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“Quando a velhice chegar, aceita-a, amaa. Ela é abundante em prazeres se
souberes amá-la. Os anos que vão
gradualmente declinando estão entre os
mais doces da vida de um homem.
Mesmo quando tenhas alcançado o limite
extremo dos anos, estes ainda reservam
prazeres”.
Lúcio Aneu Sêneca
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RESUMO
O interesse pelo desenvolvimento desta pesquisa surgiu em virtude da percepção de
um contexto de maior criticidade que se renova no que tange aos direitos sociais da
população idosa em relação ao lazer. Neste sentido, este estudo tem o objetivo de
ampliar o conhecimento acerca da vivência do lazer pela terceira idade oferecido por
meio de política pública na cidade de Franca/SP com vista ao desenvolvimento
humano e social. O estudo foi desenvolvido através do método fenomenológico, que
envolveu estudo bibliográfico perpassando todo o trabalho, análise documental,
observação in loco da realidade, sendo dividido em dois momentos. Um
levantamento dos espaços e serviços públicos de lazer existentes no município e
entrevistas com idosos de 60 anos ou mais e que eram usuários dos espaços e
serviços públicos de lazer e com representantes do poder público municipal,
gestores públicos e membros do Conselho Municipal da Terceira Idade. Os dados
foram avaliados através de duas vertentes de análise: a primeira buscou averiguar
os espaços e serviços públicos de lazer, onde se considerou que a cidade possui
poucos espaços e serviços especificamente voltados aos idosos. A segunda
procurou compreender as percepções, os pensamentos e os sentimentos dos idosos
e gestores municipais por meio de análise de conteúdo constituída de duas
categorias de análise: 1) Ser idoso, em que se percebeu que apesar da imagem
negativa que o outro tem da terceira idade, os idosos entrevistados apresentam
positividade no sentido da vida; 2) Lazer na terceira idade, onde foram observadas
contribuições importantes do lazer para o desenvolvimento humano e social tendo
sido apontado por eles ganhos significativos em qualidade de vida.
Palavras-chave: desenvolvimento social e políticas públicas; desenvolvimento
humano; velhice; lazer; idosos.
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ABSTRACT
Interest in the development of this research arose because of the perception of a
larger context of criticality that is renewed in regard to social rights of the elderly in
relation to leisure. Thus, this study aims to increase knowledge about the experience
of leisure for seniors offered through public policy in the city of Franca / SP with a
view to human and social development. The study was conducted through the
phenomenological method, which involved going through all the bibliographic work,
document analysis, on-site observation of reality, being divided into two parts. A
survey of public spaces and leisure services in the municipality and interviews with
seniors age 60 and over who were users of public spaces and recreational and
municipal government representatives, public officials and members of the Municipal
Council of the Third Age. Data were evaluated using two strands of analysis: the first
sought to ascertain the public spaces and leisure services, where it held that the city
has few spaces and services specifically geared to seniors. The second sought to
understand the perceptions, thoughts and feelings of the elderly and municipal
managers through content analysis consists of two categories of analysis: 1) Being
elderly, it was realized that despite the negative image that the other has the third
age, older respondents have positive towards life, 2) leisure in old age, where they
were seen important contributions of leisure to human and social development and
was appointed by them significant gains in quality of life.
Keywords: social development and public policy, human development, aging,
leisure; elderly.
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No último século, mudanças significativas nas discussões sobre o
desenvolvimento tem contribuído para uma maior priorização do homem como mais
do que um simples recurso do sistema produtivo. Aspectos como qualidade de vida,
direitos sociais, expectativa de vida ganharam maior importância nesses debates e
alcançam a sociedade modificando sua imagem e o papel social dos diferentes
grupos etários.
Em virtude desta maior consciência dos direitos sociais, novos olhares
passam a permear temas antes pouco valorizados cientificamente como o lazer e
sua importância para o desenvolvimento. Surgem dessa forma questionamentos
como: o lazer é nos dias de hoje acessível a todas as faixas etárias, particularmente
aos idosos? Qual o significado do lazer para os idosos? Em que medida esta prática
contribui para seu desenvolvimento humano e social? As políticas públicas voltadas
ao lazer estão em consonância com as necessidades de seus usuários? É possível,
por meio do lazer, mudar as relações humanas de tal forma que estas catalisem o
desenvolvimento desse segmento da população e consequente alcance de seu
desenvolvimento social?
Nesse contexto, as preocupações com a terceira idade têm se
diversificado indo além dos problemas de saúde que podem ocorrer nesta etapa da
vida. Como interesse pessoal, a autora observou em sua própria casa as
dificuldades enfrentadas pela mãe, recém-chegada do Japão, acostumada a uma
rotina exaustiva de trabalho e que agora se percebe sem meios para preencher o
demasiado tempo livre. Também, a partir do recorrente contato com a literatura
referente ao lazer em virtude de sua área de formação e busca por novos
conhecimentos e respostas, o interesse foi se ampliando e se sofisticando, o que a
motivou a investigar sobre as contribuições do lazer ao desenvolvimento humano,
em especial da terceira idade.
Tendo em vista o exposto, foram formulados os objetivos deste estudo:
- ampliar o conhecimento acerca da vivência do lazer pela terceira
idade oferecido por meio de política pública na cidade de Franca, Estado de São
Paulo com vista ao desenvolvimento humano e social.
Especificamente visa:
- proceder o levantamento dos espaços e serviços públicos ofertados
na cidade de Franca para o lazer, examinando se aqueles oferecidos ao público em
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geral apresentam condições de serem utilizados também pelo tipo de usuário objeto
deste estudo;
- identificar entre os serviços e espaços públicos existentes, quais são
especificamente direcionados aos idosos, apurando a adequação em termos de
qualidade e quantidade;
- averiguar a percepção de gestores municipais com relação às
políticas de lazer existentes na cidade e sua importância para o desenvolvimento
humano e social dos cidadãos idosos, bem como quanto ao modo como a
participação social na formulação de políticas de lazer específicas a esse público
tem se estabelecido e seus resultados;
- conhecer as formas de uso do lazer, as formas de acesso e
compreender em que medida a vivência do lazer tem contribuído para o
desenvolvimento humano e social da terceira idade da cidade de Franca, segundo a
percepção dos próprios usuários.
O estudo foi desenvolvido através do método fenomenológico, que
envolveu estudo bibliográfico perpassando todo o trabalho, análise documental,
observação in loco da realidade e entrevistas com idosos com 60 anos ou mais,
residentes na cidade de Franca e que eram usuários de serviços e espaços de lazer
especificamente destinados a eles, resultantes de políticas públicas; também
participou da pesquisa o poder público local, através de seus gestores e do
Conselho Municipal da Terceira Idade - COMUTI.
A apresentação do estudo envolve cinco capítulos.
No capítulo um, enfoca-se como fundamental a conceituação do
desenvolvimento como processo, salientando aspectos quanto ao excesso de
importância atribuído ao desenvolvimento econômico. Cabe assim, explicitar quais
são os aspectos componentes do desenvolvimento (cultural, econômico, social,
ambiental) e a importância de um olhar mais global.
Para isso, é demonstrado historicamente como esse entendimento do
desenvolvimento como processo tem ocorrido pela óptica do direito internacional,
enfocando principalmente o desenvolvimento social. Sendo assim, com o intuito de
enfatizar a importância do Estado como possibilitador dos direitos sociais por meio
de políticas públicas, são abordadas questões como a função do Estado, bem como
o papel da participação da sociedade civil nos processos de formulação e

18

implementação das políticas, além da constante necessidade de verificações quanto
à qualidade e adequação das mesmas.
No capítulo dois é introduzida a discussão sobre o processo de
desenvolvimento humano, aborbando questões características dos diferentes
estágios do desenvolvimento, mostrando que elas podem se refletir durante toda a
vida, reforçando a idéia de que este não cessa após o fim da adolescência.
Do mesmo modo, enfatiza-se a questão do sentido de vida na velhice e
enfoca-se o envelhecimento bem sucedido, possibilitando a estipulação de qual tipo
de atividade pode contribuir para o desenvolvimento humano nessa faixa etária,
introduzindo assim a discussão sobre o lazer.
O capítulo três busca conceituar o lazer, tratando sobre o mito do lazer
apenas como recuperador das forças de trabalho, demonstrando sua relevância
para o desenvolvimento humano e em consequência para o desenvolvimento social
e de que modo o lazer pode contribuir para esta faixa etária em especial.
Como este estudo está centralizado no uso de serviços e espaços
públicos, entende-se como relevante a elucidação do lazer como um direito social
garantido por lei, salientando a importância de uma maior disponibilização de
serviços e espaços voltados ao lazer gratuito.
No capítulo quatro é exposto o percurso metodológico do estudo,
caracterizando o locus da pesquisa, apresentando os critérios para composição do
universo e da amostra da pesquisa, além de demonstrar os procedimentos
realizados durante a coleta de dados e sua análise.
O quinto capítulo apresenta a análise dos resultados do levantamento
dos espaços e serviços públicos de lazer da cidade de Franca e da análise de
conteúdo das entrevistas realizadas com os idosos e com gestores municipais.
Finalmente, são apresentadas as conclusões, que sintetizam as
reflexões que possibilitaram responder aos questionamentos propostos inicialmente.

1 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS
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Neste capítulo apresenta-se a concepção de desenvolvimento nas
suas diferentes dimensões, bem como se distingue o conceito de desenvolvimento
social. Para isso, buscou-se estabelecer, através da evolução histórica dos direitos
humanos, a correlação entre os conceitos de desenvolvimento e o contexto
histórico-social de cada época.
Em um segundo momento, enfatiza-se o papel das políticas públicas
para o processo de desenvolvimento, salientando a importância da participação
social

em

sua

formulação,

implementação

e

fiscalização,

objetivando

a

concretização dos direitos sociais dos cidadãos.

1.1 DESENVOLVIMENTO: SUAS DIFERENTES DIMENSÕES

A idéia de desenvolvimento pode ser algo muito difícil de ser aceita de
forma consensual, mas é inegável que todas as nações perseguem essa ideia,
sejam elas as mais desenvolvidas ou aquelas o mais distante disso.
Sendo assim, é bastante pertinente buscar compreender o que de fato
espera-se alcançar quando o objetivo é a busca do desenvolvimento. E esta questão
tem permeado todo um debate, que talvez tenha seu maior entrave fundamentado
em vários séculos de uma visão que entende o crescimento econômico como o
reflexo do desenvolvimento no espelho.
Na verdade, segundo Furtado (2000), é possível identificar três
dimensões distintas na concepção de desenvolvimento: 1) uma ligada à evolução da
eficácia do sistema produtivo; 2) outra relacionada à satisfação das demandas vitais
da população; 3) e ainda uma terceira dimensão, que se estabelece mais
propriamente no âmbito ideológico, por se referir ao questionamento da
concretização dos objetivos de grupos dominantes, ainda que para isso seja
necessária a disputa por recursos escassos. No entanto, apesar das três dimensões
serem distintas, elas estão relacionadas entre si, pois “a concepção de
desenvolvimento de uma sociedade não é alheia à sua estrutura social, e tão pouco
a formulação de uma política de desenvolvimento e sua implantação são
concebíveis sem preparação ideológica” (FURTADO, 2000, p.22).
Portanto, as três dimensões coexistem, mas não tiveram a mesma
visibilidade simultaneamente. Após séculos de equívocos, já se percebe a evolução
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do debate e uma maior aceitação da segunda dimensão, que visa à valorização do
homem. Percebe-se também a importância da terceira dimensão e que talvez seja
esse o próximo passo para o estabelecimento do sentido de equidade entre os
povos.
Dessa forma, para melhor compreensão das diferentes visões do
conceito de desenvolvimento, se faz relevante demonstrar como se entrelaçam as
trajetórias do sistema social de produção, das dimensões do desenvolvimento e a
dos direitos humanos.
No que diz respeito ao contexto contemporâneo, Furtado (2000, p.21)
estabelece que a primeira visão que se tem do conceito de desenvolvimento está
relacionada “à evolução de um sistema social de produção à medida que este,
mediante a acumulação e o progresso das técnicas, torna-se mais eficaz, ou seja,
eleva a produtividade do conjunto de sua força de trabalho”. Sendo assim, esta
percepção determina como mecanismo propulsor do desenvolvimento, os avanços
técnicos, que proporcionam maior acumulação econômica à medida que se
aperfeiçoam a utilização dos recursos necessários à produção. Por essa ótica, se o
sistema social produtivo fosse eficaz, seriam gerados excedentes que viabilizariam o
atendimento de todos os anseios da sociedade.
Essa visão ainda é bastante aceita, principalmente entre os países que
não alcançaram os padrões de (pseudo) desenvolvimento determinado pelas nações
economicamente dominantes.
Pode-se afirmar que este conceito remonta ao período compreendido
entre o final do século XVI e o século XVIII, quando o sistema social de produção
manufatureiro passou a ser substituído pelo industrial. Ocorreu assim nesse
momento histórico, a crescente ascensão da burguesia e, consequentemente, o
constante questionamento sobre a extensão do poder do Estado, estabelecendo-se
desse modo uma oposição ao absolutismo feudal (DORNELLES, 2006).
Nesse contexto, surgiriam os direitos individuais como forma de
corroborar a ideologia em ascensão. Então, a dinâmica capitalista, desbravadora de
fronteiras geográficas, passaria a disseminar entre os países europeus sua visão
liberal, unificando esforços, principalmente em virtude do interesse econômico, e
impondo uma ordem jurídica uniforme. Assim, baseando-se em teorias do direito
natural, segundo os quais a liberdade e a igualdade são valores que estão além do
Estado, o capitalismo ajudaria a tornar notório que todos os indivíduos teriam os
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mesmos direitos, independente de cor, raça, credo, ocupação e posição social
(NOVAES, 2008).
De acordo com Dornelles (2006, p.21), esses direitos satisfariam aos
anseios burgueses e contribuiriam para o estabelecimento do mercado livre através
da garantia da “livre iniciativa econômica; livre manifestação de vontade; livrecambismo; liberdade de pensamento e expressão; liberdade de ir e vir; liberdade
política; mão-de-obra livre”.
Os direitos civis e políticos ou de primeira geração, como são
chamados, são considerados de caráter negativo, pois não demandam do Estado
nenhum tipo de ação e por exatamente serem garantias contra o poder arbitrário,
tanto na esfera pública quanto privada, e por serem opostos às privações do
comportamento individual (NOVAES, 2008).
Portanto, a partir da transformação nas relações de produção,
iniciaram-se modificações também nas relações entre o Estado e o indivíduo que
avigorado pela filosofia liberal do capitalismo, se fundamentava na idéia básica de
que o Estado se legitimaria apenas a partir da realização das aspirações das
pessoas. Este pensamento, incorporado por Rousseau, deu corpo a seu Contrato
Social, contribuindo ainda mais para a Revolução Francesa, a qual teria como um de
seus resultados a aprovação da primeira carta universal, a Declaração dos Direitos
do Homem e do Cidadão, em 1789. Este documento reforçava o sentimento
capitalista ao salientar o direito à propriedade como um direito natural do homem
(NOVAES, 2008).
A

consolidação

do

Estado

liberal,

com

um

extraordinário

desenvolvimento da economia industrial, se estendeu também durante os primeiros
70 anos do século XIX, mas já não mais com o pleno apoio da sociedade.
Marcado por confrontos sociais e contradições políticas, o período
trouxe ao poder burguês duas frentes de ameaças: uma representada por membros
da antiga aristocracia européia, com o intento de restaurar o regime de poder
anterior; e outra representada pela imensa massa empobrecida da população, que
não tendo colhido os mesmos louros do capitalismo, já se questionava quanto aos
direitos de igualdade e fraternidade outrora prometidos (DORNELLES, 2006).
É neste contexto que surgiu a segunda visão do conceito de
desenvolvimento, o qual está relacionado, segundo Furtado (2000, p.21), “com o
grau de satisfação das necessidades humanas”. Levando em consideração a
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intrínseca característica subjetiva dessa definição, se fez necessária a delimitação
das necessidades humanas como aquelas mais elementares à vida.
Este olhar sobre o desenvolvimento ganha visibilidade ao se perceber
que mesmo com o incremento da eficácia do sistema produtivo, não havia como
considerá-la sinônimo de desenvolvimento, pois as necessidades elementares da
população não seriam mais bem atendidas apenas com esse fato. Ao contrário, o
que se observava era a degradação da qualidade de vida em razão da priorização
da produção.
As leis de mercado já não eram suficientes para garantir a distribuição
eqüitativa de direitos, e talvez nunca seja. Tomam-se como exemplos os países que,
mesmo tendo alcançado o maior avanço no processo de acumulação, ainda não
conseguem proporcionar a satisfação de necessidades elementares a parcela
significativa de sua população (FURTADO, 2000).
Assim, em virtude das condições opressivas de vida a que eram
submetidos, trabalhadores e suas organizações, estes passam a reivindicar a
intervenção do Estado com o intento de garantir os direitos por meio da regulação do
mercado de trabalho (DORNELLES, 2006).
Por outro lado, o próprio capitalismo transitava para uma nova
realidade, o Imperialismo. Empresas individuais e familiares aos poucos foram
perdendo espaço para o poder dos grandes conglomerados econômicos baseados
no capital monopolista.
Desse modo, cria-se um embate que se estenderá até o século XX,
sobre a defesa dos direitos humanos que já não bastavam apenas como individuais,
se fazendo necessário pensar o direito da coletividade.
Sendo assim, liderados principalmente pelos movimentos operários,
surgiram os direitos sociais, econômicos e culturais ou de segunda geração, os
quais exigem ação positiva do Estado no intuito de criar condições institucionais
para assegurar sua satisfação, como lembra o referido autor:
Entre os direitos fundamentais de natureza social, econômica e cultural
podemos apontar alguns exemplos: direito ao trabalho; direito à organização
sindical; direito à previdência social em caso de velhice, invalidez,
incapacidade para o trabalho, aposentadoria, doença, etc.; direito à greve;
direito à saúde; direito à educação gratuita; direito a uma remuneração que
garanta condições dignas para o trabalhador e sua família; direito a férias
remuneradas; direito à estabilidade no emprego; direito a condições de
segurança no trabalho; direito aos serviços públicos (transporte seguro e
confortável, segurança pública, saneamento básico, ruas calçadas,
iluminação, água encanada e tratada, comunicação, etc.); direito à moradia
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digna; direito de acesso à cultura; direito de proteção à infância; direito ao
lazer, etc. (DORNELLES, 2006, p.30 e 31).

Dessa forma, o papel do Estado vai além da elaboração de textos
constitucionais, passando a compreender também a criação de mecanismos
adequados que viabilizem a concretização dos anseios da população e assim se
tornando um agente promotor de garantias e dos direitos coletivos.
Segundo Dornelles (2006), as lutas sociais, que perduram até os dias
de hoje, foram bem marcantes no final do século XIX, quando receberam o apoio da
igreja católica por meio da encíclica papal Rerum Novarum de 1891, que apoiava a
intervenção estatal nas causas sociais e modernizou a doutrina social católica. Os
confrontos ainda se estenderam durante as duas primeiras décadas do século XX,
época em que alguns acontecimentos como a Revolução Mexicana iniciada em
1910 e a Revolução Russa de 1917, resultam em Constituições significativas para
os direitos coletivos nesses países.
Outros acontecimentos importantes como a criação da Organização
Internacional do Trabalho – OIT e a assinatura do Tratado de Versalhes, em 1919,
serviram para expandir a abrangência dos direitos humanos no contexto
sociopolítico da época.
Além disso, na década de 1930, a filosofia social adotada no período
viria fundamentar a criação de uma nova ideologia político-econômica denominada
Welfare State ou Estado do Bem-Estar Social, na qual o Estado se responsabilizava
por assegurar, jurídica e financeiramente, o bem estar dos cidadãos. Oposta ao
exacerbado liberalismo capitalista, essa ideologia via o Estado como o provedor de
todas as necessidades elementares humanas.
Segundo Gonçalves (2006, p. 78), acreditava-se que:
[...] se administrado de uma forma razoável, ele combina as vantagens da
economia de mercado – e, de modo geral, o dinamismo inerente ao sistema
capitalista – com os benefícios do socialismo democrático, proporcionando,
além dos serviços médicos, facilidade de habitação e transporte, pensões,
entretenimento popular, estabilidade no emprego, salários razoáveis, pleno
emprego e, finalmente, o que não tem menos importância, uma redução
significativa das desigualdades sociais.

Essa ideologia mantém adeptos até os dias atuais e continua a
permear as discussões ligadas às políticas públicas, principalmente as sociais. No
entanto, esse regime político-econômico não se sustentou frente à crise dos anos
1970 e 1980, quando surgiram teorias neoliberais que julgavam que:
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[...] a ação do Estado do Bem-Estar Social é inverso ao que se propõe:
buscando proteger o cidadão das desgraças da sorte, o Estado,
aparentemente benfeitor, acaba na verdade produzindo um inferno de
ineficácia e clientelismo, pesadamente pago pelo mesmo cidadão que à
primeira vista procurava socorrer (GONÇALVES, 2006, p.78).

O neoliberalismo se consolidaria na década de 90 como uma
alternativa ao assistencialismo estatal, retomando o culto ao mercado como meio de
regular o convívio social.
No entanto, a primeira metade do século XX, foi um período de
grandes mudanças tanto no campo político-econômico quanto sociopolítico.
Marcado por ocasiões que iam além das lutas sociais pelos direitos coletivos, esse
momento histórico também presenciou o acontecimento das duas Grandes Guerras
(1914-1918 e 1939-1945), fato que trouxe à tona a percepção da urgência em se
pensar sobre o direito dos povos no sentido de assegurar a vida e as liberdades
(GONÇALVES, 2006).
Então, em meio a discussões sobre como garantir o bem-estar de seus
próprios cidadãos, os países agora também se viam obrigados a refletir sobre como
atingir essa meta, dita interna, sem impossibilitar o mesmo à outra nação. Assim,
com o intento de formalizar e tornar mais concreto a garantia do livre debate e o
cumprimento do que se propunha, criou-se a Organização das Nações Unidas ONU, no final de 1945 (DORNELLES, 2006).
É a temática desse debate que fundamenta a terceira dimensão do
conceito de desenvolvimento revelada por Furtado (2000, p.22) como “a da
consecução de objetivos a que almejam grupos dominantes de uma sociedade e
que competem na utilização de recursos escassos”. Acredita-se que a disputa entre
dominâncias verificada não é observada apenas no contexto macro social, como
entre nações, podendo se referir também à disputada em nível micro social, como
entre classes sociais.
Segundo Dornelles (2006), entre os anseios emergentes nessa nova e
complexa realidade do pós-guerra estão: o direito à paz, pois somente um contexto
pacífico possibilita o pleno exercício das liberdades e dos direitos fundamentais; o
direito a um meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado que está
relacionado à destruição ambiental causada pelos modelos de desenvolvimento
econômico adotado pela maioria dos países industrializados; o direito à utilização do
patrimônio comum da humanidade que se refere à necessidade de uma convivência
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solidária entre as nações com vistas ao direito de utilização do alto-mar, do fundo
dos mares, do espaço extra-atmosférico e da Antártida; e finalmente, o direito ao
desenvolvimento e à autodeterminação dos povos; esses direitos se correlacionam à
medida que através da redefinição dos padrões de desenvolvimento impostos pelos
blocos dominantes, uma nação exerce seu direito de autodeterminação política,
adotando modelos alternativos e que sejam mais bem adequados à sua realidade.
Dessa forma, ficam considerados como direitos da solidariedade ou de
terceira geração, em virtude da necessidade de cooperação entre os povos para sua
concretização. Para isso, foi importante a organização da comunidade internacional
através da criação tanto da própria ONU, quanto de organismos especializados,
como por exemplo a Organização Mundial da Saúde – OMS e a Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO; foros regionais de
associações internacionais, como a Organização dos Estados Americanos – OEA e
o Conselho da Europa. Além disso, a comunidade internacional tem se empenhado
na aprovação de diversos dispositivos, declarações e instrumentos jurídicos com o
objetivo de assegurar o reconhecimento dos direitos humanos em sua totalidade por
parte dos Estados e de particulares (DORNELLES, 2006).
Através do pensamento de Sengupta (2002), percebe-se que o debate
em torno das questões ligadas ao desenvolvimento não é recente e nem tão pouco
pontual. Muito já foi discutido, mas pouco se avançou em termos práticos, dificultado
principalmente pela recusa dos países em assumir sua real responsabilidade pelo
desenvolvimento eqüitativo de suas próprias populações e pela viabilização da
oportunidade aos demais países.
Dornelles

(2006) mostra

que

mesmo

através

da

criação

de

mecanismos e instrumentos controladores da ação dos Estados, sua adesão se faz
necessária em virtude de questões ligadas à soberania nacional. Portanto, não há
como existir por parte da comunidade internacional a imposição de ações, pois seu
poder de atuação figura no campo coercitivo e de caráter moral, podendo apenas
advertir e sugerir sansões aos Estados infratores, mesmo em casos considerados
graves ou absurdos.
Além dessa recusa ao comprometimento, outro empecilho é a falta de
indicadores capazes de refletir de modo mais profundo a real situação em que se
encontram as nações (FELNER, 2008).

