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RESUMO: Este artigo propõe uma reflexão sobre o tema lazer, velhice e instituição asilar. No 

primeiro momento foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto e, em seguida, uma 

análise das coletâneas do Encontro Nacional de Recreação e Lazer – ENAREL – nos últimos 

cinco anos (2001-2005). Procurou-se identificar, no conjunto dos trabalhos apresentados neste 

evento, a existência de estudos que abordassem o tema lazer e instituições asilares, tendo em 

vista verificar a sua ocorrência e possível evolução ao longo dos anos, os aspectos enfocados, 

bem como os grupos e/ou universidades às quais são vinculados. Verificou-se que, no período 

considerado, foram poucos os trabalhos apresentados no ENAREL, nos últimos cinco anos, 

sobre o tema: um total de apenas cinco pôsteres, que, por serem resumos, não contêm ou não 

expressam consistência teórica. A maioria dos trabalhos sobre “terceira idade” e idosos(as), 

asilados ou não, trazem relatos de experiência sobre intervenções – estas, quase sempre 

ligadas a algum projeto de extensão universitária. 

Palavras-chave: lazer, idosos, instituições asilares. 
 

Introdução 

Nosso interesse pela temática lazer e velhice surgiu há alguns anos, a partir de 

experiências voluntárias e profissionais com idosos(as), sendo algumas delas verificadas no 

âmbito de instituições asilares. A necessidade de aprofundar conhecimentos sobre o tema veio 

em seguida, sendo decorrente, sobretudo, da nossa participação no Programa de Educação 

Tutorial (PET-Educação Física e Lazer) e no projeto de extensão “Educação Física para a 

terceira idade”, ambos desenvolvidos na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional da UFMG. 

Nossas primeiras buscas foram direcionadas para os conhecimentos produzidos sobre 

a velhice, um tema de pesquisa ainda recente em nossa realidade e que raramente apresenta 

considerações sobre o lazer das pessoas idosas, bem como sobre a sua importância nesta fase 

da vida – especialmente considerando o contexto das instituições asilares. Surgiu, assim, a 

curiosidade em verificar se o tema vem sendo tratado por estudiosos da área do lazer. Para 

iniciar nossa reflexão, fizemos uma revisão bibliográfica sobre a questão, complementando-a 

com uma análise dos trabalhos apresentados em um dos eventos científicos, de periodicidade 

anual, mais expressivos na área do lazer no Brasil: o Encontro Nacional de Recreação e Lazer 

– ENAREL. Este evento visa a disseminação e conhecimento da área, a discussão de 

pesquisas e estudos relacionados aos temas lazer e recreação e, em novembro de 2007, será 

realizada sua 19
a
 edição. 

                                                           
*
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Para delimitar o estudo, utilizamos como fonte de dados as coletâneas do ENAREL, 

publicadas nos últimos cinco anos (2001-2005), com o objetivo de verificar a existência de 

estudos sobre o tema lazer e instituições asilares, discutir a sua possível evolução ao longo 

dos anos, os aspectos salientados pelos autores, bem como os grupos e/ou universidades às 

quais são vinculados. Dessa forma, optamos por realizar um estudo exploratório sobre a 

questão considerando, especialmente, o conjunto dos conhecimentos produzidos no contexto 

de um evento científico na área do lazer, e apresentamos em seguida os frutos de nossas 

buscas, constatações e reflexões.   

 

Esclarecendo os termos chave do estudo 

 No Brasil, os termos e expressões que designam as pessoas idosas variam muito. Não 

há uma definição única, pois, mudam de acordo com a região e, principalmente, com o 

(pré)conceito que se tem acerca do envelhecimento. Por mais que se discuta a nomenclatura 

mais adequada para indicar esse período da vida, concordamos com Barreto (1997) quando a 

autora destaca a importância de se utilizar o termo velhice. A autora ressalta a necessidade de 

evitarmos expressões “glamourizadas” que são, na realidade, uma forma de negação da 

velhice, uma vez que freqüentemente desconsideram as perdas e os ganhos inerentes a essa 

fase da existência. Dessa maneira, muitos evitam empregar os termos “velho” e “velha” para 

se referir às pessoas que, geralmente, passaram dos 60 anos de idade. Infelizmente a pessoa 

velha ainda é associada à “coisa” velha. O termo velho é geralmente retratado em um quadro 

de pobreza e abandono, onde o indivíduo é marginalizado, infantilizado e tratado, às vezes, 

como “inútil”. Como coisas velhas que não são recicláveis, são descartadas na sociedade do 

descartável, o velho aponta para esse paradoxo, que é tanto social como psicológico, que é 

filosófico, ético e também político. Como ele é humano e não pode ser lançado fora, a 

sociedade tem seus meios sutis de descartá-lo. 

