lazer realizadas pelos indivíduos proporcionam aprendizado nas 

mudanças de valores, porém, dependem do contexto social e histórico de cada pessoa, que 

talvez não tinham condições financeiras para frequentarem lugares onde haviam 

desenvolvidas estas atividades. Neste contexto os autores refletem a importância de tratarem o 

lazer como direito social que está vinculado ao tempo, espaço, e manifestações culturais, 

dessa forma o lazer não se limita somente ao tempo livre, pois promove a qualidade de vida e 

modifica as relações sociais. 

Nesta perspectiva os autores fundamentam na implementação de atividades de lazer no 

cotidiano dos internos do Lar dos Velhinhos, o programa conta com a participação de cinco 

estagiárias, a participação era livre e espontânea, foram realizadas cinco vezes por semana 

com duração de duas horas diárias com atividades manuais, expressivas, artesanais, dança, 

teatro entre outros. 

Através da observação/participante notou-se que o contato entre os idosos eram 

mínimos ou até mesmo nem se conheciam o projeto proporcionou a integração dos mesmos. 

As atividades propostas e vivenciadas pelos idosos foram muito eficazes, ocasionaram 

resultados positivos na vida dos envolvidos. Os autores ressaltam a importância da inserção 
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da prática do lazer na vida dos idosos institucionalizado e que o mesmo colabora para uma 

vida mais feliz e saudável destes. 

O artigo “PRÁTICAS CORPORAIS COM IDOSOS E (RE) SIGNIFICAÇÃO DE 

VIDA: RELAÇÕES DE PROXIMIDADE ATRAVÉS DOS ESTUDOS DO LAZER” de 

autoria de Mendes (2009) discorre sobre o crescimento da população idosa que se produz 

devido à melhora no estilo de vida, saúde, alimentação e prática de atividade física, o que 

favorece o envelhecer de maneira saudável. Devido a este crescimento as entidades 

governamentais e particulares estão buscando estratégias como programas e projetos para 

aderir a esta realidade em diversos espaços, como praças, centros comunitários, academias e 

outros. 

Nesta reflexão a autora levanta algumas questões: se as atividades corporais praticadas 

pelos idosos em programas de atividades que priorizam as vivências na perspectiva do lazer 

geram prazer suficientemente para a sua permanência nos grupos? Se este tipo de prazer (re) 

significa a vida e ajuda no envelhecimento? Qual a relação de causa-efeito que se estabelece 

entre o permanecer nos grupos e construir bom relacionamento com o envelhecimento? 

Neste sentido o trabalho teve como objetivo compreender o papel das atividades 

corporais em um possível processo de comportamento emocional dos idosos e entender como 

as atividades corporais auxiliam em uma (re) significação da alegria, da felicidade, do prazer, 

fazendo com que os idosos permaneçam nos projetos que fomentam esse processo, 

possibilitando uma melhor convivência com o envelhecimento, buscando identificar as 

possíveis transformações emocionais durante sua permanência no projeto. 

Antes que o trabalho fosse colocado em prática, foi realizada uma fundamentação 

teórica que deram sustentação as discursões futuras. Em seguida foi realizado um estudo de 

campo com cerca de 400 idosos no projeto, cada aula tendo em média 30 participantes de 

ambos os sexos que frequentavam o Centro de Vivências de Maria Ortiz em Vitória com foco 

nas aulas de congo, teatro e dança escolhidas por apresentarem um caráter do lazer. 

A autora frequentou o ambiente durante três meses, com visita de duas a quatro vezes 

na semana, neste período foi realizada a coleta de dados com intuito de responder as questões 

colocadas, sua coleta de dados se deu por observação descritiva da aula citadas, registro em 

diário de campo, fotografias e filmagens. Em seguida foram feitas entrevistas 

semiestruturadas com dez indivíduos, selecionados de acordo com o tempo de participação no 

projeto, faixa etária e assiduidade. Por fim foi realizada uma pesquisa documental no que diz 

respeito à proposta da instituição.  
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A mesma acredita que esta pesquisa poderá contribuir para uma melhor percepção dos 

profissionais da área do oferecimento de atividades lúdicas adequadas aos idosos e que os 

mesmos tenham um embasamento maior sobre melhores escolhas que devem ser tomadas 

para tentar suprir as expectativas e necessidades dos idosos. 

Segundo a autora o lazer compreende a vivência pessoal, liberdade de escolha, 

motivação, onde suas experiências são renovadas e recriadas a todo o momento, 

possibilitando uma satisfação ao praticante. Motivo este, que a mesma acredita que desperta 

certo interesse do idoso pela procura de atividades de lazer na tentativa de ocupar seu tempo 

disponível. 

Mendes (2009) cita que as atividades lúdicas geram equilíbrio emocional, 

desenvolvimento social, autonomia sobre seus atos, pensamentos e prazer pela vida, aspectos 

estes favoráveis a melhor qualidade de vida, contemplando aspectos social, emocional e 

motivacional, podendo contribuir para um envelhecimento bem sucedido. A autora ressalta a 

importância em compreender que as práticas corporais como lazer pode auxiliar no 

envelhecimento saudável o que não significa um retardo no envelhecimento, mas passar por 

ele com uma melhor qualidade de vida. 

Percebe se que quando começam a participar do grupo, os participantes relatam as 

mudanças que ocorrem em suas vidas, muitas vezes mudanças emocionais, á capacidade de 

socialização com o lazer. Conforme a autora essas mudanças refletem não só no interior de 

cada participante e sim em toda sua vida, e que estas práticas auxiliam nos aspectos 

emocionais, e também na readaptação para que a velhice deixa de ser vista como uma ideia 

negativa, o sentimento da velhice pode continuar, entretanto com satisfação e orgulho, sendo 

estes fatores motivacionais em suas vidas. Neste sentido os objetivos propostos pelo Centro 

de Vivências são claramente alcançados pelos participantes. 

O artigo PROGRAMA VEM DANÇAR POLÍTICA DE LAZER PARA O IDOSO 

DA CIDADE DE SÃO PAULO, de autoria de Cardoso, Silva (2011), relata que o 

envelhecimento da população idosa brasileira apontada pelo IBGE vem aumentando de forma 

significativa, carecendo também da necessidade de implementação de políticas públicas para 

atender esta faixa etária. 

Neste trabalho as autoras tem como foco o trabalho desenvolvido pela SEME 

(Secretária Municipal de Esporte, Lazer e Recreação) que visa novas parcerias para 

desenvolver políticas públicas de esporte e lazer para o Estado de São Paulo, investindo em 

formação de atletas dentre outros.  
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Para o público idoso as atividades de lazer são promovidas pelo CGPE (Coordenadoria 

de Gestão das Políticas Públicas e Programas de Esporte e Lazer) que visam à promoção da 

saúde, socialização, melhora da autoestima entre outros. Acontece prioritariamente nos clubes 

escolas, podendo ocorrer em outros locais, às atividades propostas pelo projeto correspondem 

às atividades físicas, esportivas, culturais de lazer e recreação, dentre estas atividades são 

destacadas para o público idoso as seguintes: rua de lazer, super férias, concurso miss e mister 

idosos, idoso na brinquedoteca, programa vem dançar e vários outros. 

Neste sentido o trabalho teve como objetivo compartilhar com a comunidade 

científica, e formalizar a existência do Programa “Vem Dançar” que faz parte da política de 

lazer da cidade de São Paulo, que tem como objetivo oferecer oportunidades de convívio 

social, alegria, bem estar físico e psicológico, possibilitando uma melhor qualidade de vida. 

De acordo com as autoras no Brasil a” Dança “tomou novos rumos, nos dias atuais 

sendo prescritas por médicos como forma de terapia, trata se de uma arte antiga que depende 

apenas do corpo, e da vitalidade humana para cumprir sua função de expressar corporalmente 

as emoções, possibilitando o fortalecimento dos membros e a diminuição de quedas, enfim 

quanto mais se pratica maior a contribuição para o equilíbrio do organismo. 

O Programa Vem Dançar teve início no ano de 2000 por duas professoras de educação 

física com o apoio da equipe técnica da SEME/lazer que realizou o primeiro baile de carnaval 

da Terceira Idade, no Círculo Militar que veio se aperfeiçoando e ainda ocorre até os dias 

atuais abordando diversos temas, atraindo cada vez mais este público, contando com mais de 

800 pessoas por baile. 

Segundo Cardoso, Silva (2011), o baile temático é a principal atividade desenvolvida 

mensalmente e conta com inúmeras parcerias para a realização, o CGPE tem a função de 

entrar com os parceiros para a organização da infraestrutura, todos os procedimentos são 

realizados com muita cautela, para satisfazer os usuários do programa. 

De acordo com as autoras para avaliar o nível de satisfação dos participantes 

envolvidos no baile a equipe técnica do CGPE, elaborou um questionário para uma amostra 

de 33 participantes, para optarem a respeito da equipe técnica, a infraestrutura do salão, o 

transporte oferecido e a banda que havia tocado. Os resultados obtidos foram positivos o que 

se conclui segundo as autoras que estes demonstram a qualidade e reconhecimento deste 

programa. Citando apenas a questão do repertório musical que sugeriram adequá-lo melhor. 

Por fim Cardoso, Silva (2011), verificaram que existe uma participação de um grande 

número de idosos neste programa. O resultado positivo de política pública que beneficia os 

idosos supera desafios devido o apoio da SEME e dos demais parceiros, sem gasto financeiro 
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para os idosos, procurando garantir a população idosa o direito a eles reservados com 

qualidade procurando contribuir para sua saúde. 

