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A PERSPECTIVA DOS IDOSOS DE UM CENTRO DIA - SOBRE O PROCESSO 
DE ENVELHECIMENTO E QUALIDADE DE VIDA 
 

RESUMO 

Neste trabalho objetivamos analisar as histórias de vida dos idosos que frequentam um centro dia 
para verificar como se deu o processo de envelhecimento, como esse processo impactou na sua 
vida e das necessidades sociais que apresentaram, além de identificar a melhora na qualidade de 
vida e interação social após iniciarem as atividades no centro dia. Assim através da oficina “Roda de 
conversar” foi possível relacionar os relatos de experiências com a qualidade de vida, uma vez que 
sob a ótica dos idosos foi possível analisar que o processo de envelhecimento saudável pode 
proporcionar melhora nas condições laborais, dinâmica familiar e saúde mental e física. Outro 
aspecto importante, é que os Centros Dia, oferecem os atendimentos e atenção necessárias aos 
idosos, sem a quebra de vínculos com suas famílias, sendo ainda espaço que possibilita a troca de 
experiências, socialização entre os idosos, e a roda de conversa, um momento de grande 
importância, pois possibilita aos idosos a verbalização de suas experiências, vivências e angústias, 
que ao serem trazidas à tona, possibilita o resgate histórico e melhora nas condições emocionais e 
na memória desses idosos. 
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INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional é uma realidade mundial, em países 

desenvolvidos, a população idosa (acima de 65 anos) já ultrapassou o número de 

crianças e estima-se que em 2050 teremos 32% de pessoas idosas, totalizando 

uma criança para cada dois idosos. (WHO 2004)  

 
No contexto social, o envelhecer que observamos é um envelhecer marcado 

por perda de autonomia, drástica redução de interação social e saúde debilitada. 

Contudo, podemos perceber uma mudança no perfil desses idosos hoje, frente as 

políticas públicas voltadas especificamente a essa população, e que buscas 

melhorar a participação social do idoso e o acesso aos serviços e benefícios sócio 

assistências. 

 
Muitas são as circunstâncias que levam as pessoas a viver melhor ou pior as 

diferentes fases da vida, no entanto, a velhice parece ser aquela em que os 

enfrentamentos das adversidades impostas pelo cotidiano se tornam mais 

complexos. A preocupação com a condição de vulnerabilidade em que se 

encontram os idosos vem aumentando nas últimas décadas, em decorrência do 

intenso processo de envelhecimento da população. Os desafios frente a essa 



realidade são maiores sobretudo nos países em desenvolvimento como o Brasil, 

que não dispõem de recursos sociais para o atendimento dessa parcela da 

população. (Marin et al., 2012) 

 
Frente aos fatores que afetam as condições de vida dos idosos, passam a 

interessar suas experiências ao longo da vida, que podem ter impactos positivos do 

ponto de vista social, afetivo e de construção de vínculos durante o processo de 

envelhecimento.  O impacto na qualidade de vida tem sido demonstrado de forma 

quantitativa e qualitativa e por meio das histórias de vida dessa população 

podemos focalizar suas memórias pessoais, e analisar de forma mais concreta da 

dinâmica de funcionamento e das várias etapas da trajetória do grupo social ao 

qual pertencem.  

 

OBJETIVOS 

 
- Discutir com os idosos os processos de envelhecimento e capturar suas 

sensações sobre o próprio processo de envelhecimento. 

 
- Valorizar e contextualizar suas memórias, ponderando sobre como essas 

experiências foram ou não impactadas pelas políticas públicas. 

 
- Entender como é a autonomia dos idosos e relacionar isso às práticas da 

vida pregressa. 

 
- Identificar a melhora na qualidade de vida e interação social resultante da 

convivência no Centro de Convivência do Idoso-CCI. 

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
Para a realização da pesquisa, organizamos uma oficina denomina “Roda de 

conversa” como metodologia que possibilitou o diálogo e o debate sobre a história 

de vida e o processo de envelhecimento com 6 idosos, dos 60 aos 90 anos de 

ambos os sexos, que foi aplicado no dia 29 do mês de Junho de 2016 no Centro de 

Convivência do Idoso- CCI, e posteriormente transcrito conforme gravação de 



áudio e vídeo. Todos os participantes receberam um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido com todas as informações objetivos da pesquisa.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O envelhecimento será dentro de algumas décadas uma grande discussão, 

pois, seguindo dados do IBGE (2013) a população idosa brasileira será de 30 

milhões de pessoas em 2025. A mudança na pirâmide social exigirá mecanismos 

sociais que melhor protejam essa população crescente. 