Neste estudo, não empregaremos alguns termos encontrados na literatura, como 

“maturidade” e “terceira idade”, por exemplo. O termo maturidade pode indicar um estágio 

concluído, como o de uma fruta madura, que já atingiu seu desenvolvimento ideal e está 

pronta para ser colhida. E a partir desse estágio iria se deteriorando e apodrecendo, como se 

na velhice não houvesse desequilíbrios e adaptações constantes como em qualquer e toda fase 

da vida do ser humano (Barreto, 1997). A expressão terceira idade talvez indique um processo 

trifásico que está se encerrando. Mas quais seriam as outras duas fases anteriores? Como 

então classificar infância, adolescência, juventude, a idade adulta, etc., em apenas duas fases 

anteriores à chamada “terceira idade”? E será que existiria uma quarta fase, ou estaria a vida 

nela encerrada?  

Alguns desses termos são utilizados para reforçar estereótipos de seres ativos, que 

respondem a novos desafios com facilidade, adotando estilos de vida e formas de consumo 

apropriadas, transformando assim o envelhecimento em um novo mercado de consumo. Há 

ainda alguns autores que começam a dividir os(as) velhos(as) em categorias entre si. Jovens 

idosos (65-75 anos), idosos-idosos (75-85 anos) e idosos mais velhos (85 anos em diante), 

(Uhlemberg 1987 e Johnson 1987 in: Debert 1999). 

Em nossas reflexões, verificamos que o termo idoso(a) é um daqueles que parece 

indicar respeito quando há referência às pessoas velhas, ou seja, aos atores da velhice. Mesmo 

cientes de que não é uma palavra ou expressão, em si, que garante uma abordagem mais 

consistente, contextualizada e crítica da velhice, e que esta etapa da vida não segue 

necessariamente um período cronológico, consideramos interessante tratar desses sujeitos 

como pessoas idosas, atentando ainda ao fato de que, em nossa realidade, as mulheres – por 

diversas razões – constituem a maioria dessa população. 

 Na literatura estudada, não foram encontradas discussões e divergências de 

nomenclaturas que se referem aos lugares que abrigam pessoas idosas. Utilizaremos a 
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expressão instituição asilar por englobar um maior número de lugares/espaços com 

características semelhantes, e também o termo asilo por ser o mais comumente utilizado em 

nosso meio. 
   

Compreendendo a temática da velhice 

Ganhando cada vez mais destaque na sociedade, seja pelos meios de comunicação em 

massa ou no tumultuado dia a dia, os “clubes da terceira idade”, “centros/grupos de 

convivência”, comunidades de bairro e outros tipos de associações que lidam diariamente com 

pessoas idosas crescem em ritmo acelerado na contemporaneidade. Pode-se dizer que isso é 

um reflexo do crescimento da população idosa brasileira que dobra seu número a cada 20 

anos. Cerca de 14 milhões de brasileiros atualmente têm mais de 60 anos de idade. O que 

corresponde a quase 10% da população brasileira.
3
 De acordo com os dados do IBGE (2004), 

em 1980 pra cada 100 crianças havia 16 idosos(as). Em 2000 para as mesmas 100 crianças já 

havia 30 idosos(as), quase o dobro em um período de apenas 20 anos. 

 É importante salientar que a velhice e o processo de envelhecimento são realidades 

heterogêneas. Podem variar de acordo com as culturas e subculturas, conforme os tempos 

históricos, entre as classes sociais, com as histórias de vida pessoais, com as condições 

educacionais, os estilos de vida, os gêneros, as profissões, as etnias etc., dentre os muitos 

elementos que fazem parte e permeiam o universo histórico e sociocultural de indivíduos e de 

grupos. Patologias que ocorreram, durante o processo de envelhecimento e desenvolvimento 

além de fatores genéticos e relacionados ao ambiente ecológico influenciarão também o modo 

de se envelhecer (Debert, 1999). 

