
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  
 PUC-SP 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ana Luiza Teixeira de Oliveira 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

O idoso e a praia: revelando significados 
 

 

 

 

MESTRADO EM GERONTOLOGIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SÃO PAULO 

2008 



PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
 PUC-SP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ana Luiza Teixeira de Oliveira 
 

 

 

 

 

 

 

 

O idoso e a praia: revelando significados 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESTRADO EM GERONTOLOGIA 
 
 
 
 
 

 
 

Dissertação apresentada à Banca 
Examinadora como exigência parcial para 
obtenção do titulo de MESTRE em 
Gerontologia pela Pontificia Universidade 
Católica de São Paulo, sob a orientação da 
Profa Doutora Beltrina Côrte. 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2008 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na fonte. 
Bibliotecária : Ivanny Rhavena Medeiros de Oliveira / CRB 4 -1646 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O48i Oliveira, Ana Luiza Teixeira de. 
  

     O idoso e a praia : revelando significados / Ana Luiza 
Teixeira de Oliveira. – São Paulo, 2008.  
 
122 f. : il. 
 
Orientadora : Beltrina Côrte. 
 
Dissertação (Mestrado em Gerontologia) – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 2008. 
 

1. Gerontologia. 2. Geriatria – Patologia – Medicina. 3. Saúde 
do Idoso. 4. Atividade física – Idoso. 5. Topofilia. I. Côrte, 
Beltrina. II. Título. 
 

CDU 616-053.9 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Banca Examinadora 
        

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Dedicatória 
 
 
 

A minha amada mãe, Diana, pelo apoio constante e incansável.,.. 
 

Por vibrar a cada conquista minha... 
 

E me dar a mão nos momentos mais difíceis... 
 

Por ser essa mulher enorme, não em tamanho, mas em garra, coragem e 
persistência... 

 
Com total exclusividade, dedico a você, mainha, este trabalho tão especial para 

mim! 

 

 



AGRADECIMENTOS 
 

 
A Deus 

 

Parceiro de todos os momentos, minha âncora espiritual... 
 

A minha orientadora, Beltrina 
 

O meu muito obrigada, pela magnífica orientação... 
Por me transmitir novos e valiosos conhecimentos... 
E principalmente por acreditar no meu potencial como profissional... 
 

 

A todos os docentes do Programa de Gerontologia da PUC-SP 
 

Obrigada pelo acolhimento, sabedoria transmitida e por contribuir para a minha 
formação como mestre em gerontologia... 
 
Aos idosos participantes desta pesquisa e todos os funcionários do Posto 2 da 
orla de Santos 
 
Por terem me recebido carinhosamente e por colaborar prontamente para a 
realização das entrevistas... 

 
 

A minha Família, especialmente as minhas irmãs 
 
Pelo apoio material e sentimental a mim dedicado durante todo o período que residi 
em São Paulo.... 

 
 

A Stênio 
 

Sinônimo de amor, companheirismo e respeito... 
Obrigada por caminhar ao meu lado rumo a esta conquista... 
 

 
As amigas Helaine, Andréa e Maria Claudia... 
 
Amigas-irmãs que souberam entender os meus momentos e assim demonstrar a 
amizade verdadeira... 
 

 
A colega Monica Faria... 

 
Companheira durante todo o curso, obrigada pela confiança depositada em mim 
para reabilitar seus pais, Francisco José e Ivone, nos quais me recordarei com 
imenso carinho... 
 



RESUMO 
 
 

 
O presente estudo, realizado na cidade de Santos-SP, teve como 

objetivo compreender o significado do meio ambiente praiano para os idosos que 

assiduamente freqüentam este espaço natural para realizar atividades físicas. 

Caracterizado como um estudo qualitativo, a pesquisa, sustentada na literatura da 

gerontologia, utilizou como recursos metodológicos a análise de relatos orais e a 

observação das atividades desenvolvidas por um grupo de idosos. Foram 

selecionados, de forma voluntária, sujeitos de ambos os sexos, sendo cinco homens 

(média de idade de 71,8 anos) e cinco mulheres (média de idade de 75,4 anos). 

Inicialmente colheram-se dados sócio-econômicos, através de um questionário com 

perguntas fechadas e em seguida foi realizada uma entrevista aberta de caráter 

dialogal. Os dados referentes às informações do questionário fechado foram 

organizados em um banco de dados e posteriormente estruturados em forma de 

tabelas para melhor entendimento do leitor. As entrevistas, por sua vez, foram 

registradas por gravador e diário de campo sendo categorizadas em temas que o 

leitor poderá navegar. Entre eles: o corpo que envelhece e o corpo que se 

movimenta, meio ambiente praiano, reflexões quanto à relação corpo-natureza, 

técnicas corporais, topofilia, saúde no âmbito do normal e patológico no processo de 

envelhecimento e ainda temas como, lazer e a historicidade de Santos. 

 

 

Palavras-chaves: Gerontologia. Geriatria – Patologia – Medicina. Saúde do Idoso. Atividade física – 

Idoso. Topofilia. 



 ABSTRACT 
 
 
 

 
The present study was carried out in the city of Santos-SP (Brazil) with 

the aim of understanding the meaning of the term beach environment for elderly 

individuals who regularly attend this natural space for the performance of physical 

activities. This qualitative study, supported by the gerontology literature, employed 

the methodological resources of the analysis of oral reports and observations of 

activities developed by a group of elderly individuals. Volunteers were selected to 

participate in the study: five men (average age of 71.8 years) and five women 

(average age of 75.4 years). Socioeconomic data were collected using a 

questionnaire with closed questions. An open interview with a dialogue nature was 

then conducted. Data on information from the questionnaire were organized in a 

databank and later structured in the form of tables to facilitate the reader’s 

understanding. Interviews were recorded on an audio recorder and in a field log; the 

topics were categorized in order for readers to be able to navigate better. Topics 

included the body that ages and the body that moves; beach environment; reflections 

on the body-nature relationship; body techniques; topophilia, health in the normal and 

pathological realms in the ageing process; as well as topics such as recreation and 

the history of the city of Santos. 

 

 

Key words: Gerontology. Geriatrics - Pathology - Medicine. Aging Health. Physical activity - Aged. 

Topophilia. 
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1 EM BUSCA DA MINHA PRAIA 

 

Considero um tanto quanto singular este momento de escrever o início 

desta jornada, expondo como eu cheguei a tal fim. Contudo, me sinto à vontade para 

o fazer, pois significou uma caminhada prazerosa, na qual expandi meus 

conhecimentos no campo da gerontologia; eliminei muitos resquícios  de uma visão 

puramente biológica e passei a pensar o idoso como um ser tomado por 

particularidades e distante das generalizações que a sociedade os impõe. 

O meu interesse pela gerontologia surgiu ainda na universidade, como 

graduanda em Fisioterapia. Participei de inúmeras atividades curriculares na 

disciplina de fisioterapia geriátrica, e uma em especial me deu a oportunidade de 

desempenhar atividades terapêuticas de cunho preventivo, em locais alternativos, 

como praias e praças da cidade. Foi um período muito gratificante, por observar o 

bom resultado passado pelos idosos e por fazer um trabalho em locais abertos, onde 

a natureza prevalecia.  

A praia, em especial, é um ambiente onde me identifico bastante. 

Nascida em Natal-RN, onde o litoral é extenso e o sol prevalece nas quatro estações 

do ano, a praia faz parte do cenário da cidade e é o espaço de lazer de grande parte 

da população natalense. Algumas famílias, como a minha, se reúnem no fim do ano 

em suas casas de praia e desfrutam do “veraneio”. Há vinte e oito anos, uma praia 

em particular (Redinha), me faz resgatar memórias da infância, adolescência e parte 

da vida adulta, na qual passei férias e tive inúmeros momentos de prazer ao lado de 

amigos e familiares. Talvez essa seja a causa determinante do meu apego pelo 

“ambiente praiano”, local, em minha concepção, de completo bem estar. 
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FIGURA 1: Praia da Redinha (Natal-RN) 
Fonte: Arquivo próprio 

 

FIGURA 2: Casa de Veraneio - Praia da Redinha (Natal-RN) 
Fonte: Arquivo próprio 
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Sempre tive o desejo de desenvolver algum trabalho com idosos que 

envolvesse a praia, primeiro por se tratar de um ambiente no qual me identifico, 

segundo por entender que este espaço natural possa contribuir muito no processo 

de envelhecimento e também por ser algo inovador e diferente dentro do campo da 

gerontologia. Foi então que, em minha trajetória intelectual, propus uma pesquisa 

buscando responder ao seguinte problema: qual o significado do meio ambiente 

praiano para os idosos que assiduamente realizam atividades físicas neste local? 

Minha proposta se focou em buscar nas falas dos idosos uma concepção 

estimulante e positiva a respeito da prática da atividade física no ambiente da praia. 

Sempre fui muito decidida quanto ao tema que queria realizar. No 

entanto, como iria fazê-lo e que caminhos percorrer foi uma missão complicada, pois 

cheguei ao Programa de Gerontologia, com um saber talvez “diferente” ou “pobre” 

para aquilo que me propunha a executar, afinal nunca havia feito uma pesquisa 

puramente com abordagem qualitativa. 

Alguns autores apresentados no decorrer do curso contribuíram para 

que eu chegasse onde estou, pois me fizeram pensar o idoso de forma diferente, 

singular, distante daquilo que eu tinha conhecimento. 

A memorável Simone Beauvoir, com sua obra “A velhice”, introduziu 

definitivamente a gerontologia em minha vida. Através da obra ela mostrou o 

tratamento que as sociedades primitivas davam aos idosos até conquistas e 

problemas existentes nas sociedades atuais. Beauvoir propõe uma mudança radical 

na sociedade, de forma a desmistificar as hipocrisias que cercam a velhice. Uma 

obra que levanta questões e soluções para os idosos. Minayo e Coimbra Jr (2004). 

enfatizaram como a sociedade vê a velhice, e que significados são atribuídos aos 

idosos; sendo a fase das doenças, dos problemas, da aposentadoria, da ociosidade 

inútil, sendo visto como alvos e barreiras a serem vencidas. Idéia complementada e 

muito bem discutida por Mercadante (1998), que propõe a desconstrução desse 

modelo generalizado de velhice; Joel Martins (1998), com a discussão sobre tempo 

cronológico e interno (Cronos e Kairós) acrescentou conteúdos no que diz respeito à 

valorização da sociedade a datas, números, anos etc; deixando de lado as 

experiências vividas, na qual verdadeiramente permanecem. Doris Lessing (1984) 

me fez repensar a possibilidade da criação de novas comunidades e arranjos sociais 

que integrem os velhos com o objetivo de ampliar a sociabilidade e transformar os 

espaços privados em espaços mais democráticos. Também, através de Weber e 
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Maciver, resgatou-se, historicamente, as noções de antropologia, sociologia, serviço 

social e psicologia, visão, até então, pouco discutida em minha formação de 

fisioterapeuta. Autores como Sachs, Debert, Vilas Boas, também fizeram a diferença 

em meu mestrado e serão lembradas sempre. Metodologicamente falando, fui muito 

bem amparada por Luna, Santaella, Minayo, Macedo e Côrte, os quais me 

ensinaram os caminhos pelos quais devo seguir para se construir um conhecimento, 

me ensinaram a pesquisar e, acima de tudo, ser comprometida com a vida.  
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2 A CAMINHADA 

 

Durante um período de dez dias, em dois turnos (manhã e tarde), 

acompanhei os diversos grupos em suas atividades praianas no qual me possibilitou 

a compreensão das subjetividades, significados, valores, relações e expressões dos 

fenômenos observados e vivenciados pelos participantes desta pesquisa. Isso 

favorece a interação do pesquisador e o objeto de estudo, permitindo captar 

conteúdos que o sujeito não consegue expressar oralmente, no entanto o faz de 

forma não verbal. Assim confirma Minayo (2000) quando relata que a pesquisa 

qualitativa aprofunda significados das relações humanas, e que para isso se faz 

necessário uma aproximação, com os sujeitos, sendo importante uma escuta 

sensível sobre os depoimentos de vida dos mesmos. Completa, ainda, que apesar 

de se ter uma certa distância entre pesquisador e sujeito, essa interação favorece o 

enriquecimento da pesquisa. 

Torna-se importante destacar neste trabalho, que a atribuição de 

sentido às coisas e a interpretação de práticas, fatos, falas ou acontecimentos, não 

se acabam nas singularidades pessoais. Pois como descreve Geertz (1989), os 

significados são construídos culturalmente, são resultados da pertinência dos 

indivíduos a grupos e categorias sociais singulares. Portanto, é a cultura que fornece 

os parâmetros ou conteúdos da atribuição dos significados, nos quais nos remetem 

à percepção e à interpretação tanto de ações do cotidiano, como de situações raras 

ou excepcionais. Para Worsley (1974, apud SILVA, 2006, p. 18), “os homens 

interpretam o mundo e dão-lhe uns sentidos para que possam intervir praticamente 

sobre ele, para que possam controlar a sua atuação e seu destino, para que, 

finalmente, possam atingir os objetivos desejados”. 

Traçou-se como objetivo geral do estudo, compreender o significado do 

“meio ambiente praiano” para os idosos que assiduamente realizam atividades 

físicas neste local. Como objetivos específicos procurei identificar o perfil dos idosos 

praticantes de atividade física na praia e a(s) modalidade(s) realizada(s) por eles; 

verificar quais são as atividades realizadas por homens e mulheres e a finalidade 

com que são realizadas; conhecer qual a relação existente entre a vida pessoal do 

idoso e a praia; e contribuir socialmente para a formulação de políticas que 

envolvam o processo de envelhecimento e o meio ambiente, em especial a praia, 

para estimular a prática de atividades neste local. 
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Em novembro de 2007, fui em busca da concretização desses objetivos 

e escolhi, como campo para a observação e coleta dos dados que precisava, a 

cidade de Santos (SP).  

 

2.1 A CIDADE DE SANTOS: UMA DESCOBERTA1 

 

Santos é uma das cidades mais antigas do Brasil, portanto histórica, 

mas também cosmopolita, portuária e ecológica. Seu povoamento começou por 

volta de 1540 e o passado deixou legados preciosos em casarões, museus e igrejas, 

destacando-se a bolsa oficial do café, marco da riqueza da cidade. Santos abriga o 

maior complexo portuário da América Latina, construído no início do século XX, fase 

de grande progresso como escoadouro de café (SANTOS, 1986). 

