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RESUMO 

 

A população idosa mundial está crescendo cada vez mais com o passar dos anos. No Brasil, 
estima-se que no ano de 2025, a quantidade de idosos irá ultrapassar os 30 milhões de 
pessoas. Devido a tal crescimento demográfico é preciso estar atento às necessidades desse 
grupo. O lazer, além de ser um direito, é uma das possibilidades para esse grupo social buscar 
melhorias em vários aspectos. Considerando essas informações, o presente estudo teve como 
objetivos analisar o que os idosos consideram como lazer, além de investigar quais as 
vivências mais praticadas por eles e qual o significado dessas experiências para esses sujeitos. 
Para tanto, participaram da pesquisa 14 idosos (homens e mulheres), com idade acima de 60 
anos, moradores da cidade de Nova Lima/MG. O contato inicial foi realizado em duas 
academias ao ar livre da cidade. Para desenvolver esta pesquisa, cuja abordagem é qualitativa, 
definiu-se o número de entrevistados com base no critério de saturação. Dessa forma, como 
estratégia para a coleta de informações, optou-se por uma entrevista estruturada com oito 
perguntas.  As questões se referiram ao conceito de lazer para os idosos, às vivências mais 
praticadas e o significado dessas práticas em suas vidas. Para o tratamento das informações 
coletadas, o método escolhido foi a análise de conteúdo de Laville e Dionne (1999). Em geral, 
os resultados mostram que o lazer tem significado e importância para a saúde desses sujeitos. 
As vivências mais praticadas por essas pessoas estão relacionadas aos interesses físicos 
(movimentação corpórea – caminhada e hidroginástica). Quanto às suas significações estão 
intimamente ligadas a aspectos do corpo e da saúde. Os resultados das atividades regulares 
realizadas há tempos pelas pessoas idosas foram os mesmos encontrados sobre as vivências 
praticadas (caminhada e hidroginástica). O tempo de prática dessas vivências mencionadas 
por alguns participantes é de 10 anos e de 4 a 5 anos, respectivamente. A maioria dos 
voluntários relata que não há vivências que não tenham praticado e que ainda queiram 
realizar. Entretanto, entre aqueles em que a resposta foi positiva, a dança foi o destaque. Os 
relatos mostram que o não desenvolvimento dessa prática está atrelado à falta de companhia 
do parceiro que prefere permanecer em casa ao invés de vivenciar experiências desse tipo. Em 
relação à percepção dos idosos sobre todos os espaços e equipamentos de lazer em Nova 
Lima, percebe-se que há muitas opções que oportunizam a prática de vivências. No entanto, 
alguns problemas são pontuados pelos idosos em relação aos locais ao ar livre que em que há 
equipamentos gratuitos tais como a falta de segurança desses ambientes, ausência de 
manutenção dos equipamentos e espaços mal cuidados para as práticas de lazer. Esses foram 
os aspectos levantados pelos entrevistados que interferem na realização de determinadas 
vivências.  
 
Palavras-chave: Lazer. Idosos. Vivências de lazer. Espaços de lazer. 



 
 

ABSTRACT 

 

The world's elderly population is increasingly growing over the years. In Brazil, it is 
estimated that by 2025, the number of elderly will exceed 30 million people. Due 
such population growth, it is necessary to be attentive to the needs of this group. The 
leisure, in addition to being a right, is one of the possibilities for this social group, 
search for improvements in several aspects. Considering these informations, this 
study aimed to analyze what the elderlies consider as leisure, in addition to 
investigate which are the most practiced experiences by them, and what are the 
meaning to those people. Therefore, 14 elderlies participated in the survey (men and 
women), over the age of 60 years, residents in the city of Nova Lima / MG. The initial 
contact was made in two outdoor gym centers. To develop this research, whose 
approach is qualitative, was set the interviewed number based on the saturation 
criterion. Thereby, as a strategy for gathering information, it was opted a structured 
interview with eight questions. The questions referred to the leisure concept for the 
elderlies, the most practiced experiences and the meaning of these practices in their 
lives. For the treatment of information collected, the method chosen was the content 
analysis of Laville and Dionne (1999). In general, the results show that leisure has 
significance and importance to the health of these individuals. The most practiced 
experiences by these people are related to physical concerns (body movement - 
walking and water aerobics). As to their meanings, they are closely linked to aspects 
of the body and health. The results of the regular activities carried out long ago by 
the elderlies were the same found on the practiced experiences (walking and water 
aerobics). The practice time of these experiences mentioned by some participants is 
to 10 years and 4 to 5 years, respectively. Most volunteers report that there are no 
experiences that do not have practiced and still want to perform. Most volunteers 
report that there are no experiences that do not have practiced and that still want to 
perform. However, among those where the answer was positive, the dance was the 
highlight. The reports show that no development of this practice is related to the lack 
of partner's company that prefers to remain at home rather than live such 
experiences. Regarding to the elderlies perception about all spaces and leisure 
facilities in Nova Lima, one realizes that there are many options that nurture the 
practice of experiences. However, some problems are scored by the elderlies in 
relation to outdoor locations which there are free equipments such as the lack of 
security of these environments, absence in the equipments maintenance and 
unkempt spaces for leisure activities. These were the issues raised by the 
interviewed that interfere with the achievement of certain experiences. 
 
Keywords: Leisure. Elderlies. Leisure experiences. Leisure facilities. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo Fenalti e Schwartz (2003), os dados apresentados no Guia Brasileiro da 

Terceira Idade (1999) mostram que em 2025 o Brasil irá ultrapassar os 30 milhões de pessoas 

com 60 anos ou mais e ocupará a sexta posição mundial no ranking de população mais idosa. 

 
Em 2003, segundo as informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD), a população de 60 anos ou mais era de cerca de 17 milhões de pessoas, 
representando cerca de 10% da população total do Brasil. Já em 2006, apontava que 
os idosos alcançavam, aproximadamente, 19 milhões de pessoas, evidenciando o 
acelerado processo de envelhecimento da sociedade brasileira (IBGE, 2009, p.80). 

 

De acordo com os dados acima é possível perceber que ocorreu um aumento 

acentuado da população idosa no Brasil e a expectativa é que essa quantidade de pessoas se 

amplie ainda mais nos próximos anos. Devido a tais circunstâncias esse público não pode ser 

menosprezado e merece um olhar cuidadoso quanto às necessidades do mesmo.  

 
O expressivo crescimento demográfico da população idosa verificado nos últimos 
anos vem sendo acompanhado de novas demandas sociais, não somente em termos 
de saúde e bem-estar, mas também de assistência social, infraestrutura urbana, lazer, 
turismo e serviços diversos (GOMES; PINHEIRO; LACERDA, 2010, p.71). 

 
O fator da aposentadoria merece destaque porque ela vem acompanhada de 

mudanças consideráveis no estilo e posteriormente na qualidade de vida dos idosos. “Muitas 

vezes, esse processo de rompimento com a lógica do trabalho formal coincide com o aumento 

da idade e, com muita frequência com o aparecimento de doenças” (ALVARENGA et al., 

2009, p.800). 

Também é importante mencionar o trabalho voluntário realizado pelos idosos 

como forma de potencializar a participação destes nas atividades culturais, físicas, artísticas 

ou sociais que os mesmos exercem. Porque:  
 

com esses incentivos, muitos indivíduos encontram a possibilidade de manterem-se 
ativos, principalmente após o momento da aposentadoria, preenchendo o tempo 
disponível auxiliando outras pessoas (SOUZA; LAUTERT, 2008, p.373).  
 

Mediante essas informações é relevante pensar nas inúmeras limitações (sociais, 

físicas e mentais) que esse grupo social possui, como também nos ganhos, nos projetos e nas 

vivências que essa população tem. Do ponto de vista das limitações próprias nessa fase da 

vida existem as questões sociais (saneamento básico, educação, etc.) e, também há os 

problemas de saúde – físicos (dificuldades para andar e vestir-se, medo de cair, etc.), mentais 

(doenças como Alzheimer, mal de Parkinson, entre outras). A fim de buscar soluções para 
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resolver as “perdas” relacionadas à saúde dos idosos se faz necessário o cumprimento de 

políticas públicas.  
No Brasil, em dezembro de 1999, o Sr. Ministro da Saúde cria uma política voltada 
à saúde deste grupo alegando que o principal problema que pode afetar o idoso, 
como consequência da evolução de suas enfermidades e de seu estilo de vida, é a 
perda de sua capacidade funcional, isto é, a perda das habilidades físicas e mentais 
necessárias para a realização de suas atividades básicas e instrumentais da vida 
diária (SILVESTRE; NETO, 2003, p.840). 
 

Entretanto, as dificuldades no âmbito social enfrentadas pela população idosa 

impedem ainda mais a busca por mais saúde e posteriormente por melhor qualidade de vida 

porque “é muito difícil chegar a uma velhice sadia quando se lidou ao longo da vida, por 

exemplo, com piores condições de educação, saneamento básico, alimentação e moradia”. 

(GOMES; PINHEIRO; LACERDA, 2010, p.80). 

Em relação aos ganhos, projetos e experiências concretizadas pelos idosos 

percebe-se que tais realizações ajudam na melhora da qualidade de vida. Para auxiliar nessas 

questões há, por exemplo, 
  

as atividades (de lazer) que devem constituir momentos onde o indivíduo (idoso) se 
empenhe, algo que escolha de livre e espontânea vontade, que lhe dê prazer e que 
contribua para desenvolvê-lo como pessoa. Os prazeres podem ser encontrados em 
diferentes atividades lúdicas, como ler, ver televisão, jogar cartas, jardinagem, fazer 
tricô, etc. (MARTINS, 2010, p.244, 245). 
 

As vivências de lazer possibilitam às pessoas, principalmente aquelas com 60 

anos ou mais, práticas que melhorem diversos aspectos (saúde, autoestima, bem-estar, etc.) 

corroborando possivelmente com o aumento da expectativa de vida. Contudo, “o valor do 

lazer na velhice não reside nas atividades propostas, tampouco na quantidade de experiências 

vivenciadas, mas no que elas significam para cada idoso” (GOMES, PINHEIRO e 

LACERDA, 2010). No entanto, é preciso estar atento às especificidades dessas pessoas idosas 

em relação a essas vivências, “pois profissionais que não estão preparados para intervir junto 

a esse grupo social desconsideram os desejos e anseios dos mesmos, propondo práticas 

descontextualizadas” (GOMES; PINHEIRO; LACERDA, 2010, p.84, 85). 

Assim, “uma das maneiras de preservar a positividade e o equilíbrio emocional 

frente à terceira idade e a aposentadoria é a busca por novas atividades de lazer” 

(ALVARENGA et. al., 2009, p.801). 
 

Os estudos do lazer, no mundo ocidental moderno, nascem e ganham impulso com o 
processo de urbanização. O lazer, como o conhecemos nos dias de hoje, é uma 
problemática tipicamente urbana, característica das grandes cidades, porém: 
ultrapassa suas fronteiras, uma vez que os grandes centros urbanos a levam, com as 
mesmas particularidades, por meio da mídia, a outras regiões do país, nem tão 



10 
 

grandes, nem tão urbanizadas (MARCELLINO; BARBOSA; MARIANO, 2006, 
p.56). 
 

Considerando as dimensões que envolvem a área do lazer existem as vivências 

categorizadas em alguns grupos determinados de interesses culturais do lazer, sendo um 

desses interesses – os físicos apontados por muitos autores como o menos procurado pelos 

idosos. Entretanto, a prática de atividade física, que faz parte desse grupo, é vista “como uma 

estratégia preventiva para a menor ocorrência de quedas, uma vez que parece influenciar 

positivamente o equilíbrio e o medo de cair em idosos” (CARVALHO; PINTO; MOTA, 

2007, p.230). 

Analisando o que foi exposto anteriormente esse trabalho apresenta as seguintes 

questões de estudo: O que é considerado lazer para os idosos? Quais as vivências de lazer 

mais praticadas por eles? Quais os significados dessas experiências para esses sujeitos? 

Nessa lógica se faz necessário mais pesquisas sobre os idosos e suas vivências no 

âmbito do lazer, como forma de buscar mais informações, “já que a velhice é um tema de 

pesquisa ainda recente em nossa realidade e que raramente apresenta considerações sobre o 

lazer das pessoas idosas, bem como sobre a sua importância nessa fase da vida” (GOMES; 

PINHEIRO; LACERDA, 2010, p.74) e também, consequentemente, aprimorar a atuação dos 

profissionais que lidam com esse público.  

1.1. Objetivo 

Analisar o que os idosos consideram como lazer investigando quais as vivências 

mais praticadas por eles e qual o significado dessas experiências para esses sujeitos.  

1.2. Justificativa 

Esse estudo é relevante porque amplia o acesso às informações a respeito do lazer 

voltado para os idosos.  