Entretanto, o que se percebe é que o envelhecimento não é valorizado em sua essência 

e está cada vez mais associado à doença se tornando muito temido e marginalizado, chegando 

a ser combatido em busca de uma certa “cura”. Doenças associadas à velhice prevalecem pela 

menor capacidade orgânica de combatê-las. Apesar de nossas perdas funcionais serem 

normais, e acontecem pelos milhões de mudanças que acontecem ao longo da vida, aparentes 

ou não, elas realmente acarretam uma maior vulnerabilidade. Deve-se levar em conta, por 

exemplo, o alto nível de cuidados com a saúde das crianças. Estas não são doentes em si 

mesmas, mas, apenas apresentam um delicado e frágil organismo naquela etapa da vida. O 

que faz mal é a doença, e não a idade. Há um declínio na plasticidade, na capacidade de 

ajustar-se fisicamente, crescer, aprender e inovar. Decresce também a resiliência, ou seja, a 

capacidade de se recuperar após a exposição a traumas ou pressões provenientes do ambiente 

ecológico, do ambiente social, da dinâmica do seu organismo biológico e da sua 

personalidade (Staudinger, Marsiske e Baltes 1993 in: Cachioni 1999). 

Mais do que a própria doença em si – com seus sintomas desagradáveis, com os 

cuidados e medicamentos que exige em qualquer fase da vida – é a maneira como ela é 

encarada pelo indivíduo que determina a possibilidade ou não de continuar com o seu 

cotidiano, seus planos e projetos e participar de novas ações. Velhice bem sucedida não é a 

manutenção ou conservação do desempenho de pessoas mais jovens. Envelhecer bem vai 

depender do equilíbrio entre as limitações e as potencialidades do indivíduo, o que lhe 

permitirá, com diferentes graus de eficácia, lidar com as perdas de capacidades ocorridas 

durante o envelhecimento. Se tais perdas limitam a aprendizagem de novas habilidades, de 

coisas novas, por outro lado, com experiência de vida, eles facilitam a solução de problemas 

da vida prática, possuem a capacidade de aconselhamento e troca de experiências. 

A vida é uma constante possibilidade de adaptações e auto-regulações nas esferas 

biológicas, psicológicas e sociais. E ter saúde é preservar a qualidade vida, encarando as 

dificuldades físicas, emocionais e existenciais, cuidando delas e superando-as, como salienta 

Barreto (2001).  

                                                           
3
 Fonte IPEA. 
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Por vezes, conceitos carregados de expectativas adultas ou infantis sobre a velhice, 

contribuem com a idéia da pessoa idosa ser um adulto decadente e com uma conseqüente 

negação da velhice por parte de seus representantes. Uma perda cultural da fantasia de si 

mesmo em seus mais diferentes aspectos – religião, filosofia, ideologia, arte, política – torna-

se quase inevitável. Homens e mulheres tentam a todo custo mascarar e, se possível, eliminar 

traços físicos e emocionais do envelhecimento, reafirmando uma crença neurótica e imatura 

no mito da eterna juventude e na imortalidade humana. Fantasias que procuram resistir à 

realidade, negando o seu curso natural. Ariès (1990) já dizia que a fuga do envelhecimento e a 

negação da velhice escondem um receio mais profundo, que é o medo da morte. 

Talvez sejam frutos e reflexos da super valorização do jovem e sua juventude em 

nossa cultura/sociedade ocidental. Valores introduzidos na infância e reafirmados ao longo da 

vida e, de acordo com Gomes e Faria (2005, p.38), a juventude constitui um modelo cultural 

que se projeta sobre as demais fases da vida: “Daí a importância de não abordar cada faixa 

etária em si, mas buscar identificar nos interstícios, nas zonas de fronteira, as questões que 

nos revelam o sentido que o curso da vida pode assumir em função das demarcações culturais 

que definem esse sistema de relações.” 

Por essa razão, a velhice constitui uma categoria que precisa ser compreendida com 

mais profundidade, evitando-se naturalizações. Um diálogo inter-gerações poderia colaborar 

com a (re)construção de idéias, valores e conceitos. 