 

Dentro de cada sociedade, a velhice é diferenciadamente encarada, de 

acordo com seus padrões socioculturais. Dentro desses conceitos, nos cabe 

observar a classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS) no qual a 

velhice fica assim diferenciada: Meia-idade: 45 a 59 anos; Idoso: 60 a 74 anos; 

Ancião 75 a 90 anos; e Velhice extrema: 90 anos de idade.  

 

Rosenberg (1992) defendeu que a velhice é a fase em que o cumprimento de 

tarefas profissionais e familiares, foi no geral cumprido e que nessa fase, o 

indivíduo pode gozar de alguma liberdade. É necessário esclarecer que o processo 

natural de envelhecimento, por si só não é sinônimo de doença. Nesse raciocínio, 

 
 “(...) alterações decorrentes do envelhecimento que ocorrem naturalmente 
com o passar do tempo (“aging”); alterações que surgem em decorrência 
das várias condições patológicas que ocorrem ao longo da vida do 
indivíduo (seqüelas de doenças); alterações patológicas que surgem mais 
facilmente em indivíduos idosos (não em todos)” (p. 90). 

 

Haddad (1986), ao questionar os critérios que definem o início da velhice, cita 

um texto escrito em 1978 por Ávila em que considera que o velho sadio não é 

psicológica nem fisiologicamente velho. 

 
 “O que caracteriza a velhice não é a quantidade dos anos vividos. Nem é 
o estado das artérias, como dizia Metchinikof. Nem é a normalidade 
endócrina, como queria Pende. O que caracteriza a velhice é a perda dos 
ideais da juventude, é a dessintonização com a mentalidade do seu 
tempo, é o desinteresse pelo cotidiano nacional e internacional, é o humor 
irritadiço, é a desconfiança no futuro, o desamor ao trabalho(p.27).” 
 
 



Mas as condições de trabalho experimentadas pelos trabalhadores brasileiros 

tem relação causal sobre o seu envelhecimento, não raro falta a esse trabalhador 

condições de saúde e recursos econômicos que lhe permita gozar desta fase da 

vida com qualidade.  A relação do indivíduo com o trabalho tem notadamente 

relação com as condições de proteção trabalhista e social do trabalhador, e o 

Estado é peça chave no resguardo ou não desses direitos,  

 

“Desde que o capitalismo ingressou na fase de mundialização, a partir do 
processo de reestruturação e financeirização dos capitais dos anos 1970, 
estamos constatando que os capitais transnacionais exigem dos governos 
nacionais a flexibilização da legislação do trabalho, eufemismo para 
designar a desconstrução dos direitos sociais, resultados das longas lutas 
e embates do trabalho contra o capital desde o advento da Revolução 
Industrial.” (ANTUNES, 2006, p. 499). 

 
 

Inserido no contexto de proteção de direitos e acolhimento dessa população, 

que tem laços com suas famílias, porém, acabam ficando sem companhia por 

alguns períodos, os Centros Dia oferecem atendimento que permitem o ciclo 

normal de trabalho da família do idoso para que a renda não seja comprometida, 

ao passo que oferta ao idoso atendimento que lhes possibilite socialização, e 

execução de tarefas que os ajuda a manter a lucidez, e contribui para evitar a 

demência. A família, neste contexto não deixa de fazer as suas atividades laborais 

normais e tem a tranqüilidade de ter o membro da sua família sendo atendido e 

cuidado. 

 

RESULTADOS:  

 

Para este trabalho, desenvolvemos uma oficina composta por 6 idosos 

classificado por ordem alfabética de A à F, que participam de um centro dia de 

convivência de duas a três vezes por semana. 

 

Os idosos relacionam seu passado frequentemente as questões de trabalho, 

como sua vivência mais intensa. Muitos iniciam suas atividades laborais muito 

cedo, e esses trabalhos exigiam muito esforço físico que causaram complicações 

na sua saúde no decorrer dos anos.  

