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INTRODUÇÃO: A expectativa de vida no Brasil e no mundo vem crescendo 

progressivamente e, assim, o fenômeno do envelhecimento tem assumido uma 

grande importância em diferentes áreas profissionais, objetivando um maior 

conhecimento sobre o assunto e visando a implantação de ações que possam 

garantir uma boa qualidade na vida destes indivíduos idosos. Devido aos 

declínios físico, mental e social característicos da população idosa (SANTOS 

FILHO, 2004), é de grande relevância a participação destes indivíduos em 

vivências que proporcionam a melhora da auto-estima e aumento dos níveis de 

bem estar, trazendo autonomia funcional e prazer pela vida. O envelhecimento 

é um fenômeno que acontece durante a vida do ser humano, sendo mais uma 



 

 

etapa do processo de desenvolvimento e se caracteriza por uma série de 

mudanças de ordem biológica, psicológica e social (MASSAUD, 2004). Afim de 

favorecer o desenvolvimento da qualidade de vida, é fundamental que os 

idosos tenham a oportunidade de vivenciar as atividade e práticas lúdicas nos 

mais diversos ambientes. Segundo Parker (1978) o lazer é o tempo de que um 

indivíduo dispõe, livre de trabalho e de outros deveres, e que pode ser utilizado 

para fins de repouso, divertimento, atividades sociais ou aprimoramento 

pessoal. A participação em atividades de lazer entre indivíduos idosos tem 

importante colocação de suporte social à medida que abrange o 

desenvolvimento de novas habilidades, experiências e conhecimentos, fatores 

estes culminantes para possibilitar uma autorrealização pessoal (IWANOWICZ, 

2000). De acordo com Palma (2000), devido ao aumento do número de idosos 

na população brasileira e ao aumento da longevidade na última década houve 

uma proliferação de programas e atividades destinados ao público idoso. 

Atualmente encontram-se diversas possibilidades para a prática de atividades: 

associações e clubes da terceira idade, Faculdades abertas à terceira idade, 

locais para festas e bailes, academias e centros comunitários.  

 

OBJETIVO: 

O presente estudo tem por objetivo observar se os centros comunitários para 

idosos de Limeira possuem programas de lazer e intervenções de animação 

sociocultural. 

 

METODOLOGIA: O estudo, de natureza qualitativa, constou da união de 

pesquisa bibliográfica e de campo. A revisão de literatura feita de maneira 

empírica, realizada por meio de um levantamento de dados secundários, com o 

intuito de se conhecer dados e informações acerca dos temas propostos E em 

seguida foi realizada a pesquisa de campo acerca de um problema ou de uma 

hipótese que se queira comprovar. O universo deste trabalho foram os centros 

comunitários da cidade de Limeira. A amostra foi composta por 12 centros 

comunitários. Para a coleta de dados foi utilizada a observação participante, 

onde foi observado fatos da realidade a partir de um estímulo, que foi o 

programa de atividades elaborado para este trabalho. Como instrumento de 



 

 

registro da observação foi feita uma ficha de análise para avaliar os centros 

comunitários em atendimento aos idosos.  

 

CONCLUSÃO: Considera-se que os programas de lazer dos centros 

comunitários de Limeira são comuns e ativos, visando a melhora da qualidade 

de vida do idoso, afim de proporcionar a melhora da socialização e da saúde. 

As atividades foram distribuídas de acordo com os interesses dos participantes, 

evidenciando-se um leque de opções de atividades diversas. Por fim, os 

centros comunitários são essenciais para o desenvolvimento destas pessoas. 
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