 No âmbito político, algumas conquistas estão sendo atingidas, mas muitas delas 

acabam se limitando a promover descontos em estabelecimentos comerciais, gratuidade em 

instituições e eventos culturais, em viagens e empresas de turismo. Além disso, 

lamentavelmente esses “benefícios” ainda não se tornaram realidade para a maioria dos idosos 

brasileiros, seja por estarem enclausurados em casa ou em alguma instituição que não os 

permita terem o devido acesso; ou por qualquer outro motivo que os impeçam de participar do 

que foi conquistado. 

O Estatuto do Idoso, de 2003, é uma iniciativa que mostra a preocupação de 

proporcionar à população alguns esclarecimentos sobre esta fase da vida, bem como mostrar a 

relevância de assegurar aos idosos uma velhice com mais dignidade. De acordo com este 

documento, o idoso(a) goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

assegurando-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para 

preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e 

social, em condições de liberdade e dignidade. Conforme o Estatuto, é obrigação da família, 

da comunidade, da sociedade e do Poder Público garantir ao(a) idoso(a), com absoluta 

prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao 

esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária. 

Ações governamentais contribuem, mas, não bastam. É preciso entender que, apesar 

das perdas funcionais orgânicas e mentais, o envelhecimento é capaz de gerar um ser humano 

idoso sadio com auto-suficiência para as tarefas diárias, com capacidade adaptada para manter 

relações intelectuais e sociais com o meio que o rodeia (Leite, 1996). E essas tarefas diárias, 

cada vez mais, tornam a se caracterizar como atividades produtivas. 

Na atualidade o idoso e a idosa brasileiros, em contraste com pessoas estudadas na 

França nos anos de 1961 a 1970 (Dumazedier, 1999), tendem a continuar com alguma forma 

de trabalho após a aposentadoria. Um dos fatores é a própria educação para o trabalho que em 

nossa sociedade é ensinada e (re)passada. Porém, o principal ainda é a baixa condição 

financeira das famílias. No Brasil, em 25% das famílias, uma pessoa idosa contribui com 54% 

da renda e 87% dos homens idosos são considerados chefes de família IBGE, 2004).  

Pode-se então observar que uma grande parcela de pessoas idosas, no Brasil, ainda 

possui determinadas responsabilidades em seus lares, contribuindo economicamente com as 
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famílias. O que pode representar a necessidade de manutenção de algum tipo de trabalho 

formal e/ou informal. Aposentadoria e pequenos serviços também garantem a renda. Uma 

pesquisa realizada com idosos e idosas de um projeto de extensão universitária, na UFMG, 

mostrou que 94% dos entrevistados estavam envolvidos com algum tipo de trabalho ou 

ocupação diária. Entretanto 55% afirmaram participar de algum tipo de vivência lúdica 

durante a semana, indicando que experiências de lazer podem efetivamente fazer parte do 

cotidiano dessas pessoas idosas (Gomes; Pinto 2005). Como será essa realidade, se 

considerarmos o contexto das instituições asilares? 
 

A TV como principal possibilidade de lazer para as pessoas idosas asiladas 

As instituições que abrigam pessoas mais velhas, geralmente a partir de 60, 65 anos de 

idade são chamadas de asilos, casas geriátricas, casas de repouso, lares e abrigos, entre outras 

denominações. Podem ser públicas ou privadas e receber subsídio do governo, ou não. 

Algumas dessas instituições são simples, outras mais sofisticadas; às vezes atendem a um 

determinado gênero, outras abrigam pessoas idosas de ambos os sexos; com muitos ou poucos 

residentes. Todavia, tais lugares têm como principal responsabilidade acolher e cuidar dos 

seus internos, fornecendo-lhes alimentação, moradia, cuidados com a higiene pessoal e saúde. 

Para alguns, é proporcionado também o acesso a atividades recreativas, lúdicas, esportivas, 

manuais e sociais, tendo em vista promover uma velhice com cidadania, dignidade e 

liberdade. 

Nobres objetivos, mas, infelizmente, às vezes constata-se uma outra realidade em 

determinados estabelecimentos. Falta de profissionais qualificados, ou número insuficiente 

destes, pouquíssima ajuda voluntária, falta de recursos financeiros, espaço físico e recursos 

materiais limitados são algumas das dificuldades verificadas. Se as condições básicas de 

existência ficam prejudicadas, muitas vezes ficam também comprometidas as vivências de 

lazer, especialmente nas instituições asilares públicas.   