 

FIGURA 3: Vista de cima da cidade de Santos na década de 40 
Fonte: www.mirantemultimodal.com.br 

                                                           
1 Informações extraídas do site da Prefeitura de Santos: www.vivasantos.com.br 
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FIGURA 4: Bolsa do Café (1925) 

Fonte: www.espacofuncional.com.br 
 

Elevada a Vila em 1545, Santos tem sua origem relacionada com a 

chegada dos primeiros colonizadores portugueses ao Brasil, na expedição de Martim 

Afonso de Souza. Este veio distribuir, entre os fidalgos que o acompanhavam, as 

terras ao redor da Ilha de São Vicente. Dentre eles estava Brás Cubas, oficialmente 

fundador de Santos. Do povoado partiram muitas bandeiras, que penetraram no 

interior do território brasileiro, em busca de riquezas. No porto também 

desembarcaram, no início deste século, novos colonizadores: os imigrantes, 

oriundos de diversas partes do mundo (SANTOS, 1986). 

Terra da caridade e da liberdade, Santos teve a primeira Santa Casa 

de Misericórdia da América. É berço de figuras de renome, como os irmãos 

Bartolomeu e Alexandre de Gusmão e os irmãos Andradas, dentre os quais se 

projetou José Bonifácio de Andrada e Silva, personagem maior da Proclamação da 

Independência. Graças a seus filhos ilustres e ao espírito comunitário, a cidade 

sempre se destacou na história nacional, ora envolvida na libertação dos escravos, 

ora lutando pela independência do país (SANTOS, 1986). 
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FIGURA 5: Santa Casa de Misericórdia de Santos 
Fonte:Espaço funcional, [2008]. 

 

Santos se tornou definitivamente uma cidade turística a partir dos anos 

10, com a construção dos hotéis Internacional e Parque Balneário e com a 

construção dos jardins da orla de Santos a partir de 1935. Até hoje, o turismo é uma 

das atividades econômicas principais, ligado principalmente às praias e ao 

patrimônio histórico (SANTOS, 1986). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 6: Praia do Gonzaga 
Fonte: www.picasweb.google.com.br 
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Um fato marcante para a cidade de Santos foi a entrada do navio Raul 

Soares, na manhã de 24 de abril de 1964. Puxado por dois rebocadores já que não 

possuía condições de navegar por si próprio, este navio embrenhou-se pelo canal 

até as proximidades da ilha de Barnabé, onde fundeou sobre um banco de areia e ali 

ficou, estático, deitando sua sombra não só sobre as águas do canal mas por toda a 

Santos, simbolizando o que de mais terrível a ditadura poderia trazer para a cidade.  

Seus dias de maior glória aconteceram durante a II Guerra Mundial 

quando, como Raul Soares, transportou pracinhas da Força Expedicionária 

Brasileira para a Europa e dela para o Brasil. Aposentado, recolhido e esquecido no 

cais de Mocanguê, no Rio de Janeiro, ele foi trazido para Santos pelo rebocador 

Tridente a fim de cumprir sua última e mais humilhante missão: servir, por ordem dos 

militares, como presídio no Porto de Santos. Cinco dias após ter fundeado no canal 

do Porto, no meio da tarde, a lancha Bartolomeu de Gusmão, sob a atenta vigilância 

de soldados armados com metralhadoras, fazia o transbordo para o Raul Soares de 

seus primeiros “hóspedes”: 40 sargentos do exército que se tornaram os primeiros 

encarcerados no navio-presídio.  

 
FIGURA 7: Porto de Santos (1929) 

Fonte: Espaço funcional 

 

Centenas de pessoas acompanharam, do cais, o embarque dos 

primeiros “presos políticos” na tentativa de reconhecer, entre eles, alguns amigos ou 

parentes presos em algum lugar. Muitos desses amigos ou parentes realmente 

acabaram nos porões infectos antes que 1964 acabasse. Em sua versão oficial, o 
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governo alegava que o navio havia sido deslocado para Santos com o intuito de 

suprir a falta de presídios para abrigar as muitas pessoas detidas pela ditadura 

militar. Contudo, mais forte que uma possível necessidade de fazer frente à 

crescente demanda de presídios, o Raul Soares era, acima de tudo, um símbolo 

colocado em uma cidade que, para os organizadores do golpe, representava grande 

perigo, afinal Santos era uma cidade que tinha vida cultural e política com brilho 

próprio, fazendo com que cada segmento fosse forte na conquista de seus espaços. 

Era onde o esquerdismo adquirira uma força potencial que não existia no Brasil 

inteiro. 

Seis meses que deixaram uma mancha negra na história do Porto de 

Santos. Mancha que muitos preferem esquecer, mas que tem de ser lembrada até 

em respeito à memória daqueles que morreram, desapareceram ou sofreram a 

bordo daquele navio de casco negro. 

Nessa mesma época, Santos teve a sua autonomia política suspensa, 

a cidade foi designada área de segurança nacional pelo governo, perdendo, assim, o 

direito de eleger prefeito.  

No início dos anos 80, com o enfraquecimento do regime, pressões 

políticas pela volta da autonomia cresceram. Finalmente, em 1983, Santos 

recuperou sua autonomia. A cidade elegeu de maneira democrática o primeiro 

prefeito em vinte anos, que era ao mesmo tempo um dos principais nomes do 

movimento pela autonomia: Oswaldo Justo. (SANTOS, 2008)2  

Durante os anos 90, como resultado de um processo vindo já dos anos 

80, Santos enfrentou uma crise no turismo devido à piora na balneabilidade das 

suas praias. A cidade passou a recuperar-se a partir do início da década de 1990, 

em um trabalho de reversão da imagem negativa adquirida ao longo da década de 

70. 

A partir de 1999 ocorreram projetos de revitalização da área central da 

cidade, reconhecida como centro histórico. Foram oferecidos incentivos fiscais às 

empresas em troca de restaurações de prédios depredados, o que melhorou 

consideravelmente seu aspecto e trouxe empresas para a região.  

Os canais de Santos hoje possuem mais de cem anos de idade, são 

uma marca característica da cidade. Foram construídos por Saturnino de Brito para 

                                                           
2 Documento eletrônico não paginado. 
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drenar os terrenos alagadiços da planície santista e conduzir as águas pluviais 

(focos constantes de doenças nos verões quentes da cidade) ao mar. O sistema 

combinou planejamento urbano (arruamento das zonas atravessadas pelos canais) 

e separação entre redes de águas pluviais e rede de esgotos. Hoje servem de 

pontos de orientação para os santistas e visitantes, muito mais que os bairros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 8: Um dos canais da cidade (1907) 

Fonte: www.novomilenio.inf.br 

 

Pelo seu caráter litorâneo e pelo fato de ter sido construída em parte 

sobre antigos terrenos de manguezais, a cidade de Santos tem um perfil de solos 

dos mais difíceis no país para a construção de fundações. Por este motivo, uma 

série de edifícios foram erguidos ao longo do século XX (especialmente a partir da 

década de 1960), com fundações executadas a partir de equívocos de sondagem ou 

de projeto. A especulação imobiliária surgida com a explosão do veraneio em Santos 

foi a responsável por tais erros, já que os edifícios eram construídos rapidamente 

para abrigar muitos veranistas (SANTOS, 1986). 
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FIGURA9: Edifícios que sofreram declives 

Fonte: Espaço funcional, 2008. 
 

Com o tempo, tais edifícios passaram a sofrer declives nas suas bases 

(deixando-os “tortos”) aos olhos dos pedestres situados na praia. Há alguns anos os 

"prédios tortos" da orla de Santos viraram atração turística: são cerca de noventa 

prédios com esta característica. A correção (reaprumo) ou a implosão e 

reconstrução, são soluções possíveis. A primeira opção, menos impactante que a 

segunda, já se experimentou com sucesso no edifício que era considerado o mais 

inclinado da orla (o denominado 'Núncio Malzoni', no bairro do Embaré), o qual tinha 

mais de dois metros de inclinação do topo em relação à base. Nesse sentido, a 

prefeitura busca junto ao governo federal, uma linha de crédito especial para 

resolver esse problema tão específico de Santos.  
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FIGURA 10: Imagem da orla onde estão localizados os edifícios que sofreram declives  
Fonte: Arquivo próprio (2006) 

 

Recentemente a Petrobrás confirmou novas descobertas de petróleo 

leve no campo de Tupi, na Bacia de Santos, área localizada abaixo da camada de 

sal. A descoberta vai ao encontro dos planos da estatal de priorizar investimentos 

para exploração e produção em áreas com potencial para descobertas de óleo leve 

e gás natural constantes do Plano de Negócios da companhia, que prevê 

investimentos de mais de US$ 80 bilhões para o período 2007-2011 e também 

poderá garantir que Brasil entre para o ranking dos dez maiores produtores de 

petróleo. 

Geograficamente Santos localiza-se na porção central do litoral do 

estado de São Paulo e faz parte de uma microrregião conhecida por Baixada 

Santista, esta formada pela ilha de São Vicente, Cubatão, Guarujá e Praia Grande. 

Apresenta clima litorâneo de transição, prevalecendo o clima quente e úmido, 

tipicamente tropical. Motivos pelos quais vem atraindo para a cidade, em especial, 

turistas idosos. Segundo o IBGE, Santos possui 417.983 habitantes (Censo de 

2000), sendo 65.201 habitantes com 60 anos e mais. Do total de habitantes, 193.222 
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são do sexo masculino e 224.761 do sexo feminino. Durante as temporadas de 

verão, férias e feriados prolongados, estima-se uma população flutuante de 

aproximadamente 1,5 milhões de pessoas (BRASIL, 2000).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 11: Mapa da Baixada Santista 
          Fonte: Google Maps Brasil 

 

Nos 7 km de praias santistas encontra-se o maior jardim contínuo do 

mundo. O jardim de Santos, em estilo eclético, entrou para o Guiness World Records 

no ano 2000 como o jardim frontal de praia de maior extensão do mundo. Os nomes 

das praias de Santos variam de acordo com os bairros, separados por 

característicos canais que cortam toda a cidade: José Menino, Pompéia, Gonzaga, 

Boqueirão, Embaré, Aparecida e Ponta da Praia. A Baía de Santos com seus morros 

e ilhas e os navios aguardando a entrada no porto complementam a paisagem 

(SANTOS, 1986). 
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FIGURA 12: Jardim da Praia de Santos 
Fonte: Acervo próprio 

 

De acordo com Santos, a orla das praias de Santos é palco das mais 

variadas atividades físicas, desde os esportes náuticos aos esportes praticados na 

areia; da corrida, aos passeios de bicicleta, skate ou patins na ciclovia, ou ainda, 

uma simples caminhada na beira d'água ou nas calçadas. A cidade, ao longo dos 

anos, ficou conhecida pelo grande número de moradores idosos e adeptos de 

atividades físicas. 
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FIGURA 13: Orla de Santos 
Fonte: Viva Santos, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
FIGURA 14: Idosas se exercitando em frente ao Posto 2 da Orla 

Fonte: Arquivo próprio 
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2.2 PISANDO NA AREIA 

 

A praia, o clima, a facilidade de locomoção dentro da cidade (através 

dos canais) e o povo acolhedor me fizeram lembrar da minha cidade natal. Durante 

o tempo que lá permaneci me senti muito bem, o que com certeza contribuiu para 

que a pesquisa fluísse melhor.  

Ao chegar na cidade fui diretamente para a pousada, localizada no 

bairro do Gonzaga, muito próximo ao “canal 2” e “Posto 2” da praia, onde realizei as 

entrevistas. A minha rotina diária foi organizada de acordo com os horários das 

atividades físicas agendadas diariamente no local. A escolha por esta praia e este 

“Posto”, se deu após uma pesquisa sobre as atividades promovidas e locais de 

realização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15: Estátua do Surfista (Posto 2) 
Fonte: Arquivo próprio 
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FIGURA 16: Sede do Posto 2 da praia 
Fonte: Arquivo próprio 

 

Meses antes da minha ida à cidade, colhi por meio do site 

www.vivasantos.com.br3, informações sobre o programa de atividades físicas 

realizadas na orla de Santos. Este programa é desenvolvido pela Secretaria 

Municipal de Esportes de Santos (SEMES) e está dentro da Seção de Esportes para 

a Terceira Idade (SETERID), criada em 2001. Segundo a assessora de imprensa da 

secretaria de esportes, o objetivo principal desta seção é o de inclusão social, 

resgate da auto-estima e melhor qualidade de vida, em prol de um trabalho bio-

psico-social. Atualmente são atendidos cerca de seis mil idosos, distribuídos em 

vários programas: 

 

- Programa Caruara: desenvolvido na área continental da cidade em 

um sítio conveniado à SEMES, atendendo senhoras na hidroginástica e 

ginástica localizada. Neste local desenvolve-se também a inclusão social 

através de cafés da manhã, comemoração de aniversários, palestras com 

profissionais da saúde, entre outras atividades. 

                                                           
3 Documento eletrônico não paginado. 
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- Programa Ginástica Preventiva para Cardíacos: Realizado em uma 

sala do Jardim Botânico, com todo o aparato necessário (bicicletas 

ergométricas, espelhos, ventiladores, colchonetes, pesos, bastões, som, 

etc). 

- Programa Tai-chi-chuan: este programa ocorre no posto 2 da praia e 

procura a serenidade como forma de vida longa e saudável, promovendo a 

perfeita harmonia entre os diversos órgãos e pontos energéticos de ser 

humano.  

- Programa Ginástica Terapêutica Oriental: estas aulas são ministradas 

na praça André Rebouças, onde se reúnem várias pessoas para praticar tai-

chi-chuan, lian-cong e demais exercícios baseados na arte milenar da 

cultura chinesa. 

- Programa Ginástica Preventiva para Osteoporose: neste programa 

trabalham em parceria médicos, fisioterapeutas, assistentes sociais, e 

educadores físicos. O programa é constituído de atendimento individual, 

palestras, oferta de kits de medicamentos, e atividades físicas com duração 

de 1 hora. 

- Programa Vôlei Adapatado: Atividade onde o esporte sofre 

modificações para atender a clientela idosa. Ocorre no complexo esportivo 

Rebouças. 

- Programa Caminhada: realizada no posto 5 da praia, os participantes 

recebem orientação de professores na prática da caminhada. 

- Programa Ginástica na Praia: é realizado há 20 anos junto aos postos 

de salvamento na orla da praia e atualmente funciona no posto 2. Tem uma 

clientela heterogênea, no entanto o maior número de participantes é de 

idosos. Entre as atividades oferecidas na praia estão: o futebol de areia, 

tamboréu, cooper-jogging, ginástica, thai-chi-chuan, surf, frescobol, esportes 

náuticos, voley e futvolley. 

Escolhi este último, “Programa Ginástica na Praia”, por ser realizado no 

ambiente que me propus a investigar.  