O artigo O LAZER DE CUIDADORAS DE IDOSOS EM UM GRUPO DE 

CONVIVÊNCIA, de autoria de Moura, Silveira (2011), trata se de um relato de experiência 

de um grupo de convivência do município de Belo Horizonte-MG. Elas abordam que com o 

envelhecimento da população, surge a preocupação e a necessidade de proporcionar meios 

que contribuem para conscientização da utilização do seu tempo disponível. 

De acordo com as autoras em países desenvolvidos as propostas de políticas públicas 

para os idosos se encontram em estágios mais elevados estando preparados para atender este 

público dando suporte aos cuidadores de idosos. 

Neste trabalho as autoras pesquisaram vários estudos realizados onde os resultados 

encontrados mostraram que a maioria das cuidadoras de idosos compreendem parentes, 

esposas, filhos e noras que também são idosos o que limita a vida ativa, restringindo somente 

aos afazeres do domicílio e no cuidado com o idoso. 

Neste sentido este trabalho teve como objetivo apresentar e discutir um programa de 

incentivo ao autocuidado com atividades de lazer para os idosos, inclusive para as cuidadoras, 

esta proposta foi oferecida por instituição pública de Belo Horizonte MG, realizada pelo 

CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), as atividades aconteciam semanalmente 

desde 2000, e o número de participantes aumentou gradativamente, surgindo também à 

demanda de atendimento a idosas que cuida de outros idosos familiares, representando para 

este público a oportunidade de sair da rotina, amenizar o desgaste físico e psicológico. 

Cada turma era composta por média de quarenta idosos com idade de 60 anos, de 

ambos os sexos, prevalecendo o sexo feminino, sendo que o sexo masculino não vivenciou a 

experiência de cuidar de um idoso, o que pode ser justificado pelo fato das mulheres 

exercerem o papel de prestar cuidados. Este programa era contínuo e ao final de cada ano 

realizava se uma auto avaliação, onde expressaram o sentido da participação no programa. 

Diante dos relatos dos participantes em relação às dificuldades encontradas ao cuidar 

do idoso como resistência, dificuldade de locomoção, tensões familiares e redução do tempo 

para prática do lazer, diante deste cenário foram criadas estratégias que contribuíssem e 

incentivasse o autocuidado e uma melhor qualidade de vida, dentre as atividades destacam: 

aula abordando temas como cuidados posturais, adequação para o autocuidado e incentivo a 

experiência de lazer de acordo com seus interesses, as estratégias utilizadas foram dinâmica 

de grupo, exposição oral, relaxamento, vivências corporais entre outras. As autoras também 

explicitam que o idoso reconhece a importância do lazer nesta fase da vida, embora muitas 
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vezes não tenham meios para exercê-lo, tornando importante o ato de motivá-los a 

participarem das práticas de atividades. Sendo assim com a participação assídua no programa 

mais dispostos se tornam em relação ação do cuidar. 

As autoras concluem o relato citando a importância de conscientizar o idoso em 

participar de programas voltados para o lazer em grupos de convivência, uma vez que auxilia 

o melhor convívio fora do domicílio. E relata a necessidade de haver projetos contínuos que 

auxiliem na redução de doenças do cuidador, tornando se necessário o surgimento de políticas 

públicas voltadas para estas famílias, com intuito de educá-los sobre os benefícios que 

poderão ser alcançados com as práticas de lazer. 

O artigo “OS ESPAÇOS PARA A PRÁTICA DE LAZER DO IDOSO 

INSTITUCIONALIZADOS”, de autoria de Moura, Souza (2012), apresenta uma pesquisa 

sobre o lazer em 15 ILPIs (Instituição de longa Permanência para Idosos) filantrópicas de 

Belo Horizonte-MG, que geralmente são bastante heterogênicas no que diz respeito à equipe 

administrativa, com relação aos recursos financeiros, parcerias e convênios, constituição dos 

espaços físicos internos e externos da moradia coletiva. 

Segundo as autoras a prática de lazer é benéfica na vida de idosos que queiram ter uma 

vida social mais ativa, práticas estas que abrem oportunidade aos residentes do ILPIs, 

contribuindo para a sua saúde física e psicológica.  

 Para a realização destas práticas o espaço físico é considerado um fator importante, e 

na ILPIs este espaço consiste em pátios, salas, quartos e etc. Relatando ainda que devido o 

envelhecimento populacional aumenta a demanda de qualificação para este público no âmbito 

do lazer. 

 Nesta perspectiva as autoras têm por objetivo analisar os espaços físicos das ILPIs e 

verificar como os coordenadores percebem os espaços para promover as práticas de lazer aos 

residentes, e a relação destas instituições com o lazer oferecido na cidade.  

Trata-se de uma pesquisa de campo onde foram entrevistados quinze coordenadores de 

ILPIs individualmente, mediante as dez perguntas sobre a prática de lazer oferecida e espaços 

físicos. Estes relataram que as atividades de lazer oferecidas são visitas a museus, zoológico, 

shows musicais, passeios dentre outros que ocorrem com pouca frequência, devido aos 

espaços próximos às instituições; foram relatados que há pouco ou nenhum espaço adequado 

para as práticas, principalmente para os idosos com dificuldade de locomoção. 

As autoras acreditam que a interação com os bairros, da cidade são necessários à vida 

dos idosos o que contribui para uma melhor qualidade de vida. Portanto as mesmas acreditam 

ser necessário um maior investimento na área do lazer como espaços de qualidade, 
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equipamentos e valorização do mesmo para a promoção da qualidade de vida, em relação a 

contato externo é importante minimizar as barreiras que dificultam estas práticas, como 

transporte, segurança acessibilidade aos espaços físicos dentre outros. Assim faz se necessário 

o entendimento das instituições de longa permanência, como local de acolhimento que 

necessita de um olhar cauteloso que atenda a necessidades e mudanças na população. 

O artigo GRUPO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS EM BELO HORIZONTE 

ACESSIBILIDADE, INFRAESTRUTURA, SATISFAÇÃO, de autoria de Dias, Souza 

(2012), procurou discutir dados referentes à infraestrutura de Grupos de Convivência (GCs) 

tradicionais da cidade de Belo Horizonte MG, os GCs surgiu no Brasil em 1960, isto é na 

época em que o envelhecimento populacional foi descoberto e investigado. Estes funcionam 

em lugar determinado apresentando características próprias de acordo com as demandas da 

população acolhida procurando preencher o tempo livre dos idosos. 

De acordo com as autoras o lazer é um direito do idoso como consta no estatuto, desta 

forma é importante pesquisar como os espaços destinados a oferta do lazer ao idoso tem 

funcionado, como se originam e o que oferecem a este público, no entanto as mesmas 

realizaram a pesquisa para verificar a situação atual de três grupos de convivência. 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 12 participantes atuais e 12 

egressos, as entrevistas foram gravadas com emprego no caderno de campo a fim de registrar 

informações complementares. Houve diversos relatos dos idosos relacionados ao problema de 

pesquisa relatando que as atividades vivenciadas no GCs são relevantes: como ginástica, 

bingo, baile passeios e etc., mas que poderiam ser acrescentadas outras práticas de lazer como 

forró e hidroginástica. 

Neste sentido as autoras destacam a importância dos participantes apresentarem suas 

críticas, sugestões, anseios para o aperfeiçoamento e mobilizações de entidades 

governamentais como segurança, equipamentos para a prática e um local adequado, para que 

seja dada a continuidade aos GCs. 

Por fim as autoras considera a importância de ampliar as possibilidades de prática de 

lazer para esta população que contribui para a sua qualidade de vida, propondo novas e 

experiências e convivências. 

O artigo O PROJETO DE EXTENSÃO COM OS IDOSOS: POSSIBILIDADE PARA 

SE COMPREENDER O LAZER COMO UM DIREITO SOCIAL, de autoria Reis, Viana, 

Serejo (2012), refere se a um projeto de extensão desenvolvido em dois asilos, lugar este 

isolado marcado por carência de visitas aos residentes, da cidade do Vale do Jequitinhonha, 
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MG, com 60 participantes ao todo, realizados três vezes por semana, um dia em cada asilo, e 

o outro dia com elaboração das atividades. 

Segundo os autores o projeto tem como finalidade oferecer atividades lúdicas, inter-

relação, e o respeito mútuo, estimulando a criatividade, autoestima, humor e a socialização. 

Reis, Viana, Serejo (2012), mencionam que o projeto ocorreu em março de 2010 a 

fevereiro de 2011, o motivo da implantação deste projeto no local foi devido à ausência de 

atividades de lazer para os idosos, e despertar a sensibilização dos acadêmicos a promover o 

lazer para os asilos da cidade, desenvolvendo ações para propiciar a vivência e o bem-estar 

dos anciãos, as atividades desenvolvidas tiveram como foco o direito social, além do lúdico 

promovendo o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo. 

As atividades foram promovidas respeitando as limitações físicas dos envolvidos 

sendo realizadas em pátios, refeitório e quartos, os idosos eram estimulados a participar das 

atividades, mas de livre e espontânea vontade. 

Tornou-se necessário a compreensão, reconhecimento, e vivência do lazer, tais 

experiências contribuíram para o bem-estar do idoso, muitas vezes de baixo ou mesmo sem 

recurso financeiro, nesta perspectiva o acesso ao lazer deve ser considerado como direito 

social, neste sentido os autores defendem a necessidade de haver políticas públicas de lazer, 

que sensibiliza a população sobre os direitos da prática do lazer. 

Nesta pesquisa os autores observaram que houve grande interesse dos idosos em 

participar das atividades, principalmente as manuais. Houve algumas dificuldades encontradas 

no decorrer do projeto como a diminuição da capacidade motora. 