26

A ineficácia desse monitoramento torna menos eficiente a atuação
tanto de órgãos fiscalizadores externos, quanto de órgãos internos formuladores de
políticas públicas; tal situação leva a constatação de Felner (2008, p.127) “para o
fato de que privações generalizadas poderiam, na grande maioria das vezes, ter sido
evitadas; estas privações são, com freqüência, causadas ou agravadas pela falta de
vontade política dos governos”.
Percebe-se, portanto, que entre os maiores desafios está conseguir
“distinguir entre as situações em que os governos não são capazes de cumprir com
os seus deveres e outras em que simplesmente lhes falta vontade política para fazêlo” (FELNER, 2008, p. 127).
Esses dois entraves, a falta de comprometimento e de indicadores, têm
se mostrado fundamentais à reflexão sobre o desenvolvimento e sua conceituação e
a cada dia ganha novas nuances reveladas pela evidência de outros déficits e
interesses.
Por muito tempo, acreditou-se, e a maioria ainda acredita que as forças
de mercado seriam capazes de promover o desenvolvimento e o equilíbrio social.
Entretanto, como se viu, essa visão vem sendo bastante contestada, após anos de
fracasso e aprofundamento do abismo social (FURTADO, 2000).
Sen (2000) trata o desenvolvimento como liberdades proporcionadas a
todos como meio de se atingir o tipo de vida desejado. Para o autor, o
desenvolvimento vai além do “ter” e a riqueza é um instrumento facilitador, mas não
deve ser o único meio pelo qual se alcançaria o objetivo de vida almejado. Sua
opinião quanto ao papel da riqueza fica clara quando diz que:
A utilidade da riqueza está nas coisas que ela nos permite fazer – as
liberdades substantivas que ela nos ajuda a obter. Mas essa relação não é
exclusiva (por que existem outras influências significativas em nossa vida,
além da riqueza) nem uniforme (pois o impacto da riqueza em nossa vida
varia conforme outras influências). É tão importante reconhecer o papel
crucial da riqueza na determinação de nossas condições e qualidade de
vida quanto entender a natureza restrita e dependente dessa relação. Uma
concepção adequada de desenvolvimento deve ir muito além da
acumulação de riqueza e do crescimento do Produto Nacional Bruto e de
outras variáveis relacionadas à renda. Sem desconsiderar a importância do
crescimento econômico, precisamos enxergar muito além dele (SEN, 2000,
p. 28).

O autor refere-se, dessa forma, à interação existente e essencial entre
as diversas faces do desenvolvimento que deve ser, portanto, encarado como um
processo, no qual todos os direitos (civis, políticos, sociais, econômicos e culturais)
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contribuem para o estabelecimento de uma vida livre de privações, na qual o
indivíduo pode opinar sobre o seu destino e não se prostra diante das imposições do
ambiente em que está inserido. Sendo assim:
O desenvolvimento tem de estar relacionado, sobretudo com a melhora da
vida que levamos e das liberdades que desfrutamos. Expandir as liberdades
que temos razão para valorizar não só torna nossa vida mais rica e mais
desimpedida, mas também permite que sejamos seres sociais mais
completos, pondo em prática nossas volições, interagindo com o mundo em
que vivemos e influenciando esse mundo (SEN, 2000, p. 29).

Dessa

forma,

percebe-se

o

quão

complexa

é

a

idéia

de

desenvolvimento. A busca por um conceito único e definitivo é inútil, principalmente
quando se leva em consideração as aspirações humanas e sua dinâmica.
Segundo Lindgren Alves (1997, p.144), o mesmo ocorre com o
desenvolvimento social. Não há um conceito único, mas seus esboços envolvem
“basicamente a adição, às vezes sucessiva, outras cumulativa, de setores como os
da educação, da saúde, do trabalho, da moradia, dos serviços sociais e da
previdência social à avaliação do funcionamento geral das sociedades”.
Observou-se ao longo da pesquisa, que os sites oficiais, os estudos e
as publicações referentes ao tema do desenvolvimento social, apesar de não
apresentarem uma única forma de entendimento, no geral, focalizam seus esforços
em aspectos comuns que ferem a dignidade humana como a pobreza, o
desemprego e a exclusão social. Além disso, notou-se que a maioria dos empecilhos
ao desenvolvimento social está obviamente ligada a supressão dos direitos sociais.
Segundo a ONU (1995), na Declaração de Copenhague de 1995,
documento resultante da Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Social, evento
das Nações Unidas realizado na capital dinamarquesa, os Estados membros
consideram que:
As metas e os objetivos do desenvolvimento social exigem constantes
esforços para produzir e eliminar as principais fontes de perturbação e
instabilidade sociais na família e na sociedade. Focaremos a nossa atenção
prioritária na luta contra as condições de âmbito mundial que ameaçam
gravemente a saúde, a paz, a segurança e o bem-estar das populações.
Entre essas condições figuram a fome crônica, a subnutrição, os problemas
das drogas ilícitas, o crime organizado, a corrupção, a ocupação
estrangeira, os conflitos armados, o tráfico ilícito de armas, o terrorismo, a
intolerância e a incitação ao ódio por motivos de raça, origem étnica, religião
ou outros, a xenofobia e as doenças endêmicas, transmissíveis e crônicas.
Para isso, devem ser reforçadas a coordenação e a cooperação no plano
nacional e particularmente nos planos regional e internacional (ONU, 1995,
§ 20).
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Para isso, os governantes se comprometem:
[...] a defender uma visão política, econômica, ética e espiritual do
desenvolvimento social baseada na dignidade humana, nos direitos
humanos, na igualdade, no respeito, na paz, na democracia, na
responsabilidade mútua, na cooperação e no pleno respeito pelos diversos
valores religiosos e éticos e pelas origens culturais dos povos. Por
conseguinte, nas políticas e atividades nacionais, regionais e internacionais
daremos a máxima prioridade à promoção do progresso social e à melhoria
da condição humana assente na plena participação de todos (ONU, 1995, §
25).

Portanto, de modo geral, o debate leva a “encarar e promover o
desenvolvimento não como um fim em si, mas como um meio para o
aperfeiçoamento da vida humana, tendo por base o respeito e a implementação de
todos os direitos fundamentais” (LINDGREN ALVES, 1997, p.148).

1.2 POLÍTICAS PÚBLICAS: INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO

A partir do exposto, torna-se essencial que seja possibilitado a todo
indivíduo opções de escolha e para isso é relevante ressaltar o quão importante é a
questão da diversidade e abrangência das políticas públicas.
Entende-se que em países em desenvolvimento a preocupação do
Estado em driblar as dificuldades econômicas ocupe maior parte de suas agendas;
entretanto, o dever governamental de formular políticas voltadas à contemplação
dos demais direitos não pode ser ignorado, mesmo que este foco só se amplie após
a conquista de maior estabilidade econômica.
Existem inúmeros conceitos sobre o que sejam políticas públicas. De
modo geral, as definições convergem em dois pontos: um no que tange ao papel do
Estado como principal agente na promoção de ações e quanto a preocupação com o
resultado das políticas públicas.
É o que se percebe no conceito atribuído a Lowi (apud REZENDE,
2004, p.13), segundo o qual política pública é “uma regra formulada por alguma
autoridade governamental que expressa uma intenção de influenciar, alterar, regular,
o comportamento individual ou coletivo através do uso de sanções positivas ou
negativas”.
Massa-Arzabe (2006, p.63) busca compilar várias definições ao dizer
que:
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[...] políticas públicas podem ser colocadas, sempre sob o ângulo da
atividade, como conjuntos de programas de ação governamental estáveis
no tempo, racionalmente moldadas, implantadas e avaliadas, dirigidas à
realização de direitos e redistribuição de bens e posições que concretizem
oportunidades para cada pessoa viver com dignidade e exercer seus
direitos, assegurando-lhe recursos e condições para a ação, assim como a
liberdade de escolha para fazerem uso desses recursos.

De modo mais sucinto, Bucci (2001, p.13) considera políticas públicas
como “programas de ação governamental voltados a concretização de direitos”.
No entanto, Souza (2007, p.69) salienta que alguns críticos julgam que
a maioria das definições geralmente:
[...] superestima aspectos racionais e procedimentais das políticas públicas,
argumentam que elas ignoram a essência da política pública, isto é, o
embate em torno de idéias e interesses. Por concentrarem o foco no papel
dos governos, essas definições deixam de lado o seu aspecto conflituoso e
os limites que cercam as decisões dos governos. Deixam também de fora
possibilidades de cooperação que podem ocorrer entre os governos e
outras instituições e grupos sociais.

Essas críticas apontam para a complexidade de fatores que compõem
as políticas públicas. De acordo com Di Giovanni (2009), é possível identificar quatro
estruturas elementares formadas por elementos invariantes.
A primeira estrutura discriminada pelo autor é a formal, cuja relação
indissociável entre seus elementos - teoria, práticas e resultados – reflete aspectos
exteriores da interferência do Estado.
A “teoria” pode condensar um grande rol de informações sobre os
conteúdos técnicos, político, cultural e ideológico tanto da intervenção,
quanto da situação social na qual busca intervir. As práticas, por sua vez,
revelam a natureza prática da política; em outras palavras, quais e quantas
ferramentas foram selecionadas vis-à-vis o terceiro elemento estrutural que
são os resultados, ou almejados, ou efetivamente alcançados (DI
GIOVANNI, 2009, p.22).

A estrutura material faz alusão aos aspectos econômicos e seus
elementos – financiamento, custos e suportes – estão relacionados à “exeqüibilidade
e sustentação material” das políticas públicas.
Por sua vez, a estrutura substantiva refere-se aos aspectos sociais e
políticos e seus elementos são atores, interesses e regras. Para Di Giovanni (2009,
p.22 e 23):
[...] os agentes sociais, os atores, nesse âmbito, pautam suas ações por
orientações conduta dotada de objetivos implícitos ou explícitos; e, em
maior ou menor grau, de alguma racionalidade, que chamaremos aqui de
interesses. E, ao mesmo tempo, movimentam-se dentro de um espaço
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social institucionalizado por pautas de comportamento de correntes de um
conjunto de regras.

A estrutura simbólica é composta por elementos como valores, saberes
e linguagens, os quais representam:
[...] muito mais que uma expressão cultural neutra dessa atividade social.
São também reveladores – do ponto de vista analítico – dos graus de
particularismo/universalismo e isolamento/integração das arenas políticas,
bem como dos níveis de racionalização e tecnificação; tradicionalismos e
interferências ideológicas que ocorrem nessas mesmas arenas (DI
GIOVANNI, 2009, p.29).

Através das estruturas elementares apontadas por Di Giovanni (2009)
é possível entender melhor o porquê a participação social é vital na formulação de
políticas públicas adequadas e, principalmente, de qualidade.
Como se percebe na estrutura substantiva, as políticas públicas são
formulações de cunho humano e, portanto, estão sujeitas aos interesses dos atores,
cujo:
[...] comportamento individual obedece sempre ao critério da racionalidade,
ou seja, ao cálculo objetivo de custos e benefícios que qualquer pessoa faz
diante de uma dada situação. As decisões são avaliadas segundo suas
conseqüências, o que leva à conclusão de que a melhor decisão para o
individuo é a que lhe dá máxima vantagem; para a sociedade, é aquela que
garante a máxima vantagem para o maior número de pessoas
(GONÇALVES, 2006, p.81).

Dessa forma, aspectos como a existência real de diferentes
representantes da sociedade com acesso a informação, transparência nos debates e
no processo decisório das políticas públicas, tornam mais viável o atendimento do
interesse comum. No entanto, para isso, além da disposição para o envolvimento
social, deve haver mecanismos que efetivamente viabilizem a participação popular
(GONCALVES, 2006).
No Brasil, a Constituição Federal prevê a participação social em
inúmeros artigos relacionados a diversas áreas como na saúde, no trabalho, no
planejamento municipal, na agricultura, na educação, na assistência social, no meio
ambiente, etc. O envolvimento popular pode ocorrer tanto na concepção das
políticas públicas como nos processos decisórios e de implementação (PEREZ,
2006).
As audiências públicas, as consultas públicas são exemplos de como se dá
na prática a participação na elaboração das políticas; o plebiscito
administrativo, o referendo, as comissões de caráter deliberativo
exemplificam, por seu turno, a participação no próprio processo de decisão;
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as comissões de usuários, a atuação de organizações sociais ou de
entidades de utilidade pública, e até mesmo a recente expansão de
concessão de serviços públicos fornecem uma amostra de participação na
própria execução das políticas públicas (PEREZ, 2006, p.171).

Além disso, nota-se também a gradual municipalização do papel de
gestor das políticas públicas. Com isso, as responsabilidades municipais no setor
social de saúde, educação, assistência social e habitação têm aumentado
desproporcionalmente ao crescimento de sua receita total disponível. Se por um
lado a descentralização é um passo em direção à democratização da participação
popular no controle das políticas, por outro, tem dificultado o seu envolvimento nos
processos de formulação e decisório, o qual ocorrido em outro nível de poder,
engessando a iniciativa municipal (TONELLA, 2006).
A criação de Conselhos Gestores pode proporcionar à sociedade civil
meios de participar efetivamente na formulação, implementação e fiscalização das
políticas públicas. Por vivenciar o cotidiano na localidade, esse tipo de envolvimento
social pode contribuir para que as políticas formuladas sejam mais bem adequadas
às necessidades locais.
Além disso, segundo Silva e Melo (2000), é de suma importância que o
papel da sociedade não se limite às etapas de formulação e fiscalização. O processo
de implementação tem se tornado um dos grandes motivos dos insucessos das
políticas públicas no país. Estes autores apontam que “problemas não antecipados
que surgem durante a implementação de programas ou políticas podem representar
obstáculos intransponíveis, os quais, por sua vez, podem levar as agências
responsáveis a descontinuá-los” (SILVA e MELO, 2000, p.3).
Dessa forma, percebe-se que os processos de formulação e
implementação não devem ser vislumbrados como procedimentos em seqüência,
devendo se considerar a simultaneidade de sua realização, uma vez que possíveis
problemas durante a execução da política acarretarão alterações do projeto inicial.
Quanto ao papel fiscalizador exercido pela população, seja como
membro do respectivo conselho gestor ou não, essa função deve ser exercida com
vistas aos resultados das políticas em amplo aspecto.
Esse ponto relevante refere-se à qualidade das políticas públicas, pois
se entende que seus resultados não devem figurar apenas no sentido quantitativo do
cumprimento dos mínimos exigíveis legalmente (o que nem sempre vai ao encontro
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à necessidade da população), mas também devem refletir a qualidade do que se
disponibiliza aos cidadãos.
Portanto, acredita-se que o desenvolvimento social, como faceta de um
ideal mais amplo de desenvolvimento, é uma possível conseqüência de políticas
públicas “do povo, pelo povo e para o povo”, parafraseando o discurso de Lincoln
em 1863.

2 O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO
Este capítulo enfoca o desenvolvimento humano tomando como
subsídio a teoria proposta pelo psicanalista Erik H. Erikson (1902-1994), que
buscou, através da análise dos aspectos psicossociais do desenvolvimento,
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contribuir para a obra de Sigmund Freud (1856-1939) sobre a psicossexualidade. O
autor busca enfatizar a indissociabilidade entre as dimensões biopsicossociais do
desenvolvimento humano e contribui, como ele mesmo diz, “apresentando os
elementos de uma teoria psicanalítica do desenvolvimento psicossocial” (ERIKSON,
1998, p. XIII).
Inicialmente são apresentadas as reflexões sobre o processo de
desenvolvimento humano mostrando sua complexidade, bem como os estágios de
desenvolvimento e seus desdobramentos. Em seguida enfatiza-se a questão do
sentido de vida na velhice e enfoca-se o envelhecimento bem sucedido.

2.1 A COMPLEXIDADE DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

Quando se trata do desenvolvimento faz-se necessário ampliar a
compreensão do próprio desenvolvimento humano para melhor percepção dos
possíveis impactos ocasionados por políticas voltadas a essa área.
Em razão da complexidade ambiental em que o ser humano está
inserido, seu processo de desenvolvimento é igualmente mais complexo. Ao
contrário do meio animal, em que se percebe claramente a orientação instintiva na
divisão entre reações positivas e negativas, no ambiente humano busca-se
desenvolver padrões de

comportamento adaptáveis à

diversidade

cultural

proporcionada pela combinação de uma ampla variedade idiossincrática (ERIKSON,
1998).
Sabe-se que o processo de desenvolvimento humano está intimamente
ligado a aspectos biológicos, psicológicos e sociais, os quais se influenciam
mutuamente ao longo de todo o decorrer da vida.
A dimensão biológica, em termos gerais, refere-se às alterações
fisiológicas que acompanham o indivíduo, modificando suas funções e fazendo notar
de modo mais tangível o amadurecimento humano.
Entretanto, pode-se afirmar que o modo como cada pessoa percebe o
amadurecimento é relativo, o que se pode relacionar à dimensão psicológica. Para
Erikson (1998), o sentido de vida se desenvolve no seu decurso, se encerrando com
a morte, e pode ser caracterizado em estágios que representam o que ele
denominou de crises psicossociais pelas quais os indivíduos passam nas diferentes
etapas de seu desenvolvimento.
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A forma como cada crise é enfrentada individualmente levará a
resultados que influenciarão, em maior ou menor medida, os estágios seguintes,
porém cabe salientar que mesmo que existam predisposições advindas das etapas
anteriores pode haver mudanças comportamentais em virtude tanto de condições
internas como de agentes externos.
Já a dimensão social diz respeito à relação com a ação externa que se
refere àquela em que as trocas com o meio proporcionam diferentes alterações
durante o desenvolvimento de cada um.
Assim sendo, para Erikson (1998, p.27):
[...] a existência de um ser humano depende, em todos os momentos, de
três processos de organização que devem complementar-se. Há, seja em
que ordem for, o processo biológico da organização hierárquica dos
sistemas de órgãos que constituem um corpo (soma); há o processo
psíquico que organiza a experiência individual através da síntese do ego
(psique) e há o processo comunal da organização cultural da
interdependência das pessoas (etos).

A interação entre as três dimensões é constante e não há como
conferir

grau

de

importância

distinto

entre

elas,

devido

ao

demasiado

entrelaçamento de suas forças. “Abordar o comportamento humano em termos de
um destes processos sempre significa ver-se envolvido nos outros, pois cada item
que se mostra relevante num processo é visto como dando significado a itens dos
outros, ou dele recebendo significado” (ERIKSON, 1998, p.28).
Os resultados da interação entre os processos estão presentes durante
todos os estágios conferindo significados e re-significados que influenciam as etapas
seguintes. Assim, entende-se que “os estágios da vida permanecem para sempre
“vinculados” a processos somáticos, ao mesmo tempo em que permanecem
dependentes dos processos psíquicos do desenvolvimento da personalidade e do
poder ético do processo social” (ERIKSON, 1998, p.54).

2.1.1 O ciclo de vida completo

É relevante analisar, neste momento, o ciclo de vida completo para
melhor compreensão do desenvolvimento humano e suas implicações para um
envelhecimento saudável do ponto de vista biopsicossocial.
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Tendo em vista a necessidade de correlacionar os três processos
organizacionais, Erikson (1998) busca na embriologia, através do princípio
organísmico da epigênese, o embasamento para a dimensão biológica. Além disso,
o autor relaciona a teoria epigenética ao desenvolvimento psicossexual para
caracterizar o desenvolvimento psicossomático e justificar sua influência.
De acordo com o conceito da epigênese, o sistema de órgãos obedece
a uma ordem de desenvolvimento, que caso não seja respeitada acarretará em
problemas desenvolvimentais. O princípio determina que cada órgão possui seu
momento de origem e de supremacia que no tempo certo deverá ser transmitido ao
próximo órgão. A perda prematura de supremacia ou sua não manifestação implica
na

impossibilidade

de

posterior

recuperação

e

conseqüente

deficiência

desenvolvimental.
O resultado do desenvolvimento normal, entretanto, é o relacionamento
adequado de tamanho e função entre todos os órgãos corporais: o fígado
ajustado em tamanho ao estômago e intestino; o coração e os pulmões
adequadamente equilibrados e a capacidade do sistema vascular
acuradamente proporcional ao corpo como um todo (ERIKSON, 1998, p.29).

Erikson (1998, p.30) correlaciona essas “certas leis nas relações
fundamentais das partes crescentes entre si” com a teoria do desenvolvimento
psicossexual, cujo conceito da pré-genitalidade, bastante difundido no meio
psicanalítico, se refere às três fases (oral, anal e fálica) do desenvolvimento sexual
infantil como importantes às demais evoluções básicas.
De um ponto de vista psicológico, está muito óbvio que estas zonas
“erotogênicas” e os estágios de sua libidinização parecem centrais para a
sobrevivência de vários outros desenvolvimentos básicos. Existe, em
primeiro lugar, o fato fundamental de que elas têm funções necessárias
para a preservação do organismo: a ingestão do alimento e a eliminação
das fezes e, depois de uma certa demora chamada de latência sexual, os
atos procriativos que preservam a espécie. A seqüência de sua erotização,
além disso, está intrinsicamente relacionada ao crescimento contemporâneo
de outros sistemas de órgãos (ERIKSON, 1998, p.31).

Para melhor ilustrar a ordem epigenética, o autor estabelece um
Quadro, apresentado a seguir, e relaciona com as fases pré-genitais denominando
as etapas por meio da fusão das fases das duas teorias como: 1) estágio oralrespiratório e sensório; 2) estágio anal-uretral e muscular; e 3) estágio infantil-genital
e locomotor.
Quadro 1 – Ordem epigenética e as fases pré-genitais.

Parte 1

Parte 2

Parte 3
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Estágio III

1 III

2 III

3 III

Estágio II

1 II

2 II

3 II

Estágio I

1I

2I

3I

Fonte: Erikson (1998, p.30).

O Quadro 1 demonstra os estágios de desenvolvimento representados
na primeira coluna da esquerda (I, II, III), enquanto as partes componentes a serem
desenvolvidas estão demonstradas na primeira linha superior (1, 2, 3). A linha
diagonal com a borda em destaque (1I, 2II, 3III) representa:
[...] uma progressão através do tempo de uma diferenciação de partes. Isso
indica que cada parte (digamos, a 2I), existe (abaixo da diagonal) em
alguma forma antes de “seu” tempo decisivo e crítico chegue normalmente
(2II) e permanece sistematicamente relacionada a todas as outras (1 e 3),
de modo que todo o conjunto depende do desenvolvimento adequado na
seqüência adequada de cada item. Finalmente, na medida em que cada
parte atinge sua ascendência completa e encontra alguma solução
duradoura durante o seu estágio (na diagonal), também se espera que ela
se desenvolva mais (2III) sob a dominância das ascendências
subseqüentes (3III) e, principalmente, que ocupe seu lugar na integração do
conjunto todo (1III, 2III, 3III) (ERIKSON, 1998, p.30).

Nos Quadros 2 e 3, o autor apresenta o ciclo da vida em oito estágios.
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Quadro 2 – Conjuntos de fenômenos característicos de cada estágio da vida.
A
B
C
D
Estágios
Estágios e
Crises
Raio de
Forças
Modos
Psicossociais
Relações
Básicas
Psicossexuais
Significativas
I Período de
Bebê

II Infância
Inicial

III Idade do
Brincar

IV Idade
Escolar
V
Adolescência

OralRespiratório,
SensórioCinestésico
(Modos
Incorporaticos)
Anal-Uretral
Muscular
(RetentivoEliminativo)
Infantil-Genital,
Locomotor
(Intrusivo,
inclusivo)
“Latência”
Puberdade

Confiança
Básica vs.
Desconfiança
Básica

Pessoa
Maternal

Esperança

E
Patologia
Central
Antipatias
Básicas
Retraimento

Autonomia vs.
Vergonha,
Dúvida

Pessoas
Parentais

Vontade

Compulsão

“Lei e Ordem”

Judiciosas

Legalismo

Iniciativa vs.
Culpa

Família Básica

Propósito

Inibição

Protótipos
Ideais

Dramáticas

Moralismo

Diligência vs.
Inferioridade
Identidade vs.
Confusão de
Identidade

“Vizinhança”,
Escola
Grupos Iguais
e outros
grupos;
Modelos de
Liderança
Parceiros de
amizade, sexo,
competição,
cooperação
Trabalho
Dividido e
família e lar
compartilhados
“Gênero
Humano”
“Meu Gênero”

Competência

Inércia
Repúdio

Formais
(Técnicas)
Ideológicas

Formalismo

Fidelidade

Ordem
Tecnológica
Visão de
Mundo
Ideológica

Amor

Exclusividade

Padrões de
Cooperação e
Competição

Associativas

Elitismo

Cuidado

Rejeição

Correntes de
Educação e
Tradição

Geracionais

Autoritarismo

Sabedoria

Desdém

Sabedoria

Filosóficas

Dogmatismo

VI Idade
Adulta Jovem

Genitalidade

Intimidade vs.
Isolamento

VII Idade
Adulta

(Procriatividade)

Generatividade
vs.
Estagnação

VIII Velhice

(Generalização
de Modos
Sensuais)

Integridade vs.
Desespero

Fonte: ERIKSON (1998, p.32 e 33).