A análise dos dados e as conclusões obtidas nessa pesquisa ajudarão os 

profissionais que atuam com tal grupo social quanto à melhor intervenção na área do lazer.  

Tais resultados também auxiliam o governo, de maneira que o mesmo possa rever 

ou até mesmo estender os locais e as atividades realizadas como forma de lazer, já que as 

experiências fazem parte do cotidiano das pessoas proporcionando muitos benefícios e 

viabilizando uma melhor qualidade de vida.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

O referencial teórico está ancorado na utilização de temas considerados essenciais 

para a compreensão de vários aspectos desse estudo. São eles: 

2.1 A população idosa no Brasil 

De acordo com Closs e Schwanke (2012, p.144), 

 
a população mundial encontra-se em um processo de reestruturação demográfica que 
se caracteriza pela redução das taxas de fecundidade, diminuição da mortalidade e 
consequente aumento da expectativa de vida. A transição demográfica vem 
acontecendo de forma heterogênea na população mundial e encontra-se em 
diferentes fases ao redor do mundo. 

 
No que diz respeito à população idosa, cujo crescimento demográfico tem sido 

intenso, pesquisas desenvolvidas nos últimos anos evidenciam um aumento expressivo desse 

grupo em esfera mundial, assim como nos Estados Brasileiros.  

“No Brasil, no ano de 2000, eram 14,5 milhões de idosos e hoje, são 18 milhões 

de pessoas com 60 anos ou mais de idade” (SILVA; SANTOS; SOUZA, 2014, p.20, 21). 

Estima-se que o crescimento demográfico de idosos será gradativo e mundial.  

“Atualmente, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 600 

milhões de pessoas no mundo já completaram 60 anos. Em 2025 esse número dobrará, e em 

2050 serão aproximadamente 2 bilhões de idosos”. (GOMES; PINHEIRO; LACERDA, 2010, 

p.71) sendo que de acordo com a PNAD “o número de mulheres idosas, é maior do que o de 

homens” (IBGE, 2009, p.82). 

Conforme Carvalho et. al. (2015, p.4), as pessoas ao redor do mundo estão 

envelhecendo e essa modificação demográfica vem acompanhada de vários fatores, dentre 

eles, a redução das taxas de fecundidade e mortalidade, desenvolvimento tecnológico e 

científico, como por exemplo, na área da saúde e busca por hábitos de vida mais saudável. 

Entretanto, Isayama e Gomes (2008, p.168) relatam que, infelizmente, as 

condições necessárias que favorecem uma vida com mais qualidade aos idosos não ocorreram 

juntamente com o aumento demográfico desses sujeitos, tornando-os vulneráveis a exclusões 

e discriminações por ausência de ações governamentais e por preconceitos da população em 

geral.  

Em relação aos preconceitos das pessoas de outros grupos sociais se faz 

necessário conscientizá-las de que o processo de envelhecimento é inevitável e chega para 

todos com o passar dos anos e, que também, é uma fase em que é preciso haver cuidados, mas 
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não inviabiliza os idosos de realizar diversas atividades. “Envelhecer é um processo dinâmico 

que caracteriza toda a vida e envolve continuidade e mudança” (ISAYAMA; GOMES, 2008, 

p.68). 
 

Paralelamente à transição demográfica ocorre a transição epidemiológica que é 
influenciada pela mudança nos padrões de morbimortalidade, uma vez que diminui a 
mortalidade por doenças infecciosas e aumenta os agravos crônico-degenerativos, 
principalmente na população mais idosa (SILVA; SANTOS; SOUZA, 2014, p.20, 
21). 
 

Assim, houve a necessidade do avanço da medicina que ampliou o número de 

tratamentos, medicamentos e vacinas. Melhorias também foram conquistadas no âmbito das 

condições sociais, do saneamento básico e na diminuição das taxas de fecundidade. Todos 

esses fatores elevaram as condições da qualidade de vida. 
 

O grupo de idosos é, hoje, um contingente populacional expressivo em termos 
absolutos e de crescente importância relativa no conjunto da sociedade brasileira, daí 
decorrendo uma série de novas exigências e demandas em termos de políticas 
públicas de saúde e inserção ativa dos idosos na vida social. (CLOSS; 
SCHWANKE, 2012, p.144). 

 
Levando em consideração essas novas necessidades, nota-se que ocorreu a 

ampliação e mudanças nas políticas públicas de saúde. Atualmente existem planos de ações 

dos governos de todos os estados brasileiros para oferecer a esse grupo social acesso a 

tratamentos de várias doenças; principalmente as crônicas, medicamentos gratuitos, vacinas e 

uma maior preocupação com o envelhecimento. 
 

A OMS adotou o termo “envelhecimento ativo” para expressar o processo de 
conquista dessa visão. “Ativo” refere-se à participação contínua nas questões 
sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, e não somente à capacidade de 
estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho. A abordagem do 
envelhecimento ativo baseia-se no reconhecimento dos direitos humanos das 
pessoas mais velhas e nos princípios de independência, participação, dignidade, 
assistência e auto-realização conforme estabelecidos pela Organização das Nações 
Unidas (ONU). Objetiva-se então alargar planos de ações do governo para 
aperfeiçoar os tratamentos de doenças crônicas e fortalecer o envelhecimento ativo 
de forma saudável visando aumentar a expectativa de vida e posteriormente a 
qualidade de vida dos idosos. (PORTAL BRASIL, 2011).  

 

Considerando outros pontos de vista sobre o envelhecimento percebe-se que 

outras questões são relevantes para a sua definição, conforme Wichmann et al. (2011, p.492) 

relatam que,  
 

a definição de envelhecimento saudável prioriza o envolvimento ativo com a vida, 
bom funcionamento mental e físico, baixo risco de doenças e de incapacidades 
funcionais relacionadas às doenças. Envolve aspectos físicos, sociais, cognitivos e 
emocionais, o que o torna um processo multidimensional. 
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Como houve um aumento da expectativa de vida da população idosa, que 

atualmente é de quase 73 anos, percebe-se que as mudanças que vem sendo realizadas nos 

últimos anos estão surtindo algum efeito e, que possivelmente, ocorrerão também melhorias 

no nível de qualidade de vida. 

Percebe-se que a expectativa de vida no que diz respeito a gênero também teve 

mudanças. “O Brasil apresenta características básicas em sua população idosa, predominando 

o número de mulheres de idade avançada sobre o de homens” (AREOSA; AREOSA, 2008, 

p.141). De acordo com o IBGE (2009, p.82), em 2006, a expectativa de vida das pessoas de 

60 anos era de 19,3 anos para os homens e de 22,4 anos para as mulheres. “Segundo Heredia 

(2000, apud AREOSA e AREOSA, 2008, p.141), as mulheres sobrevivem em média cinco 

anos ou mais que os homens, em função da maior tendência de mortalidade masculina”. 

2.2 Conceitos de lazer 

Conceituar o lazer é uma tarefa difícil porque não há um consenso dos autores no 

que se refere à definição do tema. Cada pessoa traz consigo um pensamento a respeito do 

assunto, mas no geral algumas concepções são tão disseminadas que acabam se tornando 

referência na área e sendo muito utilizadas pela população.  

É importante salientar que:  
 
a palavra lazer e os diversos sentidos que carrega foram se incorporando à fala 
popular e tornando-se cada vez mais presentes, o que significa certa tendência à 
valorização do conceito enquanto possibilidade de vivência cotidiana (MELO; 
ALVES JR., 2003, p.1). 

 
Entretanto, a associação à palavra lazer está relacionada, muitas vezes, à recreação 

e outros eventos, segundo Marcellino (2000, p. 13) descreve que “grande parte da população 

ainda associa o lazer às atividades recreativas, ou a eventos de massa”. 

Em se tratando dos significados são feitas, na maioria das vezes, correlações com 

as vivências que a pessoa pratica ou então com alguns acontecimentos e momentos 

cotidianos.  
 
Os significados atribuídos ao lazer podem, em geral, remeter-nos a expressões que 
indicam determinadas ações apreciadas por quem as vivencia (como pescar, praticar 
ou assistir a esportes, passear, viajar, ler, ir a festas, dançar, etc.). [...] Além disso, 
em nossa realidade, o lazer adquire conotações diversas, tais como descanso, folga, 
férias, ócio, repouso, desocupação, distração, passatempo, hobby, diversão, 
entretenimento. Verifica-se, portanto, a polissemia da palavra na nossa sociedade 
atual, o que é um reflexo da sua presença na vida cotidiana — presença muitas vezes 
garantida pela TV (GOMES, 2005, p.14). 
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A discussão em torno da conceituação do termo em questão não é algo novo. 

Palavras como contraponto ao trabalho, ócio tempo e atitude, etc. eram utilizadas para dar 

significados à palavra lazer.  

Durante o período industrial em que os operários tinham cargas horárias 

exorbitantes de trabalho período este compreendido “entre o final do século XIX e início do 

século XX, observa-se a vinculação entre lazer e trabalho, reforçando a ideia de oposição 

entre ambos” (GOMES, 2005, p.18). De acordo com Gomes (2003, apud GOMES, 2005, 

p.19), nessa era buscou-se diminuir as horas de trabalho diárias dos operários, aumentando 

assim o tempo livre dos mesmos. Com isso, “muitas pesquisas sobre o lazer foram feitas 

nessa época com o intuito de que essas pessoas não utilizassem o tempo fora do horário de 

trabalho em atividades inadequadas (fumo, prostituição, etc.)”. 

Dentre as diversas pesquisas feitas para determinar a melhor maneira de usar as 

horas de lazer é necessário ressaltar o livro “O lazer Operário” de José Acácio Ferreira, 

publicado em 1959, no qual o autor retrata o lazer como uma conquista trabalhista, sendo que 

as horas fora do horário de trabalho eram estabelecidas como momentos de lazer; completadas 

com atividades de recreação.  
 
Sobre a palavra ócio, derivada do latim otium, significa o fruto das horas vagas, do 
descanso e da tranquilidade, possuindo também sentido de ocupação suave e 
prazerosa, porém, como ócio, abriga a ideia de repouso, confunde-se com ociosidade 
(AQUINO; MARTINS, 2007, p.488).  
 

Lima (1947, apud MARCELLINO, 1998, p.32,33) relata que o ócio, sem o 

trabalho, é a ociosidade. E tanto tem o ócio de digno e indispensável à vida, como sombra do 

trabalho, como a ociosidade de destruidor da vida, como negação da operosidade.  

O termo ócio no Brasil tem um significado diferente de outros países (que têm 

como língua materna o espanhol). Por isso, “o ócio, na atualidade, tem sido fonte de 

polêmica. Sabemos que a redução da jornada de trabalho gerou o tempo livre, assim como a 

problemática com relação a sua utilização adequada” (AQUINO; MARTINS, 2007, p.488). 

A respeito dos aspectos tempo e atitude, considerou-se o lazer como atitude 

aquele que: 
 

como um estilo de vida, [...] será caracterizado pelo tipo de relação verificada entre 
o sujeito e a experiência vivida, basicamente, a satisfação provocada pela atividade. 
Assim qualquer situação poderá se constituir em oportunidade para a prática do lazer 
– até mesmo o trabalho.   
 

Quanto à visão de tempo “também engloba aspectos nebulosos, uma vez que uma 

mesma pessoa pode, num certo período de tempo, desenvolver mais de uma atividade, por 
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exemplo, ouvir música enquanto trabalha” (MARCELLINO, 1998, p.28,29); ou seja, “o 

tempo de lazer encontra-se não em oposição, mas em relação com o tempo das obrigações. 

Sobretudo com as obrigações profissionais – com o trabalho” (MARCELLINO, 2000, p.11). 

 Sob o ponto de vista da “falta de tempo” para Padovani, (2003, p.172), com a 

urbanização da sociedade e a aceleração dos ritmos, não é mais a “qualidade de vida” que 

interessa e sim a quantidade de vida, seu ritmo e a intensidade de suas experiências, o que dá 

a sensação de falta de tempo, que se prolonga nos momentos de lazer. 

Mediante todas as ideias e concepções abordadas no âmbito do lazer, é 

imprescindível, pensá-lo como algo mais amplo e variado. Dumazedier (2008), durante a 

realização de pesquisas feitas na França, percebeu que havia caracteres que constituíam o 

lazer (liberatório, desinteressado, hedonístico e pessoal).  
 

O caráter liberatório é o lazer que resulta de uma livre escolha. [...] é liberação de 
um certo gênero de obrigações. [...] O caráter desinteressado é o lazer que não está 
fundamentalmente submetido a fim lucrativo algum, como as obrigações 
domésticas, a fim ideológico ou proselitístico algum, como os deveres políticos ou 
espirituais. [...] No caráter hedonístico [...] o lazer se define às necessidades da 
pessoa, mesmo quando esta as realiza dentro de um grupo de sua escolha. O caráter 
pessoal tem todas as funções manifestas do lazer expressas pelos próprios 
interessados que respondem às necessidades do indivíduo, face às obrigações 
primárias impostas pela sociedade (DUMAZEDIER, 2008, p.94-96). 