Debert (1999) cita duas orientações distintas no trato da velhice asilada. A primeira se 

aproveita da idéia positivista de envelhecimento. Reconhece o velho como historiador nato, 

“depositário de uma experiência e de um saber único e exclusivo dado pelos anos vividos”. A 

segunda, se pautando no conceito de velhice predominado pela solidão é centrada em técnicas 

de interações entre os residentes como meio de “criar uma solidariedade entre os mais 

velhos”. Algumas vezes a entrada no asilo é encarada como possibilidade de manutenção de 

papéis sociais, independência, entre outras expectativas de uma vida social que poderia ser 

ameaçada fora da instituição. Essa idéia que justifica o ingresso no asilo, planejado e pensado 

mesmo com convites e chamados de parentes, contrasta com relatos de abandono e a idéia de 

não querer ser um estorvo para os filhos(as), com uma auto-depreciação e desvalorização.  

Par alguns a instituição asilar é um lugar definitivo, mas, para outros, sua permanência 

pode ser temporária. A impossibilidade de uma vida social ativa no asilo pode torná-lo um 

lugar frustrante, com poucas chances de interagir, encontrar e conhecer pessoas, pois, as 

diferenças são reduzidas e as similaridades ressaltadas, como se a velhice fosse naturalmente 

homogênea. 

Segundo Debert (1999), muitos valores e indicadores de bem-estar são comuns entre 

os internos, assim como medos. Independência, níveis de autonomia, capacidades motoras, 

vestibulares, entre outros são indicativos de saúde e que se transformam em certo status entre 

os residentes. Segundo a autora a senilidade é o grande temor dos asilados e as tentativas de 

demonstração que não se está senil são constantes entre eles. Com isso percebe-se uma 

regulação interna em algumas instituições sobre as atitudes dos internos para não parecer 

senis, ou esclerosados, o que pode acelerar o processo inverso. Isso retrata a idéia e concepção 

que as pessoas velhas têm de si mesmas. Envelhecer, sem parecer velho é um reflexo da 

concepção apregoada pela sociedade e inscrita nas pessoas idosas. 
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Em nosso contexto, observamos que na maioria dos asilos as “propostas recreativas” 

com uso de televisão são amplamente aceitas e utilizadas, de maneira que os(as) idosos(as) 

podem ficar sentados por horas, simplesmente absorvendo as informações difundidas, sendo a 

maior parte das programações de TV aberta de qualidade questionável. Com as limitações 

provenientes do envelhecimento, outras atividades como leitura (que exige boa visão) e 

atividades manuais (podem requerer boa visão e coordenação motora fina) vão sendo 

deixadas de lado ou substituídas. Com o declínio da audição até mesmo o rádio pode ser 

inutilizado e a TV, como possibilidade de lazer – sendo este lamentavelmente visto apenas 

como distração e entretenimento para os internos – ganha cada vez mais espaço neste 

ambiente. 

Entretanto, o uso indiscriminado da TV pode ser problemático, pois reforça a 

ideologia capitalista e o consumismo, a juventude como modelo cultural e realidades bem 

diferentes e distantes das vividas pelos velhos(as). Quanto mais pessoas idosas e de outras 

faixas etárias dediquem parte significativa de seu tempo livre à TV, sem mediações críticas, 

vêem que a pobreza, a teimosia, a excentricidade e a doença são características obrigatórias 

dessa fase e, portanto, a pessoa que a vive é considerada ultrapassada, obsoleta e não 

desejável. Tais características retratadas de forma acentuada na TV estimulam a manutenção e 

consolida atitudes errôneas, noções incompletas, instituem códigos, crenças, papéis, 

expectativas sociais, estimula ações negativas e restringe cada vez mais o papel do idoso(a) na 

sociedade. 

A que se deve o êxito que a TV vem obtendo em relação a esse segmento da 

população brasileira? Podemos encontrar muitas respostas para essa questão, mas, ela pode 

ser um reflexo da carência afetiva, psicológica e assistencial da das pessoas idosas; pode ser 

um meio de evasão, um recurso para preencher o vácuo de companhia e comunicação, além é 

claro de ocupar o tempo ocioso. Ela será usada como um substituto de ..., uma alternativa a ..., 

e como um remédio para...  