 



“Ah, eu desde 7 anos trabalhava na roça, carpia café, depois 

fiquei moça, trabalhava no algodão, depois arrumei um 

companheiro pra mim, ele trabalhava no circo e fiquei assim, 

trabalhei em casa de família...” ( idoso A ) 

 

“Quando eu era solteira, ajudava meu pai na roça, plantação 

de arroz, feijão, colhia café, essas coisas a gente fazia...” 

(idoso F) 

 

O trabalho junto de outros tantos elementos pessoais e sociais influenciam 

diretamente o envelhecer, os problemas do envelhecimento estão diretamente 

ligados às condições e à qualidade de vida dos indivíduos, consequente, a 

população idosa sofre no corpo o trabalho extenuante experimentado desde a tenra 

idade ( DIOGO, et al 2004), 

 

“Trabalhei muitos anos e quando estava na ferrovia sofria da 

coluna, muitas vezes parava, internava pra poder cuidar da 

coluna e depois aposentei, aí tentaram operar a minha coluna, 

pediram pra operar, falei: - Pode!  A minha família não queria. 

Operar foi o azar da minha vida, agora estou com as pernas 

paralisadas quase. Dor na coluna não sinto, mas tenho dor 

por tudo, direto, dia e noite tenho sofrido com isso.” ( Idoso E) 

“Comecei (a trabalhar) com 16 anos e terminei com 42, me 

aposentei. Precisei aposentar por causa da coluna.” (Idoso D) 

 

Dadas essas complicações de saúde, o envelhecer para esses indivíduos 

apresenta uma série de dificuldades. Em alguns casos, a locomoção fica 

prejudicada, em outros casos, por conta de situações familiares, os idosos ficam 

sozinhos. 

“Eu fico em casa com as minhas netas, aí elas vão pra escola, 

a minha filha trabalha. Fico sozinha. Não fico fazendo nada. 

Televisão ou cochilando.” (idoso D) 

 

 “Eu vivo sozinho. Eu tenho duas filhas e um filho que tá aqui 

(sic), o outro mora em São Paulo. Mas eu tenho minha casa, 

e eu fico sozinho. E a minha filha, ela vem, fica comigo um 

pouco de manhã, depois vai embora e a outra filha vem pra 

me dar comida. Mas eu vivo sozinho”. ( idoso B) 

 



 “Tem a minha filha que fica. Mas ela tem que sair da casa 

dela pra ficar comigo. Porque pagar uma pessoa eles não 

aceitavam, meus filhos não queriam porque às vezes tem 

pessoa que não dá pra confiar (os cuidados com o idoso), não 

é legal com a gente. Já aconteceu comigo.” (idoso F)  

 

Nessas condições, os idosos também relatam como o fato de manterem-

se em casa, mas sem companhia e/ou sem auxílio os faz ficar tristes, ou 

emocionalmente deprimidos. Muitos relatam o fato de ter alguém que os auxilia, 

porém só numa tarde do dia. No horário comercial, horário em que a família com 

quem convivem está trabalhando ou estudando, eles ficam, sem companhia. A 

solidão é uma reclamação recorrente, uma vez que grande parte desses idosos 

tem muita dificuldade de locomoção, dificultando assim que o idoso faça outras 

atividades sozinho. Mesmo a companhia dos familiares assim que se encerra ao 

final do horário comercial, não ameniza o fato de ficar sozinho grande parte do dia. 

 

“Eu não passeio... Sabe por quê? Eu todo dia saia, eu moro 

aqui na Avenida da UNESP, todo dia eu ia no mercadinho da 

dona Marina, mas agora não posso mais, eu sinto muito isso 

de não poder ir.” ( idoso B )  

 

Os sentimentos de desamparo e de solidão fazem com que esses idosos 

passem os dias deprimidos, e esse sentimento os faz isolar-se e desconectar-se da 

realidade, das pequenas coisas que eles conseguem fazer. Isso os faz perder 

ainda mais a autonomia e sentir-se desgostosos da vida. 