 

Dumazedier (1973, p.34, citado por GOMES, 2004, p.120) enuncia seu conceito 

de lazer, que é compreendido 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. 

 
Outros autores também mencionam suas ideias conceituais sobre o lazer, como 

Marcellino (2000, p. 15, 16). Para ele, “o lazer é um campo de atividade em estreita relação 

com as demais áreas de atuação do homem [...] não pode ser entendido como simples 

assimilador de tensões ou alguma coisa boa que ajude a conviver com as injustiças sociais”. 

As ideias relacionadas a esse tema começam então a ser pensadas como 

imprescindíveis e presentes diariamente na vida das pessoas, conforme Alves (2003, apud, 

GOMES, 2004, p.123) ressalta: “o lazer é uma das importantes dimensões da cultura, assim 

como o trabalho, a educação, a família, dentre outros”. Se faz necessário entender de que 

maneira o lazer é manifestado dentro dessa cultura. 
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Assim, o lazer compreende 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. (GOMES, 2004, p.123). 
 

Pensando nos dias atuais algumas denominações diferenciadas são apresentadas 

como um conceito da palavra lazer, como no exemplo dado por Gutierrez, (2000, p. 71-72): 

 
lazer contemporâneo, ou pós-moderno, vai agregar à definição tradicional de lazer, 
enquanto busca pessoal e não produtiva do prazer no tempo livre, todas as 
características do mundo atual como, por exemplo, a ênfase na competição e no 
personalismo, a sobrevalorização da aparência, etc.. [...] O que importa destacar é 
que a definição contemporânea de lazer precisa incorporar, e tentar explicar, 
aspectos complexos de um momento histórico marcado por uma crise importante de 
paradigmas, e atravessando por contradições não resolvidas. 
 

Existem muitos outros conceitos sobre o lazer, aqui foram citados apenas alguns. 

O importante é sabermos que as concepções em relação a esse tema são antigas e, no decorrer 

do tempo, foram ganhando novas ideias, outras maneiras de se pensar, sempre dialogando 

com a cultura, com os indivíduos, e o tempo, etc. “Assim, não é possível pensar no lazer 

como um fenômeno pacífico, inocente, ingênuo ou dissociado de outros momentos da vida” 

(MELO; ALVES JÚNIOR, 2003, p.10). 

2.3. Tipos de lazer 

Atualmente, a busca por vivências de lazer é constante nos dias de hoje. Cada 

pessoa, de modo particular, entende o lazer de maneira diferenciada das outras e, também, 

procura vivenciá-lo conforme sua necessidade procurando obter satisfação.  

De acordo com Marcellino (2000, p.17,18), 
 
não há dúvidas de que as atividades de lazer devem procurar atender as pessoas no 
seu todo. Mas, para tanto, é necessário que essas mesmas pessoas conheçam os 
conteúdos que satisfaçam os vários interesses, sejam estimuladas a participar e 
recebam um mínimo de orientação que lhes permita a opção. Em outras palavras, a 
escolha, a opção, está diretamente ligada ao conhecimento das alternativas que o 
lazer oferece. Por esse motivo é importante a distinção das áreas abrangidas pelos 
conteúdos do lazer.  

 
O lazer possui suas atividades classificadas em algumas áreas: interesses 

artísticos, intelectuais, físicos, manuais, e sociais. Essas divisões foram feitas por Dumazedier 

(1979, citado por, VAZ, 2003) 

 
Lazeres físicos – aqueles que implicam esforço e exercício de tipo corporal;  
lazeres práticos – são os que exigem uma habilidade manual e especial;  
lazeres intelectuais – que têm que ver com o cultivo do intelecto e da cultura;  
lazeres artísticos – que têm a ver com a prática específica de uma arte;  
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lazeres sociais – são os relacionados com aquelas atividades de diversão, descanso e 
desenvolvimento, praticadas de uma forma coletiva.  
 

Há também os interesses turísticos, uma contribuição de Camargo (1980) que, 

segundo Melo, Melo e Alves Jr. (2003, apud GOMES; PINTO, 2006, p.122), são os passeios 

e viagens, capazes de quebrar a rotina temporal e espacial por meio da busca de novas 

paisagens, pessoas e costumes. Ainda conforme esses autores, essa ideia de interesses centrais 

no campo do lazer pode ser melhor entendida ao exemplificar algumas experiências de lazer 

relacionadas a esses campos de vivências, esclarecendo ainda o que caracteriza cada um 

deles:  

1. Interesses físicos: esporte, ginástica, dança, prática de caminhada, etc., que são motivados 

pelo prazer de movimentar ou de assistir à movimentação corpórea;  

2. Interesses artísticos: cinema, teatro, dança, música, artes plásticas, literatura, etc., ou seja, a 

arte em suas mais diferentes formas de apresentação, que é motivada pela experiência estética 

ocasionada. 

3. Interesses manuais: jardinagem, carpintaria, marcenaria, costura, culinária e hobbys em 

geral, que possuem como motivação a manipulação dos objetos e produtos, e que não 

constituem formas de preparação para o trabalho. 

4. Interesses intelectuais: jogos de xadrez, dama, gamão, bridge, palestras e cursos, etc., ou 

seja, atividades ligadas ao ato de raciocinar. 

5. Interesses sociais: festas, espetáculos, frequência a bares e restaurantes, participação em 

espaços de convivência, etc., onde o encontro entre os indivíduos é o fator motivador que 

também está presente nos outros interesses. 

Cabe salientar e citar a existência do lazer dos interesses virtuais, caracterizado e 

também considerado como um interesse cultural do lazer e que foi determinado por Schwartz 

e Moreira (2004, p.149) como atividades:  

 
relacionadas à utilização de tecnologias computacionais e do ambiente virtual, o 
qual tomou vulto com a disseminação do uso da rede Internet de comunicação e do 
cyber espaço. Ainda segundo essas autoras a concepção de lazer tem recebido 
adequações sazonais, em função da reorganização social exigida a partir da evolução 
impressa na sociedade, o que enfatiza a necessária atualização constante de seus 
conteúdos culturais. 

 
É importante ressaltar que cada atividade de lazer pode ter características que a 

possibilite fazer parte de outros grupos de interesses.  
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Cada atividade não cumpre apenas um desses interesses, sendo dessa forma, 
possível distinguir com precisão os critérios levados em conta para a classificação. 
[...] a distinção só pode se estabelecida em termos de predominância, representando 
escolhas subjetivas, o que evidencia umas das características de lazer – a opção. E 
nem poderia ser de outra forma, pois os interesses compõem um todo interligado e 
não formado por partes estanques (MARCELLINO, 1998, p.121, 122). 

 
A respeito das funções do lazer:  

 
fundamentados em Dumazedier (1976), Melo e Alves Jr. (2003) esclarecem que o 
lazer possui três funções básicas:  
• Descanso – reparador das deteriorações físicas e nervosas resultantes das 
tensões geradas pelas obrigações cotidianas e, principalmente, pelo trabalho. 
• Divertimento, recreação, entretenimento – supera o tédio e o dia-a-dia da 
vida, rompendo com o mundo cotidiano por meio de atividades reais de mudança de 
lugar, ritmo e estilo (viagem, jogos, esportes) ou atividades fictícias baseadas na 
identificação e projeção (cinema, teatro, romance). 
• Desenvolvimento – indivíduo desenvolve de forma livre sua personalidade 
quando desenvolve suas formas de sociabilidade e aprendizagem voluntária; 
contribuindo, assim, para o surgimento de condutas inovadoras e criadoras 
(GOMES; PINTO, 2006, p.115). 
 

Existem outras classificações relacionadas às vivências do lazer, mas aqui foram 

expostas as mais usuais no campo de estudos no Brasil. Entretanto, é preciso considerar que 

essas classificações foram feitas como uma forma de organizar o extenso conteúdo de 

atividades existentes referentes ao tema em questão. Classificar algo é complicado, já que 

nada é definitivo. No entanto, nos auxilia a compreender com mais facilidade as 

denominações das atividades nessa área. 

2.4. Lazer e a terceira idade 

O lazer para a chamada “terceira idade” sofreu alterações com o passar dos anos. 

Nas décadas de 1950 a 1970, por exemplo, em países da Europa como a França, percebe-se 

que a aposentadoria (que resultou na redução de trabalho profissional) fez com que os idosos 

tivessem mais tempo para as atividades de lazer. Para a maioria das pessoas desse grupo 

social, “o lazer constitui o conjunto de atividades mais extenso e mais significativo, mesmo 

quando a doença ou a miséria erguem seus obstáculos” (DUMAZEDIER, 2008, p.114). 

Ainda na França, muitos gerontólogos faziam uma supervalorização do trabalho e 

das obrigações familiais. Segundo Dumazedier (2008, p.114): 
 
As atividades do lazer eram interpretadas, muitas vezes, associadas negativamente 
ao tédio, ao vazio, à espera de alguma coisa que ”poderia compensar” o 
desengajamento profissional e social da “segunda idade” (a idade do trabalho). Não 
eram interpretadas em relação às possibilidades de criação de valores novos 
específicos da terceira idade e às condições necessárias para favorecê-las. 
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Já na década de 1990, analisando agora a situação de um país sul-americano como 

o Brasil, a questão envolvendo a aposentadoria trouxe alguns problemas.  
Uma série de fatores sociais, entre os quais “o conto da aposentadoria”, trazem como 
frutos amargos o baixo poder aquisitivo e a consequente redução do padrão de vida, 
provocando todo um clima favorável para a não-vivência da terceira idade, como o 
tão esperado “paraíso do lazer” – nada de horários, de obrigações, mas tão-somente 
– gozar a vida. (MARCELLINO, 2000, p.44). 
 

Nesta época, “os gerontólogos constataram que mesmo os idosos que possuíam 

melhores condições econômicas e de saúde, o impacto da aposentadoria iria determinar uma 

grande relutância em aceitar uma vida de lazer” (MARCELLINO, 2000, p.44).  

É importante salientar as diferenças dos termos gerontologia e geriatria.  
 

A gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento, numa visão mais holística, 
é o estudo das mudanças que se processam no idoso. Inclui a participação de todas 
as ciências que estudam fenômenos relacionados ao processo de envelhecimento, 
que se somam para formar o saber gerontológico. Já a geriatria é o campo de estudos 
que se concentra nos aspectos patológicos e patogênicos do envelhecimento e sua 
prevenção. A pessoa idosa não é, orgânica e funcionalmente, o mesmo indivíduo 
que era na nos primeiros anos ou na mocidade ou nos tempos de idade adulta 
(MANTOVANI, 2004, p.79). 
 

Atualmente, “o lazer ocupa espaço significativo na área de Gerontologia, 

relacionado principalmente com o bem-estar e a satisfação na perspectiva do curso de vida” 

(IWANOWICZ, 2000, p.122). 

Em relação aos direitos dos idosos (direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, à cultura, ao esporte, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito 

e à convivência familiar e comunitária), conforme explicitado no art. 3º do Estatuto do Idoso, 

essas pessoas também têm direito ao lazer que é tratado como algo: 
 
a ser assegurado pela família, pela comunidade, pela sociedade e pelo poder público. 
Conceber o lazer como um direito social significa assumir a responsabilidade de 
ampliar o acesso das pessoas às manifestações lúdicas da nossa cultura: festas, 
passeios, espetáculos, viagens, esportes, jogos, brincadeiras, oficinas, artesanato, 
trabalhos manuais e diversas formas de artes (pintura, escultura, literatura, dança, 
teatro, música, cinema), entre inúmeras outras possibilidades que podem 
proporcionar valiosos benefícios, especialmente na velhice (ISAYAMA; GOMES, 
2008, p.170).  

 
Nessa etapa da vida, segundo Argimon et al., (2004, p. 39): 

 
que os anos vão passando, vai mudando a forma de ver o mundo; valores vão se 
transformando, perdendo componentes materialistas e ganhando espiritualidade, 
muitas vezes justificada pela reflexão maior sobre o envelhecimento e o sentido da 
vida. 
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Devido a isso, atualmente o lazer é visto para os idosos como um grande 

potencializador quanto à aquisição de diversas melhorias, constituindo assim em um 

componente imprescindível na fase considerada de “ganhos” nessa etapa da vida.  
 
Ao vivenciar o lazer, as pessoas idosas podem exercitar a capacidade de decisão, 
pensamento, e imaginação, ampliar as oportunidades de integração e convívio 
social, além de (re) construir e (re) organizar a experiência cultural de seu tempo. 
Desenvolvendo oportunidades e experiências de lazer que tenham significado para o 
grupo, é possível estimular a iniciativa, a independência, a troca de ideias e a 
superação de cada um e resgatando sonhos e projetos (ISAYAMA; GOMES, 2008, 
p.171). 
 