F
Princípios
Relacionados
de Ordem
Social
Ordem
Cósmica

G
Ritualizações
de União

H
Ritualismo

Numinosas

Idolismo

Totalismo
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No Quadro 2, Erikson (1998) representa os oito estágios do ciclo de
vida, denominados: Período do Bebê; Infância Inicial; Idade do Brincar; Idade
Escolar; Adolescência; Idade Adulta Jovem; Idade Adulta; Velhice e apresenta os
oito conjuntos de fenômenos característicos de cada etapa.
O primeiro conjunto, Estágios e Modos Psicossexuais (coluna A), está
fundamentado no princípio da epigênese e no conceito psicanalítico da prégenitalidade, fazendo a relação entre o desenvolvimento somático e o psíquico.
Assim,

a

interação

do

desenvolvimento

psíquico

com

o

desenvolvimento social é responsável pelos confrontos relacionados às Crises
Psicossociais (coluna B). Cada crise do ciclo é composta por um potencial sintônico
(confiança básica [I] à integridade [VIII]), o qual deve superar o potencial distônico
(desconfiança básica [I] ao desespero [VIII]).
A resolução de cada crise determina os conjuntos de Forças Básicas
(coluna D) ou Antipatias Básicas (coluna E), sendo que o agravamento dos
fenômenos do último conjunto pode resultar em Patologias Nucleares.
Com isso, a cada modificação dos estágios, ampliam-se as relações
sociais de influência, e estes indivíduos “alvos” de maior atenção dos instintos
humanos estão descritos no Raio de Relações Significativas (coluna C).
Contudo, mesmo com a resolução da crise permanece constante a
influência dos elementos distônicos. Na tentativa de suprimir seu raio de ação, são
adotados sistemas de crenças, os quais visam transmitir por meio de Ritualizações
de União (coluna G) padrões aceitos comunalmente na vida cotidiana.
A exacerbação desses sistemas de crença acarreta em Ritualismos
(coluna H). “Em virtude de suas raízes desenvolvimentais conjuntas, existe uma
afinidade dinâmica entre as perturbações nucleares individuas e os ritualismos
sociais” (ERIKSON, 1998, p.70).
Pode-se afirmar assim que cada indivíduo, no transcurso de sua vida,
internaliza a lógica e a força dos Princípios Relacionados de Ordem Social e se
torna capaz de transmiti-los aos seus descendentes.
Todos esses aspectos possibilitam perceber a complexidade do
processo de desenvolvimento humano, justificando o esforço da elaboração do ciclo
de vida em estágios, os quais são abordados no Quadro 3, apresentado a seguir.
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Quadro 3 – Crises psicossociais

Velhice

Integridade
vs.
Desespero,
Desgosto.
SABEDORIA

VIII
Idade Adulta

Generatividade
vs. Estagnação.
CUIDADO

VII
Idade Adulta
Jovem
VI

Intimidade
vs.
Isolamento.
AMOR

Adolescência

Identidade
vs. Confusão
de
Identidade.
FIDELIDADE

V
Idade Escolar

Diligência vs.
Inferioridade.
COMPETÊNCIA

IV
Idade do
Brincar

Iniciativa
vs. Culpa.
PROPÓSITO

III
Infância
Inicial

Autonomia
vs.
Vergonha,
Dúvida.
VONTADE

II
Período do
Bebê

Confiança
Básica vs.
I Desconfiança
Básica.
ESPERANÇA
1

2

3

4

5

6

7

8

Fonte: ERIKSON (1998, p.52).

Erikson (1998) demostra, no Quadro acima, que o ser humano se
desenvolve através de estágios psicossociais, e em cada fase vivencia tarefas e
crises psicossociais sucessivas que têm relação especial com determinados
elementos básicos da sociedade, uma vez que o ciclo de vida humana e as
instituições se transformam e se reestruturam em estreita relação.
O autor mostra que cada passo do desenvolvimento é uma crise
potencial por causa de uma mudança radical de perspectiva. Ele usa a palavra crise
no sentido de desenvolvimento, para designar um período crucial de crescente
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vulnerabilidade e potencial; é, portanto, a fonte ontogenética da força e do
desajustamento generativo.
Neste sentido há em cada fase da vida, um elemento sintônico e um
distônico. O sintônico apóia o crescimento, o auto-respeito, o comprometimento e
aponta objetivos. As qualidades sintônicas sustentam o indivíduo quando surgem
elementos distônicos que todos enfrentam durante a vida.
A seguir a apresentação das fases do desenvolvimento ou crises
psicossociais.
A primeira fase ou estágio do ciclo da vida, denominado Período do
Bebê, compreende entre o nascimento até o primeiro ano de vida e é caracterizada
pela confiança básica versus desconfiança básica.
O desenvolvimento da confiança básica depende muito da postura dos
pais ou adultos significativos que convivem e cuidam da criança; pais amorosos e
que respondem de forma previsível e confiantemente à criança, possibilitarão uma
situação de confiança básica. Para Erikson (1998), a confiança básica diz respeito a
segurança no comportamento do outro, bem como na constituição de um conceito
positivo de si mesmo. A resolução desta primeira crise tem importantes
repercussões em todas as fases que se seguem.
A segunda fase do ciclo de vida, a Infância Inicial transcorre
aproximadamente dos 2 aos 3 anos de idade. Erikson (1998, p.67) explica que “é o
estágio “anal” do conflito que se descobriu ser o ponto de “fixação” infantil nas
perturbações compulsivo-neuróticas. Psicossocialmente falando, considera-se como
a crise de autonomia versus vergonha e dúvida, de cuja resolução emerge a
vontade rudimentar”. Neste momento as crianças alternam impulsividade com
submissão; às vezes agem de forma totalmente independente, identificando-se com
seus impulsos rebeldes, e outras vezes tornam-se novamente dependentes,
transformando a vontade dos outros em sua própria vontade.
Para Erikson (1998), nesta fase a criança deve chegar a sentir que a fé
básica em si mesma e na existência, que vai acompanhá-la durante todo o
desenvolvimento, não estará em perigo. Por isso neste momento há o desejo de
escolher e de "fazer tudo sozinha".
O terceiro estágio denominado por Erikson de Idade do Brincar, é o
estágio da aquisição do sentido da iniciativa versus culpa, que em termos
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freudianos corresponde à fase fálica, cujo foco é a área genital, sendo o interesse
focado no outro, o que leva à resolução do Complexo de Édipo.
A ligação da criança com o genitor do sexo oposto e a rivalidade com o
genitor do mesmo sexo, ocorrem porque nenhum objeto de amor é disponível. Por
isso, gradualmente ela substitui os pais por outros objetos de amor acessíveis a ela
e pela sua própria percepção passa a compreender a diferença física, sexual e
social entre ela e seu "pai rival". A partir daí a criança é levada a encontrar novas
experiências e satisfações com outras crianças de sua idade. Com elas, através dos
jogos e das brincadeiras, expressa as crises vitais mútuas, desenvolvendo o
elemento sintônico da crise, o senso de iniciativa.
O quarto estágio, que vai dos 6 aos 11/12 anos de idade, coincide com
a fase de latência de Freud e foi denominada Idade Escolar na teoria eriksoniana . é
o estágio da competência/diligência versus inferioridade. Este estágio tem início
graças ao desenvolvimento da percepção das mudanças nas habilidades e nas
experiências de vida da criança e no impacto que essas mudanças têm sobre o
desenvolvimento de sua identidade. Para Erikson (1998), este estágio é socialmente
o mais decisivo, visto que implica em fazer coisas ao lado de outras crianças e com
elas. A escolarização é, portanto, uma força importante no sentido de proporcionar
aprovação através da competência - saber ler, escrever, etc, enfim, produzir.
O perigo, segundo Erikson (1998), é quando por alguma razão a
criança é incapaz de desenvolver as habilidades esperadas (potencial sintônico) e
em vez disso desenvolve um senso básico de inferioridade (potencial distônico). O
autor afirma que muitas atitudes para com o trabalho são delineadas segundo as
competências e habilidades desenvolvidas neste estágio, aquelas que levam à
superação da inferioridade.
O quinto estágio ou crise psicossocial corresponde ao período da
Adolescência no qual se destaca a crise da identidade versus confusão de
identidade.
Na Adolescência o sentido de identidade provém da coerência e da
continuidade do auto conceito elaborado nos primeiros anos. O perigo dessa etapa é
a existência de conflitos interiores originados em estágios anteriores e que não
foram satisfatoriamente resolvidos.
Nesta luta das forças internas com as demandas sociais opostas,
ocorre a difusão da identidade, acompanhada de instabilidades emocionais.
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Os adolescentes preocupam-se, principalmente, com o que aparentam
aos olhos dos outros, comparando com o que sentem, com o que são e com a
questão de como associar os papéis com as habilidades anteriormente cultivadas e
as tarefas do momento.
Para a Erikson (1998), o maior conflito que se apresenta na
adolescência é quem o adolescente acha que é versus quem os outros podem
pensar que ele é ou está tentando ser. "Epigeneticamente falando, é claro; ninguém
pode "saber" quem "é" antes de encontrar e testar parceiros promissores no trabalho
e no amor" (ERIKSON, 1998, p. 63).
O sexto estágio, o da Idade Adulta Jovem, tem como essencial o
desenvolvimento da intimidade versus isolamento. Este estágio ocorre entre os 19
e os 25 anos aproximadamente.
Se na Adolescência a busca se pauta pela afirmação individual através
da afirmação da identidade, na Idade Adulta Jovem o desenvolvimento leva ao
compartilhamento e a associatividade no sentido da formação de grupos, que no
estágio seguinte poderá assegurar a generatividade, tendência sintônica do estágio
seguinte.
Por essa razão, o indivíduo busca por maior intimidade neste estágio
como forma de verificar a complementaridade entre os pares. “Podemos
freqüentemente estar “apaixonados” ou ter intimidades, mas a intimidade em
questão é a capacidade de comprometer-se com associações concretas que podem
exigir sacrifícios e compromissos significativos” (ERIKSON, 1998, p.62).
Entretanto, essa busca por intimidade também se impulsiona pelo
temor do isolamento, ou seja, de não vir a encontrar um outro compatível, o que
seria indesejado para a próxima fase do ciclo.
Dessa forma, a ritualização da Idade Adulta Jovem se apresenta como
ações associativas, as quais possibilitam a formação de grupos fechados, unidos
“por formas de comportamento e linguagem muitas vezes extremamente
idiossincráticas” (ERIKSON, 1998, p. 63). Portanto, durante o processo de busca por
comuns, as ocasiões de intimidade servirão ao propósito de testar os potenciais
integrantes de futuras relações sociais, garantindo, assim, a peculiaridade comunal.
Para isso é importante que a crise da Adolescência (identidade versus
confusão de identidade) tenha sido solucionada da forma mais positiva possível,
pois mesmo para pertencer a um grupo é necessário ter bastante convicção da
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própria identidade e dos padrões de vida que deseja compartilhar. Essas certezas
também serão verificadas na intimidade das relações e determinará o sucesso no
ingresso a determinados grupos.
No entanto, o excesso de rigor na determinação dos padrões tidos
como aceitáveis pode desencadear o ritualismo deste estágio, o elitismo. Esse
comportamento se caracteriza mais pelo sentimento de esnobismo do que pela
preservação das particularidades comunais e resulta em grupos extremamente
restritos.
Assim, é possível notar como a ação da raiz distônica (isolamento)
permanece presente, pois mesmo havendo impulsão do elemento sintônico
(intimidade) para a concretização da ritualização, o comportamento do grupo poderá
se tornar negativo, levando ao ritualismo e promovendo a antipatia básica desta fase
que é a exclusividade.
De fato, o elemento distônico não deve ser interpretado como algo
totalmente indesejado, uma vez que em dado momento será importante para a
próxima fase do ciclo que haja exclusividade de parceiros sexuais para a
generatividade e de grupos que proporcionem segurança à criação da prole. A força
básica que emerge da resolução da crise desse estágio, o amor, também servirá de
suporte ao próximo momento do ciclo.
Percebe-se assim que, agora genitalmente maduro, os indivíduos
começam a preparar seus ambientes sociais para a etapa seguinte, quando a
pressão psicossexual impulsionará para a procriação. Desse modo, o estágio
psicossexual da Idade Adulta Jovem é a genitalidade, o que complementa as
justificativas para um raio de relações significativas voltadas aos parceiros de
amizade, sexo, competição e cooperação.
O sétimo estágio, o da Idade Adulta, é o período da generatividade
versus estagnação. A solução do conflito característico da Idade Jovem Adulta
serve de preparação para a crise psicossocial da Idade Adulta, quando os impulsos
despertam nos indivíduos forte sentimento voltado à geração de algo novo, talvez
instintivamente direcionado a procriação, mas que também pode ser percebido no
trabalho e em feitos compartilhados com o meio em que estes estão inseridos.
Por essa razão, o elemento sintônico desta nova fase é a
generatividade, que expressa esse desejo de criação, produção, procriação. Esse
sentimento pode, instintivamente, estar ligado à prole. No entanto, a dedicação às
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criações e realizações na esfera do trabalho e a caridade também podem servir ao
objetivo do elemento. Sendo assim, o raio de relações significativas além da família
e lar compartilhados inclui o trabalho dividido.
A resolução da crise psicossocial com a prevalência sintônica pode
levar ao surgimento da força básica do cuidado, que não sem motivo é uma
qualidade desejada quando se intenta criar algo.
Todavia, quando o elemento distônico prevalece, um forte sentimento
de estagnação acompanha o indivíduo, não se limitando somente aos improdutivos,
com os quais é implacável. Tanto a sublimação deste sentimento quanto sua
ampliação, traduzida em caridade como forma de realização do desejo de cuidar dos
demais, é vista com bons olhos.
Contudo, quando a tendência antipática se torna dominante, o zelo dá
lugar à rejeição, na forma de relutância em incluir outras pessoas em suas
preocupações generativas.
Para Erikson (1998), os estágios psicossexuais propostos por Freud
podem ser ampliados para além da genitalidade da Idade Adulta Jovem. Nesta
sétima fase, o autor denominou o novo modo psicossexual como procriatividade,
salientando as pulsões desta etapa que também influenciam as ritualizações de
união que se manifestam na forma das ações geracionais. O lado extremo dos
cuidados com as criações pode levar o indivíduo ao ritualismo do autoritarismo, “o
uso não-generoso e não-generativo do puro poder para a arregimentação da vida
familiar” (ERIKSON, 1998, p.62).
O oitavo estágio o da Velhice, é o da integridade versus desespero.
A aquisição de um sentimento de integridade e fuga de um sentimento de desespero
é conseguida pelo indivíduo que resolveu satisfatoriamente todas as crises
anteriores.
Como em todas as demais etapas, também na Velhice tanto o
elemento sintônico como o distônico pode prevalecer e assim como o indivíduo pode
se desesperar ao perceber que o fim se aproxima, também pode ter força suficiente
para reunir todas as energias, vontades e desejos para aproveitar ao máximo o
tempo que lhe sobra. Por isso, Erikson (1998) escolheu como elemento sintônico
desta fase o sentimento de integridade, não no sentido de inteiro, integral, mas com
a idéia de integrar, juntar, reunir. A força básica desta etapa do ciclo vital é a
sabedoria, pois por ser esse o último estágio, segundo Erikson (1998), já acumula o
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desenvolvimento das demais forças o que culmina no saber suficiente para
entender, e talvez aceitar melhor, o momento que se apresenta.
A crise psicossocial do estágio da Velhice, o oitavo, está relacionada à
finitude do ciclo vital. Enquanto nas etapas anteriores o vigor físico e a juventude
dificultavam o vislumbre da morte, neste novo momento o próprio envelhecimento do
organismo, as possíveis doenças e perdas no círculo de convívio social tornam mais
evidente a percepção da mortalidade. Em razão desse enfoque, é comum se
acreditar que neste estágio o elemento distônico – desespero – tenha mais chances
de prevalecer.
Contudo, considerando que se prevaleça o desgosto, a antipatia básica
desta etapa será o desdém, o sentimento de pouco se importar; que pode gerar uma
apatia com relação ao que está por vir e até com aquilo ou aqueles que ficarão.
Entretanto, como os elementos distônico e sintônico não são excludentes, é natural
se observar algum desdém diante da fragilidade da vida.
A ritualização deste período é a filosófica que “ao manter certa ordem e
significado na desintegração do corpo e da mente, ela também pode proteger uma
esperança durável na sabedoria” (ERIKSON, 1998, p. 58). O dogmatismo é o
ritualismo da Velhice, “uma pseudo-integridade compulsiva que, quando ligada a um
poder indevido, pode se transformar numa ortodoxia coercitiva” (ERIKSON, 1998, p.
58).
Quanto ao modo psicossexual deste estágio da vida, Erikson (1998,
p.58) sugere “uma generalização de modos sensuais capaz de favorecer uma
experiência corporal e mental enriquecida, mesmo que as funções das partes
enfraqueçam e a energia genital diminua”.
O ciclo de vida completo apresentado por Erik H. Erikson foi ampliado
após seu falecimento por sua esposa Joan M. Erikson (1902-1997). Ela acrescentou
uma nova etapa que se apresenta após o oitavo estágio, denominada
gerotranscendência, que não foi incluída nos esquemas elaborados por Erikson,
razão pela qual não foi abordada neste estudo.
A análise da contribuição de Erik H. Erikson possibilitou conhecer como
ocorre a construção do sentido de vida no seu decurso e entender o quão individual
é essa significância, aspecto apresentado a seguir.

2.2 O SENTIDO DE VIDA NA VELHICE
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Apoiando na concepção de Viktor Frankl (1905-1997), conclui-se que
realmente a vida precisa de propósito. Ele afirma que “o sentido não significa algo
abstrato; ao contrário, é um sentido concreto, o sentido concreto de uma situação
com a qual uma pessoa também concreta se vê confrontada” (FRANKL, 1997, p.79),
e, portanto, “o sentido é exclusivo e específico, uma vez que precisa e pode ser
cumprido somente por aquela determinada pessoa” (FRANKL, 1997, p.92).
Afirma-se assim a subjetividade do sentido de vida, reforçando o
entendimento do desenvolvimento humano como algo exclusivo entre os indivíduos,
pois cada um terá diferentes resultados devido às peculiaridades das interações das
três dimensões: biológica, psicológica e social.
Outro fator importante está no aspecto concreto do sentido. Freire et al.
(1995, p.12) ressaltam que “encontrar significado nas experiências de vida, estar no
mundo com um objetivo em prol de algo, conseguir dar um propósito para as
atividades diárias e até mesmo encontrar significado nas dificuldades são caminhos
para dar sentido à vida”.
São, portanto, as situações concretas vivenciadas no cotidiano que
estimulam e impulsionam a construção do significado, e esse sentido não é imutável.
Frankl (1997, p.100) afirma que:
[...] o sentido da vida sempre se modifica, mas jamais deixa de existir. De
acordo com a logoterapia, podemos descobrir este sentido na vida de três
diferentes formas: 1. criando um trabalho ou praticando um ato; 2.
experimentando algo ou encontrando alguém; 3. pela atitude que tomamos
em relação ao sofrimento inevitável [...].

Dessa forma, é possível afirmar que uma atividade como o lazer pode
modificar o desenvolvimento humano em razão de sua própria essência, que é o
vivenciar

as diferentes atividades, de forma prazerosa, o que pode, inclusive,

possibilitar a descoberta de um novo sentido de vida.
Neri (1993, p.13) afirma que “envelhecer satisfatoriamente depende do
delicado equilíbrio entre as limitações e as possibilidades do indivíduo o qual lhe
possibilitará lidar, em diferentes graus de eficácia, com as perdas inevitáveis do
envelhecimento”. Nesse sentido, é importante reforçar que as limitações e
possibilidades não se restringem a competência individual sendo extremamente
relevante o papel do contexto histórico-cultural em que o idoso está inserido. Dessa
forma, fatores como amizades, trabalhos voluntários, atividades de lazer,
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responsabilidades, entre outros, podem evitar o processo de envelhecimento social
que, segundo Motta (1989, p.16), é:
[...] o caminho percorrido em direção à morte social e esta é o total
isolamento, a completa ausência de relacionamentos interpessoais; é a
impossibilidade ou a perda da capacidade de estabelecer relações
significativas com outros seres humanos... é um processo frequentemente
lento que leva à progressiva perda de contatos sociais gratificantes”

As relações pessoais representam um fator fundamental para o bemestar emocional, no entanto, Neri e Cachioni (1999) salientam que as relações de
amizade devem se basear no consenso de valor e afeição, não em interesses ou
obrigações como podem ser as relações familiares ou de trabalho, por exemplo.
Outro fator importante está relacionado às atividades realizadas pelo
idoso. Deps (1993, p.60) conclui que “a atividade sistemática, isto é, aquela
praticada regularmente, empresta significado e satisfação à existência, quer pelo
compromisso e responsabilidade social nela implícitos, quer pela oportunidade de
manter o convívio social”. Portanto, se anteriormente o trabalho, por exemplo, dava
sentido à vida, nesta nova fase outros tipos de atividades contribuirão para a
manutenção de uma existência saudável e prazerosa.
Salgado (1989, p.7) reforça esse ponto de vista ao dizer:
[...] liberados do compromisso exclusivo com a produção, (...) equilibrando-o
na dimensão do lazer, da produção cultural e da própria vida associativa
(...), o indivíduo aposentado apresenta condições ideais dessa vivência
socialmente produtiva do tempo livre, transformando o tempo de sua
existência para o enriquecimento de sua vida, diferente da maneira vivencial
anterior, quando o maior tempo era utilizado na produção.

Sendo assim, percebe-se que “o elemento essencial do conceito de
velhice bem-sucedida não é a preservação de níveis de desempenho parecidos com
os de indivíduos mais jovens, mas a idéia de que o requisito fundamental para uma
boa velhice é a preservação do potencial para o desenvolvimento do indivíduo”
(NERI e CACHIONI, 1999, p.121).
Contudo, as mudanças sociais ocasionadas pela chegada da terceira
idade são talvez ainda mais concretas e perceptíveis do que as alterações biológicas
ou psicológicas. Por ser vivenciada a partir da perspectiva de terceiros, a nova
condição social é fatidicamente notada e frequentemente julgada negativamente.
Bosi (1994, p.77) traz à tona as circunstâncias em que se perdeu o valor da
continuidade e com ela o respeito concreto aos idosos ao dizer que:
A sociedade industrial é maléfica para a velhice. Nas sociedades mais
estáveis um octogenário pode começar a construção de uma casa, a
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plantação de uma horta, pode preparar os canteiros e semear um jardim.
Seu filho continuará a obra. Quando as mudanças históricas se aceleram e
a sociedade extrai sua energia da divisão de classes, criando uma série de
rupturas nas relações entre homens e na relação dos homens com a
natureza, todo o sentimento de continuidade é arrancado de nosso trabalho.
Destruirão amanhã o que construímos hoje.

Essa desvalorização da figura do idoso tem como conseqüência o
distanciamento entre gerações que culmina no isolamento social.
[...] o próprio adjetivo “velho” desperta em nós a sensação de algo
ultrapassado, fora de época, obsoleto, inútil. As pessoas idosas são
também vistas assim e são principalmente os sinais de seus corpos que
determinam tais representações... Como conseqüência desse estigma, o
isolamento social é uma característica evidente no idoso (FERRIGNO,
1989, p.21).

Dessa forma, não havendo uma ação efetiva em sentido contrário, o
isolamento social se demonstra como algo inevitável. Bosi (1994, p.78) demonstra
ainda que não são necessárias situações de conflito para se estabelecer o
isolamento social.
A moral oficial prega respeito ao velho, mas quer convencê-lo a ceder seu
lugar aos jovens, afastá-lo delicada, mas firmemente dos postos de
direção... Não se discute com o velho, não se confrontam opiniões com as
dele, negando-lhe a oportunidade de desenvolver o que só se permite aos
amigos: a alteridade, a contradição, o afrontamento e mesmo o conflito.
Quantas relações humanas são pobres e banais porque deixamos que o
outro se expresse de modo repetitivo e porque nos desviamos das áreas de
atrito, dos pontos de vista, de tudo o que em nosso confronto pudesse
causar o crescimento e a dor! Se a tolerância com os velhos é entendida
assim, como uma abdicação do diálogo, melhor seria dar-lhe o nome de
banimento ou discriminação.

Assim, é compreensível que no processo de envelhecimento, em
muitos casos, o indivíduo não consiga perceber alternativas que levem ao bem-estar
psicológico.
Essas reflexões sobre o desenvolvimento humano levam a perceber a
importância de se propiciar a todo ser humano um desenvolvimento pleno ao longo
de todo o ciclo de vida, a fim de que vivencie a velhice de forma mais saudável e
prazerosa.
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3 LAZER
Ao tratar a questão do lazer muito deve ser explanado para um
entendimento mais aprofundado deste conceito, uma vez que sua compreensão
parcial tem levado a iniciativas equivocadas por parte do Estado e da população.
A partir do conceito de lazer é possível identificar inúmeras atividades
que se enquadram em sua concepção. No entanto, na maioria das vezes apenas
algumas práticas de lazer, que na verdade são seus integrantes complementares
como o esporte, o turismo ou a cultura, são escolhidas com frequência e em
consequência disto, o lazer nunca é contemplado de maneira integral e acaba por
não desfrutar de todos os benefícios possíveis (MARCELLINO, 2006).
Vale ressaltar que quando se refere aqui à cultura, trata-se das
atividades artísticas e intelectuais rotineiramente utilizadas como representantes
oficiais da cultura, apesar de se entender que a mesma é muito mais abrangente,
englobando inclusive o lazer.