Por fim os autores relatam que as experiências foram gratificantes e que os objetivos 

propostos pelo grupo foram alcançados, pois os idosos demonstraram alegria, interesse e 

participação, no fim do projeto eles relataram que se sentiam mais motivados. 

O artigo PASTORAL DA PESSOA IDOSA EM CAMARAGIBE/PE SOB A 

PERSPECTIVA DO LAZER, TURISMO E QUALIDADE DE VIDA, autoria de Gomes, 

Xavier (2012), trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, a coleta baseou-se em 

entrevistas, revisão bibliográfica exploratória e pesquisa documental, procurando identificar 

como eram os hábitos de lazer e turismo das pessoas entrevistadas assim como eram as ações 

públicas no município de Camaragibe para o público da terceira idade. 

De acordo com os autores o crescimento da expectativa de vida aumentou nos últimos 

anos para 73,1 anos, sendo estes dados constatados no censo 2010 e no Brasil o direito ao 

envelhecimento com qualidade de vida está disposto no estatuto do idoso. Sendo assim a 
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prática de lazer e turismo proporciona a esta faixa etária descontração, bem estar e a busca 

pelos estudos de lazer vem aumentando. 

Portanto o trabalho teve como objetivo avaliar como as atividades de lazer e de 

turismo podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos idosos atendidos pela 

pastoral de pessoa idosa de Camaragibe/PE. 

Os autores relatam a importância do lazer que é um fenômeno abrangente e que vem 

ganhando cada dia mais espaço na sociedade, sejam elas nas dimensões sociais, políticas, 

culturais e psicológicas, e que o turismo envolve movimento, planejamento, decisão, 

organização de ações. 

A Pastoral da Pessoa Idosa foi fundada em 2004, mas foi iniciada em Camaragibe no 

ano de 2010, após um processo de treinamento de líderes voluntários, que fazem 

acompanhamento das pessoas idosas por meio de visitas domiciliares, encontros e 

organização de rede de solidariedade nas comunidades, além disso, a pastoral ajuda na busca 

do respeito mútuo e colaborando na implementação do estatuto do idoso, trata de uma 

instituição sem fins lucrativos que busca promover a qualidade de vida dos idosos atendendo 

pessoas com idade de 60 anos ou mais composta por mulheres. 

Os autores observaram que havia grande interesse dos idosos sobre o lazer e o turismo 

afirmando ter melhoras na qualidade de vida, e uma melhor compreensão nesta fase da vida, 

destacando a importância de levar em consideração o envelhecimento da população brasileira 

uma vez que o lazer e o turismo contribuem para geração da qualidade de vida e o bem estar 

dos mesmos, garantindo oportunidades, preservação da saúde física, mental, moral, intelectual 

e social. 

Pretendeu-se proporcionar aos leitores por meio destas sínteses uma melhor 

compreensão para a discussão dos dados que serão apresentados a seguir, ressaltando a 

relevância destes para a fundamentação do que se refere à oferta do lazer para idoso. 
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7.0- DISCUSSÕES DOS DADOS 

 

Nesta pesquisa, conforme explicado na metodologia, optou-se por avaliar somente os 

trabalhos apresentados oralmente. Durante a fase de coleta dos dados foram encontrados 14 

textos relacionados ao objeto de estudo desta pesquisa. Esses trabalhos foram lidos, 

resumidos, fichados e discutidos.  

Os mesmos foram analisados tendo como eixo norteador alguns critérios, entre eles: a 

classificação dos artigos encontrados, ou seja, se os mesmos se referiam a pesquisas 

desenvolvidas a projetos de extensão, a relatos de experiências ou outros; buscou-se discutir a 

formação dos autores, a fim de compreender quem são esses atores e a quais áreas de estudos 

estão vinculadas; buscou-se, também, compreender quais as concepções de lazer e de idosos 

presentes nesses textos; além disso, discutiu-se a abordagem desses artigos tratou essas 

temáticas, lazer e idosos, como um direito social ou como uma mercadoria. 

 As discussões sobre esses aspectos contribuirão para ampliar as compreensões e visões 

das relações entre os idosos e o campo do lazer.  

 Dessa forma, apresentar-se-á, inicialmente, as questões referentes aos artigos 

encontrados nos anais, buscar-se-á discutir as quais ações os mesmos se referem, ou seja, são 

trabalhos relacionados com a extensão, com a pesquisa ou outros. 

 

 

7.1-Projetos de extensão e pesquisas 

 

 

Na busca pela compreensão dos trabalhos apresentados, evidencia-se que 12 deles se 

referem às pesquisas desenvolvidas. Explica-se que a maioria dessas pesquisas se remetem a 

ações extensionistas desenvolvidas, e 02 se referem a relatos de experiência de projetos de 

extensão. Acredita-se que o baixo número de relatos de experiência, apresentados nos artigos, 

ocorreu devido à possibilidade dessas ações serem apresentadas em forma de pôster. 

Percebeu-se que a grande maioria dos textos pesquisados foram voltados para ação de 

extensão, isto pode ser explicado pelo fato de os mesmos estarem vinculados à comunidade e 

posteriormente foram realizados pesquisas, com o foco nestas ações. 
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Conforme citado na metodologia, neste trabalho, optou-se em analisar os textos das 

apresentações orais, com a finalidade de compreender as discussões sobre os trabalhos que 

são desenvolvidos com os idosos e para os idosos, a importância destes na vida desse grupo e 

os locais onde ocorrem. 

A seguir serão apresentados pequenos tópicos sobre os textos, que possuem ligação 

com os objetivos propostos, para que tenham melhor compreensão e esclarecimento sobre os 

critérios abordados, pois, uma visão mais abrangente já foi apresentada no capítulo de 

resumos dos mesmos.  

Percebe-se nos textos analisados que eles se referem a discussões e pesquisas sobre 

ações realizadas com os idosos. Quanto aos projetos explicitados, esses compreendem 02 

Grupos de Convivências, 01 Programa de Dança Experimental, 03 Projetos de Extensão 

universitária, 04 pesquisas de campo, 01 Programa Vem Dançar, 02 partes de dissertações de 

mestrado e em 01 texto não ouve nenhum projeto envolvido.  

Os projetos ocorriam em diversos locais como praças, clubes, centros comunitários, 

academias, instituições de longa permanência e outros. Dentre as atividades propostas 

compreenderam a ginástica, a dança, os passeios (parques e zoológicos), as viagens, as 

atividades artesanais dentre outras. Gomes (2007) considera os projetos como uma forma de 

propiciar uma melhor compreensão do tema lazer para os idosos ressaltando a possibilidade 

de aumentar o sentimento de bem estar e contribuir para uma melhor qualidade de vida.  

Nessa concepção, Moura, Silveira (2011) propuseram trabalhos de grupos de 

convivência para idosos, inclusive para aqueles que tinham como função cuidar de outros 

idosos familiares, como uma maneira de auxiliar o melhor convívio fora do domicílio. Dentre 

as atividades destacam: aulas abordando temas como cuidados posturais, adequação para o 

autocuidado e incentivo a experiência de lazer de acordo com seus interesses, as estratégias 

utilizadas foram dinâmica de grupo, exposição oral, relaxamento, vivências corporais e outras. 

As autoras relatam que, para os cuidadores de idosos, o lazer pode estabelecer funções 

importantes de valores e significados, promovendo descanso, divertimento, o 

desenvolvimento social e pessoal. 

Contudo Dias, Souza (2012), consideram a importância de ampliar as possibilidades 

de prática de lazer para os frequentadores do grupo de convivência, pois este poderá 

contribuir para a sua qualidade de vida, propondo novas experiências e convivências aos 

mesmos. 

Em outro projeto Pinto et al. (2002), descrevem que os trabalhos desenvolvidos no 

programa de dança experimental, procurou-se incentivar a criação de possibilidades corporais 
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expressivas e não simplesmente gerar prazer em sua prática e tão pouco reproduzir 

coreografias. Dessa forma, o projeto busca estimular a criatividade, o diálogo e a participação 

coletiva procurando superar os conflitos existentes. 

Para Gomes, Pinto (2006), que desenvolveram uma pesquisa sobre um projeto de 

extensão universitária, que propunha atividades como a ginástica, a dança, o esporte, o 

alongamento, o relaxamento, os passeios, as excursões e as festas. Segundo esses autores, 

procurava-se promover a melhora das qualidades físicas para a independência, além de 

ampliar a interação social dos envolvidos. 

Nessa pesquisa, objetivou-se identificar e analisar o que os idosos que participavam do 

projeto entendiam por lazer, através de quais atividades o vivenciavam e alguns fatores que 

interferiam na efetivação de suas experiências. 

Ao concluírem a pesquisa, Gomes, Pinto (2006) observaram que houve dificuldades 

dos idosos em elaborarem as respostas e formularem conceitos sobre o lazer, neste contexto, 

os autores mencionam que, esse termo poderia não ter sido traduzido em palavras pelos 

mesmos.  

Nesta perspectiva Marcellino (2000), apud Longo, Silva, Sampaio (2008 p.03), 

destaca que: 

O lazer é uma atividade que propicia ao ser humano divertimento, desenvolvimento 

e descanso, resultando em uma sensação de bem estar físico, psíquico e social, por 

isso essa atividade se torna muito procurada por todos, a fim de que, possa oferecer 

um tempo diversificado daquele relacionado ao cotidiano do trabalho, da família e 

das demais responsabilidades sociais. 