Entretanto, existem muitas discussões em relação ao tempo disponível que os 

idosos têm para realizar as vivências de lazer, além de outros fatores como saúde, recursos 

financeiros, falta de equipamentos de lazer (como praças, áreas de lazer, casas de cultura, 

etc.), que acabam interferindo negativamente na realização das atividades de lazer por esse 

grupo social. A insuficiência desses espaços se deve à falta de investimento do governo em 

políticas públicas.   

De acordo com Mori e Silva (2010, p.951), 
 
o problema da falta de lazer para pessoas da terceira idade é de qualquer classe 
social, mas, sobretudo, daquelas desfavorecidas economicamente por falta de 
agregação da cultura do lazer, por meio da Educação para o Lazer. O fato de não 
terem tido acesso a conhecimentos sobre lazer e nem vivenciado o Lazer – Educação 
na escola ou fora dela, interfere negativamente na história do cidadão, que ao chegar 
à terceira idade se vê impossibilitado muitas vezes de adquirir novos hábitos. 
 

Ainda há muito a ser feito para que melhorias quanto ao acesso e às oportunidades 

de lazer para os idosos sejam feitas. É indispensável que esse grupo social tenha uma 

assistência à saúde adequada, uma aposentadoria mais digna, acesso aos equipamentos de 

lazer, entre outros recursos. Também é importante salientar a relevância dos espaços e 

momentos de lazer no que diz respeito à socialização das pessoas com 60 anos ou mais que 

segundo Carvalho (2008, p.114-115),  

 
o espaço e o tempo do lazer podem ampliar as possibilidades de encontrar, escutar, 
observar e mobilizar as pessoas adoecidas para que no processo de cuidar do corpo 
elas efetivamente construam relações de vínculo, de co-responsabilidade, 
autônomas, inovadoras e socialmente inclusivas de modo a valorizar e otimizar o 
uso dos espaços públicos de convivência e de produção de saúde que podem ser os 
parques, as praças e as ruas.  
 

É necessário comentar sobre os profissionais que trabalham na área do lazer e 

atuam com os diversos grupos sociais existentes. De acordo com Camargo (1998, p.141), “os 

profissionais devem gostar de gente e de cultura e terem a intuição da ludicidade e a 

capacidade de dotar as programações dessa característica”. Muitas vezes, tais pessoas que 
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lidam com a população estão preocupadas com o entretenimento dos cidadãos esquecendo-se 

dos outros aspectos que envolvem o ministrar do conteúdo do lazer. Um deles é saber utilizar 

métodos adequados e tratamento específico a determinados grupos sociais dando destaque aos 

idosos, pois precisam de atenção e cuidados especiais.  

 Devemos entender que “o lazer é um fenômeno social bastante múltiplo e 

polissêmico, cabendo ao profissional que pretende atuar nesse campo ter clara a complexidade 

do significado de sua intervenção” (MELO; ALVES JR., 2003, p.10).  

É preciso relatar que “os idosos gostam da convivência em grupos afins e de 

procurar alguma coisa que os mantenham ativos, com diversificação nas opções” (MORAES; 

WITTER, 2007, p. 236). O lazer permite a realização de tais possibilidades citadas trazendo 

muitos outros benefícios.  
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3 METODOLOGIA  

3.1 Os sujeitos da pesquisa 

Os participantes da pesquisa são idosos com idade acima de 60 anos, dos gêneros 

masculino e feminino, sem restrição de etnia, classe ou grupo social. Procurou-se constituir a 

amostra em duas academias ao ar livre existentes na cidade de Nova Lima – Minas Gerais. 

Nesses locais foi feito um contato inicial com os colaboradores. Foram entrevistados quatorze 

idosos, sendo cinco homens e nove mulheres. 

3.2 Estratégia de coleta de informações 

Uma entrevista estruturada com oito perguntas foi elaborada visando analisar o 

que os idosos consideram como lazer, quais as vivências mais praticadas pelos mesmos e 

também foram feitas indagações referentes ao sentido dessas experiências na vida deles.  

As entrevistas ocorreram individualmente em lugares escolhidos pelos 

participantes, sendo que os mesmos foram informados com antecedência sobre a pesquisa. 

Assim, foi agendado um local, dia e horário para que eles respondessem às perguntas. No dia 

marcado, os voluntários assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e 

responderam às questões. As entrevistas ocorreram no período de janeiro a março de 2015 e 

foram gravadas em áudio. Os principais trechos foram transcritos.  

3.3 Cuidados éticos 

A identidade dos idosos será preservada sendo utilizadas as iniciais dos nomes dos 

mesmos. Os resultados poderão ser disponibilizados para os participantes e, também, para 

toda a população. 

3.4 Tratamento das informações 

Para essa pesquisa de abordagem qualitativa, utilizou-se o critério de saturação 

para definir a quantidade de idosos a serem entrevistados. O método adotado para o 

tratamento dos dados coletados será a análise de conteúdo de Laville e Dionne (1999). 

 

 

 



23 
 

4 RESULTADOS ENCONTRADOS E DISCUSSÕES 

Foram entrevistados quatorze idosos, os quais apresentavam idades entre 60 e 84 

anos sendo cinco do sexo masculino e nove do sexo feminino. Da faixa etária de 60 a 69 anos 

eram oito idosos, de 70 a 79 anos eram cinco e de 80 anos ou mais era apenas uma voluntária. 

Observa-se que o número de mulheres é praticamente o dobro da quantidade de homens. Uma 

explicação para isso é que, segundo o IBGE, através da PNAD realizada em 2003, “o número 

de mulheres idosas, no Brasil é maior do que o de homens: essa proporção era de 55,9% e 

44,1%, respectivamente” (IBGE, 2009). 

A pesquisa realizada procurou buscar respostas às indagações elaboradas 

inicialmente neste trabalho. As respostas encontradas foram separadas conforme assunto em 

comum e agrupadas em determinados tópicos (subtítulos). Cabe ressaltar que partes de 

depoimentos dos participantes foram colocados e identificados com as letras iniciais de seus 

nomes juntamente com a idade dos mesmos para preservar o anonimato dos voluntários. 

4.1 Significados e importância do lazer 

Em relação aos significados do lazer foram encontradas diversas ideias. 

Considerando o que a maioria dos entrevistados respondeu, as relações de lazer foram feitas 

com diversas questões. A primeira delas está relacionada à saúde: 
 
[...] sem o lazer a pessoa fica mais dependente de doenças [...] porque o idoso 
geralmente tem muita facilidade de doenças e a cabeça só fica pensando em 
doenças. O lazer ajuda muito para o idoso (C. M. C. F., 63 anos). 
 
Para mim lazer significa saúde principalmente [...] acredito que todas as pessoas 
principalmente os idosos tem que batalhar para ter uma boa saúde (E. A., 61 anos).  
 
[...] O lazer é uma coisa muito boa para a mente e para o corpo (M. H. N. B., 75 
anos). 
 
Eu acho que significa tudo [...] o condicionamento físico melhora muito ajudando na 
realização de tarefas do dia a dia (M. C. S., 64 anos). 

 
A questão da saúde que foi bastante mencionada entre os participantes isso 

evidencia o fato de que assim como o lazer, é atualmente considerada direito social dos idosos 

conforme mencionado no artigo 3º do Estatuto do Idoso: 
 
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. 
Lei nº 10.741/2003).  
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Portanto, o lazer sob o olhar de alguns idosos tem uma forte relação para com a 

saúde, seja do ponto de vista da melhora, dos cuidados, ou até mesmo para não pensar em 

doenças é também um direito social, estabelecido por lei para esse grupo.   

A distração, a diversão e o entretenimento também foram mencionados como 

significados do lazer: 
 
Palavra lazer significa um momento para as pessoas distraírem, divertirem (A. S. N., 
84 anos). 
 
Divertimento, distração, tudo inclui (M. A. R., 64 anos). 
 
Lazer para mim significa diversão, entretenimento e alegria de viver (M. A. D., 75 
anos). 
 

Esses valores são considerados por alguns voluntários relevantes à significação da 

palavra lazer. “No entanto, além do descanso e do divertimento outra possibilidade ocorre no 

lazer, e normalmente, não é tão perceptível. Trata-se do desenvolvimento pessoal e social que 

o lazer enseja” (MARCELLINO, 2000, p.14).  
 
O termo lazer é atualmente utilizado de forma crescente, podendo ser empregado em 
sua concepção real ou ser associado a palavras como entretenimento, turismo, 
divertimento e recreação, porém o sentido do lazer é tão polêmico quanto à origem 
(AQUINO; MARTINS, 2007, p.484). 
 

O lazer considerado um tempo para se fazer o que gosta sendo também um 

momento de descontração aparece em alguns relatos dos idosos:  
 
O lazer pra mim é um momento de descontração, refletir e curtir, fazer o que gosta 
(R. M. N., 60 anos). 
 
Lazer significa você se descontrair, é você ficar à vontade e fazer o que você gosta 
(M. F., 60 anos). 
 

Nesses depoimentos é perceptível a denominação de lazer ser referenciada aos 

caracteres pessoal (descontração) e hedonístico (fazer o que gosta) citados por Dumazedier 

(2008, p.95, 96),  
 
o pessoal tem todas as funções manifestas do lazer expressas pelos próprios 
interessados que respondem às necessidades do indivíduo [...] e o hedonístico [...] o 
lazer se define às necessidades da pessoa, mesmo quando esta as realiza dentro de 
um grupo de sua escolha. 
 

 Nos depoimentos abaixo podemos verificar que o prazer foi relacionado à palavra 

lazer: 
 
[...] qualidade de vida, prazer, penso assim (C. L. L. S., 64 anos). 
 
Significa um prazer [...] de liberdade (C. G. R., 71 anos). 
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Podemos verificar que as denominações em torno à palavra lazer foram diversas e 

algumas muito citadas. Entretanto, para embasar essas compreensões de lazer, corroborando 

com os autores Melo e Alves Jr. (2003, p.1), é preciso explicitar que “há alguns anos atrás, a 

própria palavra lazer não fazia parte do discurso corrente, embora outras fossem usadas para 

expressar alguns de seus sentidos, como diversão (já mencionada), jogo, prazer”.  

Quanto à importância do lazer na vida das pessoas com 60 anos ou mais, todos os 

entrevistados responderam que há relevância.  Foram diversas respostas citadas e, cada um 

deles, às vezes, mencionava mais de uma ideia. Para a maioria dos voluntários (cinco), o lazer 

é importante porque auxilia na melhora de aspectos ligados à saúde: 
 
Com certeza, para você ter saúde, trabalhar a cabeça, relaxar o corpo a mente, para 
tudo (C. L. L. S., 64 anos).  
É importante para poder melhorar a parte de saúde mental e física (C. G. R., 71 
anos). 
 
Claro, para você ter mais animação, pra você ter mais disposição, para ter mais 
saúde, rejuvenescer e tudo mais (M. A. R., 64 anos). 
 
É importante porque eu estou fazendo aquilo que eu gosto de fazer [...] que eu acho 
também que é bom para minha saúde (M. F., 60 anos).  
 
É muito importante porque [...] melhora o condicionamento físico e até mesmo é 
bom para o ego da gente (M. C. S., 64 anos). 
 

Mais uma vez a questão da saúde é a mais salientada pelos participantes da 

entrevista. Com isso, devemos refletir se os locais que propiciam práticas de lazer a este grupo 

social estão adequados. É imprescindível também que ocorra o trabalho em conjunto das áreas 

do lazer e da saúde para que essa busca dos idosos seja mais facilmente alcançada. Para isso:  
 
os profissionais do lazer e da saúde precisam se encontrar para juntos pensarem e 
intervirem no cotidiano de uma sociedade em que o social diga respeito aos mesmos 
meios sociais, às mesmas pessoas e também ao acesso aos bens, na forma de 
produtos ou serviços, e, sobretudo, aos direitos, ao lazer e à saúde (CARVALHO, 
2008, p.118). 
 

A segunda razão mais apontada (três pessoas) foi a do não-trabalho (momento de 

não trabalho/antes e pós-trabalho/ de descanso do trabalho).  
 
O lazer é também importante para a minha vida. Já trabalhei muito e hoje gosto 
muito do lazer [...] se você não tiver o lazer você pira porque você fica só naquele 
trabalhar e trabalhar [...] você tem que sair para distrair, para ter lazer (C. M. C. F., 
63 anos). 

 
Para todos nós o lazer complementa o nosso dia a dia principalmente após o 
trabalho, ou antes, do trabalho (E. A., 61 anos). 
 