No primeiro dia de atuação, fui até o “Posto 2” da praia e conversei 

com as secretárias responsáveis pelas atividades no local, registrei no diário de 
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campo os horários de funcionamento e as atividades que tinham um maior número 

de indivíduos idosos. Fazendo isso pude me programar para apresentar-me e 

informar aos participantes o meu propósito. Assim foi feito; no outro dia, às seis 

horas da manhã eu já estava na praia. Um sol maravilhoso, um vento frio, um tanto 

quanto não compatível com aquele sol, e a ansiedade tomando conta de mim. Era 

fim de Novembro. 

Ao chegar no local, me impressionou a quantidade de idosos ali 

presentes (em sua maioria mulheres), naquele horário e a energia com que eles 

faziam as atividades. A ginástica, assim como algumas outras modalidades 

acontecia sobre um terraço encima da sede do posto, onde se via do alto toda a 

extensão da praia. Percebi que a minha chegada no local entusiasmou os 

participantes, pois segundo o educador físico responsável, todos eles estão 

acostumados com “pessoas de fora“ (estudantes, jornalistas, curiosos, turistas, etc) 

e geralmente não há recusa de participação, muito pelo contrário “eles fazem muita 

questão”, deixou claro o professor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 17: Vista do Terraço do Posto  
Fonte: Arquivo próprio 
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Aquela era a primeira turma que iria me apresentar e esclarecer, o quê 

afinal eu estava querendo, já que estava acompanhando-os. Finalizada a aula, o 

professor responsável me deixou a sós com os idosos. Apresentei-me a todos e 

expliquei o porquê da minha presença entre eles durante uma semana. Quase não 

consegui falar. Todos muito falantes, e curiosos, lançavam perguntas de todos os 

lados: “mas você é da minha terrinha?” falava uma Cearense do grupo, “que sotaque 

mais bonitinho” dizia outra, “o que você veio fazer aqui menina?”, balbuciava uma 

senhora ao meu lado. Fui aos poucos respondendo a todos e deixando claro o meu 

propósito. Por fim perguntei quem gostaria de colaborar com a pesquisa e se caso 

pudesse ficar um tempo a mais, poderíamos marcar um horário para as entrevistas.  

De repente, a maioria dos idosos levantou a mão. Confesso que fiquei 

sem ação, pois era o meu primeiro contato e ainda tinha toda uma manhã pela 

frente; outros idosos, outras turmas, outras modalidades. 

Por fim, marquei um horário, no qual fosse conveniente para todos 

(após a próxima aula deles, no dia seguinte) e agradeci pela disponibilidade 

apresentada. Da forma semelhante transcorreu com as outras modalidades. 

Para a escolha dos sujeitos da pesquisa, foram adotados alguns 

critérios de inclusão para a participação. Foram eles: 

a) Indivíduos a partir dos 60 anos de idade (baseado nos dados da OMS 

que considera idoso, o indivíduo com 60 anos ou mais, enquanto que nos 

países desenvolvidos o limite é de 65 anos); 

b) Fazer parte do programa da prefeitura; 

c) Praticar atividade física regularmente (pelo menos duas vezes durante 

a semana); 

d) Ter preservada a função cognitiva. 

 

Acordei no dia seguinte ansiosa em iniciar as entrevistas e pensando 

como iria agir caso aparecessem todos aqueles idosos que se dispuseram na turma 

de ginástica. Afinal, como discutido na banca de qualificação, dez sujeitos seria o 

suficiente para uma pesquisa como a minha, sendo cinco homens, cinco mulheres e 

de modalidades diferentes. Tive uma grata surpresa e talvez um certo alívio: de 

todos aqueles (em média 30 idosos por grupo) apareceram somente três. 
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Realizei as primeiras entrevistas dentro da sede do “Posto 2” da praia, 

em que o sujeito permanecia sentado numa cadeira com braços e apoio, e eu ao 

seu lado, munida de gravador de voz, caneta, questionário (perfil) e o guia para 

entrevista. No início foi complicado, pois nessa sala se concentram duas secretárias 

e os professores que estavam à espera para dar suas aulas. Portanto, havia muitas 

conversas paralelas, o que impedia a escuta. Entrevistados três idosos, resolvi 

mudar um pouco. Pensei em entrevistá-los em um dos bancos da praça, com vista 

para o mar, ou para o próprio jardim (ao ar livre), contextualizando a entrevista e o 

que eu queria investigar. Assim o fiz!  

Apoiei os questionários sobre uma cadeira de apoio (escolar) e 

procurei deixar os sujeitos bem à vontade. Senti que, diferentemente dos primeiros, 

estes falavam olhando não só para minha pessoa, mas observando o ambiente que 

estava ao seu redor: idosos caminhando com seus cachorros, outros se preparando 

para a aula de surf, crianças e outros idosos tendo aulas de skate, entre outras 

ocorrências. Não sei se isso veio a distraí-los, todavia senti que estavam mais à 

vontade. Não diferentemente, discorreu todas as outras entrevistas, resultando no 

que eu havia planejado: dez idosos entrevistados (cinco homens e cinco mulheres) 

de modalidades diferentes. 

Martinelli (1999, p. 23), justifica a escolha dos mesmos:  

 

Não se trata, portanto, de uma pesquisa com um grande número de sujeitos, 
pois é preciso aprofundar o conhecimento em relação aquele sujeito com o 
qual estamos dialogando. Podemos conceder instrumento que nos 
aproximem de grupos maiores, mas essa não é a nossa busca nessa tal 
metodologia de pesquisa. Como não estamos procurando medidas 
estatísticas, mas sim tratando de nos aproximar de significados, de vivências, 
não trabalhamos com amostras aleatórias; temos a possibilidade de compor 
intencionalmente o grupo de sujeitos com os quais vamos realizar nossa 
pesquisa.  

 

Faz-se necessário esclarecer que antes de iniciar as entrevistas os 

sujeitos selecionados foram esclarecidos mais uma vez sobre a pesquisa que 

estavam se propondo a participar e assinavam um termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

As entrevistas foram delineadas através de perguntas nas quais 

levassem o sujeito a discorrer sobre o assunto em questão, o que levou muito 

tempo, pois os idosos se estendiam demasiadamente nas respostas, tornando a 
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entrevista, uma conversa informal. Em vários momentos tive que direcionar algumas 

respostas, caso contrário a entrevista sairia do foco. 

Nos horários em que não foi marcada nenhuma entrevista, procurei 

observar atentamente os participantes, nos momentos das atividades, assim como 

registrar através de fotos (devidamente autorizadas) alguns participantes em 

atividade. Infelizmente este contato mais próximo não foi possível com a turma do 

Surf, pois a maior parte do tempo o grupo estava dentro do mar. Nas demais 

modalidades, Ginástica, Capoeira, Skate e Tamboréu, pude observar de perto, as 

reações e atitudes no momento das atividades, me posicionando, portanto, como 

observador participante. 

Macedo (2000) defende a entrevista, afirmando ser um rico recurso 

metodológico na apreensão de sentidos, significados e compreensão das realidades 

humanas, na medida em que toma como uma pesquisa irremediável, em que o real 

é sempre resultante de uma conceituação. Complementa, relatando que o aspecto 

não estruturado da entrevista pode tomar conotações de uma dialogicidade 

totalmente livre e, que esse diálogo é, também, um dos elementos constitutivos da 

observação participante. Macedo (2000) assinala também que, a maleabilidade da 

entrevista conduza o pesquisador a uma observação participante, no qual se permite 

além de dialogar com os sujeitos, estar atento ao comportamento dos mesmos, a fim 

de enriquecer a interpretação dos dados. Becker (1999) destaca que o observador-

participante coleta dados através de sua participação na vida cotidiana do grupo 

estudado; observa os sujeitos, as situações com que se deparam no momento das 

atividades, e como se comportam diante delas; promove uma conversação com 

alguns ou com parte dos participantes e descobre as interpretações que os sujeitos 

têm sobre os fatos que se sucederam. 

A utilização do gravador foi de grande valia, pois registrou-se, de forma 

detalhada, as falas, os diálogos ou comentários, não anotados em meu diário de 

campo. May (1993, apud MACEDO, 2000, p. 167) dá subsídios para a utilização 

desse recurso, quando cita: “O primeiro aspecto a ser considerado no que se refere 

à particularidade da análise de entrevista é o uso de gravadores ou notas na 

entrevista”. 

E complementa: 
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Quanto ao aspecto interpretativo, o processo de gravação é um fator de 
ajuda, na medida em que favorece a possibilidade do pesquisador se 
concentrar na conversação e registrar expressões não verbais do 
entrevistado, ao invés de despender um tempo significativo olhando notas e 
escrevendo o que é dito. 
 

 
De acordo com Macedo (2000) o diário de campo é um importante 

instrumento de formação na investigação cientifica, e, a prática da escrita, através 

do diário, leva o estudioso a compreender como seu imaginário está introduzido 

dentro da pesquisa. Daí a importância da utilização deste instrumento no trabalho de 

campo. 

Quanto a análise dos dados foi feito primeiramente um banco de dados 

de variáveis (idade, sexo, religião, cor, raça, etc) referente às informações do 

questionário fechado aplicado aos mesmos. Estas informações foram organizadas 

em forma de tabelas para melhor entendimento do leitor. Seguindo-se da transcrição 

das falas dos idosos entrevistados, identificando-os pela letra “E” (entrevistado) e um 

número (E1, E2, E3...), mantendo o anonimato; procurei também selecionar as 

narrativas em cores diferentes, (homens de cor azul e mulheres de cor vermelha), 

para facilitar a análise. A partir daí procurei seguir a trajetória de análise de conteúdo 

sugerida por Deslandes e Minayo (2007), na qual segue as seguintes etapas:  

 

a) Leitura compreensiva do material selecionado: nessa etapa busquei, 

por um lado, ter uma visão de conjunto e, de outro, apreender as 

particularidades do material. Também procurei dividir as falas em dois 

grandes grupos de análise um a respeito de “Atividades Físicas” e 

outro de “Ambiente Praiano”, e, dentro destes grupos extraí categorias 

das narrativas dos sujeitos.  

b) Exploração do material: considerei esse momento um dos mais difíceis 

no desenvolvimento desta pesquisa, pois foi nesta fase que explorei as 

falas dos sujeitos à procura não só do que estava escrito, mas do que 

estava implícito nas transcrições; análise nunca antes realizada. Além 

disso, procurei relacionar os trechos com a literatura a respeito. 

c) Elaboração de síntese interpretativa: fase de interpretação 

propriamente dita, em que procurei articular os objetivos do estudo à 

base teórica pesquisada. 
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2.3 OS “RATOS” DE PRAIA  

 

Como definido anteriormente, e já descrito acima, foram entrevistados 

dez idosos, entre eles, cinco homens e cinco mulheres, a partir dos 60 anos de 

idade. Tracei um perfil sócio-demográfico a fim de identificar melhor quem foram os 

sujeitos estudados. 

Em relação à idade das mulheres entrevistadas, a média foi de 75,4 

anos, variando de 60 à 83 anos de idade. Já os homens obtiveram uma média de 

idade inferior, de 71,8 anos, sendo a idade mínima de 60 anos e a máxima também 

de 83 anos. Estes dados estão de acordo com a literatura quando se referem ao 

fenômeno da “feminização da velhice”, uma característica da população idosa 

principalmente no Brasil, em que as mulheres vivem, em média oito anos a mais que 

os homens (KALACHE, 1998; BRASIL, 2002). 

No que se refere à nacionalidade das mulheres entrevistadas, quatro 

(4) delas são brasileiras e uma (1) japonesa, sendo uma (1) nascida em Paraty (RJ), 

uma (1) em Santos (SP), uma (1) em Cruzeiro do Sul (RS), uma (1) em Tókio e uma 

(1) em São Paulo (Capital). Os homens, por sua vez, são todos brasileiros sendo 

dois (2) nascidos em Santos (SP), um (1) em Tourinhos (SP) e os demais naturais 

da cidade de São Paulo (tabela 1). 

Com relação à cor e raça três (3) homens e duas (2) mulheres se 

consideraram brancos, duas (2) mulheres e um (1) homem pardos, um (1) homem 

amarelo e uma (1) mulher negra. Quanto ao estado civil quatro (4) homens são 

casados e apenas um (1) separado. Entre as mulheres, três (3) são viúvas e duas 

(2) são casadas. No que se refere a religião todos os entrevistados relataram ser da 

religião católica (tabela 1).  
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TABELA 1: Perfil Sócio Demográfico do Grupo de Idosos Participantes deste Estudo 

 

PERFIL SÓCIO 
DEMOGRÁFICO 

 H M 

Nacionalidade Brasil 05 04 
 Japão 00 01 
    

Naturalidade Cruzeiro do Sul (RS) 00 01 
 Paraty (RJ) 00 01 
 São Paulo (SP) 02 01 
 Santos (SP) 02 01 
 Tókio (JP) 00 01 
 Tourinhos (SP) 01 00 
    

Raça / Cor Amarelo 01 00 
 Branco 03 02 
 Indígena 00 00 
 Parda 01 02 
 Negro 00 01 
    

Estado civil Casado(a) 04 02 
 Separado(a) 01 00 
 Solteiro(a) 00 00 
 Viúvo(a) 00 03 
    

Religião Católica 00 05 
 

Fonte: Elaborado pela autora. Fev.2008. 

 
Ao analisar o grau de escolaridade constatou-se que entre os homens 

a maioria deles quatro (4) tem curso superior e um (1) concluiu o ensino médio. No 

grupo das mulheres todas elas concluíram apenas o primeiro grau, dedicando o 

maior tempo aos afazeres domésticos (Tabela 2). 

 

 
TABELA 2: Perfil do Grau de Escolaridade do Grupo de Idosos Participantes deste Estudo 

 

GRAU DE ESCOLARIDADE H M 

Ensino fundamental 00 05 

Ensino Médio 01 00 

Ensino Superior 04 00 
 

Fonte: Elaborado pela autora. Fev. 2008. 

 
Segundo Camarano (2002) e Debert, (1999) reforçados por 

documentos do IBGE (2002), as implicações da feminização da velhice em termos 

sociais é notória, dado que grande parte das mulheres é viúva, vive só, não tem 

experiência de trabalho no mercado formal e são menos educadas. Entretanto, há 
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outras visões mais otimistas em relação à condição atual das mulheres idosas. Para 

as idosas de hoje tanto a velhice quanto a viuvez podem representar certa 

independência ou mesmo uma forma de realização. Isto se justifica, pois nas 

décadas de 1930 até, pelo menos, os anos 1950, o ensino fundamental ainda era 

restrito a segmentos sociais específicos. Nessa medida, o baixo saldo da 

escolaridade média dessa população é um reflexo desse acesso desigual.  

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2002) “A 

escolaridade dos idosos é baixa, principalmente entre as mulheres. Mais uma vez, 

se pode atribuir este resultado às características da sociedade e às políticas de 

educação prevalecentes nas décadas de 1930 e 1940, quando o acesso à escola 

era ainda muito restrito.” 