3.1 BUSCANDO COMPREENDER O LAZER

Para auxiliar no entendimento do lazer é necessário levar em
consideração sua oposição ao trabalho, e neste se inserem as obrigações familiares,
religiosas, educacionais e afins. Também se deve considerar a sua relação com o
tempo livre. Sendo assim, entende se por lazer toda atividade realizada pelo
individuo liberado de suas obrigações, em seu tempo livre.
Camargo (1989) aponta quatro características para delimitar o lazer.
Ele deve representar sempre uma escolha pessoal do praticante, apesar da coerção
social que é interferência do meio social em que se vive; no lazer se é mais livre
para optar do que no trabalho.
Deve representar também a gratuidade, ou seja, fora as recompensas
inerentes de uma atividade de lazer, essa não deve representar ganhos financeiros.
Outra peculiaridade da prática está na constante busca pelo prazer e satisfação,
mesmo que o resultado não seja o almejado, o que vale é a busca. A quarta e última
propriedade diz respeito à liberação das obrigações cotidianas, um momento de
recompensa pelo esforço do trabalho.
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Essa caracterização realizada por Camargo remete às “três funções
mais importantes do lazer: a) função de descanso; b) função de divertimento,
recreação e entretenimento; c) função de desenvolvimento” (DUMAZEDIER, 1973,
p.32).
Por descanso entende-se a reparação das forças físicas e intelectuais,
recuperação da energia, libertação da fadiga. O divertimento remete a superação do
tédio causado pelas atividades repetitivas do cotidiano. E o desenvolvimento da
personalidade está relacionado ao poder de integração social, promoção de ideais,
convergência de informações, aprimoramento intelectual, exercício do debate da
cidadania entre outros.
Ainda como forma de sanar os equívocos relacionados à especificação
de quais atividades poderiam ser consideradas lazer, alguns autores descrevem seis
áreas de interesse: física, artística, intelectual, associativo, manual e turístico
(CAMARGO, 1989; DUMAZEDIER, 1973 e MARCELLINO, 2006).
Geralmente o que se presencia é apenas a contemplação de duas ou
três dessas áreas pelos equipamentos públicos. É importante ressaltar que essa
classificação não é excludente podendo mais de uma área ser contemplada ao
mesmo tempo.
A mais evidente é a área de interesse físico, projetada na prática de
esportes e culto ao corpo, apresenta enorme vulto em sua difusão pelos benefícios à
saúde física e mental. Uma simples caminhada na praça é uma atividade
democrática, de baixo custo e se insere nesta área de interesse.
Outra forma de lazer muito comum faz referência ao desenvolvimento
de atividades voltadas à área de interesse artístico. Em geral, relaciona-se essa área
à cultura erudita e clássica, mas é importante ressaltar o valor da cultura popular
expressa nas músicas, pinturas, esculturas, danças, entre outras formas de
manifestação.
Freqüentemente confunde-se a área anterior com a de interesse
intelectual, exatamente pela relação errônea apenas à cultura erudita. Nesta terceira
forma busca-se o aprimoramento intelectual através de cursos, palestras, leitura
técnica, entre outras.
Para facilitar a compreensão pode-se utilizar a seguinte diferenciação.
O indivíduo apreciador das pinturas de Candido Portinari quando vai a uma
exposição de suas obras está praticando lazer na área de interesse artístico, mesmo
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que não saiba pintar. Já o indivíduo que busca aprimorar seus conhecimentos sobre
o citado pintor através de palestras, discussões sobre a técnica utilizada pelo artista,
se enquadra na área de interesse intelectual.
A área de interesse associativo, que diz respeito ao desejo de se
sociabilizar com o outro. Sendo assim, um simples bate-papo com os amigos e a
prática de esportes em grupo se inserem nesta forma de lazer, sendo que o segundo
exemplo também se enquadra na área de interesse físico.
Em verdade praticamente toda atividade passa pela área de interesse
associativo, até mesmo nas de interesse manual, que podem ser consideradas
práticas solitárias, acabam proporcionando interação entre o instrutor e o aprendiz,
ou mesmo entre admiradores e artesãos. A bricolagem, a costura, o bordado, são
alguns exemplos dessa tipologia.
E finalmente, a área de interesse turístico que está ligada às viagens,
descoberta de novas localidades, confronto de realidades, interação de culturas
diversas, sempre proporcionadas pelo deslocamento por mais de 24 horas.
Percebe-se assim o quão diverso e amplo é o lazer e fica mais fácil
entender quando se fala sobre sua incompleta contemplação. Entretanto, nem
sempre o lazer apresentou esse caráter complexo como nos dias atuais, até mesmo
por que, como reflexo da cultura e conhecimento da humanidade, sua diversidade
de significados e interações foi se sofisticando na medida em que o homem também
o fazia.
Um dos reflexos dessa evolução cultural se refere à disponibilização de
espaço em área urbana voltados ao lazer. A preocupação com os efeitos negativos
da urbanização centrada em contemplar apenas aspectos relativos à produção
econômica é relativamente recente. Carlos (2001, p12) resgata essa interação ao
dizer que “[...] as cidades de hoje, pertencem ao capital [...] cidade é a subjugação
do homem às necessidades de reprodução do capital; onde o homem se vê
capturado pelas necessidades de consumo e lazer”. Como resultado dessa
interação as relações humanas, segundo a autora, se tornam cada vez mais
individualistas, apressadas, focadas na produção/consumo. Fato que se intensifica
na mesma medida em que se dilatam as áreas urbanas.
Em

prol

do

desenvolvimento,

espaços

antes

utilizados

para

sociabilização foram substituídos ora por fábricas e comércio, ora por prédios
residências. A ordem é ocupar e aperfeiçoar o uso do solo vislumbrando o
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crescimento. Dessa forma, áreas públicas de lazer podem se tornar cada vez mais
escassas ou sem a qualidade devida.
Como forma de satisfazer essa necessidade de lazer citada por Carlos
(2001) recorre-se ao consumo conspícuo, expressão utilizada por Veblen em 1889
para caracterizar “a ostentação de riqueza por meio de aquisição de bens
supérfluos” (apud CASTRO, 2002, p.94), ou seja, o lazer se tornou mais um produto
que possibilitaria ao indivíduo nova opção na busca por seu espaço na sociedade do
status.

3.2 O DIREITO AO LAZER

O processo de entendimento da população sobre seu real direito ao
lazer e a obrigatoriedade de investimento público em espaços de qualidade
destinados a atender a este objetivo, só recentemente vem ganhando espaço
lentamente, ainda de forma parcial, junto ao poder público (MARCELLINO, 2007).
Para efeito desse estudo, considera-se espaço de lazer toda estrutura física
desenvolvida para esse fim especificamente, como teatros, museus, parques,
centros culturais, ginásios poliesportivos, entre outros (MARCELLINO, 2006).
Para Marcellino (2007), a maioria das cidades não possui espaços
públicos de lazer suficiente. E as cidades que possuem, no geral, não têm seus
serviços otimizados por falta de divulgação e/ou programação. Também há de se
levar em conta outros aspectos pertinentes ao desuso dos espaços existentes.
Um desses aspectos está na sacralização destes locais. Seja por uma
questão cultural, atribuída à falta de tradição no uso de espaços como bibliotecas,
museus e teatro pela maioria da população. Ou por medidas, na maioria bem
intencionadas, no que tange a preservação destes locais, o que por vezes traz aos
mesmos um ar esnobe que acaba por afugentar os possíveis freqüentadores
(MARCELLINO, 2007).
Outro aspecto que deve ser abordado diz respeito às inadequações
como horários de funcionamento inapropriados; problema de acessibilidade
relacionado ao pouco ou inexistente serviço de transporte coletivo seja este voltado
ao público comum ou aos portadores de necessidades especiais; falta de
conservação predial, o que ocasiona a paralisação do funcionamento por longos
períodos e pode ainda culminar na destruição do patrimônio público; falta de pessoal
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especializado para atender aos frequentadores; entre outros problemas que
interferem na utilização destes espaços.
Também se deve considerar o processo de neocolonização promovido
através da valorização da cultura estrangeira em detrimento da própria, fazendo com
que elementos da cultura nacional tradicional sejam, muitas vezes, ridicularizados e
vistos como de mau gosto.
Atrelado a todos estes fatores diretamente ligados as formas de
interação com o lazer, não se pode negar que, como sociedade declaradamente
capitalista, tem-se preferido opções de lazer voltadas ao consumo.
No entanto, a prática e a oferta de espaços de lazer não devem ser
condicionadas ao poder aquisitivo do praticante ou disponibilizada conforme o maior
ou menor interesse político.
O lazer é um direito social assegurado por lei pela Constituição de
1988, constando do Título II, Capítulo II, Artigo 6º como, “São direitos sociais a
educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social,
a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição” (BRASIL, 1988).
E o incentivo a prática também está previsto na Constituição, onde
consta no Título VIII, Capítulo III, Seção III, do Desporto, no Artigo 217º, no 3º,
dizendo “O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social”.
Este incentivo é reforçado ainda pela Lei 10.257 de 10 de julho de
2001, denominada de Estatuto da Cidade e que normatiza e regula o uso da
propriedade urbana, tendo em vista o bem coletivo, a segurança, o bem-estar dos
cidadãos e a sustentabilidade ambiental.
De acordo com o Artigo 2º, inciso I, das Diretrizes Gerais:
o

Art. 2 A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as
seguintes diretrizes gerais:
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana,
ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as
presentes e futuras gerações;[...] (BRASIL, 2001)

O Estatuto da Cidade também concede ao Poder Público o direito de
preempção que garante a “preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de
alienação onerosa entre particulares”, contanto que objetivando o uso para fins
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específicos e entre eles prevê-se a “criação de espaços públicos de lazer e áreas
verdes”, conforme consta no inciso VI do Artigo 26º.
Percebe-se que algumas cidades buscam atingir essa meta, entretanto
o que mais se nota são ações isoladas apenas com o intuito de cumprir a
obrigatoriedade, mas sem a devida qualidade.

3.3 CONTRIBUIÇÕES DO LAZER

O lazer praticado em toda sua complexidade é importante ferramenta
na promoção da cidadania, da educação e do desenvolvimento humano e social. É
possível também através do lazer promover maior afetividade e admiração às
culturas tradicionais, proporcionando dessa forma maior zelo pelo patrimônio público
e pelos costumes (MOESCH, 2003). A melhora na qualidade de vida é assim
conquistada pela prática do lazer.
Estudos sobre o lazer com diferentes enfoques tem buscado verificar
seu potencial modificador. Os benefícios dessas atividades são percebidos em todas
as faixas etárias, contribuindo em aspectos diversos como educação, saúde física e
mental, conflitos sociais, relacionamentos intergeracionais, entre outros.
Entre os resultados obtidos, o lazer é apontado como instrumento de
ensino, não somente de conteúdos escolares, como também de valores. Através do
contato com elementos como objetivo, regras, estratégia, convívio grupal, liderança,
por exemplo, os participantes aprendem brincando a lidar com situações da vida real
(SANTOS, 2008)
O lazer também é apontado como uma forma de proporcionar maior
qualidade de vida a portadores de esclerose múltipla (EM). Em estudo realizado por
Santini (2006, p.137), a pesquisadora concluiu que “o lazer pode favorecer a
inclusão de portador em EM, compensar a falta de vida laboral, auxiliar na melhora
da sua condição de saúde e contribuir para a superação das incapacidades do corpo
e do espírito”.
Os portadores de EM ainda contribuíram demonstrando que o “lazer
significa uma vivência de oportuniza o prazer, espaço de trocas, inserção social e
qualidade de vida. O portador de EM sente-se participante do mundo1 quando

1

Grifo desta autora.
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realiza práticas de lazer, o que o deixa numa condição de normalidade” (SANTINI,
2006, p.136). O que dá mais sentido ainda as palavras de Moesch (2002, p. 121)
“diversão

não

é

gratuidade,

palavra

oca,

superficialidade,

é

sim,

multidimensionalidade do sujeito e do grupo”.
Lin et al (2008, p.6) também perceberam a importância do lazer em
sua pesquisa sobre depressão com três grupos culturais catarinenses, ao notar seu
uso como uma forma de lidar com os sintomas da doença: “o trabalho exerce grande
valor positivo na comunidade estudada, figurando entre as atividades mais
importantes, incluindo, também, as de lazer, e como a principal forma de se lidar
com pensamentos ruins [...]”.
As atividades de lazer são favoráveis não somente para aqueles que
passam por alguma situação problema, mas para todas as pessoas.
Silva (2010, p. 66) afirmou em seu estudo, não ter notado mudanças
significativas, voltando os idosos à “posição de passividade”, no entanto afirma que:
Para todos os entrevistados, a experiência de passeios externos ao lar
trouxe uma sensação agradável e emocionante, pois foi possível a cada um
dos participantes voltar no tempo, recordar-se de sua mocidade e de seus
familiares, identificar-se com objetos e utensílios vistos, proporcionando um
resgate de seu passado e, concomitante mente, agregando novas
experiências e conhecimento de um tempo presente.

Mesmo que não se tenha notado mudanças significativas em curto
prazo, a oportunidade de participar de atividades desse tipo traz, ainda que
momentaneamente, o sentimento de bem-estar importante para seus usuários.
Além disso, o contato com outras pessoas e realidades traz além de
recordações, aprendizado. Ferrigno (2009, p. 211 e 212) buscou demonstrar que é
possível promover uma saudável interação intergeracional através do lazer.
Em depoimentos que recolhemos nesta investigação, constatamos que os
idosos que tiveram a oportunidade de desenvolver atividades com
adolescentes, passaram a vê-los como pessoas capazes e responsáveis.
Por seu lado, os adolescentes constataram a capacidade de realização dos
idosos, ao invés de considerá-los como seres decadentes. Uma admiração
mútua ocorreu em determinados encontros dos quais participei [...] O
trabalho voluntário aproxima adolescentes e velhos, assim como o lazer.
Quero dizer, a preparação para a velhice, implica uma convivência desde a
tenra idade com os velhos.

A aproximação retratada pelo autor demonstra que a valorização do
outro se dá através do conhecimento, estreitamento de laços, da diluição do (pré)
conceito.
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Da mesma forma, a preparação se mostra importante no campo
psicológico e também físico. Lorda e Sanchez (2004) enfatizam a importância do
lazer para a saúde física dos idosos, promovendo o fortalecimento generalizado do
corpo e do sistema imunológico, manutenção da mobilidade, equilíbrio e
flexibilidade. Também se verificam benefícios psicológicos como a valorização da
autoestima, o aprimoramento da memória e o afastamento de doenças senis
potenciais.
Sendo assim, acredita-se no potencial de todas as formas de lazer
como atividades proporcionadora de prazer e bem-estar para todas as pessoas em
todas as fases de suas vidas.
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4 PERCURSO METODOLÓGICO
Este capítulo aborda os procedimentos medotológicos do estudo,
caracterizando a natureza da pesquisa, o locus onde foi realizada, apresentando os
critérios para composição do universo e da amostra, além de demonstrar os
procedimentos realizados durante a coleta de dados e sua análise.

4.1 A PESQUISA

Esta pesquisa está situada na linha do desenvolvimento social e
políticas públicas, por se tratar de um estudo de caráter social. Foi adotado o
método fenomenológico uma vez que seu propósito foi verificar a realidade da
vivência do lazer por parte da terceira idade e em que medida este fenômeno afeta o
desenvolvimento humano e social destes indivíduos. O objetivo da fenomenologia é,
segundo Gil (1999), descrever a experiência sem levar em conta suas causas ou
raízes psicológicas, pois assim como são infinitas as interpretações e comunicações
quanto ao fenômeno também é a realidade, que “não é tida como algo objetivo e
passível de ser explicado como um conhecimento que privilegia explicações em
termos de causa e efeito” (GIL, 1999, p.32).
O estudo foi realizado na cidade de Franca, envolvendo dois
momentos. Um levantamento dos espaços e serviços públicos de lazer existentes no
município e concomitantemente foi feita uma pesquisa exploratória, uma vez que o
tema escolhido é pouco explorado e se buscou uma maior aproximação da realidade
através da ampliação do conhecimento sobre o assunto. Esta pesquisa foi realizada
com idosos e o poder público municipal representado por gestores públicos e
membros do Conselho Municipal da Terceira Idade – COMUTI.

4.2 O LOCUS DA PESQUISA

4.2.1 Aspectos históricos e econômicos da cidade

Franca fica na região nordeste do Estado de São Paulo, distando da
capital estadual cerca de 400 km. De acordo com o IBGE (2010), o município possui
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uma área total de aproximadamente 606 km² com grau de urbanização de 98% e
densidade demográfica de 526,09 habitantes/km².
Franca tem o título de capital do calçado masculino, mas ao longo de
sua história, a cidade teve seu crescimento impulsionado por diferentes produtos
econômicos.
Entre o século XVI e XVII, a região fez parte da rota do sal, a qual
servia ao transporte deste produto para o sertão de Goiás. Nessa época, Franca
figurou como área para pouso dos viajantes, função que permaneceu também
durante o século XVIII, quando se iniciou a mineração nos estados de Goiás de
Minas Gerais (CHIACHIRI, 1986).
Esse quadro se manteve até meados do século XIX, quando a
decadência da mineração em Minas Gerais proporcionou um fluxo migratório
intenso, advindo principalmente do Sul deste estado e do Triângulo Mineiro. Os
migrantes tinham como objetivo encontrar terras onde pudessem plantar e criar
gado, sendo que o conhecimento da manufatura de artigos de couro comum a essa
gente, iria futuramente contribuir à atual cadeia produtiva (CHIACHIRI, 1986).
No entanto, o café se tornou o produto seguinte a impulsionar a região
e no primeiro quarto do século XIX a cidade que antes servia como pouso, passa de
arraial a município.
O café marca um período muito produtivo da cidade e assim como em
outras localidades que cultivaram a planta, trouxe riquezas e modernidade,
aumentando a urbanização com construção de casarões que refletiam o momento e
a chegada da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, em 1887, que possibilitou
a exportação do café.
Nessa mesma época, a produção artesanal de implementos agrícolas,
arreios e artigos de couro em geral supriam apenas as necessidades locais, não
sendo de grande representatividade comercial.
No entanto, seu papel passou a ser fundamental após a crise de 1929,
quando a crise na exportação cafeeira e a proibição da importação de produtos
manufaturados impulsionaram o processo de industrialização.
Assim, ocorreu a diversificação da produção agrícola e a atividade
artesanal em couro se torna a base principal da indústria na cidade, tendo se
especializado na produção calçadista com enfoque no público masculino. Esse
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processo de industrialização se intensificou ainda mais no final da década de 1960
com o incentivo a diversificação da exportação.
Sempre contando com o incentivo do governo, a indústria coureirocalçadista se estruturou de forma dependente, não se preparando tecnologicamente
para possíveis mudanças. Então, quando da abertura econômica na década de
1990, a concorrência com os produtos estrangeiros e o encerramento do auxilio
governamental tornam difícil a existência de alguns estabelecimentos, os quais
acabam por encerrar suas atividades.
Ainda assim, a produção industrial coureiro-calçadista é a mais
importante da cidade na atualidade, dividindo espaço com a produção de lingerie e
de café arábica.
De acordo com a Fundação SEADE – Sistema Estadual de Análise de
Dados (2012), em 2010, do Valor Adicionado Total de R$4.483,09 milhões 2,
enquanto o Setor Agropecuário contribuiu com R$47,40 mil, o Setor Industrial foi
responsável por R$1.103,51 milhão, ficando atrás apenas do Setor de Serviços que
atingiu a marca de R$3.332,18 milhões (Tabela 1).
Tabela 1 – Progressão do Valor Adicionado Total e por Setor, em milhões de reais correntes, na
cidade de Franca – 2000/2010.

FRANCA

2000

2010

Valor Adicionado Total

1.655,94

4.483,09

Valor Adicionado dos Serviços

1.236,82

3.332,18

6,61

47,40

Valor Adicionado da Indústria

412,51

1.103,51

Valor Adicionado da Administração Pública

202,18

620,16

Valor Adicionado da Agropecuária

Fonte: SEADE, 2012

Os dados demonstram que apesar de conhecida por seu calçado, o
setor industrial de Franca é superado em sua parcela do Valor Total Adicionado pelo
Setor de Serviços, fato que se explica por ser uma cadeia produtiva de baixo valor
agregado, assim como a produção de lingerie.
Essa característica econômica da cidade impacta nas possibilidades de
lazer, uma vez que afetará a renda per capita. Enquanto cidades que possuem

2

Na época da realização da pesquisa o salário mínimo vigente era de R$ 622,00.
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cadeias produtivas de maior valor agregado possibilitam maior renda per capita a
seus moradores, cidades como Franca possibilitam renda menor.
Segundo a Fundação SEADE (2012), Franca registrou um PIB –
Produto Interno Bruto de R$5.038,84 milhões, em 2010, apresentando amplo
crescimento em relação ao ano de 2000. O PIB per capita também aumentou
significativamente, passando a R$15.827,05 em 2010 (Tabela 2).
Tabela 2 – Progressão do PIB e PIB per capita na cidade de Franca – 2000/2009.

FRANCA

2000

2010

PIB (em milhões de reais correntes)

1.845,11

5.038,84

PIB per capita (em reais correntes)

6.425,32

15.827,05

Fonte: SEADE, 2012.

No entanto, cidades menores como Sertãozinho, por exemplo, que
possui um setor industrial baseado em uma cadeia produtiva de maior valor
agregado, no ano de 2010, atingiu um PIB de R$4.766,75 milhões proporcionando
um PIB per capita de R$43.359,32 milhões. Essa característica está possibilitando
diferentes acessos, bem como uma diversificação das expectativas relacionadas ao
lazer público.

4.2.2 Terceira idade: aspectos demográficos

De acordo com o IBGE (2010), Franca atingiu a marca de 318.604
habitantes no ano de 2010. Deste total, 36.379 pessoas possuem idade igual ou
superior a 60 anos, sendo que 15.926 são do sexo masculino e 20.453 são do sexo
feminino, como demonstra o Gráfico 1, apresentado a seguir.
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Gráfico 1 – Distribuição da população de Franca por sexo, segundo os grupos de idade – 2010.

Fonte: IBGE, 2010.

Portanto, em 2010, 11,2% da população de Franca era constituída de
idosos e até 2020 o número de idosos pode quase dobrar, pois outras 34.309
pessoas poderão entrar para essa faixa etária, uma vez que em 2010 possuíam
idades entre 50 e 59 anos, perfazendo 10,7% do total da população, no ano em
questão (IBGE, 2010).
Infere-se, assim, que o peso relativo da população de idosos na
população total vem aumentando significativamente (Tabela 3).
Tabela 3 – Progressão do percentual de idosos na cidade de Franca – 1990/2000/2010.

FRANCA

1990

2000

2010

População total do município

222.382

287.737

318.604

População com 60 anos e mais (em unidade)

15.100

24.135

36.379

6,79

8,40

11,20

População com 60 anos e mais (em%)
Fonte: IBGE, 2010; SEADE, 2012.

Analisando

os

dados

demográficos

anteriormente

expostos,

é

importante verificar não somente o tamanho da população idosa, como também a
velocidade com que essa população está aumentando, uma vez que estão
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chegando à terceira idade aquelas pessoas que nasceram em um período de grande
expansão demográfica no país e que atualmente estão se beneficiando de aspectos
que contribuem para a redução da taxa de mortalidade desta faixa etária (Tabela 4).
Portanto, em dez anos, a contar de 2010, o número de idosos em Franca poderá
chegar a aproximadamente 70.000 pessoas; e em 20 anos, a cerca de 115.000
indivíduos.
Tabela 4 – Taxa de Mortalidade da população de 60 anos e mais (por cem mil habitantes nessa faixa
etária).

FRANCA

1990

2000

2010

Taxa de Mortalidade da população de 60 anos e 5.143,99 3.819,33 3.433,38
mais (por cem mil habitantes nessa faixa etária).
Fonte: SEADE, 2012.

Esse fator demanda maior agilidade no planejamento de políticas
públicas voltadas a essa faixa etária, bem como um esforço maior em conhecer
melhor as características e os anseios dessa futura população idosa.
Uma característica importante que certamente afeta o perfil dos
indivíduos é a educação. Segundo o IBGE (2010), da população idosa total de
Franca, 31.459 pessoas são alfabetizadas, sendo que 261 indivíduos estavam
estudando em 2010. Nessa mesma época, a taxa de analfabetismo entre idosos era
de 13,5%, demonstrando uma redução significativa com relação à taxa verificada em
2000, quando 24% da população com 60 anos e mais não eram alfabetizados.
(Tabela 5).
Tabela 5 – Educação população com 60 anos e mais – Franca/2010.

FRANCA

População Total

População
com 60 anos e
mais

36.379

Total de Não
Alfabetizados
4.920

Total de
Alfabetizados
31.459

Fonte: IBGE, 2010.

Quando verificada a proporção entre homens e mulheres, percebe-se
que o percentual de alfabetização entre os homens era de cerca de 90%, enquanto
entre as mulheres o percentual registrado era de aproximadamente 84% (Tabela 6).
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Tabela 6 – Proporção de alfabetização entre homens e mulheres com 60 anos e mais – Franca/2010.

FRANCA
População
com 60
anos e
mais
Valor
Percentual

Homens
Alfabetizados

Homens
Analfabetos

Mulheres
Alfabetizadas

Mulheres
Analfabetas

14.337

1.589

17.122

3.331

90,02%

9,98%

83,71%

16,29%

Fonte: Elaboração da autora, 2013.

Verificando os dados referentes ao número de pessoas alfabetizadas e
não alfabetizadas por sexo e grupo etário a partir dos 60 anos, percebe-se que
quanto mais idosos, maior o percentual de analfabetismo (Gráfico 2 e 3).
Gráfico 2 – Número de homens alfabetizados e não alfabetizados por grupo etário – Franca/2010.

Fonte: Elaboração da autora, 2013.

Esse aspecto é verificado tanto para os homens (Gráfico 2) quanto
para as mulheres (Gráfico 3), com exceção da faixa etária masculina de 100 anos ou
mais, que apresenta percentual menor do que das quarto faixas etárias anteriores,
ficando acima do grupo de 65 a 69 anos.
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Gráfico 3 – Número de mulheres alfabetizadas e não alfabetizadas por grupo etário – Franca/2010.

Fonte: Elaboração da autora, 2013.

A alfabetização, o aumento do grau de escolaridade e a qualidade do
ensino são fatores que podem interferir no perfil, nas demandas e na criticidade
social; e também podem influenciar a relação da sociedade com o lazer ofertado por
meio de políticas públicas.
Outros fatores que interferem nesta relação dizem respeito a situação
de trabalho, ao rendimento pessoal, à responsabilidade do domicílio e a composição
domiciliar.
Quanto ao tempo de trabalho e ao rendimento da faixa etária de 60
anos e mais, verificou-se que uma parcela destes idosos ainda é economicamente
ativa. De acordo com o IBGE (2010), 9.735 idosos ainda se mantém ativos no
mercado de trabalho com uma renda pessoal média de R$ 1.466,44 para pessoas
com idade entre 60 e 69 anos e de R$ 1.848,92 para pessoas com idade igual ou
superior a 70 anos (Tabela 7).

