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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo analisar as produções acadêmicas sobre o idoso, 

publicadas pela Revista do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Estudos do 

Lazer (LICERE), no período de 2007 a 2016. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de 

caráter qualitativo, onde buscou-se apresentar o que os discursos sobre lazer e idoso 

procuraram abordar e divulgar, para tal optou-se por descrever as concepções de lazer e 

idoso apresentadas pelos autores, as principais atividades realizadas como ocupação do 

tempo livre e detectar as principais barreiras para o lazer. Foram encontrados 16 

(dezesseis) artigos a partir das palavras chave: idoso, velhice ou terceira idade. Os artigos 

foram analisados a partir de quatro categorias: concepções de lazer, concepções de idoso, 

atividades realizadas como ocupação do tempo livre e barreiras para o lazer. Para a 

categoria de concepções de lazer, foi identificado que a compreensão e os significados 

atribuídos ao lazer são distintos e sofrem forte influência do sociólogo Joffre Dumazedier, 

entretanto é recorrente a associação com atividades recreativas e prazerosas. Na segunda 

categoria, nota-se que todas pesquisas consideram como idoso os indivíduos com idade 

igual ou superior aos 60 anos, seguem a indicação da organização mundial da saúde 

(OMS), e a velhice é tida como como uma etapa que deve ser utilizada para realização de 

novas descobertas, novas experiências e aprendizados. A terceira categoria demonstra 

que as atividades mais citadas como ocupação do tempo livre correspondem aos 

conteúdos físicos e manuais do lazer e participação em grupos de convivência. Por último, 

entre as barreiras mais citadas pode-se destacar os estereótipos, fator econômico, tempo 

disponível e o acesso ao espaço de lazer. Por fim, conclui-se que o lazer está diretamente 

relacionados com a qualidade de vida dos idosos e pode atuar como um agente mediador 

na tentativa de amenizar os fatores negativos que depreciam a velhice, para tal, é 

importante oportunizar o acesso e possibilitar a fruição à todos. A educação para o lazer 

é o caminho para superar as barreiras e estigmas que rondam este estágio, auxiliando o 

sujeito no preenchimento qualitativo do tempo disponível. 

Palavras-chaves: Lazer, idosos, velhice. 
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1 INTRODUÇÃO 

A sociedade passou por grandes transformações no último século, houve um 

avanço tecnológico, aumentou-se a produtividade, a comunicação tornou-se mais 

eficiente gerando um bombardeio de informações que, em contrapartida, resultou em uma 

vida cada vez mais agitada e as pessoas com um tempo cada vez menor para realizar suas 

atividades de lazer. O cenário é, portando, de profundas mudanças sociais, políticas e 

culturais.  

Em meio a essas mudanças, a expectativa de vida no Brasil e no mundo vem 

crescendo progressivamente. Houve uma transição demográfica significativa e é notável 

que a população encontra-se cada vez mais envelhecida. Essa situação é evidenciada pela 

comparação dos dados de Projeção da População do Brasil por sexo e idade, de 1980 a 

2050, revisados e publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

em 2004, apresentado no gráfico a seguir: 

  
 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Projeção da 

População do Brasil por sexo e idade para o período 1980-2050 - Revisão 2004. 
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Esse gráfico proporciona uma visão mais ampla das transformações que 

ocorreram e que poderão ocorrer com o passar dos anos. A pirâmide populacional do 

Brasil, cujo formato era tipicamente triangular, com uma base alargada, está se 

invertendo, aproximando-se do perfil de uma sociedade em acelerado processo de 

envelhecimento.  

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 são decorrentes 

da diminuição do índice de fertilidade e do aumento da longevidade e caracteriza-se pela 

redução da participação relativa de crianças e jovens, acompanhada do aumento do peso 

proporcional dos adultos e, particularmente, dos idosos. 

O processo de envelhecimento vêm ganhando espaços devido à facilidade de 

acesso à alimentação, aos melhoramentos na produção agrícola e industrial, a 

universalização do saneamento básico nas cidades, e, sobretudo, os progressos das 

ciências médicas atuando na prevenção, tratamento e controle de doenças, tais fatores 

foram relevantes para aumentar a expectativa de vida mais do que havia sido feito em 

oitocentas gerações (FOUREZ, 1995 apud OLIVEIRA; NASCIMENTO, 2014 p.2). 

Se a ciência tem nos possibilitado viver bem mais que os nossos antepassados, 

mesmo os não distantes, temos que aprender uma nova maneira de pensar e lidar com a 

velhice. É preciso entender que o ato de envelhecer, por si só, não é o bastante, é essencial 

que este seja acompanhado por uma melhoria da qualidade de vida e uma manutenção da 

autonomia e independência (VERAS; RAMOS; KALACHE, 1987). 

O aumento da população idosa demanda mudanças nos diversos segmentos 

que estruturam a sociedade, como na educação, saúde, economia, política, lazer, etc. A 

fim de atender às mudanças e ao novo perfil, a preocupação com esse novo público vem 

levantando, nos últimos anos, inúmeras discussões, assim como a realização de estudos 

nos diversos campos de conhecimento, com o intuito de fornecerem dados que subsidiem 

o desenvolvimento de políticas e programas adequados para essa parcela da população.  

Pensando no campo do lazer, este assume papel fundamental no exercício da 

cidadania, é mundialmente assegurado como um direito pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e, em nível nacional, pela constituição Brasileira de 1988. Nessa 
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perspectiva, compreende-se o lazer como dimensão relevante da vida dos sujeitos 

(GOMES 2004), é um direito garantido constitucionalmente a todos brasileiros.  

Com relação à situação específica do idoso, que passa por várias mudanças 

de cunho fisiológico e social, e sofrem o aumento abrupto do tempo livre das obrigações 

trabalhistas, é frequente a associação deste tempo com realização de atividades lazer. 

Nesse sentido, Uvinha (1999, p.158) argumenta que “em nível de senso comum pode 

parecer que, após a vida do trabalho, o idoso desfruta integralmente de um tempo que é 

livre e automaticamente ligado ao lazer, numa relação ao meu ver mecânica e 

reducionista”. Isto porque desconsidera se o mesmo vivencia de fato o lazer e se possui 

este tempo disponível para usufruir de tais atividades, o que se torna um grande equívoco. 

Com relação à concepção de lazer, de acordo com Dumazedier (1973, p.34). 

[...] o lazer é o 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 informação ou formação desinteressada, sua 

participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se 

ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais.  

Considerando essa concepção, é notável que lazer não é somente uma questão 

de tempo, envolve outras características, para que possa cumprir com seu papel, como a 

busca pelo prazer, a liberação das obrigações e as escolhas dos sujeitos envolvidos nessas 

vivências. Quando comparados às outras faixas etárias, os idosos são os que menos 

frequentam equipamentos e atividades de lazer, tendo em vista que esse momento da vida, 

que coincide com a aposentadoria, gera uma redução no poder aquisitivo e no padrão de 

vida (MARCELLINO,2006).  

Essas mudanças fazem com que a ausência do lazer seja experimentada por 

idosos de todas as classes, principalmente, ao grupo menos favorecido, seja pela ausência 

de uma agregação à cultura do lazer ou pela renda insuficiente, já que a maioria dos idosos 

não consegue atender suas necessidades básicas com o dinheiro recebido da 

aposentadoria (MORI; SILVA, 2010). Além disso, aqueles que chegam a esse estágio e 

detêm condições financeiras ainda relutam em aceitar uma vida de lazer. Pois, após 

encerrar o tempo de trabalho, o lazer vai se restringindo cada vez mais ao ambiente 

doméstico (MARCELLINO, 2006). Além disso, Rodrigues (2002) alerta que grande parte 

das pessoas idosas não têm acesso aos espaços de lazer, desconhecendo a importância e 

os benefícios que este possa lhe oferecer.  

Ainda é pouco o que se tem feito para adequar-se a esta nova realidade. O 

envelhecimento da população brasileira é um fenômeno que necessita ser mais estudado, 
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a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida para estes envelhecentes. O 

desenvolvimento de estudos que tratem de temas tão relevantes como lazer e velhice, são 

extremamente necessários para atender às demandas deste “novo” público. Nesta 

perspectiva, busco através deste trabalho desenvolver uma revisão bibliográfica sobre 

lazer e idoso, com objetivo de analisar as produções acadêmicas que envolvem esse 

campo do conhecimento publicadas pela Revista do Programa de Pós-graduação 

Interdisciplinar em Estudos do Lazer (LICERE), no período de 2007 a 2016. Com intuito 

de atingir essa proposição, objetivo apresentar o que os discursos sobre lazer e idoso 

procuraram abordar e divulgar, descrever as concepções de lazer e de idoso, as principais 

atividades realizadas como ocupação do tempo livre e detectar as principais barreiras para 

o lazer. 

A escolha da revista LICERE, como objeto de análise, foi motivada pelo grau 

de relevância que esta possui frente aos estudos do campo lazer, sendo a única 

especializada na área no país. Trata-se de um periódico especificamente dedicado ao 

estudo do lazer o que explica o seu nome, pois “LICERE” é o vocábulo latino que deu 

origem ao termo lazer. Essa revista pertence ao Programa de Pós-Graduação 

Interdisciplinar em Estudos do Lazer/UFMG, é de periodicidade trimestral, lançado em 

1998, dedicado a discutir a temática lazer em suas múltiplas dimensões, a partir de uma 

ótica multidisciplinar.  