Questionados quanto à prática de exercícios físicos, todos relatam ser 
ativos, realizando atividades pelo menos três vezes durante a semana (tabela 3). 

 
TABELA 3: Exercícios Realizados pelo Grupo de Idosos Participantes deste Estudo 

 

EXERCÍCIOS FÍSICOS H M 

Caminhada E5 E7 

Canoagem E1 - 

Capoeira E6 E8 

Ginástica E1, E3, E5 E7, E8, E9, E10 

Skate - E7 

Surf E1, E5 E7, E8, E10 

Tamboréu E2, E4 - 
 

Fonte: Elaborado pela autora. Fev.2008. 
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3 O TEMPO NÃO PÁRA 

 

Em certos lugares do mundo, algumas pessoas esperam ansiosamente 

por seus primeiros cabelos brancos e por suas primeiras marcas de expressão. Um 

desses lugares fica na Índia, onde chegar à fase da velhice significa libertar-se das 

obrigações do trabalho e da vida familiar. Até pouco tempo, no Japão, os indivíduos 

encaravam a idade avançada como fonte de prestígio, e, os indígenas americanos 

consideravam os idosos como guardiões da sabedoria, cuja capacidade 

contemplativa ajudava a cuidar da sobrevivência da tribo. Na sociedade ocidental 

atual as pessoas mais velhas são exiladas do mundo da produtividade econômica e 

distanciadas do seu papel histórico como idosos da tribo (SHALOMI; MILLER, 1996). 

Beauvoir (1990) relata qual tem sido o papel dos idosos, desde as 

civilizações primitivas e chegando até às mais desenvolvidas. Segundo a autora, 

parecem existir vários mitos entre as sociedades mais primitivas e desfavorecidas 

acerca dos idosos. Alguns desses mitos descrevem-nos como poderosos 

curandeiros, detentores de elevados poderes e grande magia; outros representam 

seus deuses como sendo “velhos vigorosos e sábios”. Entretanto, Simone de 

Beauvoir mostra que existe uma grande distância entre esses mitos e a prática  

dessas coletividades. 

Segundo ela, as tribos nômades abandonavam os parentes idosos e 

adoentados quando se tornavam um peso para a caravana. Outros, como os 

esquimós, os sacrificavam ou os deixavam morrer de fome e frio. 

Em algumas sociedades, que já dispunham de técnicas rudimentares 

para dominar a natureza, a magia e a religião ainda assumiam um papel significativo 

e, segundo Beauvoir (1990), os idosos se situavam em um grau de escala social 

elevada e grandes poderes sobrenaturais lhes eram atribuídos. Entre alguns grupos, 

era a contribuição cultural dos idosos a fonte de seus privilégios; entre outros, a sua 

memória, que será cultivada e preservada através da transmissão oral da história e 

da cultura de seu povo.  

Observa a autora que em determinadas culturas que desenvolveram a 

escrita e a leitura, onde a transmissão e a tradição oral não são valorizadas e que 

não existe mais espaço para a magia, a posição dos idosos tende a não ser tão 

privilegiada. Nas cidades gregas, Esparta e Atenas, a velhice era geralmente 
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honrada e cheia de privilégio. Eram os idosos que conseguiam acumular as maiores 

fortunas, ocupavam o ápice da escala social e detinham o poder de decisão. 

Aristóteles e Platão tinham posições diferentes a respeito do 

envelhecimento. Enquanto o primeiro afastava em sua teoria o poder dos idosos – 

pois considerava que a degradação do corpo se estendia ao intelecto - o segundo, 

ao desprezar o corpo em prol da alma imortal, via na velhice apenas sabedoria e 

aprimoramento. 

Na história romana, no início da era cristã, o poder paterfamílias é 

quase sem limites, e a mulher idosa rica, a matrona, tem muita influência no lar e 

dirige a educação dos filhos. Entretanto, nas artes, teatro e literatura, os velhos eram 

ironizados. Dos homens mencionavam a avareza, e raramente suas virtudes eram 

valorizadas. Da mulher, a imagem que comumente se encontrava nos palcos é da 

velha cortesã e da alcoviteira.  

A questão da sexualidade em ambos é ridicularizada e ignorada. 

Mesmo assim os privilégios dos idosos ricos são mantidos, pois os mais pobres 

raramente chegavam a essa idade, até que no século II d.c. a posição dos idosos 

começa a decair e os jovens guerreiros assumem a posição. Nesta situação, os 

homens mais velhos foram praticamente excluídos da vida pública. 

A ruralização das sociedades medievais fazia do trabalho uma dura 

tarefa. Este era muito rude e um homem idoso não podia participar. Ressalta-se que 

a velhice era muito rara, mesmo entre as classes dominantes, devido às péssimas 

condições de trabalho e de higiene da época. O idoso rico, no período feudal, é em 

geral maltratado logo após passar sua herança, e o pobre, quando existe, é levado a 

uma situação de mendicância. A partir do século XIX, houve uma explosão 

demográfica em toda a Europa, que dobrou sua população em setenta anos 

(CHAMPANGNE et al.1996).  

Em conseqüência, o número de idosos aumenta significativamente. 

Beauvoir (1990) cita três possíveis fenômenos que se interligam e acompanham 

essa progressão demográfica: a revolução industrial; o êxodo rural e o surgimento 

de uma nova classe social: o proletariado. Estas questões, aliadas às já 

mencionadas, reforçam a idéia de que a velhice, antes uma questão comunitária, 

passou a ser, um “problema sócio-individual”. Uma nova relação econômica imposta 

gera, então, indivíduo mais eficiente para a produção em série, assim, surge um 

novo impasse: “O que fazer com velhos que já não servem para nada? Tal questão 
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era formulada pelos ‘economistas e’ ‘políticos’ de meados do Século XIX, a propósito 

da velhice das classes “deserdadas” em que se tornaram proletarizada”. 

(CHAMPANGNE at al.1996, p.79).  

A questão do operário envelhecido, que se aposenta pela sua 

diminuição da capacidade produtiva, emerge como um novo problema, e a velhice, 

até então considerada um patrimônio para muitas culturas, passa a ser encarada 

pelas sociedades em processo de industrialização como encargo (SALGADO, 1980). 

A percepção da velhice como encargo a ser suportado e como custo 

para o grupo familiar se torna mais forte nas classes operárias (CHAMPANGNE at 

al, 1996). Ou seja, o que interessava ao novo sistema eram pessoas que, dispondo 

de vigor físico, podiam vender sua força de trabalho. Quando já não mais podiam 

fazê-lo em função da idade, deixavam de ser úteis e eram então consideradas 

obsoletas, “velhas”, enfim.  

Nessa condição de pessoas idosas que não mais serviam ao sistema, 

passaram a ser excluídas, primeiro do próprio mercado formal de trabalho e, depois, 

da sociedade, por meio de inúmeras formas de discriminação e preconceitos, 

negando-lhes, em última análise, o direito de continuar a viver dentro do próprio 

contexto familiar.  

A exclusão social dos idosos resultou em uma dupla perda para esse 

segmento: a de agentes produtivos reconhecidos e a de membros protegidos e 

prestigiados dentro da família. O êxodo rural e a conseqüente urbanização causada 

pela revolução industrial levam homens, mulheres e crianças a serem explorados 

como jamais a humanidade havia visto. Ao envelhecer (quando não morriam antes), 

relata Beauvoir (1990), o operário era esquecido e reduzido a um mendigo, sendo, 

portanto, recolhido em asilos ou em hospitais para doentes mentais. 

Tendo como cenário o Brasil, no início do Século XIX, onde a base de 

nossa economia era a agricultura, a presença dos senhores de engenho era a que 

prevalecia como modelo de pessoa bem sucedida. A imagem do “velho rico e 

poderoso”; de barbas, óculos ou simplesmente com uma fisionomia sempre severa, 

prevalecia. Pellicer (1994) alerta que se trata, entretanto, de idosos ricos, poderosos, 

já que os pobres ou escravos, que conseguiam manter-se vivos até uma idade 

avançada, eram tratados com descaso e, geralmente, levados à mendicância. 

Situação semelhante à discrepância já vista na Europa industrial entre os idosos 

ricos e pobres. 
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O início do processo da industrialização no Brasil, ao final do século 

XIX, se dá em um momento em que 15% da população se constituía de escravos 

(SADER, 1988), embora o processo de utilização desta mão-de-obra já estivesse em 

declínio. As atividades industriais utilizavam mão-de-obra imigrante que, naquele 

momento, chegava ao país em número significativo. O peso dos imigrantes na 

sociedade brasileira fica evidente na experiência acumulada pela classe operária 

européia, mas por outro lado provoca uma transmutação cultural entre esse 

indivíduo mais “preparado” e uma massa analfabeta recém-saída da escravidão 

(BOUTIQUE; SANTOS, 1996). 

A partir de 1920, o movimento operário, numa tentativa de se 

fortalecer, busca, sem muito resultado, uma organização sindical. Em seqüência, a 

crise oligárquica encerra-se e Getúlio Vargas forma a Aliança Liberal. 

Definitivamente as bases para o desenvolvimento industrial no país estão iniciadas. 

A revolução de 30 marca, então, o fim de um ciclo: o da hegemonia agroexportadora 

e o início do predomínio da estrutura produtiva. Nesse contexto, reforçam as 

autoras, ao viabilizar uma crescente e necessária mão-de-obra para atender a 

recente indústria estabelecida, intensifica-se a migração, tendo início o êxodo rural. 

Essa população migrante, desqualificada profissionalmente e também com baixa ou 

inexistente escolaridade, passa a requerer do Estado, políticas paternalistas com 

mais benefícios sociais. 

Entre 1932 e 1938, leis sociais e trabalhistas são promulgadas, e nesse 

momento o trabalhador vê assegurado o seu direito de receber o salário mínimo, de 

ter uma carteira de trabalho assinada. É estabelecido o sistema previdenciário 

através do Instituto de Pensões e Aposentadorias (IAPs), e também é regulado o 

direito de greve (BOUTIQUE; SANTOS, 1996). 

Para os trabalhadores sindicalizados estas leis são reconhecidas como 

fruto de suas lutas; para os trabalhadores não formais, elas surgem como uma 

dádiva generosa do então presidente Getúlio Vargas. E é exatamente nesse período 

que os idosos de hoje formavam a massa dos trabalhadores e participaram como 

atores das mudanças que, definitivamente,consolidaram o capitalismo em nosso 

país. As inúmeras mudanças então ocorridas ainda não estavam consolidadas e, já 

em 1964, o Golpe Militar era uma realidade. O poder foi centralizado; as políticas 

sociais solidificam ainda mais o Estado do Bem-Estar Social, Welfare States, cuja 

característica continua a ser a implementação de políticas sociais, através de 
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serviços públicos de atendimento à população. Essa política social se fundamentava 

no princípio de que as pessoas deveriam estar em condições de resolver suas 

próprias necessidades, com base em seu trabalho, em seu desempenho profissional 

e na sua produtividade (KASSAR, 1999). 

A partir de 1975 fica insustentável manter o regime militar e a pressão 

ao governo é reforçada pelo ressurgimento dos movimentos sindicais, que vêm a 

reboque da anistia, em 1979. E, mais uma vez, os idosos de hoje eram: os ativistas 

da esquerda, os militares, os trabalhadores, os sindicalistas, enfim, eram os homens 

e as mulheres que escreviam mais uma vez a história do Brasil. Em meio a essa 

turbulência e tentativa de restauração de uma democracia, o Brasil mergulha em 

uma profunda crise econômica e, no final dos anos 80, as eleições trouxeram, de 

forma candente, as questões da representatividade, da democracia, do poder. Com 

uma política econômica voltada para o pagamento da dívida externa, pressionada 

pelo sistema financeiro, a elite intelectual assume o poder e se rende sem limites 

aos ditames internacionais (MOREIRA; SILVA, 1999). 

E é nessa conjuntura que os trabalhadores de ontem e os idosos de 

hoje, inclusive os participantes deste estudo, saíram do mercado de trabalho na 

condição de aposentados ou não e continuam sendo os homens e as mulheres, 

deste país. É significativo relatar que estes sujeitos, naquele momento histórico, hoje 

envelhecidos, desenvolviam atividades físicas não sistematizadas, ou seja, a própria 

forma como se estruturava o trabalho fazia com que o homem tivesse uma vida 

fisicamente mais ativa. Isso, no entanto, acontecia tanto no meio rural como nas 

cidades. O fato de andar grandes distâncias, mensuradas em “léguas” ou transportar 

materiais pesados eram atividades que exigiam força e agilidade. 

Devemos considerar ainda que naquele momento a educação física 

sistematizada, quer seja em escola ou em outros espaços, era pouco difundida, pela 

ausência inclusive de instituições formadoras de profissionais. Essa situação acaba 

então por criar um segmento populacional, com baixa identificação cultural com a 

atividade física na forma como ela se apresenta na atualidade. 

O momento atual é caracterizado pela visão estereotipada que a 

sociedade moderna tem do idoso ou da velhice, na qual impede muitos 

envelhecentes de conduzir sua própria vida de forma plena. Mesmo o indivíduo 

apresentando uma saúde “normal” é comum que os outros o façam sentir-se uma 

pessoa incapaz, ultrapassada e deficiente, o que leva a algumas situações de 



46 

 

discriminação social. Tal situação surge de forma lenta e silenciosa podendo 

culminar em um sentimento de solidão e inutilidade, especialmente quando se 

apresentam acompanhados de dificuldade financeira, dependência física, relacional 

entre outras (SILVA, 2006).  

Já assinalava Martin Grotjahan, citado por Beauvoir (1970, p. 358): 

“Nosso inconsciente ignora a velhice. Alimenta a ilusão da eterna juventude”. 

Essa é a representação da velhice para nossa sociedade e por isso 

muitas pessoas ficam surpresas quando outros as identificam como velho, ou idoso. 

O que acorre é que há um desencontro entre a visão que a pessoa tem de si mesma 

e a visão que ela tem dos outros. Ou seja, o indivíduo não percebe em si mesmo as 

mudanças decorrentes do envelhecimento, mas as vê em outras pessoas e, 

portanto, o idoso é sempre o outro. 