65

Tabela 7 – População idosa por condição de trabalho e renda pessoal média – Franca/2010.

FRANCA

Economicamente Economicamente
Ativo
Inativo

População de 60 a 69
anos
População com 70 anos
e mais

7.808

12.897

Renda
pessoal
Média
R$ 1.466,44

1.945

13.571

R$ 1.848,92

Fonte: Elaboração da autora, 2013.

Não foi possível localizar dados referentes à responsabilidade do
domicílio e a composição domiciliar do grupo etário estudado nos censos
demográficos existentes do município.

4.3 OS PARTICIPANTES E A AMOSTRA

O método de seleção dos participantes foi o intencional, no qual
segundo Martins (1994), inclui a adoção de critérios definidos de abordagem dos
possíveis participantes, que neste estudo foram:
1) idosos com 60 anos ou mais (seguindo a classificação da Lei
10.741/2003 que dispõe sobre o Estatuto do Idoso) residentes na cidade de Franca
e que fossem usuários de serviços e espaços de lazer especificamente destinados a
eles, resultantes de políticas públicas, respeitando-se o consentimento e a
disponibilidade dos mesmos. Foram realizados diversos contatos com 20 idosos,
mas apenas 7 concordaram em participar das entrevistas. A pesquisadora sentiu
resistência por parte de muitos, sendo que aqueles abordados nos eventos e no
parque se mostraram mais resistentes do que aqueles abordados nos Centros de
Convivência do Idoso.
2) poder público local, através de gestores dos órgão municipais que
desenvolvem alguma política de lazer voltada à terceira idade a fim de averiguar a
percepção destes sobre essas políticas existentes na cidade e sua importância para
o desenvolvimento social e humano dos cidadãos idosos e representantes do
COMUTI. Foram contatados 6 gestores dos espaços e serviços públicos de lazer de
Franca, dos quais houve disponibilidade em participarem, 4 deles. Com relação ao
COMUTI, foram contatadas 2 pessoas e 1 participou da pesquisa.
Assim, a amostra foi constituída de 7 idosos e 5 representantes da
gestão municipal.
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4.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Optou-se pelo uso de entrevista que é definida por Lakatos e Marconi
(2001) como uma alternativa de observação direta intensiva que proporciona ao
investigador, através de uma conversação efetuada pessoalmente, a obtenção de
dados relevantes ao estudo.
Esse tipo de técnica é delimitado por Gil (1999) de acordo com seu
nível de estruturação em: informal, focalizada, por pautas e estruturada. Em cada
uma das divisões o nível de estruturação vai progressivamente aumentando, sendo
o informal aquele que não apresenta qualquer limitação e a estruturada a mais
rígida, com perguntas fixadas.
Neste estudo foram elaborados dois roteiros de entrevista por pautas,
modalidade que permite ao entrevistado falar com liberdade sobre o tema
pesquisado. Um dos roteiros, aplicado aos idosos, foi composto de duas partes: o
item A, formado de 19 questões estruturadas, teve o propósito de caracterizar os
participantes e saber sobre a prática do lazer na cidade e o item B diz respeito as
entrevistas que foram conduzidas através de 5 pautas, ordenadas mantendo certa
relação entre si e a entrevistadora fez apenas algumas perguntas diretas
reconduzindo o entrevistado ao assunto, mas sem delimitar de modo extremo seu
relato (APÊNDICE A).
Um segundo roteiro foi elaborado tendo em vista entrevistar os
gestores municipais, roteiro que também inclui 5 pautas (APÊNDICE B)
Entende-se que a técnica escolhida pode interferir no depoimento dos
participantes, caso sua condução não seja realizada de modo adequado, portanto a
preparação do roteiro foi rigorosa.
As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora pessoalmente, com
auxilio dos roteiros especificamente elaborados para esta pesquisa e foram
gravadas em áudio como forma de documentar e assim assegurar a credibilidade e
fidedignidade dos dados.

4.5 COLETA DE DADOS

A coleta de dados foi realizada no segundo semestre de 2012, em dois
momentos. No primeiro momento, foi feita uma investigação através do site oficial da
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Prefeitura Municipal, por meio do qual foi realizada a identificação dos espaços e
serviços públicos de lazer, resultantes de políticas públicas na cidade de Franca. Em
seguida, averiguou-se por meio de contato telefônico e pessoalmente com os
representantes de diversas secretárias municipais, quais repartições eram
responsáveis por esses serviços e espaços, e de modo geral a interação e
organização destes setores da administração pública com vistas ao lazer.
Concomitantemente, foi verificada a possível existência de mais
equipamentos e serviços públicos, bem como outras políticas de lazer destinadas
aos idosos, além do que havia sido localizado no site.
Também durante esse processo se estabeleceu o contato com
representantes do COMUTI da cidade com o intuito de compreender seu
envolvimento nas políticas públicas de lazer.
Com objetivo de verificar a veracidade das informações obtidas neste
processo, foi feita uma averiguação in loco da realidade existente em Franca, no que
concerne aos espaços e serviços públicos de lazer.
O segundo momento envolveu entrevistas com idosos, gestores
públicos e representante do COMUTI, com o objetivo de conhecer percepções,
pensamentos e sentimentos sobre a vivência do lazer.
Quando da coleta de dados, todos os participantes foram convidados a
assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE C).
Ainda como forma de proteger suas identidades foi esclarecido que seriam utilizados
nomes fictícios no caso dos idosos e classificação alfabética para os gestores
municipais.
4.6 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA

Os dados foram avaliados através de análise de conteúdo realizada em
torno dos “três pólos cronológicos” propostos por Bardin (2004, p. 89): (1) a préanálise; (2) a exploração do material; (3) o tratamento dos resultados, a inferência e
a interpretação.
4.7 ASPECTOS ÉTICOS
Inicialmente foi contatada e solicitada à Prefeitura Municipal de Franca
autorização para abordagem dos participantes em espaços públicos destinados ao
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lazer. Frente ao documento de autorização, o Projeto de Pesquisa tendo incluso o
modelo do TCLE foi avaliado pelo Comitê de Ética e Pesquisa – COMEP do UniFACEF, conforme normas previstas pela Resolução 196/96, tendo o mesmo sido
aprovado.
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5 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO
Considerando os objetivos propostos para esta pesquisa, os dados
foram avaliados através de duas vertentes de análise. A primeira averiguou os
espaços e serviços de lazer oferecidos através de políticas públicas no município de
Franca.
A segunda vertente buscou conhecer questões pertinentes à
percepção do lazer na vida dos idosos na visão dos mesmos e de gestores
municipais, implicados na implementação de políticas públicas de lazer, de forma a
inferir as repercussões da vivência do lazer sobre o desenvolvimento humano dos
idosos e as possibilidades de seu desenvolvimento social. A análise é apresentada
através de categorias de análise.

5.1 OS ESPAÇOS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAZER NA CIDADE DE FRANCA

No início do segundo semestre de 2012, por meio de observação in
loco, foi verificada a veracidade das informações coletadas através de pesquisa em
documentos e no site oficial da Prefeitura de Franca e contato com representantes
das secretárias municipais.
Durante essas visitas, os espaços e serviços públicos de lazer foram
observados, fotografados pela autora e analisados com o intuito de verificar se
aqueles voltados ao público em geral apresentavam possibilidades de atendimento
aos anseios da população idosa. Além disso, verificou-se também a existência e
funcionalidade de espaços e serviços públicos destinados especificamente ao lazer
da terceira idade.
A pesquisa possibilitou o levantamento de 15 espaços destinados ao
lazer do público em geral, cinco convênios com entidades assistenciais em regime
de externato e duas programações voltadas especificamente à terceira idade. A
seguir a descrição e análise de cada modalidade
5.1.1 Espaços públicos de lazer
Para facilitar a visualização, o Quadro 4, a seguir, apresenta todos os
espaços localizados, divididos por categoria de finalidade e órgão responsável por
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sua idealização e/ou manutenção, tendo em destaque aqueles que de algum modo
estão voltados especificamente à terceira idade.
Quadro 4 – Espaços públicos de lazer, finalidade e órgão responsável.

ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER

FINALIDADE

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL

1) Museu Histórico Municipal “José Chiachiri”
2) Pinacoteca Municipal “Miguel Ângelo
Pucci”
3) Museu da Imagem e Som “Bonaventura
Cariolato” - MIS
4) Teatro Municipal “José Cyrino Goulart”

CULTURA

5) Teatro de Bolso “Orlando Dompieri”
6) Pavilhão de Exposições “Américo Pizzo”
7) Praça da Cultura
8) Conjunto Esportivo “Ângelo Tornatore”

Fundação de
Esporte, Arte e
Cultura – FEAC

9) Conjunto Esportivo “Odracir Gonçalves”
10) Ginásio de Esportes do “Recão”
11) Estádio Municipal “José Lancha Filho”

ESPORTE

12) Centro Esportivo “Juca Vilhena”
13) Conjunto Poliesportivo “Dr. Hélio
Palermo”
14) Parque Ecológico “Sebastião Alves
Branquinho”
15) Parque de Exposição “Fernando Costa”

LIVRE

LIVRE

Secretaria de
Serviços Municipais
e Meio Ambiente
Secretaria Municipal
de Desenvolvimento

Fonte: Elaboração da autora, 2012.

O Quadro acima demonstra que dentre os 15 espaços localizados, 13
estavam sob a responsabilidade da Fundação de Esporte, Arte e Cultura – FEAC,
dos quais sete eram voltados à cultura, a saber:
1) Museu Histórico Municipal “José Chiachiri”
O Museu fica na região central da cidade, à Rua Campos Sales nº2010
(Figura 1). É aberto ao público em geral às segundas-feiras das 14:00 às 18:00
horas; de terça à sexta-feira das 9:00 às 18:00 horas e aos sábados das 9:00 às
12:30.
Com acervo composto por cerca de 4.000 objetos, o Museu guarda
parte importante da história de Franca e região. Através de uma compilação de
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objetos que pertenceram a personalidades locais, de material manuscrito e impresso
da Câmara e Prefeitura Municipal de Franca e de periódicos, o Museu serve como
fonte para consulta de pesquisas, sendo que parte da documentação já se encontra
informatizada (PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 2012).
O acervo do Museu encontra-se subdividido em temas que são
expostos em diferentes salas: utensílios de uso doméstico; artefatos étnicos,
arquitetônicos e numismáticos; taxidermia; tecelagem; profissões; cristais, louças e
porcelanas; objetos de uso pessoal; objetos religiosos, instrumentos musicais; e
folclore.
O prédio em que está instalado o Museu data de 1869 e não se
encontra em estado ideal de conservação. Sua estrutura original, planejada para
outros fins, não tem adaptações para atender as necessidades de pessoas com
dificuldades de locomoção, e mesmo para o atendimento do público em geral faltam
facilidades como sanitários, bebedouros, telefones públicos, local de descanso e
estudo. O Museu não possui qualquer programação voltada especificamente para a
terceira idade.
Figura 1 – Museu Histórico Municipal “José Chiachiri”

Fonte: Prefeitura Municipal de Franca, 2012.
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2) Pinacoteca Municipal “Miguel Ângelo Pucci”
3) Museu da Imagem e Som de Franca “Bonaventura Cariolato” –
MIS
Os dois espaços estão situados a um quarteirão do Museu Histórico. A
Pinacoteca e o MIS dividem o mesmo endereço à Rua Campos Sales nº2210.
Ambos funcionam de segunda à sexta-feira das 8:00 às 20:00 horas e aos sábados
das 9:00 às 13:00 horas. Neste local encontra-se ainda o Ateliê Bonaventura
Cariolato, o qual está aberto à visitação de segunda à sexta-feira das 9:00 às 16:00
horas. Neste endereço também está alocada a sede da FEAC (Figura 2).
A Pinacoteca foi criada em 1970, inicialmente com a intenção de
perpetuar as obras de pintores francanos. Atualmente, é responsável por cadastrar,
manter o registro e controle do acervo mediante conservação e restauração; e
difundir as artes plásticas por meio da coordenação e promoção de exposições. Seu
acervo é composto por obras de artistas locais e cerca de 70 obras de renomados
artistas nacionais (PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 2012).
O MIS foi fundado em 1992 com a finalidade de registrar e preservar a
memória da sociedade de Franca por meio de material iconográfico e sonoro em
geral. Em seu acervo estão fotos, registros áudio visuais que são transmitidos por
um televisor e inúmeros itens raros como: rádios, micros, fitas, projetores, câmeras
fotográficas, editores manuais de filmes, filmadoras, aparelhos telefônicos e outros.
O MIS conta ainda com um laboratório de imagem e som (MIS, 2012).
O imóvel em que estão instalados a galeria e o museu foi residência de
Bonaventura Cariolato e atualmente é tombado pelo Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico – CONDEPHAT. A casa
possui uma estrutura bem conservada, com um jardim central. Foram realizadas
algumas adaptações para o recebimento do público como a instalação de bebedouro
e rampas de acesso no interior e lateral do imóvel para pessoas com dificuldades de
locomoção. Possui banheiro para visitantes, mas sem adaptação. Não há
programação especialmente dedicada aos idosos.
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Figura 2 – Pinacoteca Municipal “Miguel Ângelo Pucci” e Museu da Imagem e Som de Franca
“Bonaventura Cariolato” – MIS

Fonte: Prefeitura Municipal de Franca, 2012.

4) Teatro Municipal “José Cyrino Goulart”
Fundado em 1979, o Teatro Municipal fica na Avenida Sete de
Setembro nº 455, no bairro Residencial Baldassari, onde ocorrem apresentações
teatrais, festivais de música, dança, eventos acadêmicos, solenidades oficiais, entre
outros (Figura 3).
O Teatro Municipal foi reformado em 2010 e na ocasião seu projeto
inicial passou por inúmeras adaptações visando a acessibilidade e conforto do
público, por meio de rampas, barras, sinalização de solo, quatro poltronas para
obesos, vagas de estacionamento preferencial para idosos e deficientes, telefones e
sanitários adaptados. Também buscou-se o atendimento aos artistas, sendo
construídos camarins com recursos para atendimento das necessidades de pessoas
com dificuldade de locomoção e visual.
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Figura 3 – Teatro Municipal “José Cyrino Goulart”

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.

5) Teatro de Bolso “Orlando Dompieri”
O Teatro de Bolso foi construído em 2010, anexo ao Teatro Municipal,
por ocasião da reforma deste. Possui entrada independente pela Rua Nabi Haber
nº250 (Figura 4).
Projetado para receber produções de menor porte, o Teatro de Bolso
não possui uma estrutura fixa de plateia, assim, sempre que necessário, as cadeiras
podem ser retiradas possibilitando a realização de produções interativas em meio ao
público. O Teatro de Bolso compartilha com o Teatro Municipal as estruturas de
bastidores como camarins, sanitários e depósitos; é um projeto igualmente voltado à
máxima acessibilidade do público e de artistas.
Não foram encontradas programações elaboradas especificamente
para a terceira idade.
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Figura 4 – Teatro de Bolso “Orlando Dompieri”

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.

6) Pavilhão de Exposições “Américo Pizzo”
Embora este espaço conste da relação verificada nos documentos da
Prefeitura, segundo informação do FEAC, o Pavilhão encontra-se desativado, sendo
utilizado para armazenamento de material de uso em exposições e eventos em
geral. No Pavilhão eram realizados eventos como a FRANCAL, feira do setor
calçadista que foi transferida para São Paulo.
7) Praça da Cultura
Anexa ao Teatro Municipal “José Cyrino Goulart”, a Praça foi
inaugurada em 1985 e tem como maior diferencial diversas obras de arte pintadas
em 26 painéis em seu entorno. Pode ser visitada diariamente em horário comercial.
Não possui programação voltada aos idosos (Figura 5).
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Figura 5 – Praça da Cultura

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.

Ainda entre os espaços que estavam sob a responsabilidade da FEAC
levantou-se que seis eram destinados ao esporte:
8) Conjunto Esportivo “Ângelo Tornatore”
O Conjunto Esportivo situado à Avenida Abrahão Brikman s/n atende a
população residente no bairro Parque Vicente Leporace e imediações. O Conjunto
Esportivo é coberto e formado por uma quadra poliesportiva, vestiário e sanitário
feminino e masculino e uma pequena arquibancada. Na área externa há uma tabela
para jogos de basquete de rua e espaço para realização de pequenos eventos
locais.
Em julho de 2012, o Conjunto Esportivo recebeu pintura nova, no
entanto em dezembro do mesmo ano, quando o local foi fotografado, a área externa
já havia sido vandalizada por pichadores (Figura 6).
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Figura 6 – Conjunto Esportivo “Ângelo Tornatore”

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.

9) Conjunto Esportivo “Odracir Gonçalves”
Este conjunto foi construído utilizando-se o mesmo projeto do Conjunto
Esportivo “Ângelo Tornatore”. Fica no bairro Jardim Aeroporto III à Rua Geraldo
Bassotéli nº 643 atendendo a população residente do referido bairro e seu entorno.
Possui as mesmas instalações internamente, porém sua área externa é gramada,
servindo de estacionamento aos usuários.
No terreno deste Conjunto Esportivo, há uma casa onde reside o
zelador do local, o que talvez tenha contribuído, inibindo a ação de marginais (Figura
7).
Estes dois Conjuntos Esportivos são normalmente utilizados pela
população em geral. Ali ocorrem também alguns jogos que integram eventos
maiores como os Jogos Regionais. No entanto, não foi constatada programações
regulares voltadas para a terceira idade.
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Figura 7 – Conjunto Esportivo “Odracir Gonçalves”

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.

10) Ginásio de Esportes do “Recão”
De acordo com o site oficial da Prefeitura (2012), este espaço está sob
a responsabilidade da FEAC. No entanto, a fundação afirma não ter maiores
informações sobre o mesmo. O Ginásio de Esportes está situado junto ao Tiro de
Guerra de Franca na Avenida Brasil nº684, no bairro Vila Aparecida.
O piso do Ginásio foi parcialmente reformado para receber as disputas
de futebol de salão e handebol dos Jogos Regionais de 2009. Não foi possível
verificar maiores informações. (PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 2009)
11) Estádio Municipal “José Lancha Filho”
O Estádio, localizado na Avenida Lázaro Souza Campos nº 750, no
bairro São José, fica aberto ao público somente quando ocorrem eventos esportivos.
Não realiza atividades com enfoque na terceira idade (Figura 8).
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Figura 8 – Estádio Municipal “José Lancha Filho”

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.

12) Centro Esportivo “Juca Vilhena”
O Centro Esportivo está localizado no Jardim Consolação à Rua
Capitão Zeca de Paula nº 2000 e, de acordo com a Lei 7440/10, é composto pelo
Ginásio de Esportes “Demétrio Soares”, Ginásio de Esportes “Francisco Marconi”,
Campo de Futebol “Tonho Rosa”, Quadra de Esportes “Ângelo Tornatore”, Quadra
de Esportes “Cecim Miguel”, Alojamentos “Wilson Barreiros – Tiqueta” (CÂMARA
MUNICIPAL DE FRANCA, 2010).
Todos os ginásios e quadras possuem marcação poliesportiva no solo,
permitindo seu uso em diversas modalidades. Além disso, o Centro Esportivo possui
10 mesas de alvenaria com tabuleiros pintados, vestiário e banheiro feminino e
masculino, bebedouros, telefones públicos e área de descanso.
No Centro Esportivo estão concentrados os esforços voltados ao
treinamento de esportistas francanos para competição. Neste local treinam equipes
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de várias modalidades, amadores e profissionais de todas as faixas etárias,
incluindo a terceira idade.
Figura 9 – Conjunto Esportivo “Juca Vilhena”

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.

13) Conjunto Poliesportivo “Dr. Hélio Palermo”
Situado à Rua das Pracinhas nº 510, no bairro Residencial Paraíso, a
área que hoje é composta por diversas quadras poliesportivas, pista de ciclismo,
atletismo, piscina coberta, pista de caminhada, equipamentos de ginástica sem
instrução, Museu do Basquete, Ginásio Poliesportivo “Pedro Morilla Fuentes”,
estacionamento, vaga preferencial para idosos e deficientes, playground, sanitários
e bebedouros, teve seu início em 1975 quando ainda era apenas o Ginásio
Poliesportivo de Franca (Figuras 10 à 17).
O horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira das 6:00 às
21:30 horas e aos sábado e domingos das 6:00 às 20:00 horas. O Parque é um dos
poucos atrativos da cidade identificados por placas turísticas nas principais vias
próximas ao local.
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Figura 10 – Ginásio Poliesportivo “Pedro Morilla Fuentes”.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.
Figura 11 – Pista de Caminhada.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.
Figura 12 – Equipamento de Ginástica.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.
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Figura 13 – Estacionamento

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.
Figura 14 – Quadra Poliesportiva.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.
Figura 15 – Playground.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.
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Figura 16 – Bebedouro.

Figura 17 – Estacionamento para Idosos.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.

Percebeu-se que, ao longo dos anos, sua estrutura foi ampliada e uma
das últimas modificações foi a implantação da Praça do Idoso (Figuras 18 e 19).
Figura 18 – Praça do Idoso.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.
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Figura 19 – Placa de orientação – Praça do Idoso

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.

O objetivo da Praça do Idoso é promover a reabilitação motora e o
convívio social, atuando na qualidade de vida dos idosos. Assim sendo, o local
disponibiliza equipamentos projetados especificamente para desenvolver habilidades
como equilíbrio, coordenação, flexibilidade, mobilidade e força.
Cada equipamento está acompanhado por placa instrutiva onde ficam
demonstrados os objetivos do aparelho, modo de utilização e precauções, a fim de
possibilitar o uso independente de auxílio de terceiros. Isso não acontece em
equipamentos como os encontrados disponíveis para a prática de ginástica no
mesmo conjunto esportivo.
Além disso, a Praça fica em uma parte arborizada do Conjunto
Poliesportivo, tem diversos bancos para descanso e na proximidade há bebedouro e
sanitários.
Os equipamentos são divididos e denominados estações, como pode
ser notado a seguir:
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- Estação ergometria: Objetiva melhorar a flexibilidade e a mobilidade
dos membros inferiores.
Figura 20 – Placa de orientação – Estação ergometria.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.
Figura 21 – Estação ergometria.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.

86

- Estação Senta Levanta: Objetiva fortalecer os membros inferiores,
facilitando a locomoção.
Figura 22 – Placa de orientação – Estação senta levanta.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.
Figura 23 – Estação senta levanta.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.
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- Estação rampa-escada: Objetiva melhorar a locomoção.
Figura 24 – Placa de orientação – Estação rampa-escada

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.

Figura 25 – Estação rampa-escada.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.
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- Estação barras paralelas: Objetiva melhorar o equilíbrio.
Figura 26 – Placa de orientação – Estação barras paralelas

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.
Figura 27 – Estação barras paralelas

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.
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- Estação reabilitação: escada para dedos: Objetiva melhorar a
mobilidade do ombro.
Figura 28 – Placa de orientação – Estação reabilitação: escada para dedos.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.
Figura 29 – Estação reabilitação: escada para dedos.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.
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- Estação reabilitação: placa giratória: Objetiva melhorar a mobilidade
do antebraço.
Figura 30 – Placa de orientação – Estação reabilitação: placa giratória.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.
Figura 31 – Estação reabilitação: placa giratória

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.
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Entre todos os espaços averiguados neste estudo, o Conjunto
Poliesportivo “Dr. Hélio Palermo” é o único a apresentar equipamentos realmente
planejados com o intuito de reabilitar e até mesmo prevenir possíveis diminuições de
desempenho físico, podendo inclusive ser utilizado por pessoas de qualquer faixa
etária, fato comumente verificado no local.
É válido ressaltar que a imagem do idoso não deve ser atrelada a uma
imagem sinônimo de incapacidade física, e que a prevenção por meio da ação é a
melhor alternativa.
Existem dois espaços cujo objetivo é proporcionar atividade livre aos
usuários,

que

por

ocasião

da

realização

da

pesquisa

estavam

sob

a

responsabilidade de outras secretarias municipais, como pode ser observado no
Quadro 4.
A Secretaria de Serviços Municipais e Meio Ambiente, além de ser
responsável pela manutenção estrutural de todo espaço público de Franca, era
encarregada da revitalização ocorrida, em meados de 2012, do Parque Ecológico
“Sebastião Alves Branquinho”. Entretanto, a Secretaria não desenvolve políticas
públicas voltadas ao lazer da terceira idade e não tem dados sobre a frequência de
usuários naquele local.
14) Parque Ecológico “Sebastião Alves Branquinho”
O Parque Ecológico fica na Rua Antonio Modenezi s/n, no bairro São
Joaquim, e passou por revitalização com o intuito de preservar as inúmeras espécies
da flora presente no local. Para torná-lo mais atrativo à população foram instalados
brinquedos feitos com pneus coloridos, pista de bicicross, pista de caminhada não
pavimentada e sanitários.
Além da entrada principal existem outros dois pontos de entrada nas
laterais do Parque que ficam permanentemente abertos. A iluminação local é
escassa se concentrando na área da entrada principal e dos brinquedos de pneus. A
vegetação é bastante densa em alguns pontos impedindo a visualização da parte
central do Parque. Não existe qualquer programação de lazer (Figura 32).
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Figura 32 – Parque Ecológico “Sebastião Alves Branquinho”.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.