Acredita-se que este tema seja emergencial e de suma importância frente ao 

novo perfil populacional, principalmente para a Educação Física, tendo em vista que o 

lazer é um campo de trabalho abraçado por esta área. É notório que o profissional deve 

estar munido de informações que o possibilite desenvolver estratégias e   planejar 

programas para proporcionar aos idosos novas experiências de lazer, e aproximá-los cada 

vez mais dos espaços destinados a estas atividades, ou até mesmos criar novos. A 

qualificação profissional é de suma importância para atuar junto a esse segmento da 

população, para tal é preciso aprofundar os conhecimentos com vistas a aprimorar a 

intervenção. Este trabalho pode colaborar   para a formação dos profissionais ao propiciar 

reflexões sobre esta temática.  

Assim, analisando a relação lazer/envelhecimento, mediante o cruzamento 

dessas variáveis, é possível assinalar algumas razões que ocasionam o afastamento dos 

idosos dos espaços de lazer e contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas 

capaz de superar esta realidade através do levantamento de dados e novas discussões 

dentro deste campo. Este trabalho é a oportunidade de se compreender as interações entre 
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o conhecimento gerado no meio acadêmico e as ações desenvolvidas no cotidiano 

relacionadas com a temática, é indispensável exercitar o senso crítico sobre esta realidade. 
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2 METODOLOGIA   

2.1 Tipo de Estudo 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com uma abordagem de 

caráter qualitativo. Cervo e Bervian (1983) apud Raupp, Beuren (2003 p.86) entende que 

a pesquisa bibliográfica, 

[...] explica um problema a partir de referenciais teóricos publicados em 

documentos. Pode ser realizada independentemente ou como parte da pesquisa 

descritiva ou experimental. Ambos os casos buscam conhecer e analisar as 

contribuições culturais ou cientificas do passado existente sobre um 

determinado assunto, tema ou problema.  

Por não envolver diretamente o ser humano, não foi necessário encaminhá-la 

ao comitê de ética. 

2.2 Procedimentos 

Em função de alcançar os objetivos propostos neste trabalho, a fonte 

bibliográfica utilizada foi a Revista do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em 

Estudos do Lazer (LICERE).  Os artigos extraídos atenderam às seguintes categorias: 

 Publicado no período de 2007 à 2016; 

 Completos em língua Portuguesa; 

 Contendo em seu título e/ou resumo as palavras chave: idoso, velhice ou terceira 

idade. 

A princípio foi desenvolvido uma revisão da literatura com intuito de 

esclarecer os conceitos e as terminologias que circundam a área do lazer e o público 

escolhido. Posteriormente optou-se por desenvolver uma síntese que facilitasse a 

contemplação de todo material e das ideias abordadas, então, as informações foram 

dispostas em um quadro identificando o autor, ano de publicação, título e objetivo. 

Na coleta dos dados, foram encontrados 19 (dezenove) artigos, dentre estes, 

3 (três) se encontravam indisponíveis para a leitura na íntegra, disponíveis apenas o 

resumo, logo foram descartados. Sendo assim, a presente pesquisa analisou 16 (dezesseis) 

artigos na base de dados da revista LICERE no período de 2007 a 2016.  Para facilitar a 

apreciação do material optou-se pela organização de quatro categorias de análise, sendo 

elas: 1) concepções de lazer 2) concepções de idoso 3) atividades realizadas como 

ocupação do tempo livre 4) barreiras para o lazer.  

  



14 
 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Concepções de Lazer 

O lazer é um fenômeno moderno surgido com a artificialização do tempo de 

trabalho, típica do modelo de produção fabril desenvolvido a partir da revolução 

industrial.  Essa mudança forjou a carga horária do trabalhador e o trabalho passou a ser 

a atividade de ocupação do tempo dos sujeitos. Com o desejo de se libertar dessas 

atividades laborais e usufruir de um tempo para si, as classes trabalhadoras se 

organizaram e através de reivindicações e intensas tensões com os detentores dos meios 

de produção, conquistaram o tempo livre do trabalho. Surge então o “tempo de folga”, o 

tempo livre ou tempo de lazer (MELO; ALVES; 2003). 

É frequente a associação da palavra ‘lazer” com atividades recreativas, 

eventos de massa ou entretenimento, nota-se o uso indiscriminado e impreciso da palavra, 

transmitindo uma visão parcial e limitada do seu conceito, dificultando assim o seu 

entendimento. Para superar estes equívocos é necessário precisá-lo e compreendê-lo em 

essência (MARCELLINO 2006). Entre os próprios estudiosos da área há uma falta de 

consenso sobre o seu conceito, mas o que se percebe a partir da literatura investigada é a 

influência marcante do sociólogo francês Joffre Dumazedier (1973), que compreende 

lazer como conjunto de ocupações realizadas por opção livre e individual, que se opõe às 

obrigações, sejam profissionais, domésticas, sócio religiosa ou sócio políticas e sem 

interesse financeiro. 

O sociólogo Renato Requixa apud Gomes (2004, p.121) entende o lazer 

"como uma ocupação não obrigatória, de livre escolha do indivíduo que a vive, e cujos 

valores propiciam condições de recuperação psicossomática e de desenvolvimento 

pessoal e social". 

 Fundamentando-se no pensamento de Dumazedier, Camargo apud Gomes 

(2004, p. 122) define o lazer como:  

[...] um conjunto de atividades gratuitas, prazerosas, voluntárias e liberatórias, 

centradas em interesses culturais, físicos, manuais, intelectuais, artísticos e 

associativos realizados num tempo livre roubado ou conquistado 

historicamente sobre a jornada de trabalho profissional e doméstico e que 

interfere no desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos.  

Nesta perspectiva o lazer é entendido como “atividade transformadora da 

sociedade, não é uma prática que visa somente descanso e divertimento, mas 

principalmente o desenvolvimento social e pessoal” (CAMARGO apud OLIVEIRA, 

NASCIMENTO 2014, p.14). 
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Outro pesquisador que leva sua linha de pensamento a partir das teorias de 

Dumazedier é Nelson Carvalho Marcellino que é consideravelmente citado nos estudos 

sobre lazer no Brasil. Esse autor concebe o lazer em um caráter “desinteressado”, em que 

não se busca outra recompensa além da satisfação resultante da situação. Além disso, ele 

considera o lazer “como cultura compreendida em seu sentido mais amplo – vivenciada 

(praticada ou fruída) no ‘tempo disponível’” (Marcellino apud Gomes 2004, p.122).  

Marcellino (2006) refere-se ao tempo como sendo “disponível”, por considerar que tempo 

algum pode ser tido como livre de coações ou norma de conduta social.  

Pensando o lazer dentro da complexidade social, também podemos 

compreendê-lo como: 

Uma dimensão da cultura constituída por meio da vivência lúdica de 

manifestações culturais em um tempo/espaço conquistado pelo sujeito ou 

grupo social, estabelecendo relações dialéticas com as necessidades, os deveres 

e as obrigações, especialmente com o trabalho produtivo (GOMES, 2004, 

p.125). 

Frente a esses conceitos, é possível observar que o lazer tem sido considerado, 

nos últimos anos, como um elemento de ocupação do “tempo disponível”, que não se 

opõe ao trabalho, mas o complementa. Porém possui características próprias, que devem 

ser consideradas e compreendidas afim de contribuir com o avanço do conhecimento 

sobre o tema. É um fenômeno social integrante da vida do ser humano, não tem função 

apenas de entreter as pessoas, vai além desta percepção, proporciona alegria, prazer, bem-

estar, melhora a convivência social, contribui para o desenvolvimento pessoal e social, 

entre outros aspectos relevantes que interferem diretamente na qualidade de vida dos 

sujeitos.  

Por fim, é notório que o conceito de lazer é amplo e polissêmico, nem todas 

concepções foram aqui apresentadas, entretanto reconhecer o lazer como momento 

relevante na vida dos sujeitos e compreender suas singularidades é extremamente 

necessário no desenvolvimento de discussões que envolvam esse campo do 

conhecimento.  Dessa forma, para enriquecer e atender às proposições deste estudo, 

desenvolvo nos tópicos posteriores uma breve discussão sobre os aspectos que 

caracterizam o público escolhido.  

 

3.2Lazer como direito 

O direito ao lazer está assegurado constitucionalmente aos brasileiros, está 

presente tanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos quanto na Constituição 
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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, [...]” (BRASIL, 

1988). 

 A situação específica do idoso é citada na legislação brasileira. Há um artigo 

específico que trata da atuação do poder público quanto "[...] ao incentivo e à criação de 

programas de lazer, esporte e atividades físicas que proporcionem a melhoria da qualidade 

de vida do idoso e estimulem sua participação na comunidade" (BRASIL, 1994).  

Destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos, a partir da Lei 10.471 de 01 de outubro de 2003, é criado o 

Estatuto do Idoso, que também discorre sobre o direito de acesso ao lazer nos artigos 20 

e 23: 

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

espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. 

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

proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) 

nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como 

o acesso preferencial aos respectivos locais (BRASIL, 2003). 