O lazer é muito importante porque a gente [...] é um descanso do trabalho que a 
gente tem [...] a gente procura fazer o que gosta (R. M. N., 60 anos). 
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Como podemos observar, os relatos sobre a relação de lazer com o tempo de não-

trabalho do ponto de vista de alguns voluntários podem ser confirmados com as ideias de 

Melo e Alves Jr. (2003, p.4), em que há muito tempo atrás, “em Roma, o tempo de não-

trabalho era de recuperação e preparação do corpo e do espírito para a volta ao trabalho [...] 

que até os dias de hoje permanece de certa forma”. “Enquanto trabalho implica esforço, lazer 

é associado com “folga”, permitindo, assim, a vivência de atividades que primam pela 

espontaneidade e propiciam descanso, distração ou divertimento” (GOMES, 2005, p.17). 

A terceira resposta que mais apareceu (dois entrevistados) foi a do lazer como 

distração e como possibilidade de dar energia:  

 
É muito importante porque a pessoa precisa distrair não pode ficar parada (A. S. N., 
84 anos). 
 
Eu acho que o lazer me dá mais força, mais energia, mais alegria (A. F. P., 73 anos). 
 

Muitas pessoas ainda estabelecem a relação do lazer a momentos de distração e 

para dar mais energia. Esse resultado encontrado corrobora com Marcellino (2000, p.13) que 

estabelece “descansar, recuperar as energias, distrair-se, entreter-se, recrear-se, enfim, o 

descanso e o divertimento são valores comumente associados ao lazer”.  

Houve outras justificativas quanto à relevância do lazer para os demais 

participantes, dentre elas, estavam momentos de convivência com alguém próximo, para 

renovação, tempo de conhecimento e para se fazer viagens, passeios:   
 
O lazer é importante para a convivência com a minha esposa (J. D., 77 anos). 
 
Eu acho muito importante porque tem hora que você fica muito cansada, estressada, 
[...] quando você vai pra algum lugar de lazer você vem renovada, se sente bem (M. 
H. N. B. 75 anos). 
 
O lazer, eu creio que é importante para todas as pessoas, mas para nós que estamos 
na terceira idade é muito importante porque é um tempo de participar, de interagir 
com outras pessoas, é um tempo de conhecimento (M. A. D., 75 anos). 
 
O lazer é muito importante porque eu saio muito, faço muitas viagens [...] passeios 
(V. L S. W., 60 anos). 
 

Uma importância relatada por um dos voluntários está relacionada ao turismo, 
que são as viagens e passeios. É preciso salientar que o lazer juntamente com o turismo são 

imprescindíveis na melhoria de alguns aspectos que, segundo Gomes, Pinheiro e Lacerda 

(2010, p. 90),  

 
podem ser importantes aliados no sentido de ampliar a inclusão social das pessoas 
idosas, desde que os fundamentos sociais, culturais e políticos [...] sejam 
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compreendidos, respeitados e colocados em prática por meio de estratégias 
educativas coerentes com esses princípios. 
 

É possível constatar também que dentre os demais comentários dos idosos, 

podemos destacar o lazer sendo importante para a socialização. O idoso se preocupa em se 

integrar a algum grupo. Tanto que muitas vezes, “a maioria busca vivências de lazer em 

igrejas e em grupos de Terceira Idade, em que interagem e praticam muitos tipos de 

atividades” (MORAES; WITTER, 2007, p.236).  

 4.2 Vivências de lazer dos idosos pesquisados 

Do ponto de vista das vivências em que os idosos consideram como lazer foram 

mencionadas aquelas que são mais praticadas pelos mesmos. Para melhor compreensão, essas 

vivências foram classificadas de acordo com os conteúdos culturais do lazer (Quadro 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Vivências de lazer mencionadas pelos idosos que foram organizadas conforme os 
conteúdos culturais do lazer 

 
Vivências de lazer mencionadas pelos 

idosos da pesquisa 

 
 

 
Conteúdos culturais do lazer  

relacionados 

Hidroginástica, prática da caminhada, 
dançar, ir à academia (musculação, 

ginástica), pescar, ioga, esportes (nadar, 
voleibol) 

 
 

 
Interesses físicos 

Assistir televisão (dança, filmes, jogo de 
futebol), ouvir música, assistir jogo de 

futebol em estádios, ir ao cinema, 
dançar 

 
 

 
Interesses artísticos 

Atividades da vida diária (limpar a casa, 
cozinhar), pintura 

 
 

 
Interesses manuais 

Palavra cruzada, participar de oficina de 
memória 

Trabalho voluntário na igreja (lazer 
religioso) e em secretaria (da mulher) 

 
 

 
Interesses intelectuais 

 
 

 Sair para conhecer e conversar com 
pessoas, visitar amigos, fazer compras, 

sair com as amigas, trabalhar com 
jovens, jogar cartas 

 
 
 

 
Interesses sociais 

Passeios (ir ao parque, zoológico, 
feiras), viajar 

 Interesses turísticos 
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Cabe lembrar que muitas atividades de lazer não são exclusivamente de um 

determinado grupo de interesses podendo fazer parte de outros e, também, vale ressaltar que 

cada voluntário citou mais de uma vivência sendo cada uma delas agrupadas em seus grupos 

de interesses do lazer. 

A maioria dos participantes dessa pesquisa relataram as atividades de 

movimentação corpórea - os interesses físicos como os mais vivenciados. Seria interessante a 

participação dos idosos em diversas vivências de lazer. No entanto, segundo ressalta 

Marcellino (2000, p.18) “a maioria das pessoas geralmente restringe suas atividades de lazer a 

um campo específico de interesses”, conforme resultado encontrado.  A caminhada e a 

hidroginástica foram as práticas mais citadas entre os entrevistados, respectivamente, 

confirmando com a ideia de Dumazedier (2008, p.123) que relata que a “caminhada é uma das 

atividades mais difundidas entre as pessoas idosas”: 
 
[...] antes das minhas tarefas do dia a dia eu faço uma caminhada e essa para mim é a 
mais importante (E. A., 61 anos). 
 
Eu pratico [...] que eu considero muito importante que é a caminhada (M. A. D., 75 
anos). 
 
Eu pratico caminhada e hidroginástica (C. G. R., 71 anos). 
 
Eu faço caminhada e hidroginástica (M. C. S, 64 anos). 
 
Eu pratico a hidroginástica, acho também que caminhar em um lugar bonito eu gosto 
(A. F. P., 73 anos). 
 

Essa vontade maior em praticar exercícios que possibilitem a movimentação 

corpórea talvez seja explicada pela busca constante para se ter uma boa saúde, como já foi 

explicitado no tópico anterior. Essa procura é comum a todos os grupos sociais, embora para 

os idosos isso seja mais evidente. Apesar de que, de acordo com Melo e Alves Jr. (2003, 

p.41), 
 
o grau de movimentação varie muito de uma atividade para outra – e uma certa 
preocupação com a saúde – ainda que muitas vezes seja mais observável no discurso 
do que na prática e que a compreensão de saúde seja bastante difusa e até mesmo 
superficial. 
 

O segundo grupo dos conteúdos culturais do lazer mais mencionado é o dos 

interesses sociais. Uma entrevistada cita o trabalho voluntário realizado através da igreja que 

frequenta: 
 
[...] eu gosto muito do lazer, principalmente as coisas que eu faço como voluntária 
porque eu trabalho no São Vicente de Paulo, ajudo os vicentinos, os festeiros de 
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Santo Antônio [...] sou vicentina há muitos anos e estou participando da secretaria 
da mulher também e tudo que participo eu gosto (C. M. C. F., 63 anos). 
 

A partir dessa informação é possível observar a relevância do trabalho voluntário 

para os idosos, conforme enfatizam Souza e Lautert (2008, p.373), 

 
assim sendo, considera-se o trabalho voluntário como uma forma de ajuda mútua, 
onde os idosos que o realizam assessoram a outras pessoas ao mesmo tempo em que 
se sentem úteis e inseridos na sociedade, refletindo - essa troca -, também, na saúde 
e na qualidade de vida dos voluntários. 
 

Outros comentários sobre vivências relacionadas a esse grupo de interesses foram 

feitos: 

 
Eu tenho as minhas amigas em que todo fim de semana a gente reúne num barzinho, 
a gente troca ideia, conta os problemas uma da outra, ri muito, a gente fala muita 
coisa e isso para mim é um lazer porque eu estou saindo minha casa, dos meus 
problemas, ali que eu me sinto bem (M. H. N. B., 75 anos). 
 
[...] eu gosto de ver um filme, ir a um cinema, gosto de fazer uma visita aos amigos, 
[...] gosto de fazer compras que para mim também é um lazer (C. G. R., 71 anos). 
 
[...] gosto de jogar um baralho [...] (R. M. N., 60 anos). 
 
[...] eu considero como lazer até o que faço na minha casa [...] como cozinhar (J. D., 
77 anos). 

 
Considerando esses relatos que trazem informações referentes à socialização dos 

idosos e as mesmas vão de encontro às ideias dos autores Melo e Alves Jr. (203, p.47), que 

ressaltam ser importante lembrar:  
 
que a promoção de encontros e a organização de grupos não são objetivos menores, 
ainda mais se tivermos em conta que o processo de excessiva fragmentação e 
individualização presente na sociedade contemporânea, em especial em algumas 
faixas etárias (caso dos idosos, que vão perdendo as referências e sentindo-se 
solitários com o decorrer do tempo) e em algumas metrópoles (nas quais o caos 
urbano produz problemas típicos, como o medo da violência, que acaba estimulando 
as pessoas a se esconder dentro de seu lar).  

 
Já as vivências que possuem o ato de raciocínio – interesses intelectuais são as 

menos praticadas pelos idosos: 
 
[...] adoro fazer uma palavrinha cruzada, os momentos que tenho uma folguinha 
estou fazendo uma palavra cruzada (C. M. C. F., 63 anos). 
 
Eu pratico ioga, vôlei, [...] e oficina de memória (C. L. L. S., 64 anos). 
 

Essa ideia contrasta com as de Melo e Alves Junior (2003, p.46) “que consideram 

as atividades de cunho intelectual muito procuradas por grupos organizados de idosos”. 
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No que concerne aos interesses virtuais, os quais não foram acrescentados nessa 

pesquisa porque nenhum dos entrevistados mencionou alguma vivência nesse grupo. Talvez 

um dos motivos para nenhum idoso citar alguma vivência se deve ao fato de ser um meio em 

que muitas pessoas de outros grupos sociais utilizam para se socializar. De acordo com 

Schwartz e Moreira (2004, p. 154) “no âmbito da comunicação on line, o cyber espaço tem se 

tornado um ponto importante, viabilizando a construção de novos modelos mentais de 

socialização”. Entretanto, sabe-se que quando se chega à velhice, a sensação de solidão das 

pessoas idosas aumenta. Com isso, elas procuram intensificar os laços de socialização. Os 

meios virtuais não as ajudaria nesse ponto, já que “por mais prodigioso que seja o avanço 

tecnológico, pode-se estar em relacionamento com todo o mundo, mas, ainda assim, 

permanecer-se solitário” (SCHWARTZ; MOREIRA, 2004, p. 156).        

Quanto aos significados dessas vivências do lazer para os idosos entrevistados 

foram indicados diversos.  Algo ligado ao corpo foi o comentário mais citado (seis pessoas) e 

considerado relevante na vida dos voluntários, como poder ser visto nos relatos abaixo:  
 
Significa tudo, porque você melhora tudo, seu astral, sua memória, melhora o corpo, 
melhora tudo (C. L. L. S., 64 anos). 
 
Tem significado para o lado pessoal [...] para o corpo (C. G. R., 71 anos). 
 
[...] o significado tem a ver para gente não ficar cheio de dores no corpo (E. A., 61 
anos). 
 
[...] eu sinto muito mais animada, menos dor no corpo, menos preguiça (M. A. R., 
64 anos). 
 
Tem muito significado, melhora as dores, melhora tudo (V. L. S. W., 60 anos). 
 
O significado é conhecer melhor a nós mesmos, aprimorar o valor do corpo, [...] (M. 
A. D., 75 anos). 
 

A preocupação com o corpo para os entrevistados tem um grande significado, isso 

mostra que a população idosa valoriza e está atenta à descoberta e cuidado com o próprio 

corpo. Os relatos revelam ainda que o exercício da consciência do corpo está deixando de ser 

algo secundário ou menor, apesar de que, nas observações e estudos de Carvalho (2008, p. 

115), essa prática ainda se mostra acanhada e necessita de uma potencialização. 
 
As práticas que nos remetem à descoberta e à consciência do corpo – do nosso e do 
outro –, ao significado do cuidar e da importância em estar atento aos desconfortos e 
às diversas maneiras de perceber e exercitar a sua potência ainda são tímidas. 
 

A saúde já tinha sido comentada por alguns participantes como definição da palavra 

lazer, como também da sua importância estar relacionada a essa questão. Agora ela é 
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mencionada novamente (três idosos), mas dessa vez pelo fato das vivências de lazer terem 
esse aspecto de significância na vida dos participantes da pesquisa. 