Por fim, dentre os espaços relacionados no Quadro 4 está o Parque de
Exposições “Fernando Costa”, o qual estava sob os cuidados da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento, que apesar de não possuir dados sobre a frequência
dos usuários ou desenvolver nenhuma política pública de lazer especifica aos
idosos, dá suporte à realização de ações de outras repartições nas dependências do
Parque.
15) Parque de Exposições “Fernando Costa”
O Parque está localizado à Avenida Doutor Flávio Rocha nº500, no
bairro Parque dos Pinhais. Fundado em 1943, possui uma área total de 10 hectares
e tem uma estrutura composta de: um auditório, casa do criador, gramado central
cercado para apresentações equestres, arquibancada, oito baias, restaurantes,
equipamento de ginástica sem instrução, playground, casa do meio ambiente, sala
do empreendedor, área de show, sede da Secretaria do Desenvolvimento, fonte,
local de descanso, bebedouros, sanitários de uso comum e para deficientes (Figura
33).
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Seu horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira das 6:00 às
19:00 horas e sábado e domingo das 6:00 às 18:00 horas. O Parque é normalmente
utilizado pela população para caminhadas, exercícios, contato com a natureza,
passeios e descanso.
Figura 33 – Parque de Exposição “Fernando Costa”

Fonte: Prefeitura Municipal de Franca, 2012.

Sua estrutura permite a realização de eventos de grande porte como a
Expoagro, Expoverde, Hallel, Cavalhadas, entre outros e também a realização de
eventos de menor porte, entre os quais o Café com Música.

5.1.2 Serviços públicos de lazer

Durante as observações in loco também foram levantados os serviços
públicos de lazer ofertados na cidade de Franca. Conforme mencionado
anteriormente, verificou-se a existência de duas programações e cinco convênios
com fundações. Para fins deste estudo considera-se como serviço público o
conjunto de atividades ligadas à administração pública exercida por agentes ou
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entidades, mesmo que particulares, que visam atender as necessidades e promover
o bem-estar da população.
O Quadro 5 demonstra os serviços públicos verificados em Franca,
dividindo por categoria de finalidade e órgão responsável por sua execução, suporte
e/ou fiscalização. Todos os serviços relacionados são voltados especificamente para
o público idoso.
Quadro 5 – Serviços públicos de lazer, finalidade e órgão responsável.

SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAZER
1) Jogos Regionais do Idoso – JORI

FINALIDADE
ESPORTE

2) Café com Música

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL
FEAC – Fundação de
Esporte, Arte e Cultura.

3) CCI* – Lions Sobral
4) CCI – “Nelson de Paula Silveira”

LIVRE

5) CCI – “Rodolfo Vilas Boas”

Secretaria de Ação
Social

6) CCI – Templo Espírita Vicente de Paulo
7) CCI – Voluntárias Sociais de Franca
* CCI – Centro de Convivência do Idoso
Fonte: Elaboração da autora, 2012.

1) Jogos Regionais do Idoso – JORI
Franca é representada por seus competidores em diversos eventos
esportivos, entre os quais, os Jogos Regionais do Idoso – JORI, Organizado pelo
Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP, em parceria
com a Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude e as prefeituras. Na 15ª
edição, em 2011, este evento contou com a participação de 56 delegações e mais
de 3 mil atletas inscritos (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2011).
O objetivo do JORI é estimular o convívio social por meio da prática de
exercícios físicos e, com isso, proporcionar melhora da qualidade de vida dos
idosos. Para isso, 13 modalidades são adaptadas à realidade desta faixa etária:
Bocha, Atletismo (corrida), Buraco, Coreografia (dança), Damas, Dominó, Danças de
Salão, Malha, Truco, Natação, Vôlei Adaptado, Tênis de Mesa e Xadrez. Todos os
idosos, independentes da classificação, recebem medalhas pela participação.
A FEAC incentiva a participação dos idosos francanos disponibilizando
espaços para treinamento, supervisão de educadores físicos profissionais,
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transporte, entre outros. Os treinamentos se concentram no Centro Esportivo “Juca
Vilhena” e no Conjunto Poliesportivo “Dr. Hélio Palermo”.
2) Café com Música
O evento foi criado em 1990, inspirado em apresentações de Chorinho
verificadas em outras localidades. Em 1996, foi adicionado ao evento o café da
manhã, que permanecia na época da realização da pesquisa.
O evento foi idealizado para ocorrer uma vez ao mês, porém, em
virtude de solicitações dos idosos, passou a ocorrer quinzenalmente. Entretanto, a
FEAC justifica que a dificuldade em se conseguir músicos para a apresentação
quinzenal fez com que a programação voltasse a ser mensal.
Figura 34 – Café com Música é realizado no restaurante do Parque de Exposição “Fernando Costa”.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.
Figura 35 – Café com Música – Música ao vivo

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.
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Figura 36 – Café com Música – Café da Manhã.

Figura 37 – Café com Música – Dança na terceira
idade.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.

O Café com Música inicialmente era realizado no auditório do Parque
de Exposições “Fernando Costa”, mas devido ao aumento significativo de
participantes, foi transferido para o restaurante do Parque (Figura 34). Algumas
edições especiais também são realizadas em locais como os CCIs.
A FEAC estima uma média de público que varia entre 300 e 500
participantes por evento, em sua maioria da terceira idade, incluindo neste número
alguns familiares que são trazidos pelos idosos para prestigiar o evento.
Segundo o responsável, o objetivo do evento é o congraçamento entre
os idosos através de uma programação livre de perigos e vícios onde a música
estreita laços de amizade e remete a momentos felizes da vida.
A Secretaria de Ação Social, por sua vez, desenvolve ações que
apesar de não objetivarem a promoção do lazer, utilizam-no como forma de
promover o bem-estar e proporcionar maior qualidade de vida aos cidadãos da
terceira idade.
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Assim, nos últimos três anos, por meio de convênios com fundações
mantenedoras de entidades assistenciais em regime de externato, foram criados
cinco Centros de Convivência do Idoso – CCI.
Os convênios são estabelecidos pelo prazo de um ano e sua
renovação ocorre a partir do resultado da avaliação realizada no segundo semestre
de cada ano, quando são realizadas consultas por parte do órgão gestor a toda a
rede socioassistencial, averiguando questões ligadas à demanda existente e às
conformidades dos serviços prestados por parte das entidades.
Além disso, ao longo do ano, uma equipe da Secretaria acompanha as
ações, verifica a aplicação de recursos, orienta quanto à elaboração do plano de
trabalho verificando se há coerência com a proposta da Política Nacional de
Assistência Social. As ações desenvolvidas nos CCIs seguem as orientações da
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução
nº109/2009.
No ano de 2012 foram firmados mais quatro convênios. A Prefeitura
acreditava ter atendido, no referido período, cerca de 1200 idosos e já existem
planos para a criação de um novo CCI no ano de 2013, direcionado a atender a
população da região oeste.
Os recursos repassados para as entidades são determinados no ano
anterior ao corrente, o valor per capita é estabelecido pela assistência social que
define de que modo será a partilha dos recursos de acordo com a demanda
verificada. Essas informações são passadas ao Conselho Municipal de Assistência
Social para aprovação e deliberação, que resultará em uma lei municipal na qual
ficam registrados os valores que serão recebidos para o ano seguinte. Em 2012, o
valor per capita foi de aproximadamente R$125,00 ao mês.
3) CCI – Lions Sobral
Em 2009 foi realizada parceria com o Lions Clube de Franca que deu
origem ao primeiro centro, o CCI Lions Sobral localizado à Avenida Moacir Vieira
Coelho nº 3320, no bairro Jardim Redentor (Figura 38), onde são atendidos 280
idosos e segundo informações do representante da administração do CCI, existem
outras 170 pessoas em lista de espera. Entre as principais atividades oferecidas
pelo Centro estão palestras sobre saúde, aulas de educação física adaptada,
oficinas de teatro, dança, ioga, informática, flauta, violão, coral, biscuit, bordado,
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pintura, culinária e alfabetização através do EJA – Educação de Jovens e Adultos
(Figuras 39 à 42).
Figura 38 – CCI – Lions Sobral.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.
Figura 39 – CCI – Lions Sobral – Ioga.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.
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Figura 40 – CCI – Lions Sobral – Informática.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.
Figura 41 – CCI – Lions Sobral – Bordado.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.
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Figura 42 – CCI – Lions Sobral – Confraternização do grupo de pintura.

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.

4) CCI – “Nelson de Paula Silveira”
5) CCI – “Rodolfo Vilas Boas”
A parceria da Prefeitura Municipal de Franca com a Fundação Judas
Iscariotes resultou em 2012, na criação de dois centros, CCI “Nelson de Paula
Silveira” que fica na Rua José Marques Garcia nº 395 e atende principalmente a
população da região central da cidade; e o CCI “Rodolfo Vilas Boas” situado na Rua
Arnold Faria Junqueira nº 1350, no bairro Jardim Paulistano que atende
exclusivamente a população residente na região leste de Franca (Figura 43).
De acordo com a administração destes CCIs, as atividades realizadas
em ambos os centros são: pilates, ioga, pintura, dança de salão, dança circular,
teatro, coral, informática, oficinas de tear, mdf, fios e memória. Além disso, devido a
algumas diferenças nas características do público atendido, no CCI da região central
da cidade são oferecidos cursos de francês e botânica, enquanto no CCI da região
leste são oferecidos cursos de alfabetização por meio do EJA.
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Figura 43 – CCI – “Nelson de Paula Silveira”

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.

6) CCI – Templo Espírita Vicente de Paulo
Através do convênio com o Templo Espírita Vicente de Paulo foi criado
o CCI do Jardim Aeroporto III. Localizado na Rua Alely Antunes Paula nº 1844,
Centro que atende aos idosos residentes na região sul da cidade e tem capacidade
para 100 pessoas. Entre as atividades principais estão: vôlei, ginástica e dança,
bordado, culinária, pintura em tecido, alfabetização (EJA), pintura em madeira, além
de projetos que envolvem passeios, exibição de filmes, organização de bingos,
festas, entre outros.
7) CCI – Voluntárias Sociais de Franca
A região central conta ainda com mais um CCI que surgiu em virtude
da parceria firmada entre a Prefeitura e a fundação Voluntárias Sociais de Franca VOSF. Localizado na região central da cidade à Rua Ouvidor Freire nº 2553, o
Centro de Convivência oferece atividades como dança, pintura, crochê, artesanato,
ginástica, alfabetização (EJA), entre outras (Figura 44).
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Figura 44 – CCI – Voluntárias Sociais de Franca

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012.

A partir deste levantamento dos espaços e serviços públicos de lazer
existentes na cidade de Franca, verificou-se que, na época da pesquisa, em três
espaços eram realizadas programações especificamente voltadas à terceira idade:
Conjunto Esportivo “Juca Vilhena”, Parque de Exposição “Fernando Costa” e
Conjunto Poliesportivo “Dr. Hélio Palermo”. Com relação à oferta de estrutura física
adaptada à população idosa, foi levantado que um espaço, o Conjunto Poliesportivo
“Dr. Hélio Palermo”, possuía equipamentos projetados para esse público
especificamente.
Foi verificada a existência de sete serviços públicos de lazer
destinados à terceira idade, sendo duas programações: Jogos Regionais do Idoso –
JORI e Café com Música; e cinco convênios com entidades assistenciais em regime
de externato para criação de Centros de Convivência do Idoso: CCI – Lions Sobral,
CCI – “Nelson de Paula Silveira”, CCI – “Rodolfo Vilas Boas”, CCI – Templo Espírita
Vicente de Paulo e CCI – Voluntárias Sociais de Franca
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5.2 A VIVÊNCIA DO LAZER EM FRANCA

Os dados coletados através de entrevistas com os participantes foram
analisados considerando os “núcleos de sentido”, a partir dos quais foram emergindo
as categorias de análise. As entrevistas foram avaliadas por meio de análise
qualitativa, que permitiu conhecer percepções, pensamentos e sentimentos dos
participantes da pesquisa.

5.2.1 O perfil dos participantes

Foi elaborado o perfil dos participantes, averiguando características
que interferem nas escolhas e aspectos relacionados ao lazer. Como forma de
preservar a identidade dos mesmos foram atribuídos nomes fictícios a cada um,
escolhidos por eles.
Cada

participante

foi

caracterizado

separadamente,

conforme

apresentado a seguir.
SÔNIA
PERFIL

LAZER

Idade: 70 anos.

Atividade:

Estado Marital: Viúva.

- Dança

Escolaridade: Primário completo.

Conhece:

Situação funcional: Pensionista.

- Teatro Municipal “José Cyrino Goulart”; -

Rendimento pessoal: 1 a 5 salários.

Poliesportivo “Dr. Helio Palermo”;

Residência: Bairro Ângela Rosa, casa própria.

- Estádio Municipal “José Lancha Filho”; - Café
com Música;
- Jogos da Terceira Idade;
- CCI “Nelson de Paula Silveira”.
Frequenta:
- Café com Música.

Sra. Sônia foi contatada durante o evento Café com Música, após
indicação de um membro da Prefeitura de Franca organizador desse serviço de
lazer. A entrevista foi realizada posteriormente em sua residência.
A participante é pensionista, viúva e morava com a filha, o genro e o
neto. Apesar de dividirem o mesmo endereço, suas casas foram construídas
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separadas uma da outra. Essa configuração, ao mesmo tempo em que dividia,
tornando as despesas independentes, reunia, possibilitando que a participante
auxiliasse na criação do neto.
Sra. Sônia relatou que sempre praticou algum tipo de atividade de
lazer. Quando o esposo ainda era vivo, essas atividades eram realizadas em sua
companhia, na maior parte das vezes. Naquela mesma época, por intermédio de sua
irmã, tomou conhecimento da existência do evento Café com Música, mas não
chegou a frequentar, pois o marido não gostava.
Após o falecimento do cônjuge, passou por um período mais recluso e
triste, comportamento natural devido à perda de um ente querido. Cerca de dois
anos após a perda, a participante passou a frequentar o evento Café com Música na
companhia de sua nora e de uma neta, com quem ia de carro até o local. Há cerca
de um ano, por convite de uma amiga, foi a um baile realizado no Clube da Velha
Guarda, onde tomou conhecimento de uma escola de dança, a qual frequentava
semanalmente também com sua nora e neta.
GABRIEL
PERFIL

LAZER

Idade: 73 anos.

Atividade:

Estado marital: Viúvo.

- Dança.

Escolaridade: Primário completo.

Conhece:

Situação funcional: Aposentado e trabalha como

- Museu Histórico Municipal “José Chiachiri”;

vendedor autônomo.

- Conjunto Esportivo “Ângelo Tornatore”;

Rendimento pessoal: 1 a 5 salários.

- Conjunto Esportivo “Champagnat”;

Residência: Bairro Chico Júlio, casa alugada.

- Poliesportivo “Dr. Helio Palermo”;
- Estádio Municipal “José Lancha Filho”;
- Café com Música;
- CCI “Nelson de Paula Silveira”.
Frequenta:
- Café com Música.

Sr. Gabriel, assim como a Sra. Sônia, foi contatado durante o evento
após indicação de um membro da Prefeitura de Franca organizador desse serviço
de lazer. Sua entrevista, no entanto, foi realizada posteriormente no Parque de
Exposições Fernando Costa.
O participante é viúvo do primeiro casamento e na época da pesquisa
vivia com uma companheira com quem pretendia se casar em breve, como forma de

105

assegurar futuros proventos à mesma, uma vez que sua companheira não possuía
rendimentos.
Sr. Gabriel era adepto da dança como forma de lazer há pelo menos 20
anos. A princípio, o participante freqüentava sozinho os bailes no clube Contramão,
pois sua falecida esposa por um problema de coluna não podia acompanhá-lo. Mais
tarde, em um baile neste mesmo clube, Sr. Gabriel conheceu sua atual
companheira, com quem passou a frequentar tanto os bailes quanto o evento Café
com Música.
No período do estudo, o casal dançava apenas no evento Café com
Música, que por ocorrer somente uma vez ao mês, gerava alguma insatisfação ao
Sr. Gabriel que gostaria que o evento fosse mais frequente. O participante informou
que vai a pé ou de ônibus ao local do evento.
MARIA
PERFIL

LAZER

Idade: 75 anos.

Atividade:

Estado marital: Viúva.

- Caminhada;

Escolaridade: Primário completo.

- Ginástica;

Situação funcional: Aposentada.

- Pilates.

Rendimento pessoal: 1 a 5 salários.

Conhece:

Residência: Bairro Vila Monteiro, casa própria.

- CCI “Nelson de Paula Silveira”.
Frequenta:
- CCI “Nelson de Paula Silveira”.

Sra. Maria foi contatada no intervalo de suas atividades no CCI “Nelson
de Paula Silveira”, por indicação da administradora do local, e entrevistada
posteriormente no intervalo de suas atividades.
A participante é aposentada, viúva e morava com as duas filhas e um
neto. Seu rendimento era o único provento da família.
Sra. Maria relatou que há 30 anos teve um problema de saúde que
afetava sua mobilidade. Segundo o diagnóstico médico ela dificilmente voltaria a
andar, mas exercícios e medicamentos poderiam ajudar. Frente a este quadro, a
Sra. Maria decidiu que faria de tudo para voltar a andar e passou a ter as atividades
físicas como seu tratamento diário. Assim que sua recuperação permitiu, a
participante começou a praticar ginástica com amigas e foi através delas que tomou
conhecimento do CCI próximo a sua região de residência.
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Além da ginástica, Sra. Maria fazia aulas de pilates. Ia sozinha ao CCI,
a pé, aproveitando para fazer sua caminhada diária.
ESMERALDA
PERFIL

LAZER

Idade: 60 anos.

Atividades:

Estado marital: Casada.

- Natação;

Escolaridade: Superior completo.

- Pilates;

Situação funcional: Aposentada.

- Ioga;

Rendimento pessoal: 1 a 5 salários.

- Caminhada.

Residência: Bairro Vila Nicácio, casa própria.

Conhece:
- Museu Histórico Municipal “José Chiachiri”;
- Teatro Municipal “José Cyrino Goulart”;
- Poliesportivo “Dr. Helio Palermo”;
- CCI “Nelson de Paula Silveira”.
Frequenta:
- CCI “Nelson de Paula Silveira”.

Sra. Esmeralda também foi contatada e entrevistada no intervalo de
suas atividades no CCI “Nelson de Paula Silveira”, por indicação da administradora
do local.
A participante era casada, aposentada, tinha filhos, mas morava
apenas com o esposo que também contribuía para os proventos da família.
Segundo relatou, a Sra. Esmeralda sempre foi muito ativa, praticando
diferentes modalidades de atividades físicas ao longo da vida. Quando seus filhos se
tornaram adultos e mudaram para outras cidades, foi nessas atividades que a
participante buscou meios de amenizar a saudade.
Como usuária do CCI “Nelson de Paula Silveira”, a Sra. Esmeralda
praticava pilates e ioga duas vezes na semana, indo a esse local a pé. Os outros
dois dias da semana eram dedicados à natação ou hidroginástica, em uma escola
particular para onde ela ia de carro. Além disso, a participante caminhava
diariamente.
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MATEUS
PERFIL

LAZER

Idade: 64 anos.

Atividade:

Estado marital: Solteiro.

-Caminhada;

Escolaridade: Primário completo.

- Dança;

Situação funcional: Aposentado.

- Vôlei;

Rendimento pessoal: 1 a 5 salários.

- Ginástica;

Residência:

Bairro

Santa

Teresinha,

casa

alugada.

- Jogos de cartas;
- Palestras.
Conhece:
- Museu Histórico Municipal “José Chiachiri”;
- Teatro Municipal “José Cyrino Goulart”;
- Teatro de Bolso;
- Conjunto Esportivo “Ângelo Tornatore”;
- Conjunto Esportivo “Champagnat”;
- Poliesportivo “Dr. Helio Palermo”;
- Estádio Municipal “José Lancha Filho”;
- Café com Música;
- Jogos da Terceira Idade;
- CCI “Nelson de Paula Silveira”;
- CCI “Lions Sobral”.
Frequenta:
- CCI “Lions Sobral”.

Sr. Mateus foi entrevistado no intervalo de suas atividades no CCI
“Lions Sobral”, por indicação da assistente social do local.
Sr. Mateus é aposentado, solteiro, morava sozinho e não possuía
dependentes.
Apesar de se mostrar uma pessoa bastante ativa, durante certo tempo
não pode se dedicar ao lazer como gostaria devido ao estado de saúde de sua mãe.
O futebol era uma das poucas atividades praticadas por ele, pois sua mãe dependia
de cuidados em tempo praticamente integral. Essa sobrecarga de responsabilidade
também o adoeceu, forçando a internação de sua mãe em uma clinica, onde passou
os últimos momentos de sua vida. Apesar da responsabilidade, a ausência da mãe o
fragilizou ainda mais, levando o participante a morar na rua em busca de companhia.
Após um curto período, mas bastante conturbado, Sr. Mateus
encontrou na atividade social uma saída e passou a cuidar de enfermos e idosos em
um asilo até a data de sua aposentadoria.

108

A partir de então, o participante passou a se dedicar a realização de
seus anseios e descobriu no CCI um local para liberar toda sua energia. Suas
atividades eram diárias e todas realizadas naquele local. Caminhada, vôlei, dança,
ginástica, jogos de cartas e palestras faziam parte de seu lazer no momento da
entrevista, mas ele já havia se dedicado em outras ocasiões ao teatro, informática e
a capoeira. Ele ia sozinho e a pé até o CCI, onde encontrava seus amigos.
VITÓRIA
PERFIL

LAZER

Idade: 72 anos

Atividade:

Estado marital: Viúva.

- Artesanato;

Escolaridade: Primário completo.

- Pintura;

Situação funcional: Aposentada.

- Leitura;

Rendimento pessoal: 1 a 5 salários.

- Bordado.

Residência: Bairro Jardim São Francisco, casa

Conhece:

própria.

- Teatro Municipal “José Cyrino Goulart”;
- Café com Música;
- CCI “Nelson de Paula Silveira”;
- CCI “Lions Sobral”.
Frequenta:
- CCI “Lions Sobral”.

A Sra. Vitória também foi entrevistada durante o intervalo de suas
atividades no CCI “Lions Sobral”, por indicação da assistente social do local.
A aposentada passou a morar sozinha depois do falecimento de seu
primeiro marido e segundo seu relato, não achava que iria encontrar outra pessoa
com quem compartilhar a vida. No entanto, já havia dois anos, estava namorando
outro usuário do CCI, os dois se conheceram em uma das viagens promovidas pela
fundação.
A Sra. Vitória relatou que antes não tinha oportunidade de praticar
qualquer atividade de lazer. No entanto, depois que conheceu o CCI praticamente
não ficava mais em casa e achava o período de férias do local o pior momento do
ano. Ela se dedicava ao artesanato, pintura, dança e leitura; e para o ano de 2013
pretendia se inscrever também nas aulas de bordado e tai chi chuan. Apesar de
todas as atividades, a Sra. Vitória ia ao CCI apenas três vezes na semana, sempre
sozinha e de ônibus.
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MOACIR
PERFIL

LAZER

Idade: 75 anos.

Atividade:

Estado marital: Viúvo.

- Caminhada;

Escolaridade: Ginásio completo.

- Informática;

Situação funcional: Aposentado.

- Pintura;

Rendimento pessoal: 1 a 5 salários.

- Ginástica;

Residência: Bairro Santa Adélia, casa própria.

- Vôlei;
- Desenho artístico;
- Jogos de cartas;
- Dominó.
Conhece:
- Museu Histórico Municipal “José Chiachiri”;
- Teatro Municipal “José Cyrino Goulart”;
- Poliesportivo “Dr. Helio Palermo”;
- Estádio Municipal “José Lancha Filho”;
- Café com Música;
- Jogos da Terceira Idade;
- CCI “Lions Sobral”.
Frequenta:
- CCI “Lions Sobral”.

Da mesma forma, o Sr. Moacir foi contatado e entrevistado, no
intervalo de suas atividades no CCI “Lions Sobral”, por indicação da assistente social
do local.
O participante é aposentado pelo Instituto Nacional de Seguridade
Social – INSS e por uma empresa de seguridade privada; ficou viúvo há quase três
anos e morava com a filha e o genro que também trabalhava. Neste caso, as
despesas da casa eram separadas.
Quando sua esposa era viva, o casal costumava frequentar o evento
Café com Música, porém a morte da companheira trouxe muita tristeza à sua vida e
ele demonstrava que o ocorrido ainda o deixava muito abalado.
Consciente da situação em que o entrevistado se encontrava, seu
irmão resolveu apresentar o CCI ao Sr. Moacir e o local passou a fazer parte de sua
vida diária onde fazia caminhada, informática, pintura, desenho artístico, vôlei,
ginástica e jogava cartas e dominó. A filha o levava até o local de carro ou ele ia a
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pé mesmo. Segundo relatou, mesmo quando não fazia alguma atividade gostava de
ir ao CCI só para ficar em companhia das pessoas de lá.
Os gestores municipais não foram caracterizados do mesmo modo que
os idosos e foi atribuída denominação alfabética para preservar suas identidades
como se pode observar no Quadro 6.
Quadro 6 – Gestores públicos entrevistados.

INSTITUIÇÃO

QUANTIDADE DENOMINAÇÃO

Prefeitura Municipal de Franca

2

Participante A
Participante B

Centro de Convivência dos Idosos – CCI

2

Participante C
Participante D

Conselho Municipal da Terceira Idade – COMUT

1

Participante E

Fonte: Elaboração da autora, 2012.