“Apesar de significativos avanços legais, frente a garantia de direitos ao lazer 

dos idosos no Brasil, tais apontamentos, ainda, são constantemente desrespeitados” 

(OLIVEIRA, 2015 p.10). Portanto, é preciso identificá-lo como necessário ao bem-estar 

geral da população idosa, somando esforços para cumpri-lo. Em conformidade com 

Gomes et al., (2012 p. 21) “precisamos reconhecer, legitimar, incentivar e valorizar as 

vivências de lazer criadas pelo próprio sujeito e pela comunidade”. Trata-se de “um 

direito social inalienável e deve se garantido pelas ações do Estado, mediante as políticas 

públicas de lazer, seja em nível federal, estadual e ou municipal” (SOARES; MOURÃO; 

ALVES 2015, p.10). Não pode ser negligenciado, tampouco esquecido. 

Nessa visão: 

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).  

Após constatar a presença do lazer nestes documentos legais, torna-se 

evidente a necessidade reivindicar junto ao poder público e demais setores recursos 

necessários para concretizá-lo, pois é uma das condições de vida digna do idoso.  
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3.3 Concepções acerca do envelhecimento e da velhice 

É frequente uso dos termos envelhecimento e velhice como similares e com 

significados idênticos, entretanto, alguns autores apontam que estes são processos 

distintos. Messy (1999) apud Silva (2009 p.15) se apropria desta abordagem dizendo que,  

Se o envelhecimento é o tempo da idade que avança, a velhice é o da idade 

avançada, entenda-se, em direção a morte. No discurso atual, a palavra 

envelhecimento é quase sempre usada num sentido restritivo e em lugar da 

velhice. A sinonímia dessas palavras denuncia a denegação de um processo 

irreversível que diz respeito a todos nós, do recém-nascido ao ancião. 

Por sua vez, Costa (1998) apud Silva (2009 p.15) define o envelhecimento 

como “processo evolutivo, um ato contínuo, isto é, sem interrupção, que acontece a partir 

do nascimento do indivíduo até o momento de sua morte [...] é o processo constante de 

transformação”, já a velhice é entendida como “o estado de ser velho, o produto do 

envelhecimento, o resultado do processo de envelhecer”. 

Mendes et al., 2005, interpreta o envelhecimento como um conjunto de 

transformações que acontece na vida do homem, sendo natural e marcado por mudanças 

físicas, psicológicas e sociais que acometem de forma particular cada indivíduo com 

sobrevida prolongada. Já a velhice de acordo com Silva (2009 p.15) “é o estado do 

indivíduo com idade avançada que sofreu o resultado do processo de envelhecer”. 

Schneider e Irigaray (2008 p. 587) dizem que é “uma experiência individual que pode ser 

vivenciada de forma positiva ou negativa, em consonância com a história de vida da 

pessoa e da representação de velhice que está enraizada na sociedade em que vive”. 

Para Oliveira (2000), o envelhecimento é um processo natural ao qual todo 

ser humano está submetido, e envolve uma série de transformações biopsicossociais que 

alteram sua relação com a sociedade. Pacheco e Lima (2010, p.2) alertam que “envelhecer 

não significa estar em degradação física e social, mas sim numa construção de uma nova 

fase da vida, onde o indivíduo se transforma diariamente no sentido de aprendizado, novas 

experiências e descobertas [...]”.  

De acordo com Spirduso (2005, p. 3) “existem duas verdades sobre o 

envelhecimento: a primeira é que todos envelhecem (se não morrerem jovens), a segunda 

é que todos envelhecem de formas diferentes”. O modo de envelhecer depende do estilo 

de vida, de fatores genéticos, do contexto onde se insere, e da ocorrência de patologias. 

Ou seja, embora o envelhecimento envolva características universais, deve-se considerar 

a trajetória peculiar de cada indivíduo, de cada ser idoso (CAMPAGNA; SCHWARTZ, 

2010). “Trata-se, portanto de um processo biológico, mas que é ressignificado 
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culturalmente e elaborado simbolicamente a partir das fronteiras etárias” (GOMES, 

PINHEIRO, LACERDA, 2010, p.78). 

Apesar da singularidade dos fenômenos envelhecimento e velhice, pode-se 

dizer que estes se complementam e determina o sujeito idoso. Para delimitar uma faixa 

etária, a Organização Mundial de Saúde – OMS (2005) definiu como idoso um limite de 

65 anos ou mais de idade para os indivíduos de países desenvolvidos e 60 anos ou mais 

de idade para indivíduos de países subdesenvolvidos. No caso do Brasil é considerado 

idoso o cidadão com idade igual ou superior a 60 anos, são critérios cronológicos 

utilizados para definição do público. 

Conforme Schneider e Irigaray (2008) a cronologia não é parâmetro 

suficiente e capaz de definir os fenômenos do envelhecimento, da velhice e a 

determinação de quem seja idoso, é preciso considerar outras variáveis que afetam 

diretamente este processo como aspectos biológicos, psicológicos e culturais, 

indispensáveis na categorização de um indivíduo como velho ou não. Percebe-se que a 

velhice, embora caracterizada pela existência das alterações físicas, sua essência 

transcende este aspecto. 

3.4 Qual é o nome da velhice? 

Segundo Deps (2009), a cultura ocidental, ao contrário da oriental, da ênfase 

no jovem, na vitalidade e na produtividade econômica. Deste modo, não é atribuído um 

papel significativo para o idoso, pois os sujeitos passam a ser avaliados de acordo com 

sua produção ao passo que a atividade profissional determina seu “papel produtivo”. 

Assim, ao chegar à velhice, momento em que essa produção é reduzida, o sujeito sofre 

uma série de preconceitos, sejam por eles mesmos, proveniente de sua formação voltada 

para o trabalho, ou pela sociedade que cria estereótipos onde o idoso passa a ser visto 

como ser frágil e improdutivo (MARCELLINO,2006). Em conformidade com Schneider 

e Irigaray (2008 p.2) “ao mesmo tempo em que a sociedade potencializa a longevidade, 

ela nega aos velhos o seu valor e sua importância social”. 

Há vários termos para conceituar este momento da vida, de acordo Neri & 

Freire (2000) apud Schneider & Irigaray (2008, p.586) “entre os mais comuns para se 

referir a esta etapa estão: terceira idade, melhor idade, adulto maduro, idoso, velho, meia-

idade, maturidade, idade maior e idade madura”. “A manipulação dos termos é tão intensa 

socialmente que os próprios velhos detêm preferências nominais” (DIAS; SOUZA, 2011, 
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p.8), no entanto Rezende (2008) apud Dias e Souza (2011, p.7) alerta para a necessidade 

do  

[...] emprego atento dos termos para significar velhice de maneira a não negá-

la. Há uma crença social compartilhada de que o termo velhice carrega um 

significado de idoso como ser inferior, menosprezado e inútil, todavia para a 

autora os termos “terceira idade”, “melhor idade”, “feliz idade”, “maturidade”, 

“idade de ouro” ao menos são tentativas sociais de construção de uma ideia de 

velho que não seja depreciativa, mas de um indivíduo melhor visto e aceito 

pela sociedade. 

“Como ninguém quer como rótulo ou classificação a qualificação de velho, 

com todos os sentidos pejorativos que é produzido, passa-se a apostar em uma 

positividade dessas expressões” (DEBORTOLI, 2012 p.8).  A palavra terceira idade 

atualmente é muito utilizada, pois diminui um pouco do peso que a expressão   ser velho 

carrega, e há uma aceitação melhor até por parte dos próprios indivíduos, que em sua 

maioria criam um preconceito consigo mesmo. Nessa perspectiva, Dias e Souza (2011, 

p.9) ressaltam que: 

Estar na terceira idade indica uma nova forma de enxergar a velhice, onde o 

idoso se permite novas possibilidades, novas buscas, manutenção e ganhos de 

contatos sociais e, inclusive, um novo jeito social de perceber o 

envelhecimento – atitudes e comportamentos não esperados para esta faixa 

etária. 

Como o processo de envelhecimento e a velhice, não são compreendidos em 

sua essência, assumindo uma conotação negativa, sendo carregado de estereótipos que 

concebe uma imagem distorcida desta etapa, “existe uma forte associação entre esse 

evento do ciclo vital com a morte, a doença, o afastamento e a dependência” (NERI e 

FREIRE 2000 apud SCHNEIDER e IRIGARAY  2008 p. 2).  Assim, Debortoli (2012 

p.5) diz que: 

Ser velho/ficar velho, nas formas e expectativas pautadas nos valores da 

sociedade ocidental moderna, tornou-se uma expressão pejorativa. Ser 

velho/ficar velho entrelaçou-se ao signo do descartável, do fora de moda, do 

que caiu em desuso, do obsoleto, do superado, daquele que supostamente não 

trabalha e, por isso, não produz. Expressão daquele ou daquilo que não tem 

mais uso, utilidade e, por isso, sem vida. 

É evidente que nessa perspectiva ninguém que ser velho, porém não é uma 

questão de desejo (ou fracasso) individual, como a infância, ou mesmo a juventude, ser 

velho faz parte da nossa existência (DEBORTOLI 2012). Ainda que saibamos que as 

representações sociais são diversas, e nos fornecem imagens ora as mais belas ora as mais 

negativas, o fato é que, a população encontra-se cada vez mais envelhecida. 