 

 

Deste modo, compreenderam que o lazer para este grupo possui significados bastante 

diversificados, mas que acaba assumindo funções de descanso, de divertimento e de 

socialização, discutida na literatura de Dumazedier (1973). Para Gomes, Pinto (2006), o lazer 

proporciona aos idosos a recuperação do seu lugar no processo social uma vez que com o 

envelhecimento os vínculos com a sociedade são enfraquecidos. 

Em outro texto analisado, Longo, Silva, Sampaio (2008, p. 02), explicitam que seu 

trabalho teve como objetivo os seguintes fatores:  

 

  Analisar a prática do lazer em relação aos aspectos socioeconômicos, além de 

bem estar psicológico, biológico e social. Avaliar a formação e constituição dos 

grupos da terceira idade inseridos nos projetos de lazer da Assistência Social de 

Tietê; estudar as atividades analisando se estas respeitam as limitações e estimulam 

a capacidade dos idosos; verificar se as atividades de lazer promovem a realização 

dos seus desejos e necessidades, resultando assim, em uma melhora na qualidade de 

vida destes cidadãos. 
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Nesse trabalho, os autores observaram que as atividades propostas, como a ginástica, a 

hidroginástica, o vôlei, a dança; as atividades manuais, dentre outras, alcançaram resultados 

benéficos nas vidas dos idosos, despertando o interesse desta população por estas práticas de 

lazer. No decorrer da análise, esses pesquisadores relataram a importância do lazer no 

cotidiano dos idosos, uma vez que estes se mostraram dispostos em participar das ações 

desenvolvidas. 

Já Reis, Viana, Serejo (2012), em seu projeto de extensão universitária ocorrido em 

instituições de longa permanência, explicitaram que o trabalho realizado teve como finalidade 

propiciar experiências lúdicas que contribuíssem para o desenvolvimento do respeito mútuo, 

estimulando a criatividade, a autoestima, o humor e a socialização. Observaram que houve 

grande interesse dos idosos em participar das ações propostas, que englobavam em sua 

maioria as atividades manuais dos conteúdos culturais do lazer e que os objetivos propostos 

foram alcançados. 

Com relação aos passeios e viagens, Viude et al. (2008), destacam um ponto 

interessante, o companheirismo e a ajuda mútua, uma vez que aqueles que não possuíam 

condições financeiras para arcarem com os gastos do passeio, estes eram beneficiados pelos 

colegas com melhores condições financeiras. 

Para Santana et al. (2008), as atividades de lazer no cotidiano dos internos do Lar dos 

Velhinhos, onde a participação era livre e espontânea, com atividades manuais, expressivas, 

artesanais, dança teatro, entre outros. Por fim, os autores perceberam que as ações 

desenvolvidas podem proporcionar uma aproximação dos internos, neste sentido destaca a 

relevância de inserção de práticas de lazer com idosos institucionalizados. 

Nas palavras de Moura, Souza (2012), sua pesquisa teve por objetivo analisar os 

espaços físicos das ILPIs (Instituição de Longa Permanência para Idosos) e verificar como os 

coordenadores percebem os espaços para promoverem as práticas de lazer aos residentes, e a 

relação destas instituições com o lazer oferecido na cidade.  Consideraram que há uma 

carência de investimento em espaços físicos adequados na ILPIs. Além disso, perceberam a 

necessidade de equipamentos que propiciem à prática do lazer com os idosos. 

Sendo assim Dias, Souza (2012), procuraram pesquisar como os espaços destinados a 

oferta do lazer ao idoso têm funcionado, como se originam e o que oferecem a este público, os 

mesmos abordaram a necessidade de ampliação dos programas e aperfeiçoamento dos 

profissionais dedicados à oferta de lazer para os idosos. 
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Em sua ação Gomes (2007), desenvolveu várias reflexões sobre as práticas corporais 

vivenciadas por idosos, com a intensão de estudar e entender como o lazer pode auxiliar no 

processo de alegria, prazer, felicidade podendo ser entendido como sentido de (nova) vida.  

Já Mendes (2009), compreende o papel das atividades corporais como um possível 

processo de comportamento emocional dos idosos, procurou entender como as atividades 

corporais auxiliam em uma (re) significação da alegria, da felicidade, do prazer, fazendo com 

que estes permaneçam nos projetos, uma vez que essas ações possibilitam uma melhor 

convivência com o envelhecimento e identificou as possíveis transformações emocionais 

durante sua permanência nos mesmos. 

Neste sentido Cardoso, Silva (2011) no desenvolver do programa Vem Dançar 

destinado ao público idoso, ofereceram oportunidades de convívio social, bem estar físico e 

psicológico, onde são integrados a uma nova consciência sobre sua saúde por meio da dança, 

os autores explicitam que a dança é considerada uma das artes mais antigas e que não 

necessita de materiais para que ocorra, depende apenas do corpo e da vitalidade humana para 

realizar expressões de sentimentos e experiências. 

Por fim Longo, Silva, Sampaio (2008), destacaram a importância em auxiliar o 

governo local para um aperfeiçoamento das práticas de lazer para a população idosa, e uma 

compreensão para as possíveis barreiras encontradas por este grupo, que nas palavras de 

Marcellino (2001), apud Longo, Silva, Sampaio (2008, p. 04), considera: 

 

[...] importante destacar que muitas organizações têm buscado pensar e tratar o lazer 

como um direito de todos, embora muitas dificuldades ainda existam como a 

questão econômica, de saúde, o preconceito, entre outras, que acabam por formar 

barreiras dificultando o acesso do idoso e das demais pessoas ao lazer [...]. 

 

Além dessas barreiras, percebe-se que no decorrer dos projetos foram encontradas 

outras dificuldades como a diminuição da capacidade motora (REIS, VIANA, SEREJO, 

2012). O que pode ser considerado um fator relevante em alguns projetos que às vezes não 

são realizados com maior êxito. 

Esses projetos envolveram grande quantidade de idosos nos trabalhos desenvolvidos, e 

sua importância têm significado na vida dos mesmos, alguns são contínuos, outros ocorreram 

somente durante a fase da pesquisa, não tendo prosseguimento posteriormente. Santana et al. 

(2008), observou a carência da oferta das atividades de lazer para os idosos em instituições de 

longa permanência e quando tinham, estas eram propostas por pessoas que não tiveram a 

devida qualificação e que não davam continuidade ao projeto. 
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Para Moura, Silveira (2011) é importante o surgimento de políticas públicas, com 

intuito de educar sobre os benefícios que poderão ser alcançados com as práticas de lazer na 

terceira idade. No artigo 3º do Estatuto do Idoso consta que: 

 
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar 

ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 

2003, p. 151). 

 

 

 Visto que o Estatuto foi elaborado para visar à garantia dos direitos da população idosa 

que se encontra em evidência na atualidade, pode-se dizer que o estatuto pode ser considerado 

como um grande avanço em prol dos mesmos. Contudo, percebe-se que ainda há muito para 

ser colocado em prática, torna-se necessário, então, que os profissionais e órgãos 

governamentais ofereçam condições para que os idosos tenham opções de escolher e 

praticarem o que realmente gostam no que compete ao lazer para que tenham acessibilidade, 

contribuindo para sua satisfação e realização.  

 Percebe-se que em todos esses projetos houve um grande número de idosos envolvidos 

e os autores destacam a relevância destas ações no cotidiano dos idosos, que necessita de um 

olhar mais cauteloso, uma vez que em todos os artigos foram explicitados a importância e os 

benefícios que o lazer pode proporcionar a população. 

 Em relação aos espaços alguns autores mencionados relataram a necessidade de 

espaços adequados para a promoção das atividades, proporcionando um espaço seguro para a 

vivência da prática, uma vez que alguns possuem certas dificuldades para se locomoverem. 

 Enfim, nota-se que os idosos envolvidos tinham interesse, gosto pela prática e 

relatavam a importância dos benefícios proporcionados pelas vivências. 

 

 

7.2-Formação dos autores 

 

Como o lazer é uma área multidisciplinar e, consequentemente, abrange diversos 

campos de estudo, procurou-se observar a formação dos autores envolvidos nos artigos, e 

buscar compreender as contribuições desse campo para os diversos ramos de conhecimento. 

Dessa forma, a figura que se segue apresentará um resumo dessas formações: 
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Ao se contabilizar a formação desses autores, aponta-se que 24 deles pertencem ao 

campo da Educação Física e 22 a outras áreas do saber. Dessa forma, compreende-se o lazer 

como um campo multidisciplinar, onde abrange diversas áreas de estudos e conhecimentos.  

Souza, Isayama (2006) compreendem que o lazer, como área de estudos, tem recebido 

crescente atenção nos últimos anos no Brasil. Diversas áreas do conhecimento têm se 

interessado pelos estudos e pela produção de conhecimentos sobre o tema. Importante 

ressaltar que todas as áreas contribuem com a discussão da temática de acordo com a sua 

especificidade e com olhares diversificados. 

 

Percebe-se que há diversas áreas de conhecimento que se interessam pelo lazer, entre 

elas a Educação Física que tem ocupado uma posição cada vez mais significativa, por 

trabalhar com os movimentos corporais também é um campo importante no que incumbe a 

oferta do lazer em suas múltiplas ações. 

Gomes (2004) apud Sousa, Isayama (2006), destaca um grande desenvolvimento 

científico do lazer a partir da década de 80, nesse contexto, os grupos de pesquisa 

relacionados à Educação Física tem se destacado. Várias instituições de ensino criaram grupos 

de pesquisa e estudos que vêm ampliando o olhar sobre o tema não somente na Educação 

Física, mas contribuindo para o desenvolvimento do lazer em outras áreas de conhecimento. 

