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RESUMO

Durante muito tempo, o idoso foi visto como uma doença social e foi esquecido pelo Estado. Nos últimos anos, o perfil demográfico do Brasil vem 
mudando cada vez mais, a população está envelhecendo rapidamente e há uma redução nas taxas de mortalidade, devido a isso, o 
desenvolvimento nesta fase está cada vez maior. Assim, surgem problemas que devem ser pensados para uma busca de soluções. Para que esse 
processo seja desenvolvido de forma natural, é necessário cuidar e orientar a população sobre as principais mudanças que ocorrem neste período 
e sobre as doenças relacionadas a ele. Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo compreender histórias de vida de idosos em um centro de 
convivência de idosos. As entrevistas foram realizadas nas dependências da associação de convivência e recreação dos idosos de Luiz Antônio 
(ACRILA). Os encontros aconteceram em horários pré-definidos, em local arejado e livre de interferências e ruídos. Foram entrevistados oito 
idosos sendo quatro do sexo masculino e quatro do sexo feminino com idade entre 63 e 72 anos de idade com capacidade cognitiva preservada e 
diferentes estados civis (entre solteiros, casados, em união estável e viúvos). No início da entrevista foi solicitado que o idoso falasse sobre os 
principais acontecimentos da sua vida, desde a infância. O referencial metodológico adotado refere-se à história oral ou método biográfico, em 
que o registro da história de vida de indivíduos, ao focalizar suas memórias pessoais, delineia também uma visão mais concreta da dinâmica de 
funcionamento e das várias etapas da trajetória do grupo social ao qual pertencem. As entrevistas foram analisadas a partir da Análise de 
Conteúdo. Apesar do estudo ainda apresentar resultados parciais revelaram que os idosos tiveram uma infância simples, com poucas condições 
financeiras (geralmente na área rural) e com atividades laborais desde muito cedo, porém relatam as vivências dessa época com muita alegria. 
Descrevem terem vivido épocas difíceis mas de muita união e alegria, onde o pouco colhido ou comprado era dividido entre os vizinhos. 
Destacam ter pouco ou nenhum acesso à educação (muitas vezes tinham que andar vários quilômetros sem adultos para chegar à escola). Pouco 
falam das transformações sentidas durante a adolescência (sobre fisiologia, desejos, etc), mas destacam as festinhas e “quermesses” típicas das 
cidades pequenas como muito gostosas. Sobre o envelhecer relatam o sentimento de “não ter visto o tempo passar”, porém destacam muitas 
alegrias em ter “vivido bem a vida”. Relatam que o centro de convivência é algo essencial para que não se sintam sozinhos, pois podem praticar 
diversas atividades em suas dependências - o centro oferece aulas de dança, yoga e informática -  e tem em seu espaço físico diversas mesas de 
jogos e um pequeno campo de bocha, além de salão de festas onde são feitos diversos almoços/jantares dançantes e “bailes”, além de promover 
viagens turísticas frequentes para seus membros e encontros da terceira idade (ou jogos e concursos de dança) em outras cidades. Considera-se 
que os idosos entrevistados possuem uma vida com alegrias, são pessoas simples, mas que tem muito alegria em viver. O contexto no qual 
vivenciaram a infância e adolescência é característico de uma época. O centro de convivência auxilia no bem estar e na socialização deles.
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