5.2.2 As categorias de análise.

Este item tem o propósito de apresentar as discussões sobre o
desenvolvimento humano e social do idoso e o lazer, tendo como referencia a
palavra de idosos e gestores municipais.
A partir da analise das entrevistas foram construídas duas categorias
de analise, desdobradas em subcategorias, a saber:

SER IDOSO
- O idoso na visão do outro
- O sentir-se idoso
LAZER NA TERCEIRA IDADE
- O sentido do lazer para os idosos
- As possibilidades de inserção e participação social

5.2.2.1 Ser idoso

Buscou-se

identificar

os

participantes, tanto idosos como gestores.

significados

de

ser

idoso

para

os
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- O idoso na visão do outro
De um modo geral estão muito presentes no cotidiano, afirmações que
refletem um estereótipo negativo da velhice.
Santos e Almeida (2002) mostram essa realidade em sua pesquisa:
A velhice saudável é entendida como uma exceção à regra que dependeria
dos mecanismos psicológicos individuais. A idade, nesse sentido, termina
por restringir o espaço social do sujeito, na medida em que ela traz,
“naturalmente”, a incapacidade e a inutilidade. Tais idéias parecem guiar e
justificar as práticas de exclusão com relação aos idosos, seja pela
infantilização, o que se traduz por práticas de superproteção, seja pelo
descrédito de suas opiniões, suas idéias e seus sentimentos, traduzido pelo
isolamento do sujeito (SANTOS e ALMEIDA, 2000 p.224)

Os autores continuam:
[...] em um movimento justificado como de proteção ao idoso, aos poucos,
sua autonomia vai sendo retirada em pequenas tarefas do cotidiano – uma
vez que ele é supostamente doente – em direção a uma “inutilidade
concreta”. Pequenas tarefas e atividades como sair sozinho, cuidar da casa,
tomar sua própria medicação são cercadas de “cuidados” e “proteção” pelos
adultos, justificados pela suposta dependência física ou mental, o que, de
certa forma, exclui o idoso de um maior engajamento familiar e social
(SANTOS e ALMEIDA, 2000 p.224 e 227).

Em estudo anterior, Santos, Almeida e Trindade (2000) afirmam que
“as representações sociais regulam as práticas sociais dos sujeitos, porém, ao
mesmo tempo, elas emergem das diferentes práticas sociais, da diversidade das
práticas do cotidiano”. A partir dessas colocações, pode-se inferir que as percepções
dos gestores municipais de Franca podem influenciar a formulação de políticas
públicas e, não havendo a participação social nesse processo formulatório, pode não
se alcançar os objetivos propostos.
Nas falas dos idosos entrevistados foi revelada a percepção desta
visão negativa.
Terceira idade, eu acho assim dá impressão de que aposentou que não faz
mais nada, eu acho que não é por ai não. (Esmeralda)
Olha! As pessoas tratam a gente com pouco de afastamento, acha que a
gente é louca. A gente fala coisa certa por que a gente já passou por muita
coisa, não é? Então, quando a gente vai falar a verdade, eles começam a rir
da cara da gente. (Vitória)
[...] o idoso ele não morreu não, filha. Por que tem muitas pessoas que
olham para o idoso e acha que já acabou, não é? Não acabou não. O idoso
ele pode mostrar para os jovens de hoje o que é uma vida, entendeu? Você
dar um exemplo para os jovens de hoje fazendo para ele ver [...] O idoso ele
pode viver, por exemplo, eu agora posso viver mais 30 anos. E muito mais,
entendeu? (Risos) Então, eu não posso fazer muita coisa? Posso! (Mateus)
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Esses relatos vão ao encontro do pensamento de Ferrigno (1989) e
Bosi (1994) apresentado no capítulo 2 deste estudo, sobre o distanciamento
proporcionado pela sociedade, provocando o envelhecimento social que resulta no
isolamento do idoso.
No mesmo sentido, os gestores municipais, em especial os mais
jovens, destacaram referência às questões de saúde na velhice e às dificuldades de
relacionamento no âmbito familiar.
[...] a gente trabalha essa questão. Por que vai chegar uma hora que esse
idoso vai deixar de ser independente. Então, é a nossa preocupação com o
depois também. Então, como é que vai ser? A gente tenta sensibilizar a
família para não chegar ao ponto de ter que internar esse idoso, para estar
no meio familiar mesmo [...] (Participante C).
Muitas vezes as famílias não entendem os problemas que o idoso está
passando, as limitações, as dificuldades, as incoerências que vem com a
terceira idade, as doenças senis (Participante D).

No entanto, como foi mencionado por Santos, Almeida e Trindade
(2000), a representação social também é fruto das práticas sociais. Dessa forma,
mudanças de comportamento podem levar a uma alteração na representação social.
E segundo relatos dos gestores municipais, parte dos idosos ainda é influenciada
por essa visão social, o que também reflete em seus comportamentos. Entretanto,
os gestores afirmam perceber mudança nas práticas sociais de outra parcela de
idosos, principalmente no que concerne ao lazer.
Os participantes evidenciaram estes pontos de vista, como pode ser
observado a seguir.
[...] existem alguns idosos que são mais passivos, principalmente os mais
velhos, mas também há uma movimentação por uma parcela da população
idosa que vê no lazer um direito e busca pelo mesmo. (Participante B)
Eu ainda vejo um grupo (de idosos), não muito grande que ainda está se
orientando por esses valores mais limitados e mais fechados em termos de
dar maior liberdade para o ser humano desenvolver e buscar aquilo que ele
sente que vai lhe trazer bem estar. Por outro lado, felizmente, está sendo
significativo o percentual de pessoas que estão envelhecendo já com outra
visão desse mundo, dessa forma de conduzir a sua vida, numa
tranquilidade de consciência e de valores diferentes desse outro grupo.
(Participante E)

Os gestores atribuíram essa mudança de comportamento às questões
ligadas ao contexto histórico cultural em que está inserida esta nova geração de
idosos que vem surgindo. Alguns enfatizaram os aspectos relacionados ao maior
grau de instrução em relação às gerações anteriores. Além disso, deve-se lembrar
de que os indivíduos que hoje tem entre 30 e 59 anos, são filhos ou netos de um
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período de grandes avanços no que concerne aos direitos sociais, como verificado
no capítulo um. São, assim, frutos de momentos históricos de maior abertura e
liberdade do que a geração anterior.
Essas mudanças dependem também das potencialidades internas de
cada pessoa, que possibilitam enxergar suas condições de maneira singular,
possibilitando chegar ao último estágio de vida com prevalência do elemento
sintônico que leva à sabedoria, evitando o desespero.
Neri (1993, p. 56) ressalta que “os papéis de pai, idoso, avô, velho
amigo, consultor, conselheiro e “mentor”, fornecem ao idoso as oportunidades
sociais

essenciais

para

experimentar

grande

“geratividade”

[essencial

ao

desenvolvimento da idade adulta, período anterior à velhice] nas relações cotidianas,
com pessoas de todas as idades”.

- O sentir-se idoso
De modo geral, os participantes apresentaram uma imagem positiva de
seu atual momento de vida. Entretanto, a percepção da vida é variada.
Para alguns houve mudança como ter mais tempo para si como a
diminuição dos considerados excessos de obrigações, deixando-os livres para
fazerem aquilo que tinham vontade, enriquecendo suas vidas como ressaltou
(Salgado, 1989, p.7) ao dizer que “condições ideais dessa vivência socialmente
produtiva do tempo livre, transformando o tempo de sua existência para o
enriquecimento de sua vida, diferente da maneira vivencial anterior”.
A terceira idade pra mim é a melhor fase que eu estou passando. Por que
antes eu tive muitas responsabilidades. Então, eu não tinha tempo para eu
praticar o que eu gosto. Então, eu estou vivendo uma vida boa na terceira
idade. Tenho saúde, pratico tudo que é saudável. (Mateus)

A mudança no sentido de vida também é percebida como resposta à
prática de um novo ato como enfatizou Frankl (1997, p.100).
[...] o sentido da vida sempre se modifica, mas jamais deixa de existir. De
acordo com a logoterapia, podemos descobrir este sentido na vida de três
diferentes formas: 1. criando um trabalho ou praticando um ato; 2.
experimentando algo ou encontrando alguém; 3. pela atitude que tomamos
em relação ao sofrimento inevitável [...].

Algumas falas reforçam esse ponto de vista, como a apresentada a
seguir.
Ah é boa! Gostosa. Melhor do que antes [...] A gente não tinha atividade
nenhuma quando era mais nova, agora tem tudo, não é? Tenho mais tempo
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para mim, tempo de ficar em casa não, tempo de andar. Fazer minhas
atividades. Eu sou muito pontual nas minhas atividades. (Vitória)

Ainda há relatos que demonstram a percepção do passar do tempo
com a mudança tanto na forma de tratamento, no crescimento dos filhos que vão
embora ou na perda do cônjuge.
Ah! Para mim não é uma nova vida não. Continua. Eu aposentei, já faz 8
anos, e eu sempre procurei fazer alguma coisa. Para mim não mudou nada,
por que eu sempre fui muito ativa, sempre participei de muita coisa. Eu sou
muito elétrica, então eu gosto de participar. Eu meço a idade quando os
outros me chamam de senhora, aí sim. Para mim, é que os filhos vão
embora, cada um cuidar da sua vida. E eu continuo minha vida em casa,
meu marido, meu lazer, entendeu? (Esmeralda)
Eu me sinto muito bem viu. Tanto é que eu nem percebo que eu to na
terceira idade. Eu faço tudo que eu posso. Eu me sinto otimamente bem.
Apesar de a minha esposa ter falecido, independente (disso) eu me sinto
muito bem, graças a Deus. Otimamente bem. (Moacir)
Graças a Deus, hoje é como foi sempre. Toda vida foi, mas é ótima. (risada)
E toda vida foi, por que eu tive um marido de ouro, meus filhos, graças a
Deus, cinco filhos muito bom. Eu nunca tive problema. E hoje também. Hoje
meus filhos são muito bom, não é? Eu tenho minha casa, sabe? [...] Olha
vou te falar, eu pra mim a terceira idade, eu nunca importei com isso não,
por que eu acho que meu espírito não é de terceira idade. Eu gosto de
brincar, eu gosto de dançar [...] Então eu não senti não. (risada) foi
tranquilo. A única coisa que eu acho é que depois que eu fiquei viúva, então
fiquei mais (cara de triste) [...] sabe? Por que meu marido era muito bom.
Você vê não é brincadeira, mas depois passa também. O que se vai fazer?
(Sônia)

Esse sentimento de perda também é relatado por Frankl (1997) como
capaz de modificar o sentido da vida. Entretanto, apesar do sofrimento e da tristeza,
o sentido de vida não precisa necessariamente se modificar de modo negativo.
Conforme se verificou em Erikson (1998), quando as crises
psicossociais são bem resolvidas ao longo do ciclo de vida, reforçam-se forças como
esperança, propósito, amor, fé e outras que contribuem para a força básica da fase
da velhice, a sabedoria. Além disso, pode-se afirmar que com um fator comunal
positivo representado, por exemplo, pelo lazer, existem maiores chances de um
desenvolvimento humano saudável.
Por outro lado, foi apontado um sentimento de insegurança devido a
violência urbana tão presente na realidade atual.
Bom, a vida não está fácil hoje, não é? Hoje o cidadão, a cidadã tem que
andar preocupada, por que está muito perigosa a vida. Hoje para a gente
sair de casa tem que ter uma casa muito segura. O cidadão brasileiro anda
mais preso do que os bandidos. Mudou tudo a vida. Antigamente parece
que podia ter mais confiança no ser humano, não é? (Gabriel)
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A análise permitiu inferir que apesar da imagem predominantemente
negativa que se tem da velhice, essa fase também é repleta de significados
positivos, possibilitando vivências enriquecedoras. Através da verificação dos perfis
dos participantes notou-se ainda que aqueles que tinham maior freqüência e
engajamento em suas atividades de lazer apresentavam maior entusiasmo e energia
de viver.

5.2.2.2 Lazer na terceira idade

A análise dessa categoria trouxe a compreensão dos efeitos do lazer
na vida dos idosos, contemplando a dimensão humana na sua complexidade.
- O sentido do lazer para os idosos
Através das falas foi possível notar diferentes significados do lazer para
os participantes. Os relatos vão ao encontro do verificado por Lima e Coelho (2011,
p.18) que realizaram uma pesquisa que possibilitou concluir que “a construção de
uma boa velhice necessita de ambiente acolhedor que auxilie o idoso no processo
de revisão de vida, enfrentamento de limitações e na elaboração de projetos”.
Para os idosos que passaram por alguma forma de separação de
pessoas queridas, o lazer foi apresentado como uma forma de amenizar a dor.
Aqui foi a minha salvação. O que me aliviou a morte da minha esposa foi o
CCI, Centro Comunitário dos Idosos, hoje eu me sinto muito bem. (Moacir)
Ah me ajudou! Nossa, estou muito melhor! Por que eu ficava muito em
casa, por que eu nunca fui muito de sair. Eu tava sempre em casa, então,
para mim foi muito melhor. Olha, quando eu estou dançando, estou nesse
lugar, para mim é uma beleza, sabe? Parece que você foge um pouco [...] E
estando lá parece que você esquece, está tocando música. (Sônia)
O que é importante que eu vejo nesse grupo são as amizades, a
participação com outras pessoas para a gente não ficar sozinho, por
exemplo, se eu ficar focada em saudade dos filhos [...] Eles têm que
trabalhar. Tem que levar a vida. Eu não posso ficar dependente deles, eles
nem moram aqui. Entendeu? Isso é importante, você conversa com um,
conversa com outro. (Esmeralda)
Assim, não é por que morreu que acabou. Tem que sempre lembrar, sentir
aquela companheira. A gente nunca esquece o passado. Mas a gente
procura se distrair, não é? E viver a vida. (Gabriel)

O sentimento de renovação proporcionado pelo lazer também foi
percebido por Gazeta (2006, p.127) que afirmou que:
Tanto ir a Aparecida do Norte quanto a Europa são atividades de lazer que
se encontram na vida dessas mulheres [...] resguardadas as dores, as
entrevistadas com maior ou menor tempo, passaram a fazer suas escolhas,
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saindo da condição em que se colocaram após a morte do marido, iniciando
um movimento de renovação.

O lazer também representa a manutenção de uma condição de vida
mais saudável e uma “volta” à juventude. Essa afirmação foi verificada no estudo
realizado por Araújo, Coutinho e Carvalho (2005) em que os idosos apontaram a
prática de atividades físicas como fundamental para um envelhecimento saudável
tanto no aspecto físico quanto mental, pois possibilita a coesão e identificação grupal
amenizando a solidão.
As oportunidades de lazer, em especial os centros de convivência,
trazem aos participantes sentimentos de valorização do idoso e “nessa obra de
reabilitação é que o movimento ocupa um lugar importante, ainda que não exclusivo,
entre outras atividades também importantes” (LORDA e SANCHEZ, 2004, p.36).
[...] é muito bom, isso aqui ajuda muito na saúde da gente [...] Eu largo tudo
em casa para fazer esse lazer (risada), por que se eu não fizer eu entrevo
de novo, então eu largo tudo e vou fazer meu lazer [...] Eu tava entrevada. E
comecei de teimosa que eu sou, porque a gente não se entrega a toa não.
Então, eu fui pelejando, faz uma coisa, faz outra. Eu não ficava só com os
remédios e médicos, tudo o que os outros me ensinava para fazer em casa,
eu fazia. E graças a Deus estou andando até hoje, faz 30 anos. (Maria)
[...] eu passo a ser jovem por estar fazendo uma coisa que era de criança,
que eu to fazendo agora, entendeu? Então você não se sente de falar idoso,
velho. Não tem nada disso. Velho é a cabeça! Se você puser na cabeça que
é velho [...] Então o que eu sinto aqui é isso. (Mateus)

No estudo realizado por Habib (2001, p. 102), os idosos indicaram que
“a avaliação da qualidade de vida na velhice, implica na adoção de múltiplos critérios
de natureza tanto biológica, como psicológica e sociocultural. [...] Uma grande
parcela dos participantes entrevistados registra que a saúde biológica é um dos mais
poderosos preditores do bem-estar na velhice. Outros relacionam a qualidade de
vida com condição financeira, com a aceitação das mudanças e com lazer e
diversão”.
A possibilidade de uma nova condição de tempo livre na terceira idade
foi apontada em um depoimento como um momento de autodescoberta. Esta nova
condição de tempo livre foi abordada por Salgado (1989) e enfatizado neste estudo
no capitulo dois.
A terceira idade me libertou. Eu sou livre agora, não tem mais nada, nem
ninguém para me preocupar, que eu tenho que fazer isso ou aquilo. Libertou
[...] Estou me descobrindo. Por que você vai tirando aquilo que sabia que
você podia fazer, mas não dava tempo por causa das obrigações. E na
terceira idade você pode [...] E eu acho que eu tenho talento, o que eu faço
tudo agrada, agora eu não sei, entendeu? (Mateus)
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A importância de um ambiente de lazer saudável também foi
mencionada pelos participantes.
Ai! Lazer é muito bom menina. Nossa senhora! Virgem! Agora vai entrar de
férias, eu estava falando para elas, é tão ruim. Ficar em casa sem ter o que
fazer saber que a gente vinha pra cá, não é? É ruim demais. Aqui (no CCI)
é gostoso demais. Aqui é a segunda casa da gente, menina. O povo é muito
bom. Quem falar que aqui não é (bom) [...] Mente! Por que olha! Eu gosto
demais daqui. Eu acho que todo mundo fala a mesma coisa. Por que eles
atendem a gente muito bem, são tudo um pessoal muito bacana mesmo,
não tem o que reclamar. (Vitória)

Ao afirmar que o local de lazer representa para ela “a segunda casa”, a
participante demonstra a importância deste ambiente para sua vida. Araújo,
Coutinho e Carvalho (2005, p. 129) também verificaram isto no estudo que
realizaram ao afirmar que:
Os dados obtidos revelaram a importância constitucional que os grupos de
convivência têm para essa população, caracterizando-se como espaços por
excelência, onde as práticas sociais desenvolvidas contribuem para que os
idosos exerçam seu papel de cidadãos, sendo um local onde eles utilizam
suas potencialidades, onde há sempre alguém que os escute, propiciando a
efetivação de laços de amizade e momentos de lazer, contribuindo,
também, para o restabelecimento da auto-imagem positiva.

Todos os depoimentos são consensuais quanto ao fato de o lazer
proporcionar maior aproximação entre as pessoas. A amizade é um ganho
expressado por praticamente todos.
[...] tem muitas coisas que vieram do lazer que a gente ficou conhecendo,
bons amigos, bons colegas e a gente continua assim unidos pela atividade.
(Maria)
Olha! Amigo eu tenho demais. Inimigo, graças a Deus, eu não tenho
nenhum. Então assim, ganhei amigo na aula de dança, no baile, na natação
quando eu fazia. Tudo eu ganhei amigo. (Sônia)
Eu acho que a sociabilidade, porque ai a pessoa tem mais contato com
outras pessoas, porque tem pessoa que tem tendência a ter depressão não
é? Então é um meio dela focar em outras coisas. Não ficar só pensando
nela. (Esmeralda)
O pessoal é tudo amigo. Aqui não tem pessoas que possam prejudicar
alguém. Aqui é tudo amigo. Inclusive todos os chefes daqui são tudo amigo
da gente. Sem problema nenhum. (Moacir)
Ah! Tem muita amizade aqui. Eu gosto, eu adoro aqui. Virgem Maria! [...]
Trouxe tudo de bom. Não posso falar essa aqui é coisa ruim, aquilo não é.
Tudo de bom ele trouxe pra mim. Tudo, tudo, tudo. Graças a Deus. As
amizades, as pessoas são muito boas. Muitos amigos aqui são legais para
caramba. (Vitória)
A gente se sente satisfeito, feliz, porque ali só vão encontrar amigos,
pessoas da mesma idade da gente, pessoas que não tem maldade.
(Gabriel)
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[...] aqui tanto você recebe, quanto você pode ajudar as pessoas. (Mateus)

Os gestores também demonstraram perceber a amizade como um
importante resultado do lazer.
É de extrema importância. O lazer ajuda nesse convívio social, além de ser
um divertimento, para o idoso poder sair um pouco de casa, ver outras
coisas e outras pessoas. (Participante C)
O lazer ele traz felicidade, traz relaxamento, satisfação, sobretudo quando
ele divide esse momento do lazer com pessoas que ele gosta. (Participante
D)

O estabelecimento de ligações associativas torna o lazer uma
ferramenta capaz de proporcionar o desenvolvimento humano a partir de trocas de
experiências, comparação de valores, estabelecimento de laços afetivos. Além
disso, faz com que os idosos se sintam valorizados por ter no amigo alguém que o
escuta e compartilha de sua vida. Este aspecto também foi verificado no estudo
realizado por Araújo, Coutinho e Carvalho (2005).
No referido estudo, além dos laços de amizade estabelecidos, a dança
é destacada como a atividade sócio-recreativa mais valorizada, em parte devido às
lembranças de momentos marcantes da vida, recordados através das músicas. Esta
atividade, assim como outras são referidas pelos participantes deste estudo devido
também aos ganhos referentes à saúde.
A saúde melhorou também. Por que eu já tive infarto, eu tenho ponte de
safena, tenho 3 (pontes) faz 5 anos, vai fazer 6 (anos). Então, depois que
eu sarei e comecei [...] melhorou muito. Até meu médico fala: “Nossa, por
isso que você está bem assim”, brincando não é? (Sônia)
É bem estar. (Esmeralda)

A melhoria em termos de saúde também é verificada pelos gestores.
A gente ouve muitos desses relatos: “depois que eu vim pro CCI mudou
minha vida”; “é minha segunda casa”; “eu estava doente, eu sai da doença
graças ao CCI” [...] e diminuiu também a medicação, com certeza (risos).
(Participante C)
Como a preocupação (das políticas) está se voltando para fortalecer a área
da saúde, o lazer é um aspecto que proporciona o bem estar ao idoso, tanto
que você verifica em vários programas de várias entidades sociais que
trabalham com idoso, eles tem registrado que há uma melhoria enorme no
estado de saúde dos idosos, até dispensando o uso de medicamentos por
conta da prática de uma atividade esportiva, uma atividade principalmente
de lazer, que antes era até criticada e menosprezada. E o idoso era até
censurado por que queria ir num baile, queria dançar, queria participar de
atividades de lazer e esportiva. (Participante E)
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O lazer também se mostra como uma forma de ampliar os
conhecimentos. Neri (1999), também faz referencia à manutenção da ampliação do
conhecimento como fator fundamental ao desenvolvimento humano que como foi
verificado em Erikson (1989) não se encerra na adolescência.
O lazer é tudo na vida, o que puder fazer com relação ao lazer eu faço, por
exemplo, amanhã nós vamos para Laranjais Paulista. Isso aí para mim vai
ser uma beleza. Por que eu não conheço lá, então eu vou com todo
entusiasmo, eu me sinto muito bem lá, vou me sentir bem. (Moacir)
Aprendi muitas atividades, aprendi bordar, aprendi pintura, muitos
artesanatos. E eu faço aqui e em casa eu pratico também, eu não paro
sabe? (Vitória)

Um dos gestores salienta que a possibilidade de ampliar o
conhecimento também confere ao idoso a oportunidade de enriquecer sua
experiência de vida, realizando feitos talvez improváveis.
A gente também nota que o lazer é diferente para cada pessoa, por
exemplo, no CCI “A” a gente oferece muitas excursões. Eles gostam muito,
mas não é aquela coisa: “Oh! Que beleza!”. Já no CCI “B”, eles (idosos) não
tem condições de custear um passeio desses [...] mas mesmo sendo um
passeio simples, foi a maior satisfação! Eles compraram roupa nova para ir
[...] então a gente vê que isso interfere diretamente e que eles se sentem
importantes. (Participante D)

As

relações

amorosas

também

são

uma

das

descobertas

proporcionadas pelo lazer, o que para o idoso possibilita situações como o
compartilhamento de aspectos mais íntimos e pessoais que não caberiam aos
amigos.
Foi em um clube, eu a conheci lá [...] Eu a conheci antes da minha mulher
falecer. Eu ia ao clube, chamava minha mulher. Ela tinha problema de
coluna e não ia [...] Ela sabia que eu ia, mas não sabia que eu tinha
conhecido alguém. (Gabriel)
Eu arrumei (um namorado) vai fazer 2 anos agora em dezembro (Risos).
Numa fazenda que eles fizeram (viagem) aqui para nós passearmos [...] Foi
(uma surpresa)! Por que eu não queria mais ninguém na minha vida, estava
muito desiludida, menina. Graças a Deus, agora ficou muito bom. Nós não
moramos junto, não é? Mas no fim de semana ele fica em casa, e de
quarta. Ontem (domingo) ele foi embora de tarde, agora hoje eu vou pra lá.
(risada) Por que amanhã nós vamos para Thermas (dos Laranjais). É assim
nossa vidinha. É gostosa demais. (Vitória)

Para os gestores essas circunstancias são igualmente importantes
para a saúde dos idosos, mas ressaltam que muitas vezes os familiares não vêem
com bons olhos.
Em momento nenhum a gente deve ver no relacionamento a dois uma
questão de apenas diversão, na verdade o ser humano sente a falta de
alguém mais próximo com quem possa compartilhar as suas alegrias, as
suas tristezas, as suas dúvidas, até as suas atitudes em termos de vida
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pessoal, emocional, financeira, em todos os aspectos que caracterizam a
vivencia do ser humano. (Participante E)
Muitas vezes as famílias não entendem os problemas que o idoso está
passando, as limitações, as dificuldades, as incoerências que vem com a
terceira idade, as doenças senis [...] A nossa intenção é oferecer serviços
de informação as famílias [...] alimentação, qualidade de vida, namoro
(ênfase)! Muitas vezes as famílias não aceitam o namoro na terceira idade.
(risos) Nossa! É um ponto de encontro! Sempre tem (namorados)! E isso faz
bem para eles! Porque a partir do momento que eles estão dispostos a se
relacionar com outra pessoa é porque eles estão se sentindo bonitos! E isso
faz bem pra autoestima deles. E quando a família não aceita cria outro
problema. (Participante D)
[...] a gente sente, por exemplo, os romances do Café com Música, os
amores que surgiram e as desavenças também. Nós acompanhamos uma
experiência grande de um casal que se encontrou ali, uma porque tinha
perdido o marido e o outro porque tinha perdido a esposa. E o Café com
Música que é um momento de lazer e entretenimento fez com que um novo
grupo se encontrasse e que as pessoas se encontrassem, e não que aquilo
fosse tão prolongado também, mas fez com que aquele momento, pelo
menos aqueles momentos que passaram fossem melhores. (Participante A)