Dessa forma, observou-se, então, uma crescente mobilização e sensibilização de 

diversos profissionais voltados à questão da oferta do lazer para os idosos, o que é bastante 

positivo uma vez que atualmente esta população vem aumentando cada vez mais, crescendo 

também as demandas, no aspecto físico e social. 
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FIGURA 1: Formação dos autores
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7.3-Concepções de lazer  

 

Na busca pela compreensão dos significados atribuídos ao lazer, pode-se perceber que 

em seis dos textos analisados foi utilizado à concepção adotada por Joffre Dumazedier, 

evidencia-se que em um desses trabalhos utilizou-se também a concepção de Nelson Carvalho 

Marcellino, portanto em 08 textos não foi abordado nenhuma concepção de lazer. 

Segundo Santana (2002), os elementos utilizados por Dumazedier, para caracterizar o 

lazer, encontram se em toda a sociedade, mas é na sociedade moderna que ele se desenvolveu 

e ocupou o atual espaço. Desta forma, um dos estudiosos que deram fundamentação para o 

lazer, o considera como: 

Um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, 

seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou ainda para 

desenvolver sua formação desinteressada, sua participação social voluntária, ou sua 

livre capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações 

profissionais, familiares e sociais. (DUMAZEDIER, 1973, p. 34).  

 

Dumazedier era um sociólogo francês estudioso do lazer que faleceu em 2002, este é 

considerado um dos pioneiros nas pesquisas da área e referência mundial no que se refere a 

este campo do saber. 

 Para Camargo (2001), Joffre Dumazedier é o principal inspirador dos estudos 

relacionados ao lazer no Brasil, com a publicação de suas obras, tornou-se fonte de pesquisa 

para outros estudiosos. 

Segundo Santana (2002), o conceito de lazer elaborado por Dumazedier (1976) é 

importante, pois não é a atividade em si que define a concepção de lazer, mas sua função pode 

variar de acordo com o papel que desempenha, desta forma, o lazer não pode ser 

compreendido somente pelo conteúdo da execução, ou seja, não é a atividade em si que 

distingue o lazer, pois, uma mesma atividade pode representar lazer para uma pessoa e para 

outra não. Neste sentido Marcellino (1996) exemplifica a pescaria, pois para algumas pessoas, 

pescar compreende uma oportunidade de vivenciar o lazer, mas, já para o pescador que 

necessita desse meio para o seu sustento isso não ocorre. 

Para Viude et al. (2008), o idoso carece de assistência para elaborar o significado do 

lazer em sua vida, uma vez que para muitos o lazer não fazia parte do seu cotidiano, Mendes 

(2009) acrescenta que uma das características do lazer é a liberdade de escolha, a 

independência e experiências sociais. 
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Conforme Cardoso, Silva (2011 p.03), “a fundamentação teórica adotada na 

construção da política de Lazer da SEME tem inspiração em Dumazedier (1976) [...]”. Para 

desenvolver o conjunto de ocupações adotado pelo mesmo, a SEME promove Programas 

regulares com participação efetiva para o público idoso. Contudo este programa proporciona 

diversas atividades de lazer e atividade física procurando contribuir para os aspectos 

fisiológicos e psicológicos. 

Com o passar dos anos, outros autores também despertaram seus interesses aos 

estudos no âmbito do lazer, atualmente, vários se tornaram referência e suas obras também 

são utilizadas pelas pessoas que se propõem a estudar essa temática. 

Entre esses pesquisadores, podemos citar o sociólogo brasileiro Nelson Carvalho 

Marcellino, que estudou a obra de Dumazedier e que também é muito reconhecido e citado 

nacionalmente como um grande estudioso que contribuiu para as discussões no campo de 

estudos do lazer. Marcellino possui vários livros publicados sobre a temática e algumas de 

suas obras são relevantes para a compreensão da área. Com relação à concepção de lazer 

desse autor, ele explicita que: 

O lazer é entendido, portanto, como a cultura, compreendida em seu sentido mais 

amplo, vivenciada no tempo disponível. É fundamental como traço definidor, o 

caráter ‘desinteressado’ dessa vivência. Ou seja, não se busca, pelo menos 

basicamente, outra recompensa além da satisfação provocada pela própria situação. 

A disponibilidade de tempo significa possibilidade de opção pela atividade ou pelo 

ócio. (MARCELLINO, 1998, p. 39). 

 

 

Já Werneck (2000), afirma que Marcellino é considerado uma das mais expressivas 

referências para os estudos do lazer. A autora constata que, Marcellino é um dos autores mais 

citados em pesquisas realizadas na área, ocupando na atualidade posição de destaque 

semelhante à de Dumazedier no século passado. 

Optou-se por apresentar alguns dos vários autores que escrevem e pesquisam sobre o 

lazer.  Dessa forma, pode-se afirmar que não há uma concepção exata para o que seja lazer. 

Entretanto, alguns aspectos mais recorrentes, entre essas diversas concepções, nos ajudam a 

compreender alguns dos elementos presentes no lazer. 

Entre esses aspectos, destaca-se que o lazer é uma experiência que ocorre em um 

tempo desprovido de obrigações, que há uma busca pelo prazer, onde se depara com a questão 

da escolha dos indivíduos e que proporciona um sentimento de “gratuidade” com suas 

vivências. Percebe-se, também, a influência da obra de Dumazedier nos trabalhos dos autores 

da atualidade. Isso demonstra que seu trabalho continua relevante para os estudos do lazer. 
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Esse fator pôde ser observado também nos textos analisados para esta pesquisa, nos 

quais se averiguou que muitos autores se basearam na concepção do sociólogo francês, visto 

que este é uma referência no âmbito do lazer e seus estudos contribuíram para a difusão e 

consolidação desse campo do saber. 

Ainda com grande demanda e diversos estudos no âmbito do lazer durante a análise 

dos textos, pôde se observar que em oito deles não foi explicitado nenhuma concepção de 

lazer. Entretanto, mesmo não citando diretamente uma concepção, observou se que em alguns 

desses textos há elementos das teorias desses autores, como é o caso dos chamados conteúdos 

culturais do lazer assinalados por Marcellino (2006) apud Reis; Viana; Serejo (2012), onde 

destacam: 

 Os interesses físico-esportivos que compreende as atividades nas quais prevalece o 

movimento, os exercícios físicos (esportes, dança, ginástica, entre outros). 

 Os interesses manuais que se referem à manipulação de objetos e materiais 

(jardinagem, pintura, culinária e etc.). 

 Os interesses artísticos engloba a arte em suas diferentes formas de apresentação 

(cinema, dança, leitura e entre outros). 

 Os interesses sociais estão relacionados aos encontros entre pessoas que podem 

ocorrer em diferentes locais como em festas, bares, restaurantes e etc. 

 Os interesses intelectuais incluem o aspecto cognitivo, como exemplos podem ser 

citados as leituras, jogos de damas, xadrez dentre outros. 

 Os interesses turísticos compreendem as viagens, passeios, conhecer pessoas e outros. 

De acordo com esses interesses, nota-se que cada atividade compreendida como lazer 

se adequa a diferentes interesses e que a mesma pode fazer parte de dois ou mais interesses 

distintos como é o caso, por exemplo, da dança que, de acordo com a situação, pode se 

enquadrar nos interesses físico-esportivo, nos artísticos, nos sociais e nos intelectuais.  

Para Marcellino (1983), citado por Dias e Schwartz (2005, p. 5) destaca a importância 

das atividades de lazer em atender as pessoas em seu todo, dessa forma é necessário que as 

mesmas conheçam as atividades que satisfaçam os vários interesses, para que possam escolher 

e realizar aquelas que lhes proporcionem prazer e satisfação. 

Contudo Longo, Silva, Sampaio (2008), citando Dumazedier (1973), afirmam que 

diversos conteúdos podem ser pensados para os idosos e citam como exemplo o projeto em 

estudo, que oferece diversas atividades, cada uma se enquadra em um dos conteúdos culturais 
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do lazer, para as atividades físicas esportivas tem se a ginástica, a hidroginástica, o vôlei, a 

dança; nas atividades manuais estão inseridas as aulas de artesanato; as viagens se encontram 

nas atividades turísticas de lazer; e as oficinas de memória onde os mesmos se encontram para 

conversar e trabalhar com atividades que os estimulem psicologicamente. 

 Marcellino (1999) apud Pinto et al.( 2002, p.177) destaca dois pontos importantes: 

O primeiro é uma classificação que abrange os interesses artísticos, intelectuais, os 

físicos, os manuais, os turísticos e sociais. O segundo ponto é o caráter educativo 

que é apresentado, bem como a necessidade de aprendizagem para determinada 

prática, ou seja, o estímulo e a iniciação aos conteúdos culturais, que possibilitem a 

passagem de níveis menos elaborados para aqueles mais complexos [...]. 

 

 

Diante desse argumento, cabe aos profissionais da área ampliar o entendimento das 

pessoas quanto a esse fenômeno, percebe-se a importância de uma educação para vivências do 

lazer para que as pessoas saibam distinguir os interesses e as atividades que os mesmos 

abrangem, possibilitando em uma escolha eficaz e satisfatória para a sua realização. 

Visto que o lazer é um campo abrangente e que envolve todas as faixas etárias, nesta 

perspectiva apresentar-se-á concepção de idoso, com intuito de esclarecer alguns aspectos 

relacionados aos mesmos. 

 

 

7.4- Concepções de idoso  

 

Durante as análises, buscou-se compreender as concepções de idosos que os textos 

abordaram e em que princípios os autores se fundamentaram para definirem a faixa etária em 

que uma pessoa é considerada idosa. 