 

Nas falas acima reproduzidas, percebe-se que a velhice vivenciada pelos 

sujeitos pode ser um caminho de solidão e isolamento, sobretudo dos menos 

favorecidos, 

“Para idosos pobres com comprometimentos físicos e cognitivos, 
residentes nas grandes áreas metropolitanas, as relações com as famílias 
configuram-se como mais problemáticas, principalmente pelo caráter 
compulsório da convivência com os filhos. Tudo se complica com a 
carência de instituições de amparo e suporte ao idoso.” (SILVA E NÉRI, 
1993, p. 222) 

 

Em relação à participação de um centro dia, a percepção dos idosos 

demonstrou que atividades desenvolvidas estimulam a autonomia e contribuem 



para a boa saúde mental, frequentar a um centro dia possibilita ao idoso o convívio 

social e interação com pessoas da mesma idade, além de minimizar a sobrecarga 

de cuidado dos familiares. 

 

“Eu gosto de tudo! Parece que depois que eu vim pra cá 

parece que melhorou a minha vida! Eu me sinto melhor, gosto 

demais... Eu venho duas vezes por semana, eu queria que 

tivesse todo dia, pra mim era (sic) melhor, eu ia melhorar mais 

ainda minha vida. Eu acho que se eu ficar mais tempo, vou 

melhorar mais aqui. Eu já notei isso na minha cabeça, eu já 

melhorei.” (Idoso F)  

 

O envolvimento de profissionais de diversas áreas do conhecimento no centro 

dia possibilita a abrangência de atividades que proporcionam o bem estar do idoso 

e funcionalidade. Portanto, a inserção do idoso em um centro dia pode 

proporcionar melhora na qualidade de vida, na dinâmica familiar interação social e 

autonomia.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
No presente estudo, ao analisar a história de vida dos idosos podemos concluir 

que durante o curso de vida, as experiências podem refletir no futuro 

positivamente, os dados demonstraram que os idosos tiveram estratégias de 

enfrentamento diante das adversidades da vida cotidiana.  As questões sociais 

durante a vida interferiram no núcleo familiar na qual tiveram a necessidade de 

ingressar ao mercado de trabalho precocemente, revelou ainda que a construção 

da sua trajetória dependeu do seu trabalho. 

 

A família teve papel fundamental nesse processo que reconhece a 

importância desse serviço para a interação social do idoso, no entanto apesar da 

convivência familiar, os idosos se sentem sozinhos.   

 

Os problemas sócio históricos vivenciado pelas pessoas, sejam eles, 

econômicos, sociais, emocionais, entre outros, podem resultar em um envelhecer 

com pouca ou quase nenhuma qualidade de vida. Em função disso, os idosos 



necessitam do acesso as políticas públicas e sociais, para que possam ter suas 

necessidades básicas atendidas, considerando que nossa realidade mostra que a 

maioria das famílias, embora seja um preceito legal, não conseguem cuidar de 

seus idosos, seja por questões financeiras ou mesmo de relacionamento.  

  

Os Centros Dia ou Centro de Convivência do Idoso- CCI oferecem o 

atendimento e atenção necessária aos idosos, sem a quebra de vínculos com suas 

famílias, sendo ainda espaço que possibilita a troca de experiências, socialização 

entre os idosos. 

 

Nesse sentido, o centro dia tem sido a ferramenta mais importante para a 

manutenção da qualidade de vida dos idosos, bem como, tem facilitado essa 

melhoria na qualidade de vida e autonomia dos idosos, pois oferecem o 

atendimento e atenção necessárias aos idosos, sem a quebras de vínculos com 

suas famílias, sendo ainda espaço que possibilita a troca de experiências e 

socialização entre os idosos.  

 
 

A roda de conversa é um instrumento fundamental nesse espaço de 

convivência, um momento de grande importância, pois possibilita aos idosos a 

verbalização de suas experiências, vivências e angústias, que ao serem trazidas à 

tona, possibilita o resgate histórico e melhora nas condições emocionais e de 

memórias desses idosos. 

 

Portanto, o trabalho apresentou a utilização da metodologia de rodas de 

conversa como metodologia que possibilita o diálogo, procurando trabalhar com a 

verbalização, a reflexão e o diálogo, pois o desenvolvimento de ações no centro dia 

pode contribuir para interação social, qualidade de vida, autonomia e 

funcionalidade do idoso. 
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