 As instâncias da sociedade precisam se envolver e se comprometer em 

oferecer condições dignas para se viver e envelhecer. É crucial desmistificar a ideia de 
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que essa fase da vida é um momento ruim e sem graça, deve ser visualizada como um 

momento importante para buscar estabelecer novas amizades, levar adiante projetos 

antigos, fazer novas descobertas, atribuir novos significados a vida e fortalecer as redes 

de sociabilidade.  

Por fim, conforme explicita Silva (2009, p.23), “Se a velhice passar a ser 

encarada como fase normal da vida e não como uma fase improdutiva, haverá uma 

mudança significativa em relação ao papel e importância dos idosos na sociedade 

brasileira”. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISES 

Os trabalhos encontrados na base de dados da revista LICERE do período de 

2007 à 2016 e que se se adequaram aos objetivos proposto pelo trabalho totalizaram 16 

artigos e estão descritos no quadro abaixo acrescidos de sua síntese. 

Quadro 1- Síntese dos artigos. 

Título Autor (es) Breve resumo Ano 

 

 

Afeto, velhice e 

lazer 

 

 

REZENDE, 

Ronaldo de. 

O artigo procurou analisar o componente afetivo na esfera 

dos valores e dos comportamentos humanos, relacionando-

o às questões ligadas ao processo de envelhecimento e o 

lazer. Apontou que é necessário investir na afetividade, pois 

a velhice é uma época de muita carência e sujeita a 

preconceitos que limitam as possibilidades do idoso, o lazer 

passa a ser é visualizado como uma possibilidade para 

melhoria na qualidade de vida.  

 
 
 

2008 

 

Entre textos e 

contextos: relações 

sociais, motivação e 

lazer na velhice 

DIAS, Aline 

Oliveira; 

 

SOUZA, 

Luciana Karine 

de. 

O estudo procurou discutir algumas questões relacionadas 

à oferta de lazer para o público idoso a partir de diferentes 

contextos sociais. Concluiu-se que, os grupos de 

convivência são os locais quase exclusivos de excelência na 

oferta de lazer ao idoso brasileiro. 

 

 

2011 

 

 

 

A participação de 

idosos em 

atividades 

recreativas em 

Itabuna/BA 

 

SILVA, Ana 

Luíza Borges da; 

 

TAHARA, 

Alexander Klein; 

 

CARNICELLI, 

Sandro Filho. 

O objetivo deste estudo foi verificar a concepção de 

indivíduos idosos em relação às atividades recreativas, 

identificando as principais motivações, barreiras 

encontrada e benefícios advindos à sua participação em tais 

atividades. À partir da investigação, os resultados 

indicaram que os idosos apresentam uma concepção acerca 

das atividades recreativas condizente com a preconizada 

pela literatura existente, bem como percebem os diversos 

benefícios proporcionados com a sua prática. Entretanto 

observaram o pouco envolvimento da população estudada 

na prática de tais atividades. 

 

 

 

 

 

2012 

Lazer, 

envelhecimento e 

participação social 

DEBORTOLI, 

José Alfredo 

Oliveira.  

Realizou-se uma reflexão sobre a temática lazer 

entrelaçando as noções de velhice, envelhecimento e 

participação social. 

 

2012 

 

Lazer e 

envelhecimento: 

olhares que 

entrelaçam a cidade 

e o envelhecer 

 

ACOSTA, 

Marco Aurélio 

de Figueiredo; 

 

PACHECO, 

Ariane Corrêa. 

Este artigo teve como objetivo compreender certas 

transformações no cenário urbano e, em particular, nos 

espaços de lazer, sob o olhar de pessoas que viveram essas 

mudanças. Com base nos dados levantados, evidenciou-se 

um olhar positivo sobre o envelhecer na cidade, atravessado 

pela formação de grupos de convivência para idosos, sendo 

esses significados como espaço/tempo de lazer. 

 

 

 

 

2013 
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Lazer e idosos 

institucionalizados: 

tendências, 

problemas e 

perspectiva. 

 

 

 

MOURA, Gisele 

Alves de; 

 

SOUZA, 

Luciana Karine 

de. 

O artigo faz uma análise crítica da literatura sobre lazer em 

idosos institucionalizado, com apontamentos sobre as 

tendências detectadas, os problemas a serem resolvidos e as 

perspectivas para área. O levantamento verificou que é 

necessário rever o padrão de vida de residentes de 

Instituições de Longa Permanência para Idoso (ILPIs), 

especialmente suas experiências de lazer, pois as práticas 

não têm correspondido às necessidades motivacionais de 

seus usuários. Ressalta a necessidade de consultar as 

experiência de lazer dos idosos não somente ao que se 

refere as suas atuais necessidades e vontades, mas também 

resgatar suas experiências passadas de lazer tendendo 

minimizar o distanciamento relacional decorrente da 

institucionalização. 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

  

Preferências de 

atividades de lazer 

de um grupo de 

idosas do extremo 

sul do Brasil 

RICARDO, 

Luiza Isnardi 

Cardoso et al. 

Este artigo buscou verificar as preferências de atividades de 

lazer de idosas participantes do Núcleo de Atividades para 

a Terceira Idade da Escola Superior de Educação Física na 

Universidade Federal de Pelotas. Os resultados apontam 

que as idosas têm preferências por atividades de lazer que 

possam ser realizadas em seu domicilio, predominando as 

atividades artísticas e manuais.  

 

 

2013 

 

 

Práticas de lazer na 

ILPI: visão dos  

coordenadores 

 

MOURA, 

Giselle Alves de; 

 

SOUZA, 

Luciana Karine 

de. 

O estudo investigou a percepção dos coordenadores das 

Instituições de Longa Permanência para Idoso 

filantrópicas(ILPIs) conveniadas com a Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte sobre a oferta de práticas de 

lazer aos residentes. Os resultados mostraram uma 

variedade de práticas de lazer nas instituições: práticas 

sociais, corporais, religiosas e manuais foram as mais 

citadas. Os coordenadores reconhecem a necessidade do 

lazer nas ILPIs, mas encontram dificuldades, como 

escassez de recursos humanos e financeiros, baixa adesão 

dos idosos às práticas, muitos residentes enfermos, e baixa 

confiabilidade no voluntariado. 

 

 

 

 

2014 

 

Revisando o lazer 

na terceira -idade: 

uma proposta 

metodológica 

necessária 

OLIVEIRA, 

Kamila Paula 

Gandra de; 

 

NASCIMENTO 

Alan Faber do. 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, com objetivo de 

explorar melhor as atividades de lazer na terceira idade e 

construir assim um panorama teórico. O autores buscaram 

demonstrar o quão importantes e significativas são as 

práticas de lazer para os idosos, seja do ponto de vista 

físico, do seu espaço social, ou, ainda, acerca da natureza 

das práticas de lazer na terceira idade. 

 

 

 

2014 

 

Câmbio: um estudo 

etnográfico sobre a 

prática esportiva 

adaptada para 

idosos, pautada pela 

competição. 

 

HOUSER, 

Eduardo; 

 

SILVEIRA, 

Raquel da. 

O trabalho teve objetivo de conhecer a forma como idosos 

vivenciavam a modalidade câmbio, uma adaptação do 

voleibol, compreendendo como ele se inseria na vida dos 

seus praticantes.  Verificou-se que era vivenciado de 

diversas formas, sendo que em algumas situações o 

divertimento e a brincadeira eram os fios condutores da 

prática, e em outros momentos a seriedade e a busca por 

rendimento nos movimentos técnicos eram a prioridade. A 

partir destes achados, os autores concluem que deve-se 

levar em considerações as características dos grupos 

praticantes ao organizar eventos esportivos para idosos. 

 

 

 

 

 

2015 

Elementos sobre a 

configuração do 

campo das 

atividades físicas 

para idosos no 

Brasil. 

 

TELLES, Silvio 

de Cassio Costa 

et al. 

O estudo buscou compreender como o campo das práticas 

de atividades físicas para os idosos se configurou no Brasil. 

Observou-se que a influência dos campos econômico, 

político, da saúde e educacional, em maior ou menor escala, 

acabou por forjar o campo da prática de atividade física 

pelo idoso na sociedade brasileira. 

 

 

2015 
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Benefícios da 

prática de atividade 

física sistematizada 

no lazer de idosos: 

algumas 

configurações. 

 

 

OLIVEIRA, 

Flávio Alves et 

al. 

O artigo analisou a prática sistematizada de atividade física, 

e os benefícios desta, na qualidade de vida de idosos em seu 

tempo de lazer. Após analisar as contribuições dadas pela 

literatura concluiu-se que estas atividades proporcionam 

efeitos positivos sejam eles físicos, psicológicos ou sociais 

que auxiliam a melhoria da qualidade de vida dos idosos 

nos seus anos adicionais. 

 

 

2015 

Conteúdos culturais 

do lazer e 

participação 

masculina em 

grupos de 

convivência para 

idosos de 

Florianópolis(SC). 

SANTOS, 

Priscila Mari  

dos; 

 

 MARINHO, 

Alcyane. 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva 

exploratória que procurou identificar os conteúdos culturais 

do lazer em Grupos de Convivência para idosos de 

Florianópolis (SC), focalizando a participação masculina. 