Neste sentido, observou-se que em 03 artigos os autores utilizaram a concepção de 

idoso da OMS (2005), em 01 dos textos adotou-se a concepção do Estatuto do Idoso, outro se 

baseou na literatura de outros autores e em 09 não houve nenhuma concepção explicitada em 

sua escrita. 

Segundo as informações que constam nos textos de Pinto et al. (2002); Viude et al. 

(2008); Santana et al. (2008); a OMS (2005) compreende como idoso as pessoas com idade 

igual ou superior a 60 anos. Para Viude et al. (2008), o envelhecimento ativo é um processo 

que otimiza as oportunidades de saúde, participação e segurança com o objetivo de melhorias 

de qualidade de vida com o processo de envelhecimento. 
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De acordo com Santana et al. (2008), o envelhecimento consiste em um fenômeno 

mundial, em 2025 de acordo com a OMS (2005), a população idosa alcançará 1,2 bilhões de 

pessoas com mais de 60 anos, estima-se que no Brasil haverá 34 milhões de idosos em 2025 

levando o mesmo a ocupar a 6ª posição entre os países mais envelhecidos do mundo. 

 Cardoso, Silva (2011), se baseiam na Lei nº 10.741, de primeiro de outubro de 2003 

que cria o regulamento do Estatuto do Idoso. O Art. 1º deste Estatuto destina regular os 

direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Pode se 

observar que não há uma diferença de idade entre esses dois termos, pois tanto o Estatuto 

quanto a OMS consideram idosos aqueles com 60 anos de idade.  

 Para Gomes, Xavier (2012, p.415) baseado em Fromer e Vieira (2003), preferiram o 

termo terceira idade. Eles explicam que: 

O termo terceira idade surgiu na França em 1970. No entanto, os critérios 

estabelecidos para definir o indivíduo com público da terceira idade foram criados 

em 1982 na ocasião da Assembleia Mundial sobre o envelhecimento, organizada e 

promovida pela Organização Mundial de saúde em Viena. 

 

 

A partir dessas discussões, foram adotados parâmetros classificatórios para uma 

pessoa se enquadrar na terceira idade, ou seja, de 65 anos para países desenvolvidos e 60 anos 

para os em desenvolvimento.  

Porém, para Gomes, Xavier (2012), esta diferença de classificação ocorre de acordo 

com o nível de desenvolvimento de cada país, pode ser pelo fato de um maior investimento na 

saúde e uma melhor qualidade de vida proporcionada as pessoas que residem em países 

considerados desenvolvidos. E naqueles em desenvolvimento, há uma grande desigualdade 

social o que interfere no investimento na saúde, Moura, Silveira (2011), reforçam esta ideia ao 

relatar que tal diferença está relacionada aos estágios mais avançados que estes países 

alcançaram, dentre as diferenças se encontram um maior investimento em políticas públicas 

para manter a rede de suporte aos idosos. 

As políticas públicas consistem em ações desenvolvidas pelo Estado que nas palavras 

de Carvalho (2002) citado por Cardoso, Silva (2011), as considera como “[...] construções 

participativas de uma coletividade, que visam à garantia dos direitos sociais dos cidadãos que 

compõem uma sociedade humana”. 

Contudo, pode se perceber que a maioria dos autores não explicitou uma concepção de 

idoso estes compreendem: Santana (2002); Gomes, Pinto (2006); Gomes (2007), Longo, 

Silva, Sampaio (2008); Mendes (2009); Moura, Silveira (2011); Moura, Souza (2012); Dias, 

Souza (2012); Reis, Viana, Serejo (2012), contudo os mesmos tem a convicção do 
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crescimento desta população, das demandas necessárias para um melhor acolhimento dos 

idosos, e das dificuldades encontradas com o envelhecimento, dificuldades estas citadas nas 

palavras de Pinto et al. (2002) que considera os fatores atribuídos psicologicamente ao longo 

da vida como um fator limitante, devido ao fato dos idosos pensarem que o tempo de 

praticarem certas atividades já passou. 

Dumazedier (1976) apud Gomes, Pinto (2006), compreendem que o lazer para o grupo 

de idosos possui significados bastante diversificados, mas que, muitas vezes, este acaba 

assumindo funções de descanso, de divertimento e de socialização. 

Santana (2002), compreende que estes três elementos são complementares e 

indissociáveis, sendo que no descanso o lazer tem a função de ser reparador do cansaço físico 

e psicológico provocados pelas tensões do dia a dia, no divertimento compreende o momento 

de recreação e entretenimento, por fim a função de desenvolvimento pessoal e social que está 

relacionado com a participação social e livre dos sujeitos.  

O viver consiste em um aprendizado constante, em tudo que se faz sempre resta um 

aprendizado, contudo cabe considerar também que o lazer é um dos componentes das 

dimensões da vida que, além de proporcionar divertimento, e contribuir para o descanso, este 

momento pode ser considerado ainda como um momento de aprendizagens diversas.  

Para que o lazer se faça presente na sociedade é importante tentar esclarecer como o 

mesmo é visto pelos estudiosos, na busca por esta compreensão, em seguida serão 

apresentados argumentos de como ele está sendo abordado, como um direito social ou como 

uma mercadoria.  

 

 

7.5- Lazer como direito social ou como mercadoria  

 

Durante as análises, procurou-se compreender se nos trabalhos apresentados a 

temática do lazer foi abordada como um direito social ou como uma mercadoria. Explicita-se 

que o lazer se encontra inserido na Constituição de 1988, onde o mesmo passou a ser 

considerado como direito de todos os cidadãos brasileiros e uma obrigação do Estado 

(RODRIGUES, 2003). 

Nesta perspectiva, Marshall, citado por Morais (2001), explicita que o cidadão é 

dotado de direitos que compreendem direitos sociais, o direito civil e direitos políticos, diante 
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dessa perspectiva, pode-se observar que o direito social é considerado um mínimo de bem 

estar que proporcione prazer e abrange diversas áreas, entre eles o lazer, nota-se que aos 

poucos este vem ganhando força em sua repercussão, o que antes era mal visto por muitos, 

atualmente vem sendo valorizado e despertou o interesse de estudiosos e pesquisadores, que 

compreenderam os benefícios que este pode acrescentar na vida das pessoas. 

Em essência, percebe-se que a temática do lazer associada aos idosos foi abordada 

como um direito social, o que, segundo Linhales (1999), significa considerá-lo como parte 

integrante da cidadania e das relações que se estabelecem entre a sociedade e o Estado. 

Nas palavras de Gomes, Pinto (2006), o lazer deve ser abordado como um direito 

social e não como uma mercadoria de consumo, pelo fato deste ser direito da população como 

um todo.  

Para Santana et al. (2008), as atividades de lazer realizadas pelos indivíduos, 

proporcionam aprendizado nas mudanças de valores, porém, dependem do contexto social e 

histórico de cada pessoa, que talvez não tivesse condições financeiras para frequentarem 

lugares onde eram desenvolvidas as atividades. Neste contexto, os autores refletiram sobre a 

importância de tratarem o lazer como direito social que está vinculado ao tempo, espaço, e 

manifestações culturais, dessa forma o lazer não se limita somente ao tempo livre, pois 

promove a qualidade de vida e modifica as relações sociais. 

Como explicitado, em nenhum dos artigos analisados, a concepção do lazer como 

mercadoria foi abordada, o que pode ser considerado como ponto positivo perante a questão 

da oferta do lazer, percebe-se que os trabalhos eram voltados para a discussão e sensibilização 

das pessoas em abordar esse campo como um direito social. 

 Diante do fato de considerar o lazer como mercadoria, Serejo (2003, p. 03) afirma que: 

 
[...] um dos grandes problemas em considerar o lazer, somente, como mercadoria 

seria que, nesse sentido, uma parcela significativa da nossa sociedade estaria 

excluída do acesso a essas experiências, pois essas pessoas mal possuem condições 

de se alimentar e muito menos uma reserva econômica para poder usufruir desse 

campo, o lazer. 

 

 

O que evidencia Marcellino (2001), apud Longo, Silva, Sampaio (2008, p. 04), que 

também critica essa visão mercadológica ao explicitar que “[...] até mesmo a visão gananciosa 

de muitas empresas de entretenimento que só buscam o lucro e acabam por desqualificar a 

real importância do lazer na vida dos cidadãos, fazendo com que este seja consumido como 

qualquer outra mercadoria”. 
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Dessa forma, percebe-se que, ao se tratar o lazer como uma mercadoria, essa visão 

deve ser analisada de forma mais crítica, pois, muitas de suas práticas reforçam modos de ser 

e de pensar que pouco, ou quase nada, estimulam um pensar mais questionador sobre a 

sociedade em que estão inseridos e dos direitos desses cidadãos. 

Interessante compreender que há pessoas sensibilizadas quanto às contribuições dessa 

área para a formação de pessoas mais conscientes de seus direitos.  Porém, ainda necessita-se 

propiciar mais acessibilidade às pessoas que vivem a margem da sociedade e com poucas 

condições econômicas. Esses cidadãos carecem de investimentos e de políticas públicas para 

que se faça valer, cada vez mais o lazer como um direito de toda a população. 

Ao analisar a questão do lazer como direito social e como mercadoria, notou-se que 

em 09 textos essa temática foi abordada explicitamente como um direito social. Os outros 05 

artigos não explicitaram esses aspectos diretamente, mas, através das discussões 

desenvolvidas, percebe-se que esse aspecto estava implícito nas discussões desenvolvidas. 

