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RESUMO 

 

O objetivo deste artigo é enfocar a importância dos aspectos do contexto social e da 

participação dos idosos em grupos de convivências, no envelhecimento saudável e bem sucedido, 

tendo em vista o aumento significativo da população brasileira nessa faixa etária. Tal analise será 

através de revisão literária considerando o impacto do convívio social em programas para idosos 

no envelhecimento bem sucedido. A partir desta revisão literária conclui-se que a participação 

nos grupos de convivência para idosos a tem uma representação extremamente positiva acerca do 

bem-estar podendo efetivamente colaborar para um envelhecimento saudável e bem sucedido. 

Sendo assim, é importante compreender o fenômeno do envelhecimento para que se possa pensar 

novas formas de atendimento para essa população que se encontra em expansão,e assim a 

otimização da qualidade de vida no envelhecimento. 
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INTRODUÇÃO 

 

As questões sobre o envelhecimento e a longevidade humana, são temas que tem sido cada 

vez mais discutidos e tal fato deve-se ao crescimento do segmento etário acima dos 60 anos. 

Assim várias áreas do conhecimento vêm se dedicando a investigação e intervenção com relação 

ao processo de envelhecimento com um olhar para questões biológicas, psicológicas e sociais e 

aparatos técnico-científicos para a melhoria das condições de vida dessa população, com vistas 

ao envelhecimento bem sucedido (Araújo et.al., 2005; Von Simson, et.al., 2006).  

O pressuposto deste estudo é enfocar a importância dos aspectos do contexto social e da 

participação dos idosos em grupos de convivências, no envelhecimento saudável e bem sucedido, 

tendo em vista o aumento significativo da população brasileira nessa faixa etária. Tal analise se 

realizou através de revisão literária considerando o impacto do convívio social em programas 

para idosos no envelhecimento bem sucedido. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2008) estima-se 

que em 2050 para cada 100 crianças de 0 a 14 anos, haverá 172,7 idosos. Ainda segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), até 2015, o Brasil será o sexto país no mundo em numero 

de pessoas idosas (Organização Mundial de Saúde, 2005). 

O conceito de idoso é utilizado a partir dos 60 anos de idade, a ONU estabeleceu como a 

idade que demarca o inicio da velhice – nos países em desenvolvimento e 65 nos países 

desenvolvidos, independentemente de seu estado biológico, psicológico e social. No entanto 

alguns estudiosos e pesquisadores discutem acerca de tal conceito, tendo uma visão 

multidimencional e, portanto não consideram a idade cronológica como uma boa medida do 

desenvolvimento humano (Schneider, Irigaray, 2008; Neri, Freire, 2000). 

 

ENVELHECER, VELHICE E O CONCEITO 

 

Neri (2009) define idosos como indivíduos em um dado contexto sociocultural, assim 

denominados em virtude das diferenças exibidas na aparência, força, funcionalidade, 

produtividade e desempenho de papéis sociais primários em comparação com adultos não idosos. 

E o envelhecimento biológico, por sua vez, é definido como a diminuição progressiva da 

capacidade de adaptação e de sobrevivência, ou seja, um declínio em estrutura, função, 

organização e diferenciação que culmina na morte. 
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Até o século XIX a velhice era vista como uma questão de doença, ser velho remetia a 

condição de incapacidade de produzir. Durante muito tempo foi associada a limitações e 

deficiências, sendo, pois objeto de estudo da Psicologia do Excepcional e não do 

desenvolvimento humano, visto que enxergavam o envelhecimento como uma fase pouco 

produtiva. Peixoto (1998 apud Araujo, 2005) aponta que a terminologia “idoso” influenciou na 

maneira de olhar e a partir de então os “problemas dos velhos” passaram a ser vistos como 

“necessidades dos idosos”. 

O termo “terceira idade” foi criado na década de 60 na França, por ocasião do 

estabelecimento dos primeiros cursos para idosos na Universidade de Toulouse. Com as várias 

mudanças, entre elas a melhoria das condições de saúde dos idosos, tal conceito passou a 

designar a faixa etária de transição entre a vida adulta e a velhice. Outras metáforas acerca do 

envelhecimento foram criadas como, “amadurecer”, “idade madura” e “maturidade” (Neri e 

Freire, 2000; Neri, 2013). 