 
O significado eu acredito que é para gente ter um final de vida mais tranquilo com 
mais saúde [...] evitar ficar cheio das artroses (E. A., 61 anos). 
 
É muito importante ter as vivências de lazer para minha saúde (M. F., 60 anos). 
 
O significado é paz é a união é saúde. Tudo aquilo que é bom para gente é 
gratificante (R. M. N., 60 anos). 
 

Os resultados obtidos nessa pesquisa mostram que a busca por melhor saúde é 

prioridade para os idosos, já que é nessa fase da vida que ocorre o processo do 

envelhecimento e também o aparecimento de doenças e complicações. Nessa circunstância, o 

lazer e suas vivências são vistos como grandes aliados para auxiliar nessa questão. 

Consequentemente, “quando a saúde é entendida como a conservação da qualidade de vida” 

(ISAYAMA; GOMES, 2008, p.170), há maior preocupação das pessoas com mais de 60 anos 

por essa melhoria. 

Bem estar, alegria e prazer aparecem como respostas dos entrevistados (três; cada 

um relatou uma) como significados das práticas no âmbito do lazer: 
 
Tudo de bom, porque quando eu fico muito assim sem fazer alguma vivência eu fico 
mais fechada. Quando começo a fazer a alegria volta (A. F. P., 73 anos). 
 
Me sinto muito bem porque cada vez que você sai que você vai pra algum lugar é 
tudo sempre diferente, nunca é uma coisa igual de rotina, é diferente, então me sinto 
bem (M. H. N. B., 75 anos). 
 
Eu acho que é prazer muito grande de estar fazendo essas atividades [...] é um prazer 
mesmo (M. C. S., 64 anos). 
 

É possível observar com esses depoimentos que o “lazer constitui um campo para 

as interações significativas na formação de autoconceito e no sentido de bem estar” Kelly& 

Steinkamp e Kelly (1987, apud IWANOWICZ, 2000, p.125).  

Em geral os significados relatados pelos participantes da pesquisa estão 

intimamente ligados à saúde (seja física ou mental) e são aspectos que proporcionam 

sensações de equilíbrio e bem estar emocional e corporal. As respostas apresentadas nos 

levam a “considerar que viver mais é hoje uma realidade, o lazer pode ampliar as chances de 

renovação pessoal e social das pessoas, auxiliando-as também a superar limites e descortinar 

novas possibilidades” (ISAYAMA; GOMES, 2008, p.172). 

Em se tratando das vivências realizadas regularmente há muito tempo pelos 

voluntários, apenas (dois) disseram que não praticam nada regular por muito tempo:  
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[...] eu fazia era caminhada, mas aí tive uma dor na junta do pé, aí parei de caminhar 
[...] depois da dor no pé eu desanimei e não voltei mais (A. S. N., 84 anos).  
 
Não pratico mais, eu praticava esporte – o futebol, parei tem muitos anos (R. M. N., 
60 anos). 
 

Dos participantes que fazem alguma prática, a maioria (seis) menciona a 

caminhada, em segundo lugar aparece a hidroginástica (cinco). A seguir alguns depoimentos 

de ambos os relatos: 
 
Pratico caminhada (A. F. P., 73 anos). 
 
Eu pratico todo dia a caminhada (E. A., 61 anos). 
 
Eu sempre estou fazendo caminhada (M. F., 60 anos). 
 
Eu me dedico à hidroginástica [...] (M. H. N. B., 75 anos). 
 
A hidroginástica (V. L. S. W., 60 anos). 
 

Há pessoas (duas) que confirmaram praticar tanto a caminhada quanto a 

hidroginástica regularmente por muito tempo: 
 
Pratico caminhada e hidroginástica (C. G. R., 71 anos). 
 
Faço a caminhada e sempre estou fazendo e também faço a hidroginástica (M. C. S., 
64 anos). 
 

Mais uma vez a caminhada e a hidroginástica são citadas pelas pessoas idosas, 

mas dessa vez como práticas regulares realizadas há algum tempo. Estima-se, segundo Melo e 

Alves Jr. (2003, p.41), que esses voluntários procuram essas vivências “apenas como forma 

de espiritualização e fuga do estresse cotidiano (caminhadas) e aqueles que gostam de 

atividades mais intensas encontradas em academias (hidroginástica)”. 

Foi mencionada a prática de algum esporte (como voleibol) e a dança (bolero e 

dança de salão) por alguns idosos (dois): 
 
Pratico vôlei (C. L. L. S., 64 anos). 
 
O que eu mais gosto de fazer é dançar [...] bolero, dança de salão (J. D., 77 anos). 
 

Evidentemente, “o esporte é muito menos praticado pelas pessoas idosas” 

(DUMAZEDIER, 2008, p.123). Já a dança, que nesse caso faz parte dos bailes da Terceira 

Idade, não é praticada por muitas pessoas com 60 anos ou mais. Seria interessante que 

houvesse maior participação em grupos como desse tipo que visam a convivência porque “os 

apoios advindos desses grupos contribuem com a saúde física e o bem-estar psicológico” 

(WICHMANN et al., 2011, p.495). 
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Quanto ao tempo de prática (em anos), alguns idosos relataram praticar a 

caminhada há 10 anos. Já algumas pessoas que fazem a hidroginástica disseram que há um 

tempo de 4 a 5 anos. Um entrevistado relatou praticar a dança há 59. Já outra participante da 

pesquisa se referiu ao esporte coletivo (voleibol), que pratica há 20 anos. 

Mediante tais informações corroborando com Argimon et al. (2004, p.44), é 

possível afirmar que “a atividade física exercida ao longo da vida pode ser um dos fatores a 

promover um aumento na expectativa de vida, de forma independente e produtiva”. 

Partindo da classificação dos conteúdos do lazer estabelecidos no (Quadro 1), e 

analisando as vivências mencionadas pelos idosos, percebemos que os interesses físicos são 

os mais praticados por eles. Esses resultados vão de encontro àqueles obtidos logo em seguida 

em que as práticas feitas regularmente há algum tempo pela maioria dos idosos também 

fazem parte desse grupo de interesses. Essas ideias se opõem ao que Marcellino (2000, p.45) 

relata sobre o lazer desse grupo social que “vai se restringindo cada vez mais ao ambiente 

doméstico”. Pelo contrário, essas pessoas querem cada vez mais ter vivências fora de casa, 
conforme observamos nos resultados encontrados. 

Analisando o tempo de prática semanal das vivências de lazer dos participantes da 

pesquisa (Gráfico 1), percebemos que quase todos têm pelo menos um dia em que as fazem. 

Dos 14 entrevistados apenas um tem de zero a uma vez na semana a realização de atividades 

de lazer. 

 
Gráfico 1 - Quantas vezes na semana há vivências de lazer pelos idosos 

 
 
A maioria deles (oito pessoas) possui de duas a três vezes na semana alguma 

vivência de lazer. Considerando que os idosos, além de terem outras atividades durante os 

0 a 1 2 a 3
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dias da semana, também têm os momentos de práticas no âmbito do lazer. Isso contradiz 

aquela imagem que a sociedade faz desses sujeitos por serem fracos, doentes, dependentes, 

etc.. Aos poucos essa visão vai sendo revertida, já que boa parte da população idosa é 

constituída de pessoas “ativas”, ou seja, segundo a OMS, aquelas que têm “participação 

contínua nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, e não somente à 

capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho” (Portal Brasil, 

2011). Esses resultados encontrados também contrariam a ideia de Marcellino (2000, p.24) de 

que o “idoso, por já ter saído do mercado de trabalho têm dificuldades de participação nas 

atividades de lazer”.  

Até o momento foram mostradas as vivências praticadas pelos idosos, os 

significados das mesmas em suas vidas, quais são realizadas regularmente há tempos e por 

quanto tempo (em anos e semanalmente) são feitas. Entretanto, há outro lado - das vivências 

de lazer que os voluntários gostariam de praticar, mas que por algum motivo ainda não 

tiveram a oportunidade de vivenciar. Alguns entrevistados que responderam negativamente a 

essa pergunta (cinco pessoas) disseram que não há nenhuma vivência que queiram fazer e não 

tenham tido a oportunidade. Os demais voluntários citaram algumas atividades e motivos da 

não prática, conforme pode ser visualizado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Vivências de lazer não praticadas devido a alguns motivos 

Vivências de lazer citadas pelos idosos que 
não foram praticadas por algum motivo 

Motivos pelos quais ainda não praticaram 

  
 
 
 

Dançar 

• Perda da vontade de praticar devido à 
morte do marido 

• Não ser considerado um exercício 
físico; não ser “produtivo” 

• Falta de companhia do marido (não 
gosta de sair) 

Andar de bicicleta Medo de cair e se lesionar 
 

Nadar 
Dificuldade em aprender; considera um grande 

desafio 

 
Aprender o idioma Inglês 

Não há profissionais capacitados para ensinar a 
língua estrangeira Inglês para os idosos 

Viajar Aposentou-se recentemente e precisa organizar 
algumas questões (gastos financeiros) antes. 

  
Jogar futebol profissionalmente Problemas de saúde 

Pilates Falta de tempo 
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Observando as informações dispostas no Quadro 2, nota-se que há uma variedade 

de vivências citadas que ainda não foram praticadas por causa de diversas razões. Contudo, a 

dança é a mais relatada e aparece com três motivos, sendo que dois desses têm a ver com a 
questão da companhia do marido em dois extremos (falta da pessoa devido ao seu falecimento 

e a ausência do homem porque não gosta de sair). Essas duas razões podem ser verificadas 

nas falas das entrevistadas. 
 
Eu tinha muita vontade de dançar [...] não pratiquei porque não tive vontade depois 
que meu marido faleceu [...] foi muito difícil porque eu perdi todo o entusiasmo (A. 
S. N., 84 anos). 
 
Se eu pudesse sair para algum lugar para dançar iria dançar, dançar e dançar [...] 
adoro dançar, seu eu pudesse iria sempre [...] sabe, com o meu marido, apesar de que 
ele é assim caseiro, ele não é muito disso [...] ele não sai, não gosta de sair quando 
chega à noite [...] então eu não tenho companhia [...] e sair é com ele (M. H. N. B., 
75 anos). 
 

Percebe-se que a família é importante para manter o equilíbrio emocional das 

pessoas com 60 anos ou mais, sendo que a companhia do marido é a mais requisitada, 

conforme destaca Hernandis (2005, citado por WICHMANN et al., 2011, p.496) “o cônjuge é 

o elemento preferido e só é substituído pelos filhos ou outros parentes quando está ausente”. É 

preciso considerar que a questão emocional se faz necessária para a realização de diversas 

atividades (dentre as quais as vivências de lazer) e para a manutenção de muitos aspectos 

(saúde, físico, etc.) para que os idosos tenham uma melhor qualidade de vida. 

O terceiro motivo comentado por uma entrevistada por não fazer a dança se deve 

ao fato de não ser considerado um exercício físico; de não ser produtivo: 
 
Para mim seria dança, já até fiz dança do ventre, mas achei que não seria um 
exercício físico para mim porque era só duas vezes na semana [...] então academia e 
caminhada eu acho mais produtivo (M. A. R., 64 anos). 
 

Com esse comentário é possível identificar a não realização da atividade da dança 

por esta não ser considerada um “componente de produtividade, pois se valoriza a 

performance, o produto e não o processo de vivência que lhe dá origem”, conforme 

Marcellino (2000, p.14). 

Em relação à falta de profissionais capacitados para proporcionar alguma vivência 

para os idosos, ainda existem aqueles que não estão preparados para lidar com as 

peculiaridades de cada pessoa desse grupo social, como relata uma participante da pesquisa: 
 
Eu acho muito importante conhecer as línguas [...] hoje que o mundo está com uma 
tecnologia avançada, a gente tem oportunidade de conhecer alguns lugares do Brasil 
e de outros países. Para isso, é preciso ter conhecimento das línguas [...] eu vejo que 
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o inglês faz falta demais porque é a primeira língua mais falada no mundo [...] 
espanhol eu tenho mais facilidade, mas eu gostaria que tivessem pessoas 
interessadas a ensinar para a terceira idade de uma forma mais lúdica e que fosse 
mais agradável o aprendizado (M. A. D., 75 anos). 
 

Não basta apenas oportunizar alguma atividade, conforme ressalta Isayama e 

Gomes (2008, p.171), “é preciso gostar de pessoas mais velhas, [...] é preciso gostar de 

interagir com esse público específico, [...] e isso exige empenho adicional por parte dos 

profissionais”.  

Um dos entrevistados menciona a questão da aposentaria e que, após essa fase, há 

um momento de preparo, de ajustes financeiros para posteriormente iniciar a prática de 

viagens: 

 
Existe sim, seria fazer mais viagens. Eu aposentei há pouco tempo e estou ajustando 
algumas coisas [...] o motivo é que quando eu acertar tudo tenho a intenção de viajar 
(M. F. 60 anos).  
 