Como resultado identificaram que os homens encontram 

oportunidades privilegiadas para vivenciar conteúdos 

culturais turísticos e sociais do lazer. 

 

 

 

 

2015 

“Se precisar, a 

gente mesmo dá 

aula”: lazer 

políticas públicas, 

organização e 

participação 

comunitária de 

idosos. 

SOARES, João 

Paulo F.; 

MOURÃO, 

Ludmila; 

 

ALVES, 

Edmundo de 

Drummond 

Júnior. 

O estudo identifica as motivações para a permanência de 

um grupo de idosos no projeto de lazer e atividade física 

Vida Ativa (PVA), no município de Ubá/MG, e as 

consequências dessa decisão nas relações sociais desses 

sujeitos. Como resultado concluíram que, as motivações 

dos idosos para a continuidade no PVA passam pela 

reconstrução dos projetos individuais de vida e da 

construção de um projeto coletivo na velhice, evidenciando 

laços de sociabilidade e reciprocidade nas relações 

estabelecidas nesse contexto social. 

 

 

 

2015 

Capoterapia como 

lazer e atividade 

física lúdica para 

idosos: uma 

percepção dos 

capoterapeutas. 

 

PRAZERES, 

Maria Márcia 

Viana et al. 

Esta pesquisa e de caráter exploratório e procurou 

identificar a percepção de um grupo de capoterapeutas 

acerca dos benefícios da Capoterapia para idosos. A partir 

dos relatos, foi evidenciado que a Capoterapia apresenta-se 

como uma atividade prazerosa que valoriza a 

espontaneidade e o divertimento e possibilita a vivência de 

novas sensações e experiências, contribuindo para melhoria 

de diversos aspectos da vida do idoso. 

 

 

 

2016 

Lazer e 

sociabilidade: sobre 

as memórias e 

motivações de 

idosos participantes 

de uma experiência 

de educação não 

formal na zona leste 

da cidade de São 

Paulo. 

RODRIGUES, 

Juliana 

Pedreschi; 

 

FERNANDES, 

Charles Augusto 

Moreira. 

O artigo identificou as memórias e motivações de idosas 

participantes de uma experiência de educação não formal 

na zona leste da cidade de São Paulo. Com base nos dados 

observaram que as motivações vão para além da saúde 

físicas, envolvem o convívio diário possibilitado pelas 

novas relações de coleguismo e até mesmo de amizades 

concretizadas ao longo das atividades e busca pelo bem 

estar, por novos conhecimentos e pela perspectiva de 

melhorar a qualidade de vida através dos vínculos 

estabelecidos e das experiências compartilhadas. 

 

 

 

2016 

 

As publicações apontam, por intermédio de diferentes análises, que o 

interesse em estudar as perspectivas do lazer na vida do idoso têm apresentados avanços 

mesmo se tratando de poucos estudos principalmente que aborde a realidade em certas 

regiões do país, assim como o interesse da revista LICERE em disponibilizar esses 

materiais, tendo em vista que foram encontrados 16 artigos que abordam esta temática no 

período de 2007 à 2016. 
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Apesar de a maioria dos trabalhos encontrados não focalizar em expor suas 

concepções de idosos, as principais atividades realizadas como ocupação do tempo livre 

e as barreiras para o lazer, são identificadas nestas publicações e apresentados nos tópicos 

posteriores, elementos em comum que podem auxiliar em uma visão geral dessas 

variáveis que afetam diretamente a vivência do lazer pelo idoso. A discussão será apoiada 

na leitura dos textos e nas bibliografias que fundamentaram esse trabalho. 

4.1 Sobre as concepções de lazer  

Foi identificado que a compreensão e os significados atribuídos ao lazer são 

distintos, sete estudos se apropriaram das concepções adotadas por estudiosos da área, os 

outros nove não explicitam as concepções utilizadas. 

Dias e Souza (2011) refere-se ao conceito descrito por Godbey (2003), o lazer 

é entendido como viver em liberdade, esta deve ser limitada socialmente, de modo a ser 

capaz de agir a partir de uma motivação própria que são individualmente prazerosas, que 

intuitivamente valem a pena, e fornecem uma base para a crença. Ressalta assim a 

importância da liberdade e espontaneidade para escolher e vivenciar o lazer.  

Oliveira et al. (2015); Oliveira e Nascimento (2014) utilizaram a concepção 

adotada por Joffre Dumazedier (1974), um sociólogo francês que viveu entre os anos de 

1915 a 2002 e é considerado o patrono da sociologia do lazer. Ele compreende o lazer 

como a um conjunto de ocupações que o indivíduo usa para repousar, para se divertir, 

para desenvolver informação ou formação desinteressada. Sendo um tipo de participação 

voluntária ou de capacidade criadora, quando livre das obrigações profissionais, 

familiares ou sociais, sendo, portanto, uma atividade de livre escolha que se opõe ao 

trabalho. 

Uma concepção também utilizada por Oliveira e Nascimento (2014) é 

descrita pelo sociólogo e jornalista Luiz Octávio de Lima Camargo que influenciado pelas 

ideias teóricas de Dumazedier entente o lazer como: 

[...] um conjunto de atividades gratuitas, prazerosas, voluntárias e liberatórias, 

centradas em interesses culturais, físicos, manuais, intelectuais, artísticos e 

associativos realizados num tempo livre roubado ou conquistado 

historicamente sobre a jornada de trabalho profissional e doméstico e que 

interfere no desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos (CAMARGO 

apud OLIVEIRA e NASCIMENTO 2014, p.14). 

Em referência a Steinheiber (1995), Silva et al. (2012) diz que na era 

contemporânea o lazer aparece como uma característica de estilo de vida, é associado à 

satisfação, alegria, prazer, satisfação esta que podem ser vivenciados a partir de atividades 
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recreativas.  A partir dessa ideia, investigou em seu estudo as concepções dos idosos 

acerca do conceito de atividades recreativas e de lazer, por fim percebeu que eles também 

as compreendem a partir dessas características.   

De um outro ponto de vista Acosta e Pacheco (2013); Moura e Souza (2013); 

Santos e Marinho (2015) empregam em seu estudo a compreensão defendida por Gomes 

(2004 p.124) a qual refere-se ao lazer como:   

[...] uma dimensão da cultura construída por meio da vivência lúdica de 

manifestações culturais em um tempo/espaço conquistado pelo sujeito ou 

estabelecendo relações dialéticas com as necessidade, os deveres e as 

obrigações, especialmente com o trabalho produtivo.    

 Os demais artigos que não explicitaram uma concepção formal de lazer, 

pôde-se perceber que conduzem a uma compreensão que tende a associá-los às atividades 

recreativas e aos momentos de prazer. No entanto, foi notável a presença de elementos da 

teoria de Nelson Carvalho Marcellino (2006), baseado em estudos de Joffre Dumazedier, 

os chamados interesses culturais do lazer, que propõe a classificação das atividades de 

lazer de acordo com o interesse central, a motivação para desenvolver quaisquer 

atividades de lazer. Pode-se assim destacar: 

 Interesse físico: refere-se às atividades físicas, incluindo esportes, dança, 

ginástica, etc., onde prevalece o movimento. 

 Interesses artísticos: refere-se ao imaginário, à imagem, emoções e sentimento. É 

um conteúdo estético e configura a busca da beleza. Abrange todas manifestações 

artísticas. 

 Interesses manuais: refere-se à capacidade de manipulação seja para transformar 

objetos/materiais ou para lidar com a natureza. 

 Interesses intelectuais: busca o contato com o real, as informações objetivas e 

explicações racionais. Ênfase no conhecimento vivido. 

 Interesses sociais: busca por relacionamentos, o contato com o outro, o convívio 

social. 

 Interesses turísticos: constitui-se através de viagens e passeios, na busca por novas 

paisagens, locais e ambientes. 

Nota-se a partir dessa caracterização que toda atividade de lazer se adequa a 

esses interesses, podendo contemplar um ou vários simultaneamente, entretanto nem toda 

atividade realizada pelo sujeito é lazer, é preciso que esta se encaixe nos critérios que a 

determina. 
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A partir desses dados, conclui-se que, mesmo tratando-se de estudos que 

discutem a temática lazer, é recorrente a associação desse fenômeno com atividades 

recreativas. Entretanto, essa é uma visão um tanto quanto equivocada, pois as atividades 

de recreação não são exclusivas dos momentos de lazer, podem ser vivenciadas em outros 

tempos e espações sociais, por exemplo, no trabalho, na escola, etc. Outro parâmetro 

adotado de forma equivocada para definir lazer é o prazer, embora espera-se que as 

atividades de lazer proporcionem prazer ao indivíduo, não é um sentimento que deve ser 

exclusivo dos momentos de lazer. Outras esferas como o trabalho, por exemplo pode 

proporcionar prazer aos sujeitos (MELO; ALVES 2003). A partir deste exposto, percebe-

se a necessidade de ampliar o entendimento quanto ao fenômeno do lazer, ainda que em 

alguns estudos é abordado em sua plenitude, é notável que uma parcela considerável o 

aborda a partir de uma visão reducionista e precipitada. Portanto, é preciso maximizar o 

entendimento acerca do conceito, promovendo assim um avanço qualitativo no campo de 

estudos e de intervenção do lazer. 