A adoção de tantos termos, ainda segundo Neri e Freire (2000), seria apenas para "soar 

bem" e assim mascarar o preconceito, sendo que o fato de se utilizar designações-fantasia para 

tratar dos que vivem mais tempo, é em si um sinal da existência de preconceitos e negação da 

realidade. 

São vários os termos utilizados para conceituar a velhice, numa tentativa de demonstrar 

uma visão menos estereotipada. Ainda assim, nos dias de hoje, o envelhecimento aparece 

associado a doenças e perdas, estando assim ligado à deterioração do corpo, ao declínio e a 

incapacidade. As associações negativas persistiram até os dias atuais e são temida por muitas 

pessoas e são vistas como uma etapa ruim. 

Irigarai (2008), afirma que não importa a quantidade de anos que o indivíduo viveu, mas 

sim como viveu e como a sociedade o tratou, argumentando que o conceito de idade é 

multidimensional na qual a idade e o processo de envelhecimento possuem outras dimensões 

significativas que ultrapassam as da idade cronológica.   

Uma classificação utilizada atualmente por especialistas no estudo do envelhecimento é por 

idade funcional, na qual leva em consideração o quão bem a pessoa funciona em um ambiente 

físico e social em comparação com outras pessoas da mesma idade cronológica. Pesquisas 

revelam que o processo de envelhecimento é uma experiência heterogênea, vivida como 

experiência individual, na qual o envelhecimento não pode ser determinado simplesmente pela 

idade cronológica, mas sim uma integração entre as vivências pessoais e o contexto social e 

cultural, no qual estão envolvidos os aspectos biológicos, cronológicos, psicológicos e sociais 

(Schneider e Irigaray, 2008). 

Sendo assim, vários pesquisadores entraram em um consenso para designar os conceitos 

que fazem referencia a população de idades avançadas, no qual apenas o critério etário não seria 
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suficiente mas sim uma gama de fatores endógenos e exógenos nas várias esferas: social, 

histórica, cultural, fisiológica e psicológica (Gomez 2002, apud Araujo e Carvalho 2005). 

 

PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS PARA IDOSOS 

 

O trabalho social desenvolvido para idosos é relativamente recente no Brasil. As pioneiras 

na elaboração de atividades com idosos foram o SESC e depois as Universidades Abertas para a 

Terceira Idade, na década de 60. O objetivo era, no inicio, criar espaços de convivência para 

minimizar a solidão e o isolamento social crescente entre os idosos.  Era assim, uma forma de 

responder a emergente necessidade social do custeio da saúde e do bem-estar dos idosos, mantê-

los saudáveis e ativos por mais tempo parecia uma solução viável (Neri, 2013).  Segundo Debert 

(1999) após 40 anos de atuação, as atividades desenvolvidas pelos centros de convivência, 

universidades abertas e escolas abertas passaram a ser difundidas entre os profissionais 

gerontólogos, pelos veículos de comunicação e pelas próprias pessoas que envelhecem como 

maneira de alcançar a velhice bem-sucedida. 

Yassuda e Silva (2010), relatam quanto à participação nos programas sociais, no qual vários 

estudos indicaram que a participação em vida social e serviços comunitáriostem impacto muito 

positivo na satisfação com a vida, melhorando também o controle da saúde, presença de suporte 

social e bem-estar subjetivo na velhice. 

Araujo et.al. (2005) enfatiza que os grupos de convivência funcionam como espaços de 

relações interpessoais que possibilitam aos idosos construir novos amigos, propiciando 

momentos de ‘alegria’, que é algo relevante e ‘importante’ nessa fase da vida e funcionando 

ainda como um espaços que permite a escuta, uma vez que, na maioria dos ambientes familiares, 

não é permitida a sua participação nas decisões. Tais autores pontuam ainda queos grupos de 

convivência: 

 

Caracterizam-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, 

uma vez que, em geral, o contexto familiar não favorece a utilização das 

potencialidades dos idosos (p. 130). 
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Vários estudos mostram que o envolvimento social (manutenção de conexões sociais e de 

atividades sociais constantes) tem efeito positivo na função cognitiva. E o envolvimento social 

satisfatório e o estilo de vida ativo pode influenciar o rumo ao desenvolvimento intelectual ao 

longo da vida adulta e no envelhecimento colaborando para o envelhecimento saudável. (Mally-

Diniz et. al, 2013) 

 

ENVELHECIMENTO BEM SUCEDIDO E BEM-ESTAR 

 

Promover uma boa qualidade de vida na velhice tem sido um assunto que vem chamando 

atenção cada vez mais das pessoas, visto o apelo da sociedade de consumo dirigido esta faixa 

etária, com objetivo de se manterem bem (Neri e Freire, 2000). 