Essa fase de reorganizar as despesas é muito importante porque segundo 

Alvarenga et. al. (2009, p.800):  
 
o planejamento da vida pós- aposentadoria, onde se considera a necessidade de 
reorganização do tempo para abarcar novas experiências na vida familiar, no lazer, 
na vida sócio-comunitária [...] proporciona um enfrentamento mais objetivo das 
condições frustrantes às quais muitos idosos ficam expostos. 
 

Devemos salientar que o lazer ligado ao turismo (viagem) desperta o interesse do 

idoso e traz grandes benefícios para esse grupo social, porque: 

 
ao vivenciar o lazer e o turismo, as pessoas idosas podem exercitar a capacidade de 
decisão, pensamento e imaginação, ampliar as oportunidades de integração e 
convívio social, além de (re) construir e (re) organizar a experiência cultural de seu 
tempo. Desenvolvendo oportunidades que tenham significado para o grupo, é 
possível que o lazer e o turismo colaborem com a contínua formação dos idosos – 
estimulando a iniciativa, a independência, a troca de ideias e a superação de desafios 
por parte dos envolvidos, respeitando os limites pessoais de cada um e resgatando 
sonhos e projetos (GOMES; PINHEIRO; LACERDA, 2010, p.86).  
 

Quanto à questão de falta de tempo, comumente mencionada pelas mulheres, 

devido às várias atividades que realizam diariamente dentro e fora de casa, acaba se 

constituindo em um “impedimento” para se realizar determinada vivência de lazer: 
 
Pilates que eu estou precisando fazer. Não fiz por falta de tempo porque fico vindo 
aqui para Nova Lima e indo lá para Rio Acima [...] porque caminhada eu faço, faço 
hidroginástica [...] e acaba não sobrando tempo para fazer pilates (M. C. S., 64 
anos). 
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Percebe-se que a falta de tempo relatada pela idosa é relacionado ao “tempo 

livre”, conforme mencionado por Marcellino (2000, p.8), por ser um “momento para se 

desenvolver atividades no tempo liberado do trabalho, das obrigações familiares, sociais e 

religiosas”. Portanto, devido à ausência de tempo a voluntária não pode ter a vivência de lazer 

mencionada. 

Alguns participantes da pesquisa comentaram sobre as práticas que não fizeram, 

mas tinham vontade de realizar e os motivos pelos quais não as vivenciaram: 

 
Eu sempre tive vontade de andar de bicicleta, nunca andei de bicicleta e agora não 
ando porque sei que vou cair e vou quebrar o fêmur [...] isso eu tenho vontade, de 
andar de bicicleta [...] nunca andei, depois passou e agora depois de velha por medo 
(A. F. P., 73 anos). 
 
Eu tinha vontade de aprender a nadar, mas eu acho que eu tenho dificuldade para 
aprender. Eu até tentei uma vez, mas com muita gente junta. Eu acho que tem que 
ser, por exemplo, eu e o professor e no máximo mais duas pessoas. Esse é o meu 
desafio, mas um dia quem sabe [...] eu acho que a gente tem que começar certas 
coisas mais nova, sabe? [...] O meu desafio mesmo é nadar, teria vontade, mas estou 
achando um pouco difícil (C. L. L. S., 64 anos). 
 
Gostaria muito é de jogar bola (futebol) profissionalmente, porque eu sempre gostei 
disso [...] joguei futebol amador, mas foi bom enquanto durou [...] a idade chegou, a 
velhice chegou, então tem que parar, você não aguenta mais. Eu não pratiquei por 
problema de saúde, eu estive doente, tive que fazer várias cirurgias, tive tumor, 
meningite, cefaleia que me impossibilitou de jogar (R. M. N., 60 anos). 
 

É nítido, pelos relatos, que as vivências citadas (andar de bicicleta, nadar e jogar 

futebol profissionalmente) fazem parte dos interesses físicos e as razões apresentadas pela não 

prática se deve ao medo de lesões (cair e trincar algum osso) ao vivenciar, dificuldade na 

aprendizagem e problemas de saúde, respectivamente.  

O medo da realização de alguma atividade ocorre principalmente com as pessoas 

com 60 anos ou mais, sendo que “o medo da queda é uma barreira psicológica importante que 

necessita de ser vencida de forma a favorecer estilos de vida mais ativos” (CARVALHO, 

PINTO; MOTA, 2007, p.230). 

Em relação à dificuldade em aprender determinada vivência apresentada pela 

voluntária está diretamente ligada à quantidade de pessoas envolvidas nesse processo. É 

preciso que o profissional saiba reconhecer as necessidades desse grupo social que apresenta 

determinadas especificidades. “As pessoas idosas exigem sensibilidade, atenção, 

transparência, cuidado e paciência [...] e percebem quando um profissional não tem interesse 

por elas [...] gostam de ser ouvidas e de expressar suas opiniões”. (ISAYAMA; GOMES, 

2008, p.172). 
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Quanto aos problemas de saúde relatados por um entrevistado, apesar de ter tido 

vários e tratado todos eles, mesmo assim, não conseguiu realizar a prática mencionada pelo 

fato de ter ficado mais velho e sentir que não tem mais condições de fazer. Para muitas 

pessoas “assumir a velhice não é fácil porque se sentem fragilizadas e temerosas com o 

avançar da idade” (ISAYAMA; GOMES, 2008, p.168). 

Ainda é importante ressaltar que todas as vivências mencionadas são muito 

relevantes no que diz respeito à interação social já que, de acordo com Gomes, Pinheiro e 

Lacerda (2010, p. 87) “a interação social, proporcionada por atividades em grupo, é 

extremamente favorável ao bem-estar emocional, uma vez que facilita a emergência de 

significados comuns e uma maior aproximação inter-pessoal”.  

4.3 Espaços de lazer em Nova Lima: a percepção dos idosos 

Todos os participantes da pesquisa relataram que em Nova Lima existem muitos 

espaços que oportunizam vivências de lazer. Os entrevistados também declararam o que 

chama a atenção deles nos locais mencionados. Alguns autores como Marcellino (2000, p.25) 

consideram que “o espaço para o lazer é o espaço urbano”. Dentro deste espaço urbano 

“constata-se principalmente a centralização dos equipamentos específicos (teatros, cinema e 

etc.) e dos não-específicos (o próprio lar, bares, escolas, etc.)”.  

No entanto, algumas ponderações devem ser feitas sobre tais ambientes como 

forma de facilitar sua compreensão. Por isso, para se fazer a classificação dos espaços dessa 

pesquisa foram levados em conta os relatos dos idosos e serão definidos em: espaços 

“abertos” e “fechados” (gratuitos e pagos). Também é relevante considerar os equipamentos 

de lazer (gratuitos e pagos) utilizados e o estado de conservação dos espaços abertos e que são 

“grátis”.  
No que diz respeito aos espaços “abertos” gratuitos os voluntários citaram aqueles 

que estão situados em meio à natureza (Banqueta do Rego Grande, Banqueta do Rego dos 

Carrapatos – parques ecológicos de reservas ambientais; trilhas que podem ser feitas a pé, de 

bicicleta, de moto e cachoeiras – Zumbi e Poço Azulão) onde podem ser realizadas 

principalmente práticas de caminhada, como pode ser verificado nos relatos a seguir: 
 
Caminhada no Rego dos Carrapatos [...] tem a Baqueta do Rego Grande também 
para caminhar, mas não tão boa quanto à do Rego dos Carrapatos (C. G. R., 71 
anos). 
 
[...] atualmente nós temos a Banqueta do Rego Grande e dos Carrapatos e a Avenida 
José Bernardo de Barros que o pessoal faz caminhada [...] temos algumas trilhas que 
nos levam a maravilhas como as cachoeiras - Zumbi e Poço Azulão (E. A., 61 anos). 
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Aqui em Nova Lima tem os locais que a gente pode fazer caminhada [...] tem um 
poço aqui – Poço Azulão que o pessoal vai pra nadar e eu gosto de ir para pescar 
(M. F., 60 anos). 
 

Do ponto de vista de suas impressões sobre os locais declarados, foram feitos 

alguns comentários: 
 
[...] lugares muito arejados, bem arborizados, o oxigênio é mais puro (C. G. R., 71 
anos). 
 
[...] principalmente a vegetação, o ar puro que respiramos que é primordial e a 
beleza da natureza (E. A., 61 anos). 
 
[...] como eu gosto muito de pescar [...] eu saio para pescar então a gente relaxa [...] 

o lugar é muito bonito, tem água nascente, você pesca e nem vê o tempo passar, 

você chega bem relaxado em casa (M. F., 60 anos). 

 
Um ponto a ser salientado sobre esses espaços “abertos” gratuitos que vai ao 

encontro às ideias de Marcellino, Barbosa e Mariano (2006, p.61) é que “as pessoas buscam 

por áreas abertas (praças, parques etc.), pois sentem a necessidade de estar em contato com o 

meio ambiente”. Esses autores ainda relatam que “a existência de parques nas cidades torna-

se, nesse sentido, de extrema importância para o lazer da população”.  

 Em relação aos espaços “fechados” e que são “grátis” que são os que se realizam 

práticas destinadas à terceira idade foram mencionadas as atividades de dança e ginástica: 
 
Em Nova Lima não conheço muitos lugares, mas sei que têm espaços em que as 
pessoas idosas fazem dança [...] não estou muito a par, mas sei que tem muitas 
coisas para os idosos nessa parte de lazer (M. A. R., 64 anos). 
 
Nova Lima tem muita coisa boa, tem muito lazer, tem aula de dança para os idosos 
[...] eu não frequento [...] tem ginástica na igreja, mas eu não vou nesses lugares (M. 
H. N. B., 75 anos).  

 
Sobre as opiniões dos lugares relatados as participantes disseram que não 

poderiam falar nada porque não frequentam tais locais: 
 
Tem muita coisa em Nova Lima para os idosos em relação ao lazer, mas eu não 
participo então não posso te informar muito não (M. A. R., 64 anos). 
[...] Em Nova Lima tem muitos espaços, mas eu não vou, nunca fui e nunca 
pesquisei pra ir [...] não vou nesses lugares então não sei dizer. 
 

Conforme pode ser observado nos comentários dos voluntários da pesquisa, as 

vivências de lazer referidas são aquelas relacionadas principalmente aos interesses físicos e são 

locais que, muitas vezes, pouco interessam aos idosos em frequentá-los mesmo sendo lugares 

“fechados” e gratuitos. Uma explicação para esse desinteresse pode estar relacionada à 
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vontade da ocupação por espaços que ofereçam opções de lazer pagas, devido à infraestrutura, 

profissionais, equipamentos melhores, etc. Isso tem a ver com a “necessidade de reprodução 

do capital, que produz o espaço e as relações sociais e culturais intrínsecas a ele, cria o 

consumo desses novos espaços” (PADOVANI, 2003, p.174).  

Quanto aos espaços “abertos” e pagos, que são aqueles voltados para assistir ou 

praticar jogos esportivos (campos de futebol, quadras poliesportivas) foi declarado por um 

idoso: 
 
Tem muitos campos, tem o do Retiro Esporte Clube, tem o do Montanhês, tem o 
campo do Cruzeiro de Bicalho, tem o do Vila Nova [...] tem quadra de futebol, tem a 
quadra do Olaria, tem a quadra do Cruzeiro de Bicalho, tem a quadra do SESI [...], 
tem as quadras de futsal (R. M. N., 60 anos).  
 

A respeito do que chama a sua atenção, esse mesmo entrevistado comenta o 

seguinte: 
 
É a participação do público [...] vai crianças, vai idosos, vai um monte de gente [...] 
o que chama a atenção é o comparecimento deles no campo (R. M. N., 60 anos).  
 

No relato desse idoso onde os espaços citados têm a ver com os interesses físicos 

e também com os interesses artísticos, percebe-se que o público em geral frequenta e gosta 

desses lugares. A maioria dos espaços relatados pelo participante da pesquisa são campos 

destinados ao treinamento dos jogadores do time da cidade, mas em Nova Lima há também 

muitos campos em que se pratica o futebol de várzea e várias pessoas vão assistir a esses 

jogos, entre elas as idosas, inclusive. Essa informação contradiz a ideia de Marcellino (200, 

p.26) que ressalta que “cada vez menos encontramos locais para os folguedos infantis, para o 

futebol de várzea ou que sirvam como pontos de encontro das comunidades locais”. 

Já os espaços “fechados” e pagos onde são oferecidos cursos de crochê, pintura, 

aulas de dança (clubes), jogo (bingo), também foram lembrados pelos entrevistados: 

 
[...] em Nova Lima tem o grupo da terceira idade, no caso na igreja santo Antônio 
tem a turma que tem pratica das atividades. [...] tem a terceira idade na Aurilândia 
também com os trabalhos manuais (pintura, crochê) [...] tem muitas atividades [...] 
tem o bingo para o pessoal (C. M. C. F., 63 anos). 
 