 

4.2 Sobre as Concepções de idoso 

Quando se trata do conceito de idoso, nota-se que todas pesquisas seguem a 

indicação da organização mundial da saúde (OMS), considerando como idoso os 

indivíduos com idade igual ou superior aos 60 anos. Sendo o idoso o sujeito da velhice, 

cabe aqui identificar a visão que os autores têm sobre esta etapa. 

 Hauser et al (2015, p.51) nos diz que é uma fase que “pode ter como destaque 

a maior disponibilidade de tempo para estabelecer novas amizades, levar a diante projetos 

antigos e aproveitar o tempo livre de trabalho para busca de novos significados e valores 

pessoais”, é portanto uma visão bem positivista que valoriza e acredita nas 

potencialidades dos sujeitos. 

Oliveira, Nascimento (2014); Prazeres et al. (2016) e Dias, Souza (2011) 

defendem a desconstrução da visão estereotipada e preconceituosa, ao visualizá-la como 

fase de desenvolvimento e não exclusivamente uma etapa de perdas, incapacidades e 

privações, acreditam no desenvolvimento contínuo dos sujeitos.  Quanto ao emprego dos 

termos que são utilizados para referir-se a esta etapa, reconhecem que alguns carregam 

um peso maior que outros, em algum momento acabam entrando em detrimento, no 

entanto, evidenciam que o problema não está especificamente no uso do termos, mas nos 

valores e conotações que a sociedade lhe atribui.    
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Rezende (2008) dá ênfase nos aspectos afetivos ao referir-se à pessoa idosa, 

tendo em vista que há um aumento na carência afetiva quanto comparada a outras faixar 

etárias, por em muitos casos terem crescidos em ambientes de pouco afeto, muitas 

restrições e pouco diálogos. Ressalta a importância de um ambiente de carinho e atenção 

para atendê-los, favorecendo assim o seu acomodamento emocional. Acredita e defende 

a superação dos estigmas que são conferidos pela sociedade e absorvidos pelos idosos e 

passa a visualizar a velhice como momento de transformações que antes de ser 

considerada como um fator social deve ser considerada como uma fase importante.  

Silva et al. (2012) enfatiza a necessidade de novos olhares para esta etapa, de 

modo que se passe a visualizá-la como melhor fase da vida, em todos seus âmbitos sejam 

eles fisiológicos, biológicos, afetivo- emocional, apostando assim nas inúmeras 

possibilidades de desenvolvimento.  

Debortoli (2012) chama a atenção para as diferentes formas de conceituar a 

velhice, considerando que cada uma das maneiras de nomeá-la expressam formas de 

classificar a condição humana e que é influenciada pela percepção que cada sujeito exerce 

de si perante a sociedade. Entretanto, ressalta que é preciso reconhecer que as coisas se 

transformam e que os sujeitos se transformam junto com elas, dessa forma, não cabe negá-

la, trata-se de uma condição que envolve a todos, é preciso valorizá-la e desenvolver a 

consciência de pertencimento, pois ela nos constitui.  

Contudo, pôde-se perceber que a maioria dos autores não explicitaram uma 

concepção de velhice, estes compreendem: Moura, Souza (2014); Acosta, Pacheco 

(2012); Ricardo et al. (2013); Santos, Marinho (2015); Soares, Mourão, Alves (2014); 

Oliveira et al. (2015); Rodrigues, Fernandes (2016); Telles et al. (2015) Moura, Souza 

(2013), apesar disso foi possível identificar que todos têm convicção sobre o crescimento 

da população e da necessidade de desenvolver uma estrutura que atenda a este público, 

além de reconhecerem a necessidade da valorização dos mesmos. 

 Considerando as discussões e as formas de abordagens é possível identificar 

que a velhice é tida como como uma etapa da vida que deve ser melhor aproveitada, 

podendo ser utilizada para realização de novas descobertas, novas experiências e 

aprendizados. Este olhar é muito positivo e demonstra uma evolução quanto à 

caracterização do indivíduo idoso, no entanto é necessário manter os esforços de reflexão 

e mobilização para mudar a ordem social e derrubar os estigmas que depreciam essa fase, 

a velhice não precisa ser vista como algo a ser evitado. 
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4.3 Atividades de ocupação do tempo livre 

O levantamento das atividades que ocupam o tempo livre dos idosos, à partir 

da análise dos artigos, foram agrupados e apresentados no quadro a seguir, a identificação 

é sucedida pelo número de artigos que a citou. 

Quadro 2: Atividades realizadas como ocupação do tempo livre 

Atividades realizadas N° artigos que citaram 

Trabalhos com agulhas 4 

Praticas religiosas 3 

Pequenos concertos 1 

Jardinagem 1 

Jogos de tabuleiro 1 

Visitar parentes 2 

Viajar 2 

Assistir televisão 3 

Ouvir rádio 2 

Atividades físicas 8 

Leitura 2 

Esporte 1 

Academia 2 

Participação em grupo de 

convivência  

4 

*considerou-se atividade física práticas como caminhada, ginástica, dança frente o contexto a qual eram 

realizadas 

O quadro 2 demonstra que as atividades mais citadas como ocupação do 

tempo livre correspondem a determinados conteúdos do lazer, o que aponta para a 

preferência ou oferta de determinadas atividades em detrimento à outras. As atividades 

mais citadas corresponderam aos interesses físicos (atividades físicas e esporte) e   

manuais (trabalhos com agulhas, jardinagem). Um fato interessante que deve ser 

ressaltado é que estas atividades foram vivenciadas em ambientes bem restritos, como é 

o caso dos programas da universidade aberta à terceira idade, projetos de extensão 

universitária, grupos de convivência para idosos ou em domicílio. 

No estudo desenvolvido por Ricardo (2013) que buscou verificar as 

preferências de atividades de lazer de um determinado grupo de idosas, constatou-se a 

preferência por atividades que possam ser realizadas em seu domicilio, predominando as 

atividades artísticas e manuais. Um fato curioso e que pode ter contribuído 
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significativamente para esse resultado, é o número restrito de espaços e programas que 

oportunizam a vivência de outros conteúdos do lazer, ainda que possua relevância social 

e seja garantido constitucionalmente como um direito social, há um descaso quanto à sua 

propagação. Conforme identificado nos textos e ao que é apontado por Dias e Souza 

(2011) os grupos de convivência são os locais quase exclusivos de excelência na oferta 

de lazer ao idoso brasileiro, além desse espaço foram apontados como opção apenas a 

universidades abertas à terceira idade, e programas de extensão universitária. Frente a 

isto, aqueles que não se identificam com as atividades ofertadas nesses ambientes tendem 

a se distanciar, e passam a fruir do lazer quase que exclusivamente no ambiente 

doméstico. 

Os trabalhos que citaram os grupos de convivência como opção de lazer, 

levantaram alguns pontos importantes que devem ser refletidos. Quanto ao benefício 

desses espaço em referência a Debert (1999) Hauser et al. (2015) coloca que espaços de 

convivência são lugares onde os estereótipos negativos de velhice podem ser revistos e 

as experiências de envelhecimento bem sucedido podem ser vividas coletivamente. 

Contrapondo a esta ideia, Dias e Souza (2011 p.22) argumentam que “a organização de 

programas de lazer exclusivos para a terceira idade desperta interesse em certos idosos. 

Contudo, não agrada outros, pois estes podem preferir locais onde há contato com outras 

gerações”. Complementando essa ideia citam Magnani (2009) e nos diz que: 

[...] ao invés de serem confinados a lugares específicos, poder-se ia pensar em 

formas de ampliar seu direito de circular, de usufruir. Se, de um lado é um 

direito seu ter espaços e instituições para o exercício de uma sociabilidade 

peculiar (com oferecimento de cuidados também peculiares) por outro lado 

cabe considerar que a cidade, na diversidade de seus espaços e equipamentos, 

abre um leque muito mais rico, mais amplo (p.24). 

No que se refere ao fato de manter o idoso em ambientes separados, percebe-

se que é uma estratégia que atende ao interesse de socialização esperado pela vivência do 

lazer em partes. Pois, reunir esses sujeitos para vivenciar atividades apenas com aqueles 

que compartilham da mesma faixa etária, impossibilita-os de adquirir novas experiências 

através do contado com pessoas de outra geração, o que é aqui compreendido como algo 

insatisfatório, pois a socialização será estimulada apenas entre os sujeitos que 

possivelmente vivenciaram realidades parecidas, ao passo que tratando-se do grupo, estes 

permanecem segredados do restante da população. Sendo assim, é visível que a criação 

desses grupos não resolvem a necessidade de socialização dos sujeitos e atende à carência 

de atividades de lazer, pode contribuir é claro, entretanto, não deve ser o único veículo à 

oportunizá-la. 



30 
 

Dias e Souza (2011) observaram que a participação masculina ainda é muito 

baixa nesses espaços, isto aponta para um ambiente frequentado majoritariamente por 

mulheres que leva a questionar o porquê da não participação masculina, seria por ausência 

de interesse ou por estes grupos não ofertarem atividades que vão ao encontro de seus 

anseios? São questões que precisam ser investigadas para assim compreender a relação 

que os idosos do sexo masculino, criam com estes espaços e se estes atendem à sua 

necessidade de socialização. 