Outras experiências de lazer poderiam ser desenvolvidas e estimuladas nas instituições 

asilares, especialmente naquelas vinculadas ao setor público, que apresentam limitações de 

ordens diversas – fazendo com que o lazer desse grupo fique ainda mais prejudicado. Afinal, a 

conquista de uma velhice com dignidade implica acesso a experiências significativas de lazer, 

seja no âmbito das vivências corporais, artísticas, sociais, manuais, cognitivas e turísticas. 

Momentos que valorizem o criar, o pensar e refletir, o descobrir do seu espaço, do seu mundo 

e o do outro, não podem ser deixados de lado. Trata-se de um direito, e não de um privilégio. 

Em face dessas ponderações iniciais, consideramos importante verificar se questões 

relacionadas ao lazer de pessoas idosas que vivem em instituições asilares estão sendo 

consideradas no conjunto dos trabalhos apresentados no ENAREL, nos últimos anos. Assim, 

no próximo tópico do trabalho apresentaremos o resultado de nossas buscas que tomaram, 

como fonte de dados, as coletâneas deste evento, publicadas no período 2001-2005.  

 

Discussão do tema no contexto do ENAREL (2001-2005) 

 A partir da análise das coletâneas do evento nos últimos cinco anos encontramos os 

seguintes resultados: em nenhum deles identificamos mesas temáticas ou comunicações orais 

sobre o tema Lazer, pessoas idosas e asilos. Essa ausência de estudos sobre o tema pode ser 

um indicativo de que os estudiosos da área do lazer não estão envolvidos com este grupo 

social, não vem compartilhando seus estudos e experiências neste âmbito ou não tiveram seus 

trabalhos aprovados. Foram encontrados apenas pôsteres, cinco no total, conforme a tabela 

abaixo: 
 

Ano do evento 

N. de trabalhos 

2001 2002 2003 2004 2005 

Pôster 1 1 2 1 0 
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Mesa temática 0 0 0 0 0 

 

No ano de 2001, o ENAREL ocorreu em Natal/RN e privilegiou a discussão do tema 

“Lazer, transdisciplinaridade e educação”. Dentre os mais de 130 pôsteres aceitos para o 

evento, encontramos apenas um relacionado ao nosso objeto, no grupo temático Lazer e 

Terceira Idade, que foi constituído por quatro pôsteres. O pôster encontrado tem como título 

O Lazer no Asilo: voluntariado na terceira idade – SESI. É de autoria de um acadêmico de 

medicina da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e uma professora de 

Educação Física do SESI/RN.   

 No ENAREL realizado em 2002, em Santa Cruz do Sul/RS, a programação científica 

central tratou do tema “Lazer: Desenvolvimento Regional e Estilo de Vida”. O evento contou 

com a apresentação de mais de 200 pôsteres. Também encontramos a presença de um grupo 

temático – Lazer, necessidades especiais e terceira idade – contendo 12 mesas, sendo que 

quatro focalizaram a questão da “Terceira Idade”. Foram apresentados 29 pôsteres nesse 

mesmo grupo temático e também um pôster sobre lazer e pessoas asiladas. Este trabalho tem 

como título Centro de lazer e recreação do idoso: animação sócio-cultural em instituições 

asilares, de autoria de Diná Santiago Petenuzzo, Diosele Moura de Souza, Karine Dalsin e 

Luanda dos Santos Dutra, todas de Poa/RS. 

 No ano de 2003, o evento foi em Santo André/SP e teve como tema “Lazer e trabalho: 

novos significados na sociedade contemporânea”. Houve pouquíssimas mesas sobre Terceira 

Idade, apenas duas. Dentre os mais de 100 pôsteres apresentados, grande parte trazia relatos 

de Projetos de Extensão Universitária e programas de lazer desenvolvidos para grupos de 

idosos. Foram encontrados dois com conteúdo relacionado ao nosso objeto. Os dois trabalhos 

têm como orientadora a professora Andréa K. Gonçalves e alunos do curso de graduação em 

Educação Física da ULBRA (Universidade Luterana Brasileira) – Canoas/RS. O primeiro tem 

como título Possibilidade de lazer na instituição asilar e contou com a participação das 

acadêmicas Aline Medeiros e Carolina B. M. S. Longoni. O outro pôster apresentado foi 

Experiência de lazer na fase da terceira idade e teve como autores os acadêmicos Adriano M. 

de Assis, Angélica S. Moreira e Dilamara J. Longoni. 