Tem a terceira idade que era no SESI, mas agora mudou, nem sei mais onde que 
está, [...] mas tem principalmente dança (A. S. N., 84 anos). 
 
Aqui em Nova Lima só existe os clubes, mesmo assim antigamente era melhor dos 
que hoje em dia (J. D., 77 anos).  
 

Quanto ao que chama atenção nos ambientes citados os idosos disseram: 
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Eu acho muito bom, eu não participo, mas pelo que a gente ouve falar é muito bom 
para o idoso porque abre a mente do idoso [...] eu acho que abre a cabeça do idoso, 
esquece um pouco das doenças, encontra com outras pessoas e naquele momento 
que eles estão ali de lazer nem pensam em nada, [...] distrai um pouco a mente (C. 
M. C. F., 63 anos). 
 
[...] conversar, bater papo com as pessoas, juntar a turma para bater papo (A. S. N., 
84 anos). 
 
Para mim é tudo normal, de chamar atenção assim não tem não [...] pra mim tá tudo 
bom (J. D., 77 anos). 
 

Nesses lugares em que as pessoas pagam para realizar determinadas atividades, 

muitas vezes são preferidos pelos idosos porque “a necessidade de espaços privados de lazer é 

produzida pelo sistema, que pretere o espaço público” (PADOVANI, 2003, p.174). Ainda de 

acordo com essa autora, a menção dos idosos sobre a contribuição desses espaços para a 

melhora da saúde e aumento da socialização faz parte do âmbito do lazer considerando que 

este último “pode ser entendido como momento de encontro entre pessoas que mantêm 

relações pessoais [...] e o espaço então passa a ser vendido como mercadoria, pois as relações 

de troca suplantam o uso”. 

É imprescindível falar sobre os equipamentos de lazer que apareceram de alguma 

forma nos comentários dos idosos, os quais podem estar presentes tanto em lugares gratuitos 

como, por exemplo, os aparelhos de ginástica das academias ao ar livre, como também 

aqueles encontrados em locais pagos para a realização de alguma vivência, que no caso é o 

pilates - são necessários uma pequena esteira (colocada no chão), uma bola própria, um aro 

elástico e um conjunto de elásticos para pilates para a realização da atividade. 

Essas informações podem ser verificadas nos depoimentos dos voluntários a 

seguir: 
 
Eu acho, por exemplo, essa academia ao ar livre lá no Olaria, esses aparelhos que 
eles colocam nas praças [...] eu acho que aqui em Nova Lima tem muito lugar, basta 
a pessoa querer, tem muito lugar pra pessoa praticar, não tem que ficar parado 
dentro de casa não porque se não quiser pagar vai lá pra essas coisas que não paga.  
(C. L. L. S., 64 anos).  
 
Tem muitos locais [...] um deles é lá na Banqueta do Rego Grande tem muita coisa 
do lazer como, por exemplo, os aparelhos (V. L. S. W., 60 anos).  
 
[...] é o próprio pilates que agora já tem aqui porque antes não existia. (M. C. S., 64 
anos). 
 

Sobre o aspecto das impressões desses aparelhos citados os voluntários disseram: 
 
Eu gostei daqueles aparelhos que tem lá é uma delícia (V. L. S. W., 60 anos). 
 
O que chama atenção? Eu acho que são as academias [...] tem academias ótimas aqui 
para se fazer pilates (M. C. S., 64 anos). 
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Para que esses equipamentos continuem existindo e possibilitem às pessoas, 

principalmente, as idosas o seu uso, é importante que haja a “manutenção e animação de 

equipamentos de lazer e esporte por serem ferramentas indispensáveis na re-significação do 

espaço urbano” (MARCELLINO; BARBOSA; MARIANO, 2006, p.61).  

Alguns dos espaços “abertos” gratuitos, muitas vezes, não estão sendo utilizados 

para oferecer vivências de lazer ou estão mal cuidados, apresentam outros problemas e não há 

acesso para as pessoas que tem algum tipo de deficiência. É o que mostram os comentários a 

seguir:  
 
O bairro que eu moro, por exemplo, não tem lazer para o idoso e tem espaço para o 
lazer e o espaço é bonito é bom [...] No Rego Grande também tem um pouco de 
espaço para o lazer, mas lá tem ladrão [...] não tem melhora de nada [...] não tem 
espaço para o deficiente (A. F. P., 73 anos). 
 
O Rego dos Carrapatos é melhor que o Rego grande, porém lá deveria ser mais 
cuidado e ter vigias porque hoje, infelizmente, a gente enfrenta uma sociedade cheia 
de pessoas que usam drogas [...] aqui no Rego dos Carrapatos tem muita gente que 
vai pra se drogar, muitos jovens [...] não é um ambiente que a gente pode ir sozinha, 
fazer caminhada a qualquer hora. Eu acho que os órgãos competentes deveriam dar 
mais atenção para esses lugares que são excelentes aqui em Nova Lima, eles 
poderiam cuidar mais da água desses regos, tirar o mato, cuidar mais. [...] Aqui tem 
muitos lugares bons, mas está faltando consciência para o meio ambiente. [...] tem a 
Praça da Bíblia, tem equipamentos lá, tem monitores, mas em outras praças tem 
espaço bom para o lazer das pessoas, mas fica cheio de drogados que quebram tudo 
e estragam tudo. [...] as pessoas ficam com medo de frequentar esses locais [...] são 
lugares que precisam ter pessoas que monitorem que vigiem e se comprometam para 
que as pessoas fiquem tranquilas (M. A. D., 75 anos). 
 

Percebe-se que há muitos problemas nos espaços “abertos” gratuitos, entre eles 
está o medo dos idosos em relação à violência, os locais estão mal conservados ou danificados 

e não há o uso dos espaços que poderiam ser aproveitados para práticas de lazer. Sabe-se que 

com o aumento da violência as pessoas tendem cada vez mais a permanecerem dentro de suas 

casas, deixando de desfrutar do que a cidade oferece.  
 
Essa falta de espaços de lazer contribui para o enclausuramento das pessoas, que, 
por não ter opções de lazer nos logradouros públicos, acabam gastando seu tempo 
disponível em ambiente doméstico. [...] A violência das cidades contribui com isso. 
(MARCELLINO; BARBOSA; MARIANO, 2006, p.61). 
 

Sobre os locais que podem oferecer práticas de vivências de lazer e também 

aqueles que estão com uma má conservação ou estão quebrados se faz necessário que “além 

da luta para a obtenção de novos espaços é preciso tratar da conservação dos já existentes” 

(MARCELLINO, 200, p.33).  

É importante considerar que 
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as cidades sujeitas ao processo de especulação imobiliária, que impulsiona sua re-
construção contínua, e expulsa seus “usadores”, transformando espaços de vivência, 
fazem com que muitas praças, parques e ruas percam o significado, já que a 
vizinhança não tem com eles a relação de pertencimento, pois estão constantemente 
se mudando. O processo torna-se então argumento do poder público, que não 
consegue absorver as contradições e significados, recorrendo ao discurso da não 
utilização desses espaços, apesar dos pedidos feitos pela população (PADOVANI, 
2003, p.176).  
 

Segundo Padovani (2003, p.179),  
 
o poder público se exime, cada vez mais, de uma proposta séria, no que se refere aos 
espaços públicos. Esse tipo de preocupação não ocupa o rol de prioridades dos 
governos justamente por não ser interessante criar espaços de convivência onde os 
indivíduos possam alcançar a proposta de desenvolvimento integral em seu tempo 
livre. Ao contrário. A construção de espaços privados para o lazer recebe grandes 
estímulos, o que explica, entre outros fatores, o aumento considerável das propostas 
de construções neste sentido. 
 

Mediante o que foi exposto sobre os locais descritos anteriormente, podemos 

perceber que o lazer e o espaço para a sua prática acabam se transformando em algo a ser 

consumido. Na opinião de Marcellino, Barbosa e Mariano (2006, p.57) “se o lazer é colocado 

pela sociedade capitalista como um momento de consumo, o espaço para ela também é visto 

como um espaço para o consumo”. Assim, o lazer e todas as suas possibilidades existentes 

passa a ser visto como algo a ser consumido sendo muitas vezes considerado como uma 

“mercadoria”. 

Como se pode notar pelos depoimentos os significados, a importância e as 

significações das vivências de lazer para os idosos entrevistados têm respostas similares. As 

vivências são variadas, entretanto, a maioria delas faz parte dos interesses físicos do lazer. 

Existem muito espaços de lazer na cidade, mas aqueles que estão ao ar livre apresentam 

problemas que na maioria das vezes, deixam as pessoas inseguras a frequentarem os mesmos. É 

importante que se esteja atento às informações apresentadas a fim de buscar melhorias que 

possam contribuir e qualificar ainda mais o lazer para as pessoas idosas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabe-se que a cada ano o crescimento demográfico da população idosa vem 

aumentando continuamente. Sob esse aspecto é preciso estar atento às necessidades desse 

grupo social que apresenta várias especificidades. Já que é nessa fase do envelhecimento em 

que ocorrem muitos “ganhos”, mas também muitas “perdas”.  

Os problemas de ordem social, física, mental, etc., são exemplos de algumas das 

perdas que as pessoas idosas têm. Quanto aos ganhos temos o lazer, que com suas inúmeras 

possibilidades de vivências, proporciona bem-estar, equilíbrio emocional e diversos outros 

benefícios aos idosos.  

É preciso que os profissionais que irão atuar com as pessoas que têm 60 anos ou 

mais sejam pessoas que gostem de lidar com esse público, sendo atenciosos, cuidadosos e 

sempre observando as suas necessidades que são bem peculiares. Também se faz necessário o 

cumprimento das políticas públicas no âmbito do lazer para que sejam criados e mantidos 

bons espaços e equipamentos para a prática de atividades dessa área. Mesmo porque o lazer é 

um direito assegurado constitucionalmente e também está no Estatuto do Idoso. Portanto, 

deve ser garantido à população idosa. 

Essa pesquisa intitulada “o lazer sob a perspectiva de idosos: importância, 

significados e vivências” é relevante porque retrata todas essas questões buscando melhorar a 

atuação dos profissionais do lazer para com esse grupo social. Além disso, auxilia o governo, 

para que possa rever e até estender os espaços e as práticas de lazer oferecidas às pessoas 

idosas, mesmo porque essas vivências proporcionam vários benefícios, principalmente à 

saúde, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Esse estudo, acima de tudo, possibilita 

a ampliação do acesso às informações sobre o lazer sob o ponto de vista dos idosos, pois é 

através das mesmas que as mudanças declaradas anteriormente poderão ser realizadas com 

mais eficiência. 

Assim, o presente trabalho procurou analisar o que os idosos consideram como 

lazer investigando quais as vivências mais praticadas por eles e qual o significado dessas 

experiências para esses sujeitos. Os resultados mostram que os significados e a relevância do 

lazer têm, fundamentalmente, uma forte relação com a saúde. A preferência por determinadas 

vivências ou aquelas realizadas há algum tempo fazem parte do grupo de interesses físicos do 

lazer, sendo a caminhada e a hidroginástica as mais citadas pelos voluntários. Quanto às 

significações dessas práticas na vida desse grupo social, existe a preocupação com o corpo 

sob alguns aspectos e também com a saúde.  
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É relevante salientar que os idosos que participaram dessa pesquisa apontaram 

outros sentidos, significados e importância a respeito do lazer, mas a saúde foi o aspecto que 

mais apareceu no depoimento da maioria deles. Considerando essas informações é possível 

que novas investigações sejam feitas com o intuito de esclarecer mais essa questão da saúde 

para os idosos no âmbito do lazer. Mesmo porque, nessa fase do envelhecimento em que já há 

muitos problemas decorrentes de complicações (físicas e mentais) no qual o lazer e suas 

vivências são vistos como um caminho alternativo na busca por melhorias constata-se que isso 

definitivamente não pode ser menosprezado. 
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APÊNDICE 

 

 

 

Roteiro da entrevista estruturada 

 

1). O que a palavra lazer significa para você? 

2). O lazer é importante para a sua vida? Por quê? 

3). Quais as vivências que você mais pratica e considera como lazer?  

4). Qual o significado dessas vivências de lazer em sua vida? 

5). Existe alguma vivência como forma de lazer que você gostaria de praticar que ainda 

não teve a oportunidade? Se sim, qual é? Por qual motivo não a praticou ainda? 

6). Quantas vezes por semana você tem alguma vivência de lazer? 

7). Existe alguma vivência de lazer que você pratica regularmente há muito tempo? Se 

sim, qual é? Por quanto tempo a pratica? 

8). Você considera que aqui em Nova Lima existem muitos espaços que oportunizam 

vivências de lazer? Se sim, cite alguns locais. O que chama a sua atenção nesses lugares 

em relação ao lazer? Fale um pouco sobre isso. 

 

 

 

 

 

 