Trabalhos como é o caso dos desenvolvidos por Moura e Souza(2013) e por 

Moura e Souza (2014)   investigaram sobre a situação do lazer na vida dos idosos 

institucionalizados. Referente ao primeiro, por meio de uma revisão da literatura, 

buscaram identificar a realidade do lazer na vida dos sujeitos. Os resultados demostraram 

que os esforços direcionados para atender ao público priorizam as suas enfermidades e 

limitações e raramente suas capacidades, habilidades, a fim de considerar os seus 

interesses de divertimento, prazer e descanso, nesta perspectiva o lazer não é reconhecido 

como algo relevante. Quando ofertadas, as atividades eram limitadas e com baixa taxa de 

adesão, pois uma parcela significativa optavam por não fazer nada. A partir desta escolha, 

pode-se predizer que os idosos não participavam das atividades porque estas não atendiam 

aos seus anseios. Para superar esta realidade compreende-se que não basta apenas 

interrogar o sujeito sobre seus interesses atuais em lazer, é preciso auxiliá-los a refletir 

sobre o lazer.  

Já no trabalho desenvolvido em 2014, os autores investigaram a percepção 

dos coordenadores sobre as práticas de lazer ofertadas aos residentes e identificaram que 

eles consideram as atividades muito importantes, e que as práticas são ofertadas, no 

entanto perceberam que a oferta acontece de maneira desigual, em algumas Instituições 

de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) mais frequentes do que em outras, e que alguns 

coordenadores se referiam a todos e qualquer tipo de serviço oferecido como lazer. Isso 

demostra a necessidade de difundir o entendimento do seu conceito que possui 

características tão específicas, assim como capacitar os profissionais para lidar com ele. 

A baixa disposição dos residentes para participar das atividade oferecidas também foi 

ressaltada, a partir disso visualiza-se o reflexo da não diversificação da oferta de 

atividades que possam despertar um interesse para serem escolhidas e vivenciadas. 

Pensando nas atividades que foram ofertadas pelos programas de extensão 

universitária, foi possível identificar que os conteúdos de lazer ministrados, foram 

projetados para atender ao interesse físico, buscando mantê-los integrado na sociedade 
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sob as vestes da saúde. Percebe-se a partir desta configuração, que as estratégias utilizadas 

para propor as atividades apoiaram-se em uma visão funcionalista 1do lazer, este passa a 

ser concretizado pela função que exerce na vida dos sujeitos. Os programas mantinham 

os idosos ativos estimulando a mudanças de comportamento, buscando assim a 

manutenção da saúde, não unicamente a vivência do lazer. Acredita-se que estes cuidados, 

também são necessário para manutenção da qualidade de vida dos sujeitos, entretanto, 

oportunizar o contado com outras atividades também é importante.  

Sobre isto Iwanowicz (2000) alega que o lazer exerce importante função de 

suporte social à medida que oportuniza o desenvolvimento de novas habilidades, 

experiências e conhecimentos, fatores culminantes para possibilitar a auto realização 

pessoal.  Mori e Silva (2010) dizem que exerce um papel importante à medida que 

proporciona uma vida mais descontraída, marcada pela socialização, oportunizando que 

as pessoas interajam entre si e com culturas distintas, além de contribuir para inserção no 

meio social. Assim, é certo que o lazer enquanto veículo de sociabilidade exerce uma 

importante função na vida dos sujeitos, no entanto, depende diretamente da forma como 

é ofertado. Estes apontamentos se desdobram a ponto de se questionar, como garantir que 

os idosos possam usufruí-lo e desfrutar dos seus benefícios verdadeiramente? 

Para superar estas deficiências compreende-se como necessário adequar as 

atividades às necessidades especificas do referido público, é preciso que as instâncias 

públicas competentes adotem medidas para aumentar e diversificar a oferta, 

comtemplando os conteúdos variados e considerar que apesar de constituírem um mesmo 

grupo etário, os sujeitos são diferentes uns dos outros e possuem seus interesses e 

particularidades, portanto não cabe idealizar apenas um conjunto de opções para fruição 

do lazer. É preciso compreender a heterogeneidade do grupo e criar ambiência para 

garantir o que lhes é de direito. 

Sabe-se que o poder público têm expressiva responsabilidade sob a garantia 

de oferta e acesso ao lazer, entretanto, é preciso que os próprios sujeitos reconheçam o 

lazer como prática relevante, assim como um direito e passe a reivindicá-lo junto aos 

órgãos competentes, no que se refere à criação de programas de lazer que atendam às suas 

necessidades.  

                                                           
1  De acordo com Marcellino (2008), a visão funcionalista refere-se a busca da “paz social” e manutenção 

da “ordem”, é um fator que ajuda “a suportar a disciplina e as imposições obrigatórias da vida social, pela 

ocupação do tempo livre em atividades equilibradas, socialmente aceitas e moralmente corretas.” 

(REQUIXA apud MARCELLINO 2008 p.38). 
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No estudo desenvolvido por Mori e Silva (2010), com o objetivo de 

compreender a visão sobre o lazer e o entendimento que os idosos possuíam sobre os seus 

benefícios, bem como sua aceitação nessa fase de vida, foi possível observar diante dos 

dados coletados, que os sujeitos não tinham clareza sobre o lazer, sua história, 

necessidade, significado e benefícios. A partir deste levantamento, é notável que os 

idosos, seja por ter uma vida marcada por trabalho árduo e obrigações permanentes, ou 

pela ausência de conhecimento sobre o lazer, acabam não valorizando e agregando a esta 

cultura, deixando portando de usufruir dos múltiplos benefícios que podem ser 

experimentados a partir de vivências variadas. 

  Quanto a isto, Melo e Alves (2003) atenta para a necessidade dos idosos 

tornarem-se agentes de suas escolhas de lazer, e não apenas receptores, aponta para a 

necessidade de superar o lazer passivo e também procurar pelos espaços. Corroborando 

com as palavras de Marcellino (2008 p.122) “as escolhas em termos de conteúdo está 

diretamente ligada ao conhecimento das alternativas que o lazer oferece”, para tal é 

preciso oportunizá-las, só assim os sujeitos podem transformar seus momentos, deixando 

de serem meros reprodutores de programas e de atividades que não seguem seus interesses 

e procurar diversificar suas vivências através de uma ação criativa. Assim é possível que 

os sujeitos vivenciem atividades que satisfaçam os vários interesses, mas precisam de 

receber o mínimo de orientação que lhes permitam uma opção (MARCELLINO 2008). 

  Para alcançar essa aspiração, imunizando os idosos da passividade, e 

garantindo que novos valores sejam incorporados a este momento, de acordo com 

Marcellino (2008) a Educação para o lazer é o caminho. Ela visa formar indivíduos 

críticos e criativos, sendo um importante mecanismo de auxílio no preenchimento 

qualitativo do tempo disponível, que permite a aquisição de novas experiências 

contribuindo significantemente para desenvolvimento pessoal e social dos sujeitos, além 

de auxiliá-los diretamente na superação dos paradigmas reducionistas tão presente nesta 

etapa de vida. 

Frente a esta realidade aqui apresentada e apoiando as palavras de Marcellino 

(2008, p.62) é preciso investir em “um processo educativo de incentivo à imaginação 

criadora, ao espirito critico, ou seja uma educação para o lazer, que não procure criar 

necessidades, mas satisfazer necessidades individuais e sociais.” Dessa forma, através da 

educação é possível proporcionar aos idosos condições de construir suas estratégias de 

reivindicação e mudanças não somente para a fruição do lazer, mas para participar e 

refletir sob toda a realidade que o cerca. É preciso estimular o desenvolvimento do espírito 
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crítico e a valorização dos momentos de lazer (GOMES 2004).  Fornecer o entendimento 

do lazer como fator importante no seu desenvolvimento humano e social contribui para 

formação de cidadãos que valorizem, se interessam e recriam os espaço de lazer, 

usufruindo assim dos deus múltiplos benefícios (MORI; SILVA, 2010). 

De acordo com Marcellino (2001) apud Rodrigues (2003, p. 1), 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”, estas serão apresentadas e discutidas no 

próximo tópico conforme foram identificadas nas pesquisas.  

4.4 Barreiras para o lazer 

De acordo com Marcellino (2006), o quadro de desenvolvimento do lazer para 

a população em geral sofre um rompimento a partir dos afazeres e prioridades que 

adentraram na rotina dos sujeitos, estes tendem a restringir suas programações, ou passam 

a desenvolvê-las nos ambientes domésticos. Sobre isto, ele assinala um outro aspecto 

importante que deve ser considerado, por interferir diretamente na relação dos sujeito com 

seus momentos de lazer, as barreiras para o acesso. É notório que o lazer não se constitui 

como um bem acessível a todos, existem inúmeras barreiras que dificultam sua 

concretização e em alguns momentos o eleva à condição de privilégio.  

Dentre as barreiras existentes no que diz respeito à concretização do ideal de 

lazer para a população idosa, Rodrigues (2002) discorre sobre alguns fatores que 

interferem, dentre eles pode-se citar: estereótipos, fator econômico, tempo disponível e o 

acesso ao espaço de lazer. Percebe-se mediante os artigos estudados a recorrência e 

persistência dessas barreiras na vida do idoso. 