Beauvoir (1970, p. 357) reflete sobre esta questão: 

A própria imagem não é dada na consciência: é um feixe de 
intencionalidades dirigidas através de um analogon em direção a um objeto 
ausente. Ela é genérica, contraditória e vaga. Entretanto, há períodos em 
que basta para nos assegurar de nossa identidade: é o caso das crianças, 
quando se sentem amadas. Ficam satisfeitas com o reflexo de si mesmas 
que descobrem através das palavras e dos comportamentos dos que lhes 
são próximos, conformam-se a eles e os assumem. No limiar da 
adolescência, a imagem se quebra: a falta de jeito da idade ingrata vem do 
fato de que não se sabe logo pelo que substituí-la. Produz-se uma flutuação 
análoga no limiar da velhice. Os psiquiatras falam, nos dois casos, de “crise 
de identificação”. Mas há grandes diferenças. O adolescente se dá conta de 
que atravessa um período de transição; seu corpo se transforma e o 
incomoda. O individuo idoso sente-se velho através dos outros, sem ter 
experimentado sérias mutações4; interiormente, não adere à etiqueta que se 
cola a ele: não sabe mais quem é. 

 
 

Tem- se a concepção de que a representação do indivíduo idoso, com 

todos os seus significados depreciativos, é produzida e reproduzida, principalmente 

na relação com o outro e pelo outro. Ou seja, a identidade é reproduzida na relação 

de alteridade, que é fundamento mesmo da construção da concepção de identidade 

individual e também social (MERCADANTE, 1998). 

Mercadante assinala que a identidade do idoso é construída a partir da 

contraposição à identidade do jovem, e, portanto, as qualidades também se 

contrapõem, então: se o jovem é “belo e forte”, o idoso é “feio e fraco”, se o jovem é 

“produtivo e eficiente”, o idoso é “improdutivo e incapaz”. E é desta forma que o perfil 

                                                           
4 A menopausa é vivida fisicamente pela mulher, mas ocorre bem antes da velhice 
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identitário do idoso se define, a partir das qualidades ideais e estigmatizadoras; as 

quais são perpetuadas pela sociedade.   

A primeira impressão que o indivíduo tem da velhice se dá através do 

corpo. Porém, apenas os sinais que ele apresenta não significam a chegada da 

velhice. O que inquieta o indivíduo é o estigma que se instala nesse corpo. A visão 

do corpo “imperfeito” (“em declínio”, “enfraquecido”, “enrugado”, etc), não representa 

só o corpo, mas sugere a extensão desse estigma para além dele, chegando a 

interferir na sua personalidade, no papel social, econômico e cultural do idoso 

(MERCADANTE, 1998). 

Messy (1993, p. 19) complementa assinalando: 

 

O registro corporal é, sem sombra de dúvida, aquele que fornece as 
características da pessoa de idade avançada: cabelos brancos ou calvície, 
rugas, reflexos menos rápidos, compressão da coluna vertebral, 
enrijecimento, etc. Mas podemos ter essas coisas, sem sermos socialmente 
velhos, como podemos ter bastante idade sem aparentar, para satisfação 
de narcisismo galante. 

 

Neri e Cachioni (1999) afirmam que o “reconhecer-se envelhecendo” 

também surge a partir da construção social negativa em relação ao idoso, e por isso, 

passam a procurar recursos para combater o processo de envelhecimento e a 

velhice. As autoras assinalam que o envelhecer afasta o indivíduo do ideal de 

homem concebido, cuja procura pelo belo é priorizada a qualquer custo e o ideal de 

saúde perfeita é almejado, tornando assim a velhice uma fase negada. 

De acordo com Featherstone (1994, p.67) o processo de 

envelhecimento pode ser visto como “uma grotesca máscara sendo imposta ao 

corpo e ao rosto de alguém, que esconde sua capacidade de representar seu eu 

verdadeiro aos outros”. A surpresa das pessoas ao serem classificados como velhos 

ou idosos, ocorre porque não há uma vivência interna da velhice. Isto é, ocorre a 

defasagem entre o corpo-aparência e a experiência interna vivida.  

Segundo Mercadante (1998), nessa discrepância entre o interno e o 

externo, este último se destaca e passa a ordenar o interno. A fase da velhice passa 

a representar uma categoria cronológica externa, em que os indivíduos são 

classificados através dos anos, meses, dias e horas. Sob este prisma, Beaurvoir 

1990, p. 357) afirma: 
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A velhice é um além de minha vida, do qual não posso ter nenhuma plena 
experiência interior. De maneira mais geral, meu ego é um objeto 
transcendente, que não habita minha consciência, e que só pode ser 
visualizado à distância.  
 

O envelhecimento, entretanto, é um processo em que a fase da velhice 

exprime ao mesmo tempo uma idéia de perda e outra de aquisição, assim como a 

infância e a adolescência. É um processo que se inscreve na temporalidade do 

indivíduo, do começo ao fim da vida, contínuo. 

É através deste aspecto (perdas e ganhos) que se encontra a “velhice 

positivada”, definida por Ribeiro (2007), como sendo um conjunto de movimentos 

políticos, sociais e econômicos na busca de uma fase bem vivida, sob o ponto de 

vista social, econômico e da saúde. 

Para chegar ao entendimento de tal termo, a autora precisou 

apresentar uma breve história dos movimentos voltados aos idosos e dos idosos 

(política da Organização das Nações Unidas (ONU) para idosos, movimentos de 

especialistas na área de geriatria e gerontologia, política do governo brasileiro 

voltada para o segmento idoso) apontando as pessoas desses grupos como agentes 

fundamentais na luta pela instauração dos direitos dos idosos. 

A tendência de tratar a velhice como um momento privilegiado da vida, 

em que se deve buscar o prazer, a satisfação e a realização pessoal, abre espaço 

para novas experiências e possibilidades de envelhecimento bem vivido, seja ele 

como for, sozinho ou coletivamente (LOPES, 2000). 

 

3.1 ENVELHECIMENTO DEMOGRÁFICO: A CORRENTEZA DOS NÚMEROS 

 

O fenômeno do envelhecimento da população mundial não é novidade 

para ninguém. Os países que apresentam maior número de idosos são a Itália, 

Japão (país com maior expectativa de vida - 81,6 anos, seguido pela Suécia - 80,1) 

e Alemanha, onde 24% da população é envelhecida. Em termos de regiões, a 

maioria das pessoas idosas (53%) reside na Ásia, enquanto a Europa apresenta a 

segunda maior população (24%). Na América Latina e Caribe vivem 8% dos idosos 

da população mundial. Países em desenvolvimento como Brasil e México, vêm 

aumentando rapidamente seu contingente de idosos e necessitam urgentemente de 
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políticas racionais para lidar com as conseqüências sociais, econômicas e de saúde 

do envelhecimento populacional (GARRIDO; MENEZES, 2002). 

No Brasil, em especial, o envelhecimento populacional pode ser 

exemplificado por um aumento na participação da população maior de 60 anos no 

total da população nacional: 4,2% em 1950 para 8,6% em 2000. Além disso, a 

proporção da população “mais idosa” ou seja, a de 80 anos e mais, também está 

aumentando, modificando a composição etária dentro do próprio grupo, ou seja, a 

população considerada idosa também está envelhecendo (CAMARANO; KANSO; 

MELLO, 2005) 

Chaimowicz (1997) e Lefèvre (2004) afirmam que o processo de 

envelhecimento populacional brasileiro começou a partir da década de 1960, nas 

regiões mais desenvolvidas, com o declínio da fecundidade, estendendo-se para as 

demais regiões e para todas as classes sociais do país.  

Em janeiro de 2004, a população brasileira ultrapassou os 180 milhões 

de habitantes. Esta é uma das conclusões da Revisão 2004 da Projeção da 

População realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A 

população continuará crescendo, embora a taxas cada vez menores: dos 3% ao ano 

entre 1950 e 1960, a taxa caiu para 1,44% ao ano em 2004, cairá para 0,24% em 

2050 e, finalmente, para zero em 2062, quando a população brasileira começará a 

se reduzir. Se o crescimento da população permanecesse no mesmo ritmo dos anos 

50, seríamos, hoje, 262 milhões de brasileiros (BRASIL, 2004). 

Em 2000, 30% dos brasileiros tinha de zero a 14 anos, e os maiores de 

65 representavam 5% da população. Em 2050, esses dois grupos etários se 

igualarão: cada um deles representará 18% da população brasileira (BRASIL, 2005). 

As pesquisas apontam também que, atualmente, a população idosa é o 

grupo social que apresenta as taxas mais elevadas de crescimento. Este fenômeno 

é resultado da alta fecundidade predominante no passado, comparada com a atual, 

e à redução da mortalidade em idades avançadas. Tudo isso está resultando no 

aumento absoluto e relativo de idosos; no tempo vivido por eles; no envelhecimento 

de certos segmentos populacionais, como a população economicamente ativa; no 

envelhecimento de famílias (crescimento do número de famílias nas quais existe 

pelo menos um idoso) e nos arranjos familiares. 

Diante da perspectiva do aumento significativo da população idosa, faz-

se necessário refletir sobre questões que possam surgir a partir desta perspectiva, 
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como por exemplo: as dificuldades para locomoção, problemas crônicos de saúde, 

baixos níveis de rendimento financeiro, tempo ocioso sem definição de objetivos 

pessoal e dentro da comunidade, afastamento da vida social ativa, entre outros. 

Torna-se indispensável, portanto, pensarmos o processo de envelhecimento como 

um fenômeno não somente biológico, como é caracterizado pela maioria das 

pessoas, mas pensarmos este processo de forma mais complexa, levando em conta 

aspectos psicológicos e sócio-culturais. 
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4 O CORPO SOB A LUZ DO SOL 

 

Caracterizado na modernidade por meio de aspectos biológicos, o 

corpo é parte do conteúdo estudado por uma ciência secularizada que assume os 

pressupostos do dualismo cartesiano, em especial disciplinas como Biologia, 

Medicina, Fisioterapia e Educação Física, que tradicionalmente o assumem como 

objeto de estudo. Para a visão predominante no campo disciplinar que as envolve, o 

corpo é definido como uma célula autônoma ou por várias células funcionando de 

modo integrado, sugerindo-se com isso a harmonia entre órgãos no desempenho de 

suas funções. Entretanto, por si só, essa definição adotada pelo funcionalismo, 

especialmente por Durkheim (1995) ao fazer analogia entre o corpo humano e o 

corpo social, apresenta-se como insuficiente.  

A visão remanescente do determinismo biológico teve lugar durante o 

século XIX também nas Ciências Sociais em função do pensamento evolucionista. 

Todavia, ao longo da discussão acumulada sobre o assunto percebeu-se que uma 

definição meramente biológica, que considere a dimensão humana sob apenas um 

aspecto não pode servir como referência para os estudos sobre o corpo que envolva 

o indivíduo de modo integral. Neste âmbito, Mauss (2003) ao apresentar sua noção 

de técnica corporal consegue situar o diálogo entre diferentes campos disciplinares, 

especialmente o das Ciências Sociais e o da Educação Física que, tradicionalmente, 

está inserida no campo das Ciências da Saúde. 

Ao apresentar sua noção de técnica corporal5, o autor recorta o corpo 

como objeto de preocupação da etnologia e amplia sua contribuição ao passo que 

considera o homem como um ser total, isto é, na constituição humana, os aspectos 

biológicos, psicológicos e sociais se fazem presentes. Com isso, Mauss (1974) 

conseguiu promover uma ruptura com a visão preponderante no campo das 

Ciências da Saúde e também no das Ciências Sociais. Por meio dela, esse autor 

rompeu com o determinismo biológico, mas também com vertentes sociológicas que 

pretendiam, durante o século XIX, tratar o homem apenas sob o prisma social. Por 

esta razão, concordando-se com Mauss (1974), compreender a dimensão humana é 

partir do pressuposto de que o homem constitui um fato social total. Lévi-Strauss, na 

                                                           
5 Maneiras pelas quais os homens de sociedade em sociedade, de uma forma tradicional, sabem 
servir-se de seus corpos 
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introdução de Sociologia e Antropologia de Mauss (1974), destaca que, desde 1926, 

Mauss defendeu que para interpretar a relação indivíduo-sociedade era necessário 

relacionar imediatamente o fisiológico e o social.  

Desta forma, enquanto autores racionalistas discutiam a noção 

conflituosa entre corpo e espírito ou corpo e mente (debate que remonta ao 

dualismo cartesiano), para que dissecações e olhares que os tornam objetos 

pudessem ser suportados, Mauss (1974) permanece à frente e propõe o estudo das 

técnicas corporais como objeto da pesquisa etnológica. 

Com efeito, Mauss (1974) considerava indispensável para uma 

disciplina que se preocupa com o estudo da cultura (construída por homens), que a 

etnologia realizasse o inventário de tudo que os homens fazem dos seus corpos. Ou 

seja, de todos os usos e apropriações do homem sobre seu corpo ao longo da 

história. E critica dizendo que continuamos a ignorar inúmeras possibilidades do 

corpo humano, tudo isso porque nos preocupamos com fragmentos ou com visões 

instrumentais sobre esse corpo. 

Cada gesto que fazemos, a forma como nos sentamos, a maneira 

como caminhamos, a posição que dormimos, tudo é específico de uma determinada 

cultura, que não é melhor nem pior que qualquer outra. A forma de cumprimentar, os 

cuidados higiênicos com o corpo, as atividades físicas que se pratica num 

determinado local são influenciados pela cultura, assim como as brincadeiras, o tipo 

de exercício, os cuidados estéticos com o corpo, enfim, tudo é influenciado pela 

cultura (MAUSS, 1974). 

Pensando nos idosos entrevistados, freqüentadores da orla de Santos, 

é improvável que não tenham sido influenciados pelo ar santista, pela cultura, pelos 

costumes. O povo da cidade almeja uma boa saúde física e, portanto, prezam pela 

melhor qualidade de vida, praticando atividade física e adquirindo hábitos saudáveis. 

Causou surpresa ver a quantidade de pessoas nas manhãs e fins de tarde, em 

especial, o grande número de pessoas idosas caminhando, fazendo cooper ou 

participando dos programas de atividade física desenvolvidos pela secretaria de 

esportes em parceria com a secretaria de saúde da cidade, confirmando o quanto as 

pessoas aderem aos costumes da cultura local. 
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FIGURA 18: Calçadão da Orla 
Fonte: Arquivo próprio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19: Turma de Surf 
Fonte: Arquivo próprio  
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Ao se pensar o corpo, pode-se pensar no erro de encará-lo como 

puramente biológico, um patrimônio universal, já que homens de nacionalidades 

diferentes apresentam semelhanças físicas. Entretanto, para além das semelhanças 

ou diferenças físicas, existe um conjunto de significados que cada sociedade 

escreve nos corpos dos seus membros ao longo do tempo, significados que definem 

o que é corpo de maneiras variadas. Mauss (1974) esclarece que o conjunto de 

hábitos, costumes, crenças e tradições que caracterizam uma cultura também se 

refere ao corpo. Assim, há uma construção cultural do corpo com uma valorização 

de certos atributos e comportamentos em detrimento de outros, fazendo com que 

haja um corpo típico para cada sociedade.  