Percebe-se, dessa forma, que considerar o lazer como um direito social é uma 

premissa relevante entre os autores dos artigos analisados. Pois, a temática do lazer como uma 

mercadoria era questionada nos estudos desenvolvidos. 

Ao refletir sobre essa questão, Pinto (2000, p. 183) considera que: 

[...] vivemos tempos de lazer 24 horas; tempo da alta indústria do entretenimento. 

Valoriza-se o lazer como mercadoria que gera demandas diversas do mercado, 

sustentadas pelos desejos do capital. Há crescentes investimentos no lazer por parte 

do setor privado, mercadorizando corpos, desejos e conteúdos culturais. 

 

 

Esta visão mercadológica vista pela sociedade ainda é muito questionável no que se 

refere à oferta do lazer, pois contradiz o que é direito da população, mas, durante a nossa 

análise, percebeu-se que as diversas atividades de lazer proporcionadas foram tratadas como 

um direito. 

Segundo Werneck e Isayama (2001, p.63) a ideia de indústria cultural se baseia no 

ajustamento das pessoas ao meio social através do consumo atrelado a diversão. Neste sentido 

os autores expressam: 

Sabemos que, em nome da busca do prazer estimulado pela fantasia, muitas das 

experiências proporcionadas pela indústria cultural acabam nos subjugando às 

estratégias de modismo e de homogeneização cultural em diferentes perspectivas: 

em termos de linguagem; de gestos; de comidas e bebidas; de músicas; de roupas; de 

atitudes e valores, dentre outras estratégias. Isso serve de alerta para a busca do 

significado de lazer em nosso contexto. 
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Neste sentido cabe aos profissionais do âmbito do lazer, a conscientização no que se 

refere à oferta do lazer para o público idoso, uma vez os mesmos em sua maioria é desprovida 

desta prática, o que em sua pesquisa Gomes (2007), considera a relevância desta compreensão 

e percepção das necessidades dos idosos para os futuros profissionais da educação física e, 

também, das outras áreas. 

Longo, Silva, Sampaio (2008), destacam a relevância de o lazer ser visto como direito 

social e ressalta a importância de que se ampliam os estudos na área do lazer e a formação de 

profissionais capacitados, para que o mesmo não seja visto como uma forma de gerar 

benefícios econômicos somente. 

Conforme explicitado, nota-se uma grande preocupação de muitos autores sobre a 

visão de se tratar o lazer como uma indústria de gerar somente benefícios econômicos.  

Percebe-se a visão crítica dos mesmos em relação a essas indústrias, uma vez que por ser 

considerado direito de todo o cidadão, necessita de uma oferta que abrange a todos sem que 

envolva um viés somente mercadológico. Contudo, torna-se fundamental que as pessoas 

conheçam essas práticas e os benefícios que as mesmas poderão acrescentar em suas vidas. 
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8.0- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das análises das publicações do seminário “O LAZER EM DEBATE” 

relacionadas aos idosos, percebeu-se que houve 14 textos que desenvolveram pesquisas 

pautadas a esta temática, sendo 12 deles ligadas diretamente às pesquisas e 02 se referiram a 

relatos de experiência de projetos de extensão.  

Com relação à formação dos autores, percebeu-se que 24 foram da área da Educação 

Física e 22 de outras áreas. Observou-se que o lazer se constitui em um campo 

multidisciplinar, pois, sua oferta está ligada as diversas áreas.  

Explicita-se que cada uma, em seu determinado campo, contribui para a ampliação e 

aprofundamento dos estudos no âmbito do lazer, por este ser uma área de estudos muito 

extensa, que envolve diversos fatores e ainda é atingido por críticas, essa visão se torna 

positiva e condizente no que se refere a sua expansão e dentre tantos conceitos. 

Neste sentido torna-se importante que a população tenha conhecimentos sobre esse 

campo, que também pode ser capaz de proporcionar à vida das pessoas não só momentos de 

diversão e entretenimento, uma vez que todos esses fatores em conjunto podem contribuir 

com outros resultados benéficos para a qualidade de vida de um indivíduo como um todo. 

Entretanto, diante dos resultados obtidos, notou-se que houve um número mais 

elevado de profissionais do ramo da educação física, como já mencionado anteriormente, o 

lazer é um campo de estudo multidisciplinar que pode ser desenvolvido por diversas áreas de 

conhecimento, ele não é específico somente de um campo do saber.  Porém, cabe destacar que 

há áreas de estudos que se identificam mais com este aspecto e a educação física, como se 

pode observar, se constitui em umas das áreas que abarca este campo do saber assim como 

várias outras, em busca de uma melhor compreensão do mesmo. 

Com base na investigação em se compreender a concepção de lazer, pode-se afirmar 

que Dumazedier por ser um dos pioneiros a estudar esse tema com mais profundidade ainda é 

considerado um dos escritores que contém grande influência, no que se refere aos estudos do 

lazer, uma vez que na maioria dos artigos analisado os autores usaram de sua obra para se 

referirem ao lazer. Outro autor citado nos artigos foi Marcellino, que também é reconhecido e 

suas obras contribuem de forma significante para a compreensão deste conceito. 

Em relação à concepção de idoso, percebe-se que 09 não apresentaram nenhuma 

concepção, os demais se basearam na OMS, Estatuto do idoso, e na obra de outros autores 

para apresentarem tal compreensão. Contudo, percebe-se que tanto a OMS, quanto o estatuto 
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consideram idoso o indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos, já na teoria do outro 

autor citado a classificação varia de acordo com o desenvolvimento de cada país, sendo que 

para os desenvolvidos a idade equivale a 65, e os em desenvolvimento 60 anos, esta diferença 

de idade ocorre devido à melhor qualidade de vida que é desfrutada pela população que 

residem em países desenvolvidos. 

Ao relacionar a oferta do lazer para os idosos, durante as análises, tornou-se relevante 

a compreensão que este foi tratado como direito social, fator de suma importância para que se 

tenha uma vivência do lazer efetiva. Visto que o lazer como mercadoria não foi defendido em 

nenhum dos textos analisados, evidencia-se que a oferta do lazer foi atribuída sem retorno 

financeiro, e que as ações visavam o bem estar dos participantes. 

De um modo geral, observou-se que o lazer vem ganhando espaço na vida das pessoas, 

mas algumas barreiras ainda precisam ser superadas, durante a análise notou-se que para 

muitos idosos esta prática ainda não é bem aceita, no decorrer da leitura ficou claro que as 

demais críticas quanto a este conceito podem ser devido à falta de conhecimento e 

informações básicas que proporcionem aos demais esclarecimentos sobre a importância do 

mesmo, nesse sentido percebe-se que o lazer ainda carece de uma maior divulgação pelos 

profissionais. 

 Em relação à oferta para os idosos, percebeu-se o quão esta prática é importante à suas 

vidas, pelo fato do lazer abranger diversas atividades culturais e lúdicas que podem ser melhor 

visualizada nas subdivisões dos conteúdos culturais do lazer, que envolve diversas atividades 

que podem ser escolhidas de acordo com o interesse dos participantes, e que proporcione 

prazer, alegria e bem estar, por este motivo cabe ressaltar a importância dos projetos 

desenvolvidos serem contínuos, com intuito de promoverem vínculos de ambas às partes com 

este campo e que a partir desses conhecimentos e vínculos os participantes se tornem 

independentes quanto as suas escolhas e compreendam o significado e o valor dessa vivência.  

 Por fim, espera-se que este trabalho possa proporcionar aos profissionais e estudiosos 

da área uma melhor compreensão deste conteúdo, e que ele possa contribuir para demais 

pesquisas que se realizarão. Ressaltando aos leitores que o mesmo não se constitui em uma 

obra completa, como descrita ao longo desta pesquisa, uma vez que o lazer se compreende 

como um campo de estudo muito amplo.  

 



56 

9.0-REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. http://www.scielo.br/pdf/rlae/v12n3/v12n3a10Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, Brasília, 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas 

pelas ementas constitucionais. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 25 nov. 

2012. 

 

BRASIL. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm. Acesso em: 10 dez. 

2012. 

 

BRASIL. Estatuto do idoso, 1º e outubro de 2003. LEI NO 10.741, DE 1º DE OUTUBRO 

DE 2003. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm>. 

Acesso em 25 nov. 2012.  

 

CAMARGO, L. O. L. Sociologia do lazer. In: ANSARAH, Marília Gomes dos Reis (Org.). 

Como aprender Turismo, como ensinar. São Paulo: Editora SENAC. 2001. Vol. 2. p. 235-

275. 

 

CARDOSO, D; SILVA M. L. Programa Vem Dançar política de lazer para o idoso da cidade 

de São Paulo. In: Coletânea do XII seminário “O Lazer em Debate”. Belo Horizonte 

Imprensa Universitária/CELAR/DEF/UFMG, 2011, p. 01-10. 

 

DIAS, A. O; SOUZA, L.K. Grupos de convivência para idosos em belo horizonte: 

acessibilidade, infraestrutura, satisfação. In: Coletânea do XIII seminário “O Lazer em 

Debate”. Belo Horizonte Imprensa Universitária/CELAR/DEF/UFMG, 2012, p. 402-406.  

 

DIAS, V. K; SCHWARTZ, G. M. O lazer na perspectiva do indivíduo idoso. In: Revista 

digital - Buenos Aires - ano 10 - n° 87 - agosto de 2005, p. 01-07. Disponível em: 

<http://www.efdeportes.com/efd87/idos.htm>. Acesso em: 05 mar. 2012. 

 

DUMAZEDIER, J. Lazer e cultura popular. São Paulo: Perspectiva, 1973. 

 

GOMES, C. L; AMARAL, M. T. M. Metodologia da pesquisa aplicada ao lazer. Brasília: 

SESI/DN, 2005. p. 63-64. 

 

GOMES, C.L; PINHEIRO, M; LACERDA, L. Lazer, turismo e inclusão social: Intervenção 

com idosos, Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. p. 13-16. Disponível em: 

http://grupootium.files.wordpress.com/2011/05/lazer-turismo-e-inclusc3a3o-social.pdf. 

Acesso em: 15 mar. 2012. 

 

GOMES, C. L; PINTO, G. B. Experiências de lazer de um grupo de idosos. In: Coletânea do 

VII seminário “O Lazer em Debate”. Belo Horizonte Imprensa 

Universitária/CELAR/DEF/UFMG, 2006, p. 87-97. 

 

GOMES, E. F. A; XAVIER, P. L. Pastoral da pessoa idosa em Camaragibe/PE sob a 

perspectiva do lazer, turismo e qualidade de vida. In: Coletânea do XIII seminário “O 

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v12n3/v12n3a10


57 

Lazer em Debate”. Belo Horizonte Imprensa Universitária/CELAR/DEF/UFMG, 2012, p. 

412-418.  

 

GOMES, M. C. D. Idosos, atividades corporais, (re) significação de vida: buscando relações 

de proximidade através dos estudos do lazer. In: Coletânea do VIII seminário “O Lazer em 

Debate”. Belo Horizonte Imprensa Universitária/CELAR/DEF/UFMG, 2007, p. 01-05. 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Primeiros resultados definitivos do 

Censo 2010: população do Brasil é de 190.755.799 pessoas, 2011. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1866&i

d_pagina=1>. Acesso em: 16 jan. 2013. 

 

IBGE. Tendências demográficas: Uma análise dos resultados da amostra do censo 

demográfico 2000. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/default_tendencias.shtm 

Acesso em: 10 dez. 2012. 

 

LINHALES, M. A. Lazer, cidadania e qualidade de vida: reflexões acerca da possibilidade da 

liberdade e da ação política. In: LICERE, Revista do Centro de Estudos de Lazer e 

Recreação da Escola de Educação Física da UFMG. Belo Horizonte: Ed. UFMG, vol. 2, n.1. 

1999. P.19-30. 

 

LONGO, M. P; SILVA, F A. F; SAMPAIO, T. M. V. Lazer e terceira idade: estudo de caso 

do departamento de assistência social da prefeitura municipal de Tietê- SP. In: Coletânea do 

IX Seminário “O Lazer em Debate”. Belo Horizonte Imprensa 

Universitária/CELAR/DEF/UFMG, 2008, p. 01-05. 

 

MARCELLINO, N. C. Estudos do Lazer: uma introdução. Campinas, SP: autores 

associados, 1996. 

 

MARCELLINO, N. C. Lazer: Concepções e Significados. In: LICERE, Revista do Centro 

de Estudos de Lazer e Recreação da Escola de Educação Física da UFMG. Belo Horizonte: 

Ed. UFMG, vol. 1, n. 1. 1998. p. 37-43. 

 

MENDES, M. C. D. G. Práticas corporais com idosos e (re) significação de vida: relações de 

proximidade através dos estudos do lazer. In: Coletânea do X seminário “O Lazer em 

Debate”. Belo Horizonte Imprensa Universitária/CELAR/DEF/UFMG, 2009, p. 359-366.  

 

MORAIS, P. Z. M. Lazer como ação socioeducativa para a cidadania: um estudo em Belo 

Horizonte. 2001. 165f. Dissertação (Mestrado acadêmico em Educação, Administração e 

Comunicação) – Universidade de São Marcos. 

 

MOURA, G. A; SILVEIRA, D. C. O lazer de cuidadoras de idosos em um grupo de 

convivência. In: Coletânea do XII seminário “O Lazer em Debate”. Belo Horizonte 

Imprensa Universitária/CELAR/DEF/UFMG, 2011, p.01-10. 

 

MOURA, G. A; SOUZA, L. K. Os espaços para as práticas de lazer dos idosos 

institucionalizados. In: Coletânea do XIII seminário “O Lazer em Debate”. Belo 

Horizonte Imprensa Universitária/CELAR/DEF/UFMG, 2012, p. 397-401.  

 



58 

OMS, Organização Mundial de Saúde. Envelhecimento Ativo: uma política de saúde. 

Brasília/DF: Organização Pan-Americana da saúde, 2005, p.01-62. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_ativo.pdf>. Acesso em: 10 

jan.2013 

 

PINHO, L. A; GOMES, C.L. Pôster: Memória de brincadeiras: Vivências lúdicas de idosos 

que viveram suas infâncias em Belo Horizonte na década de 1940-50. In: Coletânea do V 

seminário “O Lazer em Debate”. Belo Horizonte. Imprensa 

Universitária/CELAR/DEF/UFMG, 2004, p. 319-321. 

 

PINTO, G. P; DINIZ, L. C. V. C; SOUZA, J. W. SANTOS, T. J. T. Terceira idade, ludicidade 

e dança: Algumas considerações. In: Coletânea do III seminário “O Lazer em Debate”. 

Belo Horizonte Imprensa Universitária/CELAR/DEF/UFMG, 2002, p. 173-181. Disponível 

em:< http://www.cbce.org.br/cd/resumos/301.pdf.>. Acesso em: 13 set. 2012. 

 

PINTO, L. M. S. M. Lazer e Mercado. In: LICERE, Revista do Centro de Estudos e Lazer de 

Recreação e Lazer da Escola de Educação Física da UFMG. Belo Horizonte: Ed. UFMG, vol. 

3, n.1. 2000. P.182-188. 

 

REIS, T. C; VIANA, D. M. S; SEREJO, H. F. B. Projeto de extensão com os idosos: 

possibilidade para se compreender o lazer como direito social. In: Coletânea do XIII 

seminário “O Lazer em Debate”. Belo Horizonte Imprensa 

Universitária/CELAR/DEF/UFMG, 2012, p. 407-411.  

 

RODRIGUES, M.C. As novas imagens do idoso veiculadas pela mídia: transformando o 

envelhecimento em um novo mercado de consumo. In: Revista da UFG – tema melhor 

idade. Órgão de Divulgação da Universidade Federal de Goiás. Vol. 5, No. 2, dez 2003. 

Disponível em: <http://www.proec.ufg.br/revista_ufg/idoso/imagens%20.html>. Acesso em: 

23 mar. 2012. 

 

SANTANA, J. Á. O lazer e sua representação social na terceira idade. In: Coletânea do III 

seminário “O Lazer em Debate”. Belo Horizonte: Imprensa 

Universitária/CELAR/DEF/UFMG, 2002, p. 165-171. 

 

SANTANA, J. O. TAVARES, M. L; SALGADO, S. M. L; SOUZA, T. A. X; 

Envelhecimento, Lazer e instituições de longa permanência. In: Coletânea do IX seminário 

“O Lazer em Debate”. Belo Horizonte Imprensa Universitária/CELAR/DEF/UFMG, 2008, 

p.01-08. 

 

SEREJO, H. F. B; O Lazer considerado como uma mercadoria e/ou como um direito social: 

duas concepções na formação/atuação profissional. In: Anais do XV ENAREL (Encontro 

Nacional de Recreação e Lazer). Santo André, SP: SESC SP, 2003. 

 

SOUZA, A. P. T.; ISAYAMA, H. F. Lazer e Educação Física: Análise dos Grupos de 

Pesquisa em Lazer Cadastrados na Plataforma Lattes do CNPq. In Revista Digital, Buenos 

Aires, n. 99, ago. 2006. Disponível em: <http://www.efdeportes.com/efd99/cnpq.htm/>. 

Acesso em: 27 jun. 2013. 

 

WERNECK, C. L. G. A Constituição do Lazer Como Um Campo de Estudos Científicos no 

Brasil: Implicações do discurso sobre a Cientificidade e Autonomia deste Campo. In: 



59 

Coletânea XII ENAREL – Encontro Nacional de Recreação e Lazer/ Org. Pinto, Leila 

Mirtes Santos Magalhães; Castro, Norida Teotônio de. Balneário Camboriú: Roca, 2000. p. 

77-88. 

 

WERNECK, C. L. G; ISAYAMA, H. F. Lazer, Cultura, Indústria Cultural e Consumo. In: 

WERNECK, Christianne Luce Gomes; STOPPA, Edmur Antônio; ISAYAMA, Hélder 

Ferreira. LAZER E MERCADO. Campinas, SP: Papirus, 2001. p. 45-69. 

 

VIUDE, A; TAMAI, S. A. B; GONÇALVES, É. MS; FILHO, W. J. Lazer e velhice: caminho 

para o envelhecimento ativo. In: Coletânea do IX seminário “O Lazer em Debate”. Belo 

Horizonte Imprensa Universitária/CELAR/DEF/UFMG, 2008, p 01-06.  



60 

     AUTORIZAÇÃO 

 

Autorizo a reprodução e/ou divulgação total ou parcial do presente trabalho, por qualquer 

meio convencional ou eletrônico, desde que citada a fonte.  

  

                                               _________________________________  

Geralda Lopes Gonçalves 

geraldalopes09@hotmail.com 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri-UFVJM 

Rua da Glória 187-Centro-Diamantina/MG 

Telefax: (38)35326000 

 

                                               _________________________________  

Suele Santos de Almeida 

susubh88@hotmail.com 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Rua da Glória 187 Centro-Diamantina/MG 

Telefax: (38)35326000 

 

 

 

 