No que se refere ao fator econômico, este é descrito como barreira devido à 

redução na renda dos idosos durante a aposentadoria que também passam a assumir outros 

gastos com medicamentos, alimentação, exames, etc. (RODRIGUES 2002). Dessa forma, 

o valor embolsado por meio da aposentadoria torna-se insuficiente para custear as 

atividades de lazer que são realizadas em ambientes privados ou até mesmo arcar com o 

deslocamento até os espaços onde essas vivências são ofertadas gratuitamente. 

O tocante tempo, também muito citado, é apontado por Rodrigues (2002) 

como uma barreira pelo fato de os idosos, mesmo dispondo de um tempo livre 

teoricamente maior por estarem afastados das atividades trabalhistas, assumirem algumas 
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obrigações em seu cotidiano, sejam elas sociais, familiares, religiosas, etc., reduzindo 

assim o tempo para o desfrute do lazer. 

Quanto aos estereótipos, este próprio trabalho apontou os obstáculos vividos 

pelo sujeito, por serem taxados a partir de uma visão estereotipada que os associam à 

improdutividade e incapacidade, em função da supervalorização do trabalho produtivo. 

Por já saírem do “mercado”, perdem a prestigio e sofrem uma série de preconceitos que 

resultam em dificuldades de acesso às atividades. Marcellino (2006) aponta que as opções 

de lazer são dirigidas, na maioria das vezes, às crianças, aos adolescentes e aos adultos, 

isto explana a manutenção do olhar reducionista que aflige esta população. 

A não diversificação do lazer também foi apontada, há a valorização de alguns 

conteúdos do lazer em detrimento a outros, que acabam resultando em opções limitadas 

e pouco inovadoras, que por fim não atendem aos perfis de idoso.  A descontinuidade de 

programas e espaços inadequados também demostras a ineficiência de ações 

governamentais para atender a este crescente público. 

Dias e Souza (2011) e Silva et al. (2012) apresentam como motivo para 

distância ou não participação dos idosos em programas de lazer, os problemas de saúde 

do idoso ou cônjuge, dificuldade de deslocamento até os espaços de lazer, falta de 

companhia motivadora, segurança contra violência urbana e a presença da crença de 

inadequação de experiências de lazer ao idoso. 

Já nos trabalhos que buscaram analisar a realidade do lazer nas ILPIs  

desenvolvidos por Moura e Souza em 2013 e 2014, identificaram algumas barreiras além 

das citadas acima, sendo elas a ineficiência de recursos humanos, tendo em vista que a 

maioria dos idosos asilares apresentam um nível significativo de dependência perante as 

enfermidades que afetam a sua funcionalidade passando assim a depender de auxílio 

direto para o desenvolvimento de atividades e espaços inadequados para ofertar estas 

vivências. 

Além dessas barreiras, outro fator determinante que dificulta a concretização 

do ideal de lazer pelo idoso é a configuração do processo educativo, que não fornece o 

entendimento do lazer como fator importante no seu desenvolvimento humano e social, 

formando um adulto que não valoriza e não se interessa por este espaço (MORI; SILVA, 

2010). A baixa adesão dos idosos pode estar diretamente ligada à falta de conhecimento 

e informação, que resulta no desinteresse pessoal.  

A partir desses levantamentos fica evidente que o lazer não se constitui um 

bem acessível à todos, pois existem inúmeras barreiras que limitam o seu acesso. Alguns 
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aspectos que também contribuem para esse quadro é a ausência de discussões e 

exploração de estratégias para superar estes indicadores indesejáveis. É preciso 

democratizar o lazer e superar todos os desníveis existentes, sejam eles nos planos 

espaciais, econômicos ou sociais, para tal é preciso investir com urgência em ações 

políticas que oportunizem o seu acesso. 

 Entretanto, não basta apenas criar espaços e opções a partir de ações isoladas, 

estas se tornam insuficientes uma vez que a principal mudança deve ser feita no modo de 

pensar e agir dos indivíduos. É preciso instrumentalizar os idosos para lidar e reconhecer 

o lazer como fenômeno importante e necessário para seu bem estar, neste sentido a 

educação para o lazer tem muito a contribuir, pois cria condições e auxilia os sujeitos a 

superar os empecilhos e a gerir melhor seu tempo disponível. Por fim, acredita-se que 

além da necessidade de criar e estruturar os espaços é preciso estruturar os sujeitos para 

gozarem e incorporar a cultura do lazer, pois uma mudança na forma de comportamento 

traz como pano de fundo a melhoria da qualidade de vida dos idosos. 

  



36 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 “O fato de o idoso enfrentar uma verdadeira crise de identidade diminuindo 

sua autoestima positiva e a aceitação de si mesmo, gera inseguranças quanto à sua 

identidade o que afeta a qualidade dos relacionamentos interpessoais e dos vínculos 

afetivos” (ALVES JÚNIOR apud REZENDE 2008 p.10). Através dos artigos analisados 

foi possível perceber que o lazer está diretamente relacionados com a qualidade de vida 

dos idosos e pode atuar como um agente mediador na tentativa de amenizar os fatores 

negativos que depreciam a velhice. Para tal, é importante oportunizar o acesso e 

possibilitar a fruição à todos, à medida que se cria condições para o idoso vivenciar novas 

experiências, realizar novas descobertas e maximizar suas redes de amizades, contribui-

se para a superação das dificuldades e estigmas que rondam este estágio.  

Esta pesquisa demonstrou um olhar libertário e positivo dos autores frente aos 

idosos, visualizaram os sujeitos para além das limitações, reconhecendo-os a partir suas 

potencialidades.   No entanto é considerável o número de pessoas que ainda os rotulam 

através de uma visão reducionistas, infelizmente a mudança na mentalidade ainda não se 

estendeu a todos e é de grande valia que esta aconteça.  

Tendo em vista que a velhice não pode e nem deve ser associada à inutilidade, 

ao fim da vida, apenas ao tempo de ócio, reconheço a necessidade de quebrar esse 

paradigma advindo da idade social, rompendo com todos tabus e estereótipos. É preciso 

revolucionar e ressignificar a forma de envelhecer, pois nunca é tarde para desfrutar de 

novas experiências e realizar novas descobertas, é um tempo que deve ser melhor 

aproveitado, resultando em ganhos significativos tanto na saúde, na disposição, realização 

pessoal quanto na redescoberta do prazer.   

É sabido que os momentos de lazer podem ser preenchidos com atividades 

que atendam à interesses distintos, sejam eles físicos, manuais, esportivos etc., e também 

pela participação de grupos de convivência ou programas que ofertam outras atividades, 

como foi apontado pelos artigos. A partir disto, sem o intuito de negá-las, mas buscando 

verificar e compreender a relação que idosos desempenham com as atividades, foi 

possível identificar que as opções são bem restritas e raras são as vezes que os idosos 

ocupam os espaços que as ofertam, verdadeiramente por preferência ou escolha, os fatos 

apontam para carência de opções. O que pode-se perceber a partir disto é que direta ou 

indiretamente persiste um olhar limitado e estereotipado frente à velhice, a restrição de 

conteúdos tidos como necessários e adequados para o público, deixam de atender a todos 

e limitam as experiências daqueles que os vivenciam. 
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E também tem como aspectos contribuintes para esse quadro, as barreiras para 

o lazer, como foi demonstrado através desta pesquisa, ainda estão muito presentes na 

realidade do idoso. Logo, é preciso discutir e explorar de estratégias para superá-las e 

reorganizar a participação e a interação destes indivíduos na sociedade, acredita-se que o 

investimento estrutural e em ações educativas seja o caminho.  Deve-se garantir que os 

idosos exerçam a livre escolha de forma consciente sem tornar-se seres passivos e 

permissivos, e passar a reconhecer o lazer como algo importante e necessário, procurando 

a partir disto reivindicar constantemente os seus direitos. 

Por conseguinte, têm uma única certeza, é necessário ampliar e diversificar o 

leque de opções, oportunizando a fruição do lazer em diferentes âmbitos de modo que 

atenda aos anseios de quem o vivencia, contribuindo assim para o preenchimento 

qualitativo do tempo livre, garantindo que os sujeitos estejam em constate processo de 

desenvolvimento e facilitando a inserção social.  Faz-se necessário que os serviços sejam 

melhor planejados e executados para atender as novas demandas do crescente público, 

deve-se investir e insistir cada vez mais em ações que possibilite o alcance do ideal de 

lazer. Como apontado por Macellino (2006) a democratização do lazer passa, 

necessariamente pela democratização dos espaços que é dever do poder público. 

Por fim, várias questões foram aqui apontados na relação entre idoso e lazer.  

No entanto é necessário que novas pesquisas e estudos sejam realizados, discutindo 

elementos que possam orientar e contribuir para a superação de tais. Corroborando com 

as palavra de Ricardo et al. (2013) acredita-se que o lazer é essencial para manutenção da 

saúde2, além de estabelecer a socialização é uma forma de manter os idosos ativos3 e 

independentes, é preciso valorizá-lo e reconhecê-lo como direito social. 

  

                                                           
2 Neste contexto o conceito de saúde não significa ausência de doenças e sim bem estar físico, psíquico e 

social e consequentemente manutenção da qualidade de vida (SÁ, 1999). 

3 Ativo não no sentido de movimento, mas na atitude que o indivíduo assume diante as atividades 

(MARCELLINO 2006). 
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