Ainda de acordo com esses autores: 

 

O bem-estar psicológico é um dos determinantes de uma velhice bem sucedida – 

expressão que diz da possibilidade de os idosos manterem a saúde e a 

funcionalidade física, mental e social, bem como preservarem elevada 

capacidade de adaptação, a partir de investimentos pessoais e culturais iniciados 

precocemente (p.16). 

 

Envelhecer bem estaria assim associado as condições ótimas de influência da genética, do 

ambiente e dos comportamentos ao longo de toda a vida que podem apresentar as mudanças 

normativas da senescência, tendo poucas e controladas doenças crônicas e manutenção da 

atividade e da participação social (Neri, 2013). 

Segundo Araújo et al. (2011), programas voltados ao envelhecimento são muito eficazes 

tanto para melhorar a qualidade de vida quanto a saúde do idoso. Sendo assim, as politicas 

públicas voltadas para a promoção do envelhecimento bem sucedido são muito importantes, 

como apontado por Iwamasa e Iwasaki (2011, apud Malloy-Diniz, 2013) em um estudo com uma 

comunidade japonesa, relata que o apoio social e a rede social são fatores que auxiliam 

fortemente no enfrentamento de desafios e dificuldades ao longo da vida e principalmente no 

envelhecimento assim como contribui para diminuição das perdas funcionais. 

Neri e Yassuda (2008) ressalta que: 

 

Mesmo na presença de doenças e agravos afetivos e sociais, o idoso pode viver 

bem a sua velhice com as condições que tem, desde que seja capaz de acionar 

recursos pessoais, entre os quais têm realce as estratégias de enfrentamento, as 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 08.02.2015 

 

Franciele Sanches de Assis 

Claudia Regina Parra 

6 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

crenças de ato-eficácia e de controle e as estratégias de seleção, otimização e 

compensação (p.9). 

 

Um outro estudo  relata que a participação social atua como um importante modificador da 

saúde dos idosos, tendo um papel primordial na manutenção da saúde mental na velhice e 

surgindo como um meio de intervenção importante (Glass et al. 2006 apud Araújo, 2011). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É fato a importância de se compreender o fenômeno do envelhecimento para que se possa 

pensar novas formas de atendimento para essa população que se encontra em expansão assim 

como politicas públicas que visem melhorar as condições de vida dessa faixa etária, enfocando 

também a importância do contexto social no processo de envelhecimento, estando ligado a 

qualidade de vida. Assim como a criação de espaços para a participação social dos idosos. 

É importante salientar que a participação nos grupos de convivência para idosostem uma 

representação extremamente positiva acerca do bem-estar propiciado nesse espaço de trocas 

sociais. Neste sentido, como apontado por Araujo et. al. (2005): 

 

Faz-se necessário que os diversos setores da sociedade discutam formas de 

oferecer uma velhice com dignidade, visto que esses são direitos assegurados na 

Política Nacional (Lei nº 8.842, de 04/01/1994) e no Estatuto do Idoso (Lei n° 

10.741, de 01/10/2003), e que merecem ser postos em prática (p.130). 

 

Dentro desta perspectiva os serviços de convivência para idosos tem importante papel para 

a visão que os próprios idosos têm sobre o envelhecimento. Através das trocas de experiências, 

do envolvimento social e da produtividade é possível mudar a visão do envelhecimento como 

momento de declínio e perdas, para uma visão mais otimizada que pode ser utilizada também a 

favor não só do próprio idoso, mas da sociedade como um todo. Assim a velhice passa a ser 

entendida como uma fase boa da vida e não mais temida, no qual incumbiria ao idoso 

potencializar e administrar os ganhos adquiridos com o tempo e atuar na autoconstrução da 

subjetividade e da identidade positiva e na construção de novas metas compatíveis com os 

recursos disponíveis. 

Sabe-se sobre as limitações deste estudo, no entanto os estudos sobre o envelhecimento 

bem sucedido é um caminho promissor para o avanço nesta área do desenvolvimento e para a 

otimização da qualidade de vida no envelhecimento. 
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