- As possibilidades de inserção e participação social
A existência de políticas públicas de lazer voltadas especificamente
para a terceira idade contribuem para a qualidade de vida dos idosos e foram
apontadas pelos gestores municipais como essências.
[...] o lazer é uma forma do idoso estar incluído na sociedade, socialmente.
É uma forma também dele manter sua rede social, por que se ele ficar só
em casa, ele vai perdendo o contato com as pessoas, então essa rede dele
vai diminuindo [...] E o lazer traz essa qualidade de vida, o faz estar incluído
na sociedade, conviver, vivenciar o que está acontecendo naquele
momento. (Participante B)
[...] eu acredito que ações de lazer bem programadas para o idoso são
muito importantes. Principalmente quando o idoso está só. Quando o idoso
já não tem a família que apoia, já não tem a esposa ou esposo, não é? [...] a
gente já tem visto hoje, quando ele faz uma atividade de lazer, quando ele
pratica um esporte, quando ele participa de uma sessão cultural, um texto
de teatro, ou uma ópera, ouve uma música ou uma dança o espírito
rejuvenesce que é coisa fantástica. Então eu acho o lazer importantíssimo
sim. (Participante A)
É de extrema importância. O lazer ajuda nesse convívio social, além de ser
um divertimento, para ele poder sair um pouco de casa, ver outras coisas e
outras pessoas. (Participante C)
É fundamental o lazer, o esporte, atividade física [...] (Participante B)
Além do número de idosos estar crescendo muito, o município ainda está
carente de instituições que ofereçam atividades para a saúde física e mental
do idoso, daí o surgimento dos CCIs. Com a abertura desses lugares, a
qualidade de vida, a autoestima e o sentimento de pertença, de se sentir útil
vão melhorar bastante. (Participante D)
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Essa percepção também foi averiguada no estudo de Araújo, Coutinho
e Carvalho (2005) no qual são ressaltados os benefícios proporcionados pelos dois
centros de convivência estudados em João Pessoa, no Estado da Paraíba.
Como um fator importante que influi na formulação das políticas
públicas, a participação social do idoso francano foi retratada como baixa pelos
gestores. Notou-se que essa participação ocorre apenas após a implementação das
políticas, através de pesquisas de interesse.
Como foi demonstrado por Gonçalves (2006) e Perez (2006) no
primeiro capítulo deste estudo, a participação social é essencial para que as
políticas formuladas atendam da melhor forma às necessidades da população.
Aqui no CCI são oferecidas 35 atividades para os idosos, então primeiro a
gente faz uma pesquisa de interesse para saber qual atividade não tem aqui
e que eles gostariam que tivesse, dependendo do que foi sugerido a gente
encaminha para a diretoria e inclui-se na grade de atividades. (Participante
C)
[...] eu diria que seria o único Conselho no município que tem usuário
participando, isso faz a diferença por que o idoso vai buscar coisas que ele
gosta de fazer e vai defender junto do conselho as ações que ele gosta.
Mesmo assim, eu já participei do Conselho da Terceira Idade – COMUTI, há
três anos, e você vê que ainda tem alguns idosos, mesmo esses usuários,
que ainda ficam numa posição muito passiva, de passividade. (Participante
B)

A participação social pode ocorrer por meio dos conselhos municipais.
De acordo com a percepção dos gestores, em Franca, o COMUTI tem conseguido
melhorar suas condições de atuação junto à administração municipal nos últimos
três anos, após um período de grande retrocesso.
O Conselho Municipal tinha a Casa dos conselhos, orçamento programa,
numa conversação amiga com todos os secretários, com todo o pessoal da
administração. No momento que mudou a gestão municipal, a Casa dos
Conselhos foi desativada e particularizou-se cada conselho, conforme a
mentalidade dos administradores colocados à frente de cada secretaria,
com isso, houve retrocesso. As secretarias que contavam com verba
estadual ou federal ficaram mais liberadas [...] mas o idoso teve um
retrocesso tremendo, assim como outros como o conselho dos portadores
de deficiência. (Participante E)
Tem o COMUTI, mas é um Conselho que trabalha pouco, tem pouca
adesão. (Participante D)
A gente tem o Conselho Municipal da Terceira Idade, o COMUTI que não
tem estrutura. A gente fica sabendo de maus tratos, a guarda civil até nos
apoia para fazer uma visita, mas depois para onde encaminhar? Então, a
gente não está tendo muitos resultados nesse ponto. Mesmo a promotoria
também [...] a gente está precisando disso, de ter algo maior entre as
secretarias, está faltando um apoio maior para o Conselho do Idoso.
(Participante C)
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Os gestores também se mostraram conscientes de que ainda são
poucas as políticas públicas voltadas aos idosos, sendo que um deles afirmou não
considerar os CCIs como resultantes de políticas públicas de lazer.
No estudo de Araújo, Coutinho e Carvalho (2005), afirma-se que “é
válido salientar que há uma necessidade premente de manutenção dos grupos
existentes e da implantação de outros, para que se possa atender a um número
maior de gerontes e às comunidades que não dispõem desse serviço”; o mesmo é
verificado pelos gestores para Franca.
Eu acho que ainda são poucas (políticas públicas de lazer). Eu não
considero o CCI como uma política de lazer. Eu considero o CCI como um
serviço de prevenção na terceira idade, é o que a gente chama na
assistência social de serviço de proteção social básica para a comunidade.
Em relação ao que eu considero lazer como praças, atividades lúdicas; eu
acho que ainda são poucas para a terceira idade. (Participante D)
Pode melhorar [...] é uma conquista (o CCI), mas a gente não pode parar
por ai [...] talvez aumentar os espaços públicos (de lazer) [...] as atividades
são uma estratégia para a gente atingir nosso objetivo maior: fortalecer a
convivência. (Participante C)
Eu acho que a política pública ainda tem muito que fazer. Nós estamos
implementando um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com
idosos. Não atendemos a todos. [...] nós estamos atendendo a poucas
pessoas, a um público ainda muito pequeno. Eu acho que a política voltada
ao lazer, a cultura, nós ainda temos que caminhar muito, nós temos, por
exemplo, que incrementar essas praças ao ar livre, nós precisamos fazer
toda uma campanha junto a comunidade para que também respeite o idoso,
que é uma fase de vida. [...] O poder público ainda tem que caminhar muito,
as pernas ainda estão muito curtinhas. Eu digo assim, que existe interesse
em fazer, mas que isso é gradativo. É aos poucos e que não adianta querer
tudo de uma vez. (Participante B)
O que a gente percebe é que quem está na liderança das secretarias
municipais que proporcionam programas para esse tipo de atendimento,
para quem controla o orçamento programa da Prefeitura [...] está limitando,
por que ele tem uma mentalidade mais bloqueada, ainda está com os
valores deste outro grupo mais passivo, infelizmente [...] Mas a gente
percebe que as equipes de trabalho estão mais esclarecidas, falta o
administrador dar essa abertura e a equipe poder desenvolver os
programas. (Participante E)

A partir dessa análise foi possível notar que é unanime, entre idosos e
gestores, a percepção de que o lazer é importante para a qualidade de vida.
Quanto às políticas públicas de lazer, apesar da baixa quantidade de
projetos existentes para a terceira idade em Franca, houve um avanço nos últimos
três anos com a criação dos CCIs. Reforça-se que apesar da ressalva dos gestores
quanto a sua classificação, considerando os mesmos como políticas de assistência
social, para os usuários esse projeto é entendido como oportunidade de lazer.
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CONCLUSÃO
Este estudo buscou compreender o significado do lazer para os idosos,
bem como suas contribuições para o desenvolvimento humano e social. Com o
aumento da expectativa de vida, cada vez mais pessoas tem chegado à terceira
idade. O crescimento da população nessa faixa etária tem despertado o interesse
quanto à eficiência das políticas públicas especificamente direcionadas a esses
indivíduos. Nesse sentido, esta pesquisa procurou avaliar as políticas públicas de
lazer voltadas aos idosos de Franca.
Esta é uma pesquisa de caráter qualitativo e apresenta duas vertentes
de análise. A primeira teve seu enfoque na averiguação dos espaços e serviços
públicos de lazer, enquanto a segunda, buscou conhecer as percepções, os
pensamentos e os sentimentos dos idosos e gestores municipais quanto ao lazer.
A averiguação dos espaços e serviços públicos resultou no
levantamento de 15 espaços destinados ao lazer da população em geral, com
finalidades esportiva, cultural e de uso livre.
Durante

o

processo

de

levantamento,

houve

dificuldade

na

identificação dos espaços através do site da Prefeitura Municipal de Franca, sendo
necessário entrar em contato direto com diversas secretarias para se descobrir quais
espaços estavam disponíveis ao lazer na cidade. Posteriormente, teve-se dificuldade
na identificação do endereço de alguns locais.
Quando foram realizadas as visitas aos espaços para análise e registro
fotográfico, verificou-se a inexistência de placas de trânsito indicativas quanto à
localização da maioria dos espaços. Apenas o Parque de Exposição “Fernando
Costa”, o Conjunto Poliesportivo “Dr. Hélio Palermo”, Estádio Municipal “José
Lancha Filho” e o Teatro Municipal “José Cyrino Goulart” possuíam placas indicativas
em seu entorno.
Entende-se a dificuldade na obtenção de informações como um fator
negativo. Ressalta-se que apesar de os representantes das secretarias terem sido
solícitos, foram necessários dez contatos telefônicos e quatro visitas às secretarias
para se chegar aos nomes dos locais. Posteriormente, foram necessários mais
diversos contatos com pessoas que residiam na cidade há mais tempo a fim de obter
todas as informações.
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No decorrer das visitas aos espaços, averiguou-se que alguns haviam
sido submetidos à reforma ou revitalização e se encontravam em bom estado de
conservação,

estando

adequados

em

termos

de

acessibilidade;

outros

apresentavam problemas estruturais como falta de manutenção predial, falta de
comodidade aos usuários (sanitários e bebedouros), falta de acessibilidade e
segurança.
A autora salienta que a verificação quanto à questão da acessibilidade
não foi realizada no sentido de apontar o idoso como um indivíduo dependente de
equipamentos auxiliares na locomoção.
Entre todos os 15 espaços levantados, observou-se que, no período
pesquisado, em três espaços eram realizadas programações direcionadas à terceira
idade: Conjunto Esportivo “Juca Vilhena”, Parque de Exposição “Fernando Costa” e
Conjunto Poliesportivo “Dr. Hélio Palermo”.
Em se tratando da disponibilidade de estrutura física adaptada à
população idosa, foi verificado que um espaço possuía equipamentos projetados
para esse público especificamente, o Conjunto Poliesportivo “Dr. Hélio Palermo”,
onde se localiza a Praça do Idoso.
Este conjunto de equipamentos tem o objetivo de desenvolver
habilidades como equilíbrio, coordenação, flexibilidade, mobilidade e força,
promovendo a reabilitação motora e o convívio social, atuando na qualidade de vida
dos idosos.
Considera-se o projeto da Praça do Idoso como um ponto positivo por
primar pelo desenvolvimento de aspectos peculiares a essa faixa etária. Outra
característica positiva deste equipamento são as placas instrutivas que possibilitam
aos idosos o uso correto dos aparelhos, consciente dos objetivos e cuidados a
serem tomados.
Além da Praça do Idoso, todo o Conjunto Poliesportivo “Dr. Hélio
Palermo” apresenta características positivas, proporcionando atividades de lazer a
todas as faixas etárias e sendo considerado pela autora como um modelo a ser
seguido nas demais localizações da cidade.
Ainda durante os levantamentos, foram identificados sete serviços de
lazer destinados exclusivamente aos idosos, sendo duas programações: Jogos
Regionais do Idoso – JORI e Café com Música; e cinco convênios com entidades
assistenciais em regime de externato para criação de Centros de Convivência do
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Idoso: CCI – Lions Sobral, CCI – “Nelson de Paula Silveira”, CCI – “Rodolfo Vilas
Boas”, CCI – Templo Espírita Vicente de Paulo e CCI – Voluntárias Sociais de
Franca.
Ao mesmo tempo em que foram pesquisados os espaços públicos,
também foram procurados os serviços. Entretanto, não foram localizadas
informações sobre os serviços no site da Prefeitura, sendo verificada a existência
destas programações através da FEAC e a existência dos convênios por meio da
Secretaria de Ação Social.
Os gestores contatados na época não mencionaram se havia limite de
público participante para as programações. No entanto, para os centros de
convivência existe um limite máximo de idosos atendidos e, segundo informado, este
número de usuários já havia sido alcançado por todos os cinco centros existentes.
Avalia-se

como

negativa

a

inexistência

de

divulgação

das

programações. Com relação aos CCIs, a falta de divulgação se justifica por se
acreditar que as listas de espera desmotivam o usuário.
Durante as vistitas aos CCIs, percebeu-se a importância da existência
destes locais através da animação observada nos idosos presentes. Todos os
funcionários foram prestativos com a pesquisadora e demonstraram proximidade
com os usuários dos centros.
Entende-se como positiva a existência destes serviços, no entanto a
pouca frequência com que ocorrem as duas programações e a existência de apenas
cinco centros de convivência para toda população idosa de Franca, são
consideradas negativas.
Compreende-se que os últimos três anos representaram um período de
conquistas para o lazer dos idosos, mas não se deve reduzir o ritmo de crescimento
destes locais, uma vez que a população de idosos é bastante superior aos
atendimentos.
Também se considerou como positiva a diversidade de atividades de
lazer realizadas nos CCIs, onde se observou que todas as áreas de interesse do
lazer são oferecidas, inclusive o turismo. Da mesma forma, é positiva a forma como
ocorre a distribuição destes centros pela cidade, não privilegiando regiões.
Com relação à segunda vertente de análise, esta foi realizada por meio
de duas categorias de análise: (1) Ser idoso e (2) Lazer na terceira idade, as quais
se subdividiram em duas subcategoria cada.
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Através da primeira categoria de análise, buscou-se compreender qual
a imagem que o outro faz do idoso e como o idoso percebe essa imagem.
Percebe-se que, de modo geral, a terceira idade é estereotipada de
maneira negativa e os idosos demonstraram perceber a existência desse julgamento
através da atitude das pessoas.
Entretanto,

apesar

desta

imagem

a

seu

respeito

os

idosos

demonstraram que se sentem muito bem nesta nova fase de vida. Alguns afirmaram
estar vivendo o melhor momento de todos os tempos, agora na velhice.
A mudança com a chegada dos anos não foi percebida por todos em
igual medida; e aqueles que afirmaram não terem percebido o envelhecimento
atribuem a continuidade das atividades como a causa deste fator. Três idosos
manifestaram a tristeza pela perda de seus cônjuges, mas também atribuíram ao
lazer a razão de suas recuperações.
Ficou claro para a autora que o lazer teve papel fundamental na
mudança, na continuidade e a recuperação. Foi possível notar também que a
positividade do sentido de vida expressado pelos entrevistados está em grande
parte relacionada às atividades de lazer.
A segunda categoria de análise procurou verificar o sentido do lazer
para os idosos, inferindo de que modo o lazer tem contribuído para seu
desenvolvimento humano e social; buscou-se ainda averiguar qual a percepções dos
gestores com relação as possibilidade de inserção e as políticas públicas de lazer.
As falas dos idosos possibilitaram perceber que o lazer tem em suas
vidas o sentido de adição, soma, ganho. Pois por meio do lazer eles se tornaram
mais saudáveis, mais alegres, mais fortes, adquiriram novos conhecimentos, novos
amigos e até novos amores.
O lazer foi retratado como a “salvação” para a dor da perda e da
distância de quem se gosta como os filhos ou o cônjuge. Também foi considerado
como uma fuga dos problemas comuns da vida.
O local de lazer é muito importante, principalmente para os usuários
dos CCIs, chegando a ser chamado de “segunda casa”. Observou-se que os
participantes das programações não tem a mesma ligação afetiva com o local.
Acredita-se que isso se deva a frequência com que ocorrem os eventos.
Os gestores consideram o lazer como fundamental para a qualidade de
vida dos idosos, sendo mencionado inclusive como causa da diminuição do uso de
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medicamentos. Uma preocupação levantada por eles diz respeito ao seu convívio
fora do ambiente de lazer, normalmente com a família. Compreende-se esta
preocupação por perceber que os idosos frequentadores destes serviços são
independentes e, segundo os pensamentos dos gestores, eles podem vir a ser
dependentes um dia.
A autora acredita também que a participação da família nos momentos
de lazer dos idosos agregue ainda mais benefícios à prática, pois estreita laços
afetivos já existentes em virtude do parentesco. Além disso, prepara os mais jovens
para uma velhice mais bem sucedida, por terem no exemplo de vitalidade dos mais
velhos de sua família a diluição dos estereótipos negativos.
Todos os ganhos relatados pelos idosos em certa medida contribuem
para seu desenvolvimento humano e assim, consequentemente, os transforma em
cidadãos melhores para suas comunidades.
Quanto à possibilidade de inserção, percebe-se um quadro em
modificação. Segundo as falas de alguns gestores, entre os idosos há uma parcela
de pessoas que se mostram passivas diante da luta por seus direitos. No entanto, os
relatos levam a acreditar que as futuras gerações de idosos serão mais conscientes
de seu direito ao lazer.
Percebeu-se através dos gestores que há da parte deles um empenho
consistente em ampliar os atendimentos de lazer, porém seus esforços avançam até
certo ponto, para que haja a consolidação do projeto depende-se de outros agentes
na hierarquia pública municipal. A falta da participação social nos momentos
decisórios também traz prejuízo à eficiência das políticas e o avanço nas conquistas
do COMUTI poderia incentivar essa participação.
Conclui-se que a cidade de Franca caminha para um momento de
melhorias com relação ao lazer da terceira idade. É pouco o número de espaços
específicos para esse público, bem como ainda são poucos os serviços de lazer. Os
centros de convivência se apresentaram como solução para esse déficit, porém
ainda são insuficientes para atender a todos. Deve se lembrar de que os idosos têm
seus direitos garantidos por lei através do Estatuto do Idoso e cabe ao poder público
garantir o cumprimento de suas determinações.
Finalmente, acredita-se que os objetivos foram alcançados, embora os
resultados deste estudo não possam ser generalizados devido à natureza da
pesquisa. Espera-se, entretanto, que esta pesquisa contribua com subsídios a
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reflexões, discussões e outros estudos sobre a temática, ampliando a compreensão
do processo de desenvolvimento humano ao longo da vida e do papel do lazer para
esse desenvolvimento de tal forma que os idosos possam constituir-se em cidadãos
integrados, capazes de contribuir para o desenvolvimento social do ambiente em
que vivem.
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APÊNDICE A
ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS IDOSOS
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A – CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS:
1) Nome3:___________________________________________________________
2) Idade:______
3) Sexo: ( ) feminino ( ) masculino
4) Estado marital: ( ) solteiro ( ) casado ( ) amasiado ( ) divorciado ( ) viúvo
5) Reside em que bairro:_______________________________________________
6) Reside: a) ( ) casa própria ( ) alugada ( ) instituição
b) ( ) sozinho ( ) c/ filhos ( ) c/ parentes ( ) c/ amigos ( ) c/ cuidador ( ) c/ netos
7) Escolaridade4: a) ( ) não alfabetizado ( ) alfabetizado
b) ( ) primário incompleto
( ) primário incompleto
( ) ginásio incompleto
( ) ginásio completo
( ) colegial incompleto
( ) colegial completo
( ) superior incompleto
( ) superior completo
8) Aposentado: ( ) sim ( ) não
9) Trabalha: a) ( ) sim ( ) não
b) ( ) formal ( ) informal
c) função:____________________________________________________________
10) Outras fontes renda:________________________________________________
11) Rendimento pessoal:

(
(
(
(
(

) menos de 01 salário
) de 01 salário a menos de 05 salários
) de 05 salários a menos de 10 salários
) de 10 salários a menos de 15 salários
) mais de 15 salários

12) Existem mais rendimentos na casa: ( ) sim ( ) não
13) É dependente financeiro: a) ( ) sim ( ) não
b) ( ) filhos ( ) parentes ( ) netos ( ) amigos ( ) instituição
14) Possui dependentes financeiros: a) ( ) sim ( ) não
b) ( ) filhos ( ) parentes ( ) netos ( ) amigos ( ) outros _______________

15) Quais atividades de lazer pratica por meio e serviço ou em espaços mantidos
e/ou conveniado com a prefeitura.
( ) caminhada
( ) pintura
( ) jogos de tabuleiro
( ) costura
( ) leitura
( ) dança
( ) artesanato
( ) teatro
( ) ginástica
( ) informática
( ) esportes em equipe
( ) jogos de cartas
( ) palestras
( ) outros:_________________________________

3
4

A identidade do entrevistado não foi revelada.
Nomenclatura utilizada até o ano de 1971.
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16) Com que freqüência pratica as atividades de lazer mencionadas na questão
anterior?
( ) diariamente
( ) somente nas minhas férias
( ) algumas vezes na semana
( ) somente nas férias das crianças
( ) uma vez na semana
( ) apenas uma vez ao mês
( ) somente nos finais de semana e ( ) algumas vezes ao mês, mas não
feriados
toda semana
17) Com quem você frequenta esses locais ou serviços?
( ) sozinho
( ) com parentes adultos
( ) com parentes crianças
( ) com amigos
( ) com cônjuge
( ) com cuidador
18) De que forma se desloca até esses locais?
( ) a pé
( ) ônibus
( ) bicicleta
( ) táxi/mototaxi

( ) veículo próprio
( ) veículo de terceiro

19) Assinale os locais e serviços que você conhece; que freqüenta; e faça sua
avaliação.
Local/Serviço
Conheço Freqüento
Museu Histórico Municipal “José Chiachiri”
Pinacoteca Municipal “Miguel Ângelo Pucci”
Museu da Imagem e Som “Bonaventura Cariolato” - MIS
Teatro Municipal “José Cyrino Goulart”
Teatro de Bolso “Orlando Dompieri”
Pavilhão de Exposições “Américo Pizzo”
Praça da Cultura
Conjunto Esportivo “Ângelo Tornatore”
Conjunto Esportivo “Odracir Gonçalves”
Ginásio de Esportes do “Recão”
Estádio Municipal “José Lancha Filho”
Centro Esportivo “Juca Vilhena”
Conjunto Poliesportivo “Dr. Hélio Palermo”
Parque Ecológico “Sebastião Alves Branquinho”
Parque de Exposição “Fernando Costa”
Café com Música
Jogos da Terceira Idade – JORI
CCI – Lions Sobral
CCI – “Nelson de Paula Silveira”
CCI – “Rodolfo Vilas Boas”
CCI – Templo Espírita Vicente de Paulo
CCI – Voluntárias Sociais de Franca
B – PAUTAS

1) Fale-me sobre o sentido da vida hoje como idoso.
2) Conte-me como lidou com a chegada desta nova fase da vida
3) Fale-me sobre o que o lazer traz para seu desenvolvimento pessoal.
4) Fale sobre o significado desses momentos de lazer em sua vida.
5) Agora me fale por qual motivo pessoal você escolheu esses locais ou serviços
para o seu lazer.
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APÊNDICE B
ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS GESTORES MUNICIPAIS
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A – PAUTAS
1) Conte-me sobre a imagem que você tem do idoso na cidade de Franca.
2) Fale qual sua percepção quanto aos anseios da população idosa em relação ao
lazer.
3) Conte-me como ocorre a participação social dos idosos no processo de
elaboração das atividades de lazer.
4) Diga-me qual a sua percepção do papel do lazer para a vida dos idosos.
5) Fale-me sobre sua opinião quanto as políticas públicas de lazer para os idosos.
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APÊNDICE C

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
RESOLUÇÃO CNS Nº 196/96

N.º Registro CEP:
Título do Projeto: DESENVOLVIMENTO HUMANO E LAZER: um estudo sobre a vivência do
lazer da terceira idade na cidade de Franca/SP.

Prezado Senhor (a),________________________________________________________

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa que estudará a vivência do lazer
pela terceira idade na cidade de Franca. Você foi selecionado e sua participação não é obrigatória.
O objetivo geral do projeto é de ampliar os conhecimentos acerca da vivência do lazer pela
terceira idade oferecido por meio de política pública na cidade de Franca/SP com vista ao
desenvolvimento humano.
Para participar deste estudo solicito a sua especial colaboração em responder uma entrevista
sobre assuntos ligados a experiência de lazer em espaços públicos da cidade.
Esclarecemos que durante o trabalho não haverá riscos ou desconfortos, nem tampouco
custos ou forma de pagamento pela sua participação no estudo. A fim de garantir a sua privacidade,
seu nome não será revelado.
Estaremos sempre à disposição para qualquer esclarecimento acerca dos assuntos
relacionados ao estudo, no momento em que desejar, através do telefone 3432-7682.
A presente pesquisa foi submetida à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do
UNIFACEF, tendo sido aprovada do ponto de vista ético.
É importante que você saiba que a sua participação neste estudo é completamente voluntária
e que você pode recusar-se a participar ou interromper sua participação a qualquer momento sem
qualquer constrangimento.
Pedimos a sua assinatura neste Termo de Consentimento, para confirmar a sua disposição
em contribuir na realização do trabalho, em concordância com a resolução CNS nº 196/96 que
regulamenta a realização de pesquisas envolvendo seres humanos.
Desde já, agradecemos a sua atenção.
_________________________________
Pesquisador responsável

Eu,____________________________________, após a leitura deste consentimento declaro que
compreendi o objetivo deste estudo e confirmo meu interesse em participar desta pesquisa.

__________________________________
Assinatura do participante

FRANCA, _____/____/____
dia mês ano