 “Lazer como cultura: o desafio da inclusão” foi o tema do ENAREL realizado em 

Salvador/BA, em 2004. A coletânea não apresenta divisão dos trabalhos em grupos temáticos, 

e também não encontramos nenhuma mesa temática sobre a “terceira idade”. Foram 

apresentados mais de 200 pôsteres em todo o evento e, entre eles, apenas um tratou do lazer e 

pessoas asiladas. O trabalho traz o título Projeto “Momentos Melhores” no Abrigo Santa 

Clara. Seus autores são a professora Yara Kuster e os acadêmicos do curso de 

Aprofundamento de lazer e Recreação Fernanda Gomes e Paulo Roberto Motta, da UTP 

(Universidade Tuiuti do Paraná). 

 Finalmente, em Campo Grande/MS, no ano de 2005, ocorreu o XVII ENAREL. 

Encontramos neste evento algumas mesas e pôsteres sobre “terceira idade” – tema este mais 

escasso neste evento em comparação aos outros pesquisados – espalhados por vários grupos 

temáticos, mas nenhum deles tratou especificamente da velhice asilada.  

Assim, infelizmente não observamos um crescimento desse campo de conhecimento 

que estuda e pesquisa a velhice, a população idosa, asilada ou não, e suas formas de 

entendimento e fruição do lazer. A maioria dos trabalhos trata do tema de forma muito 

superficial, e restringe-se, na maioria das vezes, a relatos de experiência.  

No período 2001-2005 todos os trabalhos encontrados têm, como substrato, as 

intervenções realizadas nas instituições. Exceto o trabalho Experiência de lazer na fase da 

terceira idade, citado anteriormente, que trouxe um outro enfoque, um pouco mais elaborado, 

destacando-o dos demais. Os autores realizaram uma entrevista estruturada sobre definição de 

lazer e atividades de lazer praticadas ao longo da vida, aplicada em dois grupos, pessoas 

asiladas e não asiladas.  
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Em síntese, foram poucos os trabalhos apresentados no ENAREL, nos últimos cinco 

anos, sobre o tema Lazer, pessoas idosas e asilos: um total de cinco pôsteres, que por serem 

resumos, não contêm ou não expressam consistência teórica. A maioria dos trabalhos sobre 

“terceira idade” e idosos(as), asilados ou não, trazem relatos de experiência sobre 

intervenções – estas, quase sempre ligadas a algum projeto de extensão universitária. 

  

Considerações Finais 

 As pesquisas nessa área ainda caminham a passos lentos. Esperava-mos que a 

produção científica pudesse indicar um movimento ascendente com relação ao estudo sobre 

Lazer e pessoas idosas, o que não ficou claro durante as análises das coletâneas do ENAREL 

nos últimos cinco anos. 

Apesar de percebermos o envolvimento de algumas universidades com as pesquisas e 

os projetos relacionados ao tema, concordamos com Debert (1999), quando a autora afirma 

que a produção na área vem se consolidando apesar de incipiente e pouco científica. De 

acordo com nossos estudos, a produção de conhecimentos referente ao lazer para pessoas 

idosas ainda é pouco expressiva, sobretudo em eventos como o ENAREL. Principalmente se 

comparada ao desenvolvimento de trabalhos com outros enfoques, como lazer e infância, 

lazer e grupos sociais jovens e políticas públicas de lazer, que já apresentam uma consistência 

e uma abrangência maior, em comparação com o assunto aqui investigado.  

Esperamos que um maior interesse sobre o tema venha surgir, possibilitando uma 

maior produção científica sobre o tema, ainda incipiente e carente de pesquisas sobre uma 

questão tão importante na contemporaneidade: seja para a sociedade em geral, para os 

estudiosos e profissionais da área do lazer, para aqueles que trabalham e lidam em todas as 

esferas do cotidiano asilar, além, obviamente, para os próprios moradores dos asilos, que na 

maioria das vezes desconhecem que também têm direito ao lazer. 
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