Segundo Mauss (1974, p. 401) são técnicas corporais as maneiras 

pelas quais os homens de sociedade em sociedade, de uma forma tradicional, 

sabem servir-se de seus corpos. O autor chama atenção para o fato de que estas 

variam não simplesmente com os indivíduos e suas imitações, mas, sobretudo, com 

as sociedades, as educações, as conveniências e as modas; com os prestígios. E é 

precisamente na noção de prestígio da pessoa, que torna o ato autorizado em 

relação ao indivíduo imitador, que se encontra todo o elemento social das técnicas 

corporais. Acredito ter sido estes prestígios que fizeram com que os idosos 

entrevistados, não naturais da cidade de Santos, fossem conduzidos a praticar 

exercícios na orla de Santos. Muitos deles tiveram conhecimento do programa da 

prefeitura através de outras pessoas, alguém que já havia participado, ou viram as 

atividades acontecerem, ou moram perto da praia, confirmando como o ato imitador, 

prestigioso, leva à realização de determinadas ações. 

Podemos observar nossas ações corporais como portadoras de 

conteúdos implícitos, “significados de elaboração secundária com propósitos não 

necessariamente corporais” (RODRIGUES, 1986, p. 93-94); conteúdos conotativos e 

inconscientes “que sutilmente contêm princípios estruturadores da visão de mundo 

de uma sociedade e das atitudes dos homens em relação a seus corpos e aos 

alheios”  

Diante destas considerações sobre técnicas corporais, pode-se inferir, 

segundo Daolio (1995) que o corpo humano não é um dado puramente biológico 

sobre o qual a cultura assume especificidades. O corpo é fruto da interação 

natureza/cultura. Conceber o corpo como meramente biológico é pensá-lo explícita 

ou implicitamente como natural e, conseqüentemente, entender a natureza do 
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homem como anterior ou pré-requisito da cultura. Santos (1990) critica os que 

propõem a volta a um suposto corpo natural não atingido pela cultura. Segundo ele, 

não se pode esquecer-se da natureza necessariamente social de uso do corpo, 

sendo possível somente pensar em novos usos do corpo, já que a cultura é passível 

de reinvenções e recriações. 

Concone (2005) reconhece o corpo como sendo de sua dupla 

natureza: a natureza biológica e especifica, e a natureza domesticada, isto é, sua 

natureza de objeto de apropriação e modelagem pela cultura. Complementa que a 

noção de dupla natureza do corpo se apresenta também quando se trata de 

envelhecimento, pois há certa ambivalência na apreciação do fenômeno da 

longevidade e do envelhecimento da população. Complementa a mesma autora ao 

se referir a estes aspectos 

 

As questões de ordem cultural e social são vistas como acessórias neste 
processo. Não há estabelecimento firme da relação entre estilos de vida e 
saúde como co-responsáveis. Parece haver o reconhecimento de fatores 
determinantes (biológicos) e de outros secundários (socioculturais). 
(CONCONE, 2005 p. 142) 

 

Rodrigues (1986, p.64) afirma que “nenhuma prática se realiza sobre o 

corpo sem que tenha, a suportá-la, um sentido genérico ou específico”. É justamente 

esse sentido específico que incide sobre toda e qualquer atividade corporal o que 

impede de pensar o corpo como um dado biológico. O que define corpo é o seu 

significado, o fato dele ser produto da cultura, ser construído diferentemente por 

cada sociedade, e não as suas semelhanças biológicas universais. 

Fica evidente, portanto, que o conjunto de posturas e movimentos 

corporais representa valores e princípios culturais. Conseqüentemente, atuar no 

corpo implica em atuar sobre a sociedade na qual este corpo está inserido. Todas as 

práticas institucionais que envolvem o corpo humano sejam elas educativas, 

recreativas, reabilitadoras ou expressivas, devem ser pensadas neste contexto, a fim 

de que não se conceba sua realização de forma reducionista, mas se considere o 

homem como sujeito da vida social. Entretanto, os profissionais da saúde, em 

especial, os educadores físicos e fisioterapeutas, freqüentemente utilizam o termo 

técnica não no sentido de ato cultural, mas como um conjunto de movimentos 

considerados sempre corretos, precisos, repetitivos, melhores do que outros. 

Costumeiramente falamos de um andar correto, de um correr adequado, de uma 
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postura melhor, de uma seqüência de movimentos funcionais, de um corpo perfeito, 

desconsiderando que os movimentos são também culturais. Temos que lembrar que 

embora se apresentando diferentemente, os homens não perdem a condição de 

membros da espécie humana.  

Levando-se em conta a prerrogativa de Mauss (1974), pergunta-se: 

será que podemos relacionar as técnicas corporais difundidas por ele às utilizadas 

no âmbito das terapias na área da saúde? Infelizmente, grande parte dos 

profissionais da saúde (médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, terapeutas 

ocupacionais, etc,) que lidam com o corpo, com o movimento, com o físico, 

considera este físico, este corpo, um corpo não social, não cultural, e sim puramente 

biológico. Portanto, não observam as técnicas corporais, assim como Mauss e 

outros estudiosos. Estes profissionais vêem as técnicas corporais simplesmente 

como um conjunto de movimentos articulados em prol de um objetivo a ser 

alcançado.  

Nos Estados Unidos, na década de 70, pesquisadores envolvidos com 

questões corporais se vincularam ao modelo holístico e desenvolveram o que hoje é 

conhecido como a abordagem somática, que segue dois caminhos: um de cunho 

filosófico e outro voltado para o desenvolvimento e fundamentação de práticas 

corporais dentro de uma temática holística. Hanna (1986, 1988) foi o autor que mais 

se destacou na definição e denominação da mesma, tendo-se outros autores 

importantes, como Johnson (1983), Gomez (1988), Kleinman (1990) e Juhan (1987).  

Hanna (1988) privilegia a perspectiva da primeira pessoa, onde a 

ênfase é dada às percepções internas do indivíduo, ou seja, ao corpo vivo, ao corpo 

abordado de dentro para fora, favorecendo a tomada de consciência do indivíduo. 

Na abordagem tradicional, valoriza-se a perspectiva da terceira pessoa, de fora para 

dentro, predominando as percepções do terapeuta. Como coloca Kleinman (1990), a 

somática valoriza nossa fonte essencial de conhecimento: nós mesmos. Johnson 

(1983) coloca que com o avanço da Medicina e das áreas de especialização, a 

responsabilidade e o saber sobre nossa saúde e bem-estar foram entregues a uma 

terceira pessoa, o profissional da saúde, e as percepções do sujeito passaram a ser 

desconsideradas. Para Johnson, é necessário que essa visão mude e que o 

indivíduo passe a responsabilizar-se pela sua saúde, de maneira que o terapeuta 

possa auxiliá-lo, mas que ambos tenham consciência de que a “cura” depende mais 
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do indivíduo do que do terapeuta e de que aquele deve inteirar-se do processo 

terapêutico. 

Gomez (1988) enfatiza que a prática somática permite, através das 

vivências corporais, um despertar das sensações internas e da consciência 

cinestésica favorecendo, assim, o controle e a ativação de mecanismos de auto-

regulação corporal. Luijpen (1973), abordando a questão do corpo como mediador, 

coloca que, em certo sentido, não temos um corpo, e sim somos um corpo; nessa 

visão, o corpo passa de objeto a sujeito, sendo mudada a concepção de como 

interagir com a unidade corpo-mente. Quando o corpo é considerado um objeto 

separado do sujeito, qual ocorre na visão cartesiana, não se pode compreender a 

subjetividade do outro; mas, na visão somática, as expressões e os movimentos 

constituem-se em importantes dados acerca do indivíduo. Com isso, e em virtude 

dos métodos qualitativos, a subjetividade passa ao status de fonte de dados. 

De forma sucinta, a abordagem somática pretende de acordo com De 

Negri (1995):  

• Solicitar o discurso e ação na primeira pessoa do singular; 

• Promover a consciência corporal e proprioceptiva;  

• Reeducar os padrões habituais de movimento;  

• Promover a saúde e o bem-estar;  

• Utilizar uma técnica e uma prática somática;  

• Enfatizar a unidade corpo-mente; e  

• Embasar-se no paradigma pós-positivista  

 

A fisioterapia clássica, vinculada ao modelo biomédico, trata o corpo de 

forma segmentar. Ou seja, tenta solucionar as alterações e patologias ósteo-

articulares apenas pela visualização da “parte” (segmento) afetada e do “problema” 

a ser solucionado, atingindo, na maioria das vezes, a conseqüência e não a causa 

que gerou os sintomas dos quais o indivíduo se queixa. Apesar dessa abordagem 

ser predominante, não responde, em muitos casos, à demanda do indivíduo, não 

conseguindo lhe devolver o bem-estar perdido. Essa visão sobre causas e efeitos 

bem como sobre a autonomia dos fragmentos e pedaços individuais não resulta 

apenas numa crença de que as forças internas além de nosso controle regem aquilo 

que somos enquanto indivíduos. Ela também postula um mundo exterior com seus 
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próprios fragmentos, pedaços e leis, que nós, enquanto indivíduos enfrentamos mas 

sem qualquer influência. Visto que os genes estão totalmente dentro de nós, então o 

ambiente está totalmente fora de nós, e nós como agentes estamos a mercê tanto 

do mundo interior como do mundo exterior. Isso dá a falsa dicotomia entre natureza 

e formação (LEWONTIN, 2000).  

Percebendo essas limitações e buscando novas formas de atuação, 

surgiram, principalmente a partir da década de 70, métodos alternativos de 

tratamento fisioterápico, com os quais se procura atuar sobre o corpo como um todo, 

visualizando-se o conjunto e não somente o segmento em sofrimento, tendo-se 

assim a mesma prerrogativa da abordagem somática. Os métodos alternativos não 

foram desenvolvidos a partir da abordagem somática, mas estão de acordo com 

suas colocações, podendo-se, a partir dela, fundamentá-los teoricamente e fornecer 

novo parâmetro à investigação científica. 

Várias técnicas ligadas à abordagem somática, no campo da 

fisioterapia, têm sido desenvolvidas. Diferem das abordagens clássicas 

(cinesioterapia, eletroterapia, mecanoterapia) por estar vinculada ao paradigma pós-

positivista nas quais valorizam as percepções internas do indivíduo, com o intuito de 

permitir uma utilização corporal mais consciente.  

Os métodos desenvolvidos por Kabat6, Piret e Béziers7 e Denys-Struyf8 

tem sido difundidos e utilizados na fisioterapia e se mostram concordantes com a 

abordagem somática. No nosso entender são estas técnicas, livres de instrumentos, 

aparelhos e diretamente relacionada à consciência corporal, que podem ser 

trabalhadas em ambientes abertos, como a praia, otimizando o processo de 

reabilitação através dos componentes naturais envolvidos, e, proporcionando bem 

estar ao indivíduo em tratamento. 

                                                           
6 Desenvolveu o método de Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP), na década de 50. Foi o 
primeiro a considerar a solidariedade muscular como forma de reestruturação do movimento, 
utilizando combinações de movimentos que estavam relacionados aos padrões primitivos e ao 
emprego de reflexos de postura e de endireitamento. 
7 Criador do método de Coordenação Motora desenvolvido na década de 60. Compartilha com as 
colocações do método FNP, pois defende a idéia de que, subjacente à variedade de movimentos do 
indivíduo normal, há um movimento de base inscrito na anatomia humana que denominaram-no de 
movimento fundamental e supuseram-no vinculado à ação de certos músculos biarticulares. 
8
 Denys-Struyf, fisioterapeuta Belga, concordante com os pressupostos dos métodos citados acima, desenvolveu 
seu próprio método, porém, diferentemente dos seus precursores, sua proposta foi de desenvolver uma 
abordagem mais individualizada da mecânica humana. Ademais, interessou-se em relacionar os constituintes 
psicológicos, a estrutura corporal do indivíduo e suas influências no processo terapêutico. 
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Infelizmente, como prática clínica, se preconiza, para tratamentos 

fisioterapêuticos, ambientes fechados nos quais o indivíduo/paciente tenha 

privacidade, conforto e concentração nos exercícios realizados. Sabemos que é uma 

tarefa complexa, mas por que não mudar uma situação completamente possível de 

ser realizada? Por que não trabalhar o corpo, em processo de reabilitação, num 

espaço diferente, ao ar livre e diante de uma paisagem natural?  

Não se tem registros de tratamentos fisioterapêuticos propriamente 

ditos no ambiente da praia. O que existe são programas preventivos realizados por 

fisioterapeutas em parceria com educadores físicos e, atividades físicas 

desenvolvidas para grupos especiais (idosos, deficientes físicos e visuais), em 

praças, clubes e praias.   

O profissional fisioterapeuta deve levar em consideração que os gestos 

corporais relacionam-se às questões psíquicas do indivíduo. Se o indivíduo não tiver 

consciência da sua gestualidade e utilizá-la inadequadamente, poderá criar 

alterações na sua estrutura corporal e expandi-las por todo o corpo através das 

interligações do tecido conjuntivo, causando problemas ou patologias que 

influenciarão o indivíduo na unidade corpo-mente. Assim, uma abordagem 

terapêutica somática deve não somente harmonizar a estrutura corporal do 

indivíduo, como conscientizá-lo e ensiná-lo a apropriar-se do seu corpo através da 

valorização das suas sensações internas e de uma movimentação abrangente.  

Denys-Struyf (1995), partindo da noção de que “o corpo é uma 

linguagem”, enfatiza que o importante é estar em condições de ver, ouvir, 

compreender e responder às mensagens gestuais e posturais do indivíduo, pois 

estas são “palavras” que, se ouvidas e compreendidas, contribuem para aliviar o 

desconforto humano, podendo conduzir à reconstrução da unidade psicocorporal 

harmoniosa do indivíduo. Desfazer é um passo, mas é preciso consolidar para obter 

resultados (DENYS-STRUYF, 1995 p. 14). 

Qualquer abordagem terapêutica que não inclua a visão somática 

(primeira pessoa) e a visão fisiológica (terceira pessoa) é enganosa. O indivíduo 

pode tornar-se vítima de forças físicas e orgânicas, mas é também capaz de reagir e 

mudar a si mesmo. Assim, deve-se escutar o sujeito para perceber suas 

necessidades e ter conhecimento técnico para responder a tal demanda (HANNA, 

1988). Estas abordagens terapêuticas expandem-se a várias áreas relacionadas ao 

movimento, em especial à fisioterapia e à educação física. Cabe aos profissionais 
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interessados nessa temática conhecê-las e utilizá-las, possibilitando a seus 

pacientes e alunos perceberem-se como um ser uno e participante e viabilizando a 

conscientização corporal. 
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5 CORPOS EM MOVIMENTO: AO SABOR DA BRISA 

 

A saúde das pessoas está diretamente ligada ao estilo de vida. O 

sedentarismo, bastante comum no mundo moderno, tornou-se uma preocupação de 

saúde pública por contribuir com uma série de doenças crônicas. Por outro lado, a 

vida ativa, incluindo as atividades físicas, contribui para a manutenção da saúde e 

do bem-estar físico (DOLL, 2007).   

É inegável que no processo de envelhecimento a manutenção do corpo 

em atividade é fundamental para preservar as funções vitais e o bom funcionamento 

do corpo. A estimulação a essas atividades e ao próprio corpo contribui para um 

melhor desempenho das atividades rotineiras (as chamadas Atividades da Vida 

Diária -AVD’s). Ainda assim, não se pode pensar que a prática de exercícios, sejam 

eles esportivos ou não, deva ser lei para todos os indivíduos. O faz, quem se sentir à 

vontade para tal, sendo algo que seja prazeroso em todos os sentidos. 

Segundo Silva (2006), atividade física e exercícios físicos se 

diferenciam. O primeiro é todo e qualquer movimento corporal produzido pela 

musculatura esquelética (voluntária) que resulta em gasto energético acima dos 

níveis de repouso. Em contrapartida, exercícios físicos se apresentam como uma 

atividade física planejada, sistematizada e estruturada, efetuada com movimentos 

corporais repetitivos a fim de manter ou desenvolver um ou mais componentes de 

aptidão física. Os exercícios que os idosos-sujeitos desta pesquisa realizavam estão 

de acordo com o último conceito, porém trabalharei com ambos os termos sempre 

contextualizando-os.  

No universo da gerontologia, de acordo com Faria Junior (1999), a 

atividade física é considerada um conjunto de ações corporais capazes de contribuir 

para a manutenção biológica e para o funcionamento normal físico e psicológico das 

pessoas que envelhecem. Complementa, ainda, que a noção de saúde à qual 

aderimos, é formada por um conjunto de idéias destinadas a ir além da visão 

funcionalista de saúde, reconhecendo-a dependente das condições de alimentação, 

habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, 

liberdade e acesso aos serviços de saúde. 

Nesta pesquisa considerei imprescindível buscar nas falas dos idosos, 

o significado dos exercícios físicos para eles, objetivando extrair uma conceituação 

diferenciada para tal, a partir de indivíduos que o dizem praticar. Tomei esta decisão 
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depois de analisar e inferir que a maioria dos conceitos sobre atividade 

física/exercícios físicos, estão voltados mais para a propagação da área no mercado 

de trabalho, do que realmente para os benefícios que os mesmos promovem. Assim 

sendo, pude extrair depoimentos que nos revelam não só a conceituação maciça 

que os livros e artigos atuais expõem, mas também uma significação especial. 

 Questionados quanto ao significado dos exercícios físicos, todos os 

entrevistados o relacionou com um bem-estar, melhora da saúde geral e como 

conseqüência alegria em praticar as atividades. 

 

Atividade física pra mim, eu acho que é a própria vida porque a vida sem 
atividade física, eu acho uma coisa muito sem graça, agora atividade física 
proporciona alegria interna, a facilidade de confraternização e muita saúde e 
todas as pessoas que conheço que praticam bastante esporte, tem bastante 
saúde, ou tem, pelo menos, facilidade de manter a saúde, nem que seja 
com a ajuda de alguns remédios, mas mantém a saúde, porque está em 
atividade física e principalmente existe uma facilidade de manter a cabeça 
livre sem ficar com grandes preocupações, as preocupações ficam no meio 
do caminho quando a gente passeia na praia. (E4, 83 anos) 

 
Hoje em dia todo mundo tem mais idade né....só que tem que ser com 
saúde, estar doente não vale nada pra viver bastante, tem que mexer o 
corpo pra saúde, pra gente né...o exercício dá bastante alegria pra gente. 
(E7, 77anos) 

 

A atividade física representa pra mim manutenção da saúde física podendo 
usar a liberdade que você tem na praia. (E1, 64 anos) 
 
 
Faço ginástica cedinho aqui todos os dias. Meu objetivo? Manter a saúde e 
o bem estar da vida ! (E3, 79 anos) 
 
Ah...representa saúde, na idade que eu tenho menina, o exercício é tudo. 
(E10, 83 anos) 
 
Ah, antes era um hobby (risadas), agora significa muita coisa, por exemplo, 
agora eu to me recuperando dessas dores depois que comecei a fazer a 
ginástica, é a salvação, foi uma luz pra mim isso aqui, posso ter mais saúde, 
viver mais e melhor, eu acho. (E9, 79 anos) 
 
É fundamental, é fundamental a gente não dá importância até o dia que a 
gente começa a fazer, aí a gente começa ver a melhoria na saúde, no 
comportamento, na disposição, é fundamental, a atividade física é 
fundamental principalmente pra mim que sou já uma pessoa idosa e quero 
chegar na minha velhice bem, quero chegar numa situação boa privilegiada 
e agora eu to vendo a possibilidade de chegar na minha velhice de forma 
decente. (E5, 60 anos) 

 

Estas falas estão de acordo com Faria Junior (1999, p.101) quando 

relata: 
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A atividade física é uma qualidade substancial do ser humano que 
apresenta um teor que ultrapassa o que o biológico e o funcional 
comumente lhe conferem. A atividade física é fonte de conhecimento e 
comunicação, de sentimento e emoções, de prazer estético, de promoção 
de saúde e fator de desenvolvimento filogenético e antropológico 

 
 

A prática regular da atividade física não restringe alterações no 

desempenho físico e, neste sentido, o prolongamento do tempo de vida não está 

assegurado, mas a proteção à saúde nas fases subseqüentes da vida está. A 

importância do viver não está na função direta do número de anos vividos, mas sim 

da qualidade de vida satisfatória, o que impõe a necessidade de manter o corpo em 

atividades saudáveis e regulares (SIMÕES, 1998). 

Nos dias atuais, a aclamação, o apelo e as ameaças aos indivíduos, 

em relação ao sedentarismo e a sua saúde em geral, tornam a prática de exercícios 

um cartão de entrada para uma vida “sem problemas”, uma vida “longeva”, “feliz” e 

“perfeita”, assim como descrito por Leão Junior, citado por Neri (2005): 

 

[...] pode-se apontar os seguintes benefícios decorrentes da prática da 
atividade física: redução da tensão com a prática de exercícios aeróbicos, 
melhor saúde física e melhor saúde psicológica, melhora do humor, e 
redução da ansiedade, melhoria no bem estar, diminuição da ansiedade e 
melhora da estabilidade emocional.  
 
As atividades físicas trazem benefícios físicos para os idosos, tais como: 
diminuição da gordura corporal, aumento da força e da massa muscular, 
fortalecimento do tecido conectivo, melhoria da flexibilidade, diminuição da 
pressão arterial. 

 

Em conseqüência desses apelos, as pessoas, principalmente as que 

nunca praticaram nenhum tipo de atividade se vêem “encurraladas” e quase que 

“obrigadas” a caminhar, nadar, fazer hidroginástica ou musculação em função da 

saúde perfeita. Isso pode ter vários fatores determinantes, como a pressão e 

imposição da mídia (através dos programas de televisão), da família (sociedade), e 

principalmente, por imposição médica (o que ocorre na maioria das vezes). 

Resultado: o idoso sente-se diante de uma situação, para ele inusitada, tendo que 

passar por cima de seus desejos e sentindo-se preso ao seu próprio corpo. 

Diferentemente ocorreu com alguns idosos entrevistados nos quais 

apresentam uma história de vida relacionada à prática de exercícios, iniciada na 

infância e adolescência. 
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Olha, de jovem eu praticava direto, desde os 8 anos, jogava voley fazia 
parte de um time e a gente viajava muito, fazia natação, tênis [...] Agora 
depois de casar, que eu vim para São Paulo aí eu parei de fazer esporte 
mas nunca deixei de fazer alguma coisa [...] sempre caminhava, fazia 
alguma coisa assim que movimentasse o corpo. (E9, 79 anos) 
 
É [...] atividade física eu pratico desde a minha infância né [...] desde de 
criança, eu to com 60 anos [...] e sempre relacionada ao esporte, escola, 
lazer, ligado a praia, sempre, desde garoto. (E5, 60 anos) 
 
Exercício já faço há 40 anos que eu faço ioga [...] e capoeira eu to fazendo 
há 9 anos [...] e de solteira eu jogava basquete e vôlei. (E6, 77 anos) 
 
Desde criança, eu morava em frente a praia, então já jogava tamboréu, 
depois eu parei fui jogar futebol, de manhã, aí a noite eu pratiquei basquete, 
e natação eu pratiquei quando eu tava servindo a aeronáutica, que eu fiz a 
travessia do canal a nado, mas eu comecei na praia. (E2, 73 anos) 

 

Outros, por sua vez, deram início ou valorizaram a prática de exercícios 
por imposição médica, depois de passarem por problemas relacionados à saúde. 

 

[...] faço os exercícios pra não ficar enferrujada [...] (risadas) [...] não [...] é 
que um tempo atrás eu tava com uma dor nas costas e nos ossos, aí o 
médico me disse para eu fazer aulas de alongamento, e aqui a ginástica tá 
me dando, menina, um alívio, meu corpo ta mais leve, é muito bom!!! (E9, 79 
anos) 

 
Olha, eu pratico atividade física desde 1975 mais ou menos [...] eu jogava 
vôlei de praia, no Rio, é comecei na praia, no vôlei. Antes eu não praticava 
esporte nenhum, aí entrei no vôlei, fiquei nisso por 7anos [...] depois fui pra 
São Paulo, lá não tinha atividade nenhuma, só mesmo caminhada, coisa mais 
leve, tinha uma vida mais sedentária. Aí fui morar em Curitiba, lá eu fazia só 
caminhada também, aí fiz uma cirurgia cardíaca, fiz duas pontes safena e três 
arteriais, (mamária e radial) e depois dessas cirurgias eu mudei de vida, falei 
chega de estresse, parei com tudo e vim morar aqui em Santos, aí eu 
descobri aqui a escolinha, mas primeiro eu só caminhava porque ainda 
estava muito próximo da cirurgia, depois de dois anos só de caminhada,  me 
inscrevi pra fazer ginástica e capoeira, o médico me liberou, e depois entrei 
no surf. Aí [...] até agora [...] Ah! E também faço caminhada nos fins de 
semana. (E1, 64 anos) 

 
Faço pra manter minha saúde em ordem, pra não precisar ter, pelo menos 
por um bom tempo, problemas de saúde e graças aos esportes, os médicos 
tem dito que eu to muito bem. (E1, 64 anos) 
 

 
[...] fiquei de 10 a 15 anos sem fazer exercício algum, aí em 1993 eu descobri 
que eu tinha diabetes, mas só fui começar o tratamento em 1998, mesmo 
assim o tratamento foi deficiente e fui acumulando de 1998 a esse ano de 
2007 eu não fazia nenhuma atividade física, não acreditava que poderia 
fazer, não tinha vontade de fazer tava totalmente voltado ao trabalho por 
causa dos filhos, filhos em faculdade, contas, até que no começo deste ano 
eu estava muito ruim da diabetes né, e em abril eu descobri um programa que 
se chama Hiperdia, da secretaria de saúde, que é relativo ao surf. Como é 
relativo ao surf eu vim fazer, porque é o surf, porque se fosse outro esporte 
eu não faria, não faria, aí eu fui atrás conversei com a coordenadora e ela me 
aceitou e daquele dia em diante a minha vida mudou,a diabetes que tava 
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descontrolada voltou ao normal, tive mais controle sobre a minha doença.(E5, 
60 anos) 

 

Estas falas reforçam o que Simões (1998, p. 80) relata que  

 

a saúde, para o idoso, é um fator de importância relevante, evidenciando 
comprometimentos em relação às algias corporais, alterações orgânicas 
como hipertensão, as cardiopatias, os distúrbios digestivos e outros, 
fazendo-se necessária a consciência de um programa adequado de 
atividades físicas para essa faixa etária, o que na verdade refletirá na 
diminuição sensível destas alterações, levando os idosos a se sentirem 
mais dispostos. 

 

Nos dias atuais, onde a beleza é o que importa, os indivíduos são 

conduzidos a consumir normas sociais através da adequação do seu corpo aos 

padrões corporais disseminados via os meios de comunicação de massa, tendo 

como referência modelos, em destaque como atores, atrizes, cantores, etc. 

Apropriados pela indústria cultural, os corpos, adaptados a estes modelos, adquirem 

um valor de troca relativo à sua capacidade de associar-se às imagens de 

juventude, saúde, boa forma e beleza (FEATHERSTONE, 1991, apud CARVALHO, 

1995). Contudo, nenhum dos entrevistados relacionou a atividade física com a 

beleza ou o culto ao corpo. Todos estavam muito mais voltados à saúde e à 

longevidade do que aos aspectos estéticos. 

Cada sociedade elege diversos atributos que delimitam o que cada um 

dos seus integrantes deve ser, tanto do ponto de vista intelectual e moral, quanto no 

que se refere ao físico. Isto ocorre através do processo de socialização, cuja cultura, 

enquanto instrumento de controle, dita normas em relação ao corpo; normas a que o 

indivíduo tenderá a se adequar, até o ponto de estes padrões de comportamento se 

apresentarem tão naturais quanto o desenvolvimento dos seres vivos, a sucessão 

das estações ou o movimento do nascer e do pôr-do-sol (RODRIGUES, 1986, p. 

45).  

Santos é uma cidade famosa pelo grande número de adeptos da 

prática de atividades físicas, entre elas o surf. Quem nunca viu na mídia nacional a 

tão conhecida Escolinha de Surf para idosos? A impressão que passa é que a 

cidade respira saúde, hábitos saudáveis, bem estar.  
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FIGURA 20: Turma de Surf 
Fonte: Arquivo próprio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 21: Aluna de Surf 
Fonte: Arquivo próprio 
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Após passar alguns dias na cidade, muito próximo à orla e aos 

costumes daquele povo freqüentador do lugar, observei o quanto as pessoas têm 

hábitos diferentes quando comparados à outras cidades, principalmente às grandes 

metrópoles, como São Paulo. Pude ver o quanto as pessoas são dispostas e 

disciplinadas com suas atividades corporais, em especial o público feminino, 

destacando-se as mulheres idosas. A maioria delas muito desinibidas, muito 

saudáveis, muito falantes e acima de tudo alegres ao realizarem suas atividades, 

desde o passeio com o cachorro no calçadão, à aula de capoeira realizada no 

“Posto 2” da praia. 

A sensação é que a caminhada, ou um simples passeio naquele 

ambiente, faz parte dos costumes do povo, por mais que alguns não gostem de 

praticar exercícios. Para um morador santista, uma “passadinha” na orla seria 

indispensável para o bom andamento de um dia inteiro. Assim expressos em alguns 

depoimentos: 

Aqui eu venho todo dia, faço ginástica todo dia...só quando eu viajo, por 
exemplo, segunda vou ter que ir a são Paulo assinar um papel, aí não vai dar 
p vir...mas....sábado e domingo eu ando no calçadão e na areia, quase na 
água né...(E9, 79 anos) 

 
Faço ginástica cedinho aqui todos os dias. Meu objetivo? Manter a saúde e o 
bem estar da vida. (E3, 79 anos) 

 
Quando não venho pra cá parece que é dia de enterro, é triste...eu tenho que 
vir pra cá fazer alguma coisa, todo dia...nem que seja ficar sentado aqui 
nesse banco...”(E3, 79 anos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 22: Turma de Ginástica 
Fonte: Arquivo próprio 
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Estes relatos reafirmam o que Faria Junior (1999), assinala: que os 

exercícios físicos sob o ponto de vista da educação para a saúde, condição 

indispensável para a promoção da saúde, não deve excluir informações que ajudem 

as pessoas e as comunidades a desenvolverem atitudes e hábitos que contribuam 

para melhorar e ou manter o status de saúde, seja ele individual e coletivo. Como 

experiência pedagógica, permite as pessoas terem uma atividade didaticamente 

organizada, com objetivos definidos. 

Os exercícios físicos podem ainda atuar como experiência social; 

buscando ampliar, incentivar e ajudar a perpetuar o intercurso social, entre os 

indivíduos. É através das relações sociais das pessoas que se tem a base para o 

desenvolvimento de sua compreensão de forma pela qual a vida social é 

organizada, mantida e transformada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 23: Aluna de Skate 

Fonte: Arquivo próprio 
 

Simões (1998) assinala que os exercícios fisicos interagem para uma 

melhor função do organismo do idoso, não isoladamente, mas junto às atividades 

sociais, contribuindo para que as pessoas se libertem de pré-conceitos, percam 

complexos e redescubram a alegria e a espontaneidade, reintegrando-se à 

sociedade. Talvez o maior benefício seja o grau de independência que as pessoas 
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fisicamente capazes revelam em sua luta pela sobrevivência do corpo-sujeito no 

mundo. 

Okuma (1998) explica que, nas atividades físicas em grupo, o idoso, 

além de encontrar satisfação pessoal também encontra suporte social onde este 

grupo pode transformar-se em redutor de preocupações, auxiliando-o a manter-se 

disposto ante a diminuição de energia e as dificuldades que surgem. Além disso, o 

suporte social associado ao fato de poder desempenhar uma atividade física pode 

contribuir para reforçar o sentimento de valor social, assim como o 

autoconhecimento e o sentimento de eficácia, facilitando assim o modo de lidar com 

as situações de estresse e também com a possibilidade de dar continuidade ao seu 

crescimento pessoal, através da manutenção de atividades significativas. 

Os entrevistados consideram o momento das atividades na praia, 

propício para se constituir amizades e aumentar a rede social tomando isso como 

um dos objetivos da prática de exercícios no local. 

  

Eu faço tamboréu como já disse, e o meu objetivo é o lazer do esporte, alem 
de conseguir as amizades que você vai ter, você vai conhecendo muita gente. 
(E2, 73 anos) 

 
Atividade física pra mim eu acho que é a própria vida porque a vida sem 
atividade física, eu acho uma coisa muito sem graça, agora atividade física 
proporciona alegria interna, a facilidade de confraternização e muita saúde e 
todas as pessoas que conheço que praticam bastante esporte, tem bastante 
saúde, ou tem, pelo menos, facilidade de manter a saúde, nem que seja com 
a ajuda de alguns remédios, mas mantém a saúde, porque está em atividade 
física e principalmente existe uma facilidade de manter a cabeça livre sem 
ficar com grandes preocupações, as preocupações ficam no meio do caminho 
quando a gente passeia na praia.  (E4, 83 anos) 

 
[...] ah eu venho pra cá pra fazer amizade também, o pessoal daqui é muito 
receptivo, os professores são muito bons, as vezes a gente comemora 
aniversários dos colegas, aí cada um traz uma fruta, um pãozinho...é muito 
bom aqui. (E6, 77 anos) 

 
Ah [...] o ambiente da praia é muito bom, inclusive o seguinte, existe muita 
facilidade de amizade na praia, que a gente quando não ta praticando esporte 
a gente fica caminhando na praia, quase muito perto do mar, e encontra duas 
pessoas, mais duas, três vezes e começa a conversar então faz muitas 
amizades nessas caminhadas da praia, então a praia já é um divertimento, já 
é uma descontração, além do esporte que pratica. (E4, 83 anos) 
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FIGURA 24: Aula de Taishishuan 
Fonte: Arquivo próprio 

 
De acordo com os depoimentos, observamos a veracidade das 

palavras de Simmel (1983), em que ele nos mostra que a participação de idosos nos 

vários grupos sociais aumenta o círculo social que os mesmos podem freqüentar, 

tornando estes indivíduos mais independentes. Como ele diz: “quanto mais rica for a 

participação do indivíduo na vida social, maior será o número de círculos sociais que 

o mesmo irá pertencer e quanto mais forte for sua independência, mais nítida se 

tornará sua personalidade”. 
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6 CULTURA E LAZER: NAVEGANDO NO TEMPO 

 

Diante de inúmeros discursos sobre a cultura, duas denotações 

básicas se destacam. A primeira de origem grega, na qual o homem é formado 

enquanto agente do mundo, referindo-se ao homem como um ser à procura de 

autoconhecimento e em estreita relação com a arte, os ofícios e expressões sociais. 

Hoje, graças a progressos, o termo “cultura” designa o conjunto de tradições, 

técnicas e instituições que caracterizam certo grupo humano; compreendida desta 

maneira é normativa e adquirida pelo indivíduo no meio social. Assim, “cultura” é um 

termo que se adéqua tanto a uma comunidade desenvolvida, como as mais 

primitivas. Segundo Gertz (1989), ela é pensada como sistema simbólico, 

claramente possível pelo isolamento histórico de grupos humanos, expressa as 

relações próprias da comunidade, passando por gerações até caracterizar-se por um 

sistema integrado de ações conjuntas identificadas por sua ideologia, crenças, 

expressões, formas de ser ou estar.  

Em outro sentido, a cultura integra-se nos diferentes mecanismos 

sociais que perpassam pelo universo simbólico espacial do agente. De acordo com 

Elias (1984) o corpo tem um papel determinante como filtro e percepção cultural, 

seja através dos sentidos ou compreendidas como experiências. Na formação do 

universo cultural têm-se diferentes níveis de compreensão: a) nas formas de 

integrar-se aos outros, b) nas diferentes formas de aprendizado e/ou c) na influência 

do meio ambiente.  

Fazendo um contraponto da cultura com o lazer, Dumazedier (2001) 

afirma que algumas apropriações teóricas do lazer em diferentes conteúdos podem 

fracionar a cultura em segmentos, perdendo a riqueza intrínseca da sua 

multiplicidade, antagonismo e renovação. Desta forma define o lazer como conjunto 

de ações escolhidas pelo sujeito para diversão, recreação e entretenimento, num 

processo pessoal de desenvolvimento. Tem caráter voluntário e é contraponto ao 

trabalho urbano-industrial. E complementa que o lazer possui três funções básicas: a 

primeira de descanso, ou seja, o lazer atua como reparadora das deteriorações 

físicas e nervosas resultantes das tensões geradas pelas obrigações cotidianas e 

pelo trabalho; funciona também como divertimento, recreação e entretenimento, em 

que supera o tédio, rompendo com o mundo cotidiano por meio de atividades reais de 

mudança de lugar, ritmo e estilo (viagem, jogos, esportes) ou atividades fictícias 
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baseadas na identificação e projeção (cinema, teatro, romance); e também, por meio 

do lazer o indivíduo se desenvolve, em especial, a personalidade, através da 

socialização e aprendizagem voluntária, contribuindo para o surgimento de condutas 

inovadoras.  

O tempo, enquanto elemento regulador do cotidiano, e, devido à 

evolução tecnológica, manifesta-se socialmente cada vez mais como tempo livre e 

cada vez menos como tempo de trabalho. Este incremento do tempo livre é um 

tempo “ganho” se ocupado de uma forma útil e se rentabilizado enquanto capital. O 

indivíduo, social e culturalmente situado, dispõe de uma crescente variedade de 

ofertas que, inevitavelmente as sentem no âmbito do tempo livre e do lazer. É nessa 

diversidade de atividades de lazer que a prática de exercícios surge como uma das 

formas para “concorrer” com a “tecnologização” da nossa sociedade, emergindo 

cada vez mais em uma maior variedade de possibilidades para essa prática 

(DUMAZEDIER, 1979). 

Diante destas considerações pode-se prever que a prática de 

exercícios se relaciona também com as diversidades culturais, com as tradições 

pedagógicas, com fatores ambientais climáticos e com o pertencimento aos grupos 

sociais. Pode-se dizer, também, que ela não se reduz apenas a aparatos osteo-

articulares e cardiovasculares, por exemplo, mas também às esferas cognitivas, 

culturais, éticas e sociais. Portanto, é comum que as pessoas considerem a prática 

de exercícios como uma forma de lazer, como expressos nas falas dos idosos: 

 
[...] meu objetivo é o lazer do esporte, além de conseguir as amizades que 
você vai ter, você vai conhecendo muita gente. (E2, 73 anos) 

 
Significa pra mim o lazer, e depois a saúde e disposição pra pessoa. (E3, 79 
anos) 
 
É [...] atividade física eu pratico desde a minha infância né [...] desde de 
criança, eu to com 60 anos [...] e sempre relacionada ao esporte, escola, 
lazer, ligado a praia, sempre, desde garoto.” (E5, 60 anos) 

 
[...]Sempre fazendo com o objetivo de me divertir, do lazer, e depois eu 
percebi que esse meu divertimento fazia parte de uma preparação física e 
graças a Deus eu tenho muito boa preparação física por causa disso, eu acho 
que é por causa disso. (E4, 83 anos) 

 
Aqui na praia eu faço o surf e a capoeira, e fora daqui faço a natação. Ah, o 
objetivo é a melhora da qualidade de vida né, porque a gente chega a uma 
certa idade né, que a gente tem que se movimentar muito né, e então a gente 
que tem uma certa idade, tem que praticar uma atividade física , porque 
melhora não só fisicamente, mas mentalmente também, né [...] então eu falo 
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que o surf né, além de um lazer, ele é um esporte que faz bem a saúde, a 
mente da gente também. (E8, 60 anos) 
 

 
Lá em São Paulo eu fazia no Pacaembu, levava meus filhos juntos e depois 
passei a ir pro Ibirapuera, procurava ver isso como um lazer dentro daquela 
cidade tão acelerada. (E10, 83 anos) 
 

Esses relatos confirmam o que Gomes e Pinto (2006), entendem por 

lazer, como uma dimensão da cultura, caracterizada pela vivência lúdica de 

manifestações culturais (jogos, danças, esportes, festas, literatura, música, pintura e 

outras manifestações artísticas, entre inúmeras possibilidades) no tempo/espaço 

conquistado pelos sujeitos. 

De acordo com Gomes e Pinto (2006), o idoso de forma geral procura 

no lazer alguma forma de recuperar o seu lugar no processo de construção social, 

pois, à medida que o indivíduo envelhece, muitas vezes diminuem os seus vínculos 

sociais e as relações com o meio ambiente social e material. Daí a importância da 

prática de exercícios, da movimentação, também como uma forma de socialização 

proporcionada por esse tipo de atividade. 
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7 A PRAIA COMO CENÁRIO 

 

A praia é um espaço natural e público. Além de cumprir suas funções; 

socializadora e de lazer, passou a estabelecer-se, também, como opção para a 

prática de exercícios. Este ambiente passa a se constituir como um espaço cuja 

valorização das dimensões humanas se faz presente.  

Uma harmonia perfeita de imagens! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 25: Praia 
Fonte: Arquivo próprio 

 

Isso é a praia, que atrai pessoas, há centenas de anos, como nos 

tempos mais remotos, tanto para desfrute do mar, como para repouso, cura, lazer, 

ou prática esportiva. 

 
Ruídos da natureza, o sopro do vento, a música ritmada pelas ondas do 
mar, e outros elementos sempre exerceram forte poder de atração para com 
as pessoas de todo o mundo, pessoas estas que em sua maioria preferem 
viajar para locais relacionados com água. (SODRÉ, 20019) 

 

A praia do Embaré, em Santos, é historicamente conhecida pelo poder 

de cura de sua águas. O próprio nome se remete ao significado indígena, cura, 

                                                           
9 Documento eletrônico não paginado. 
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atribuído em decorrência à propriedade tradicional das suas águas e, portanto, de 

seus banhos. Os banhos tinham o poder de curar várias moléstias da pele, dos 

nervos e músculos, de certas carências sangüíneas e até dos resfriados comuns. Há 

uma justificativa científica para isso: as águas de Santos são muito salitradas e 

altamente iodadas, razão por que produzem fenômenos de iodismo, em certos 

hepáticos ou doentes do fígado, com necessidade de suspensão dos banhos. Há, 

ainda, em suspensão permanente, ou em mistura, nessas águas, enorme 

quantidade de "tanino" exudado pelos milhões de plantas taníferas dos mangues 

vizinhos, cujas cascas e folhas se decompõem nas lamas e nas águas invasoras 

das cheias, mais o cálcio e o fósforo e outros elementos, das fermentações, 

decomposições, e transformações de milhões de moluscos e crustáceos que ali 

vivem e ali morrem, naqueles mesmos mangues, tão abundantes junto às águas 

interiores da região santista, que vão ter às águas e às correntes da barra.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 26: Praia do Embaré 

Fonte: Arquivo próprio 
 

De acordo com Andrade (2000), nos rituais litúrgicos de todas as 

crenças e religiões, a água se apresenta como elemento puro, fator que garante o 

sucesso de todos os modos hidrotermais, como também no batismo cristão, que por 

seu simbolismo muito forte e pela força da Igreja Romana por tantos séculos, 
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contribuiu para o incentivo das boas tendências dos exercícios e das práticas 

termais. Nem todos os povos preferem a praia, como por exemplo, os asiáticos, no 

caso específico dos tailandeses, que possuem um belo litoral, mas preferem se 

dirigir ao norte do país, procurando vales, montanhas e parques para buscarem um 

equilíbrio físico e espiritual. Deste modo, de centros religiosos, crenças e forças 

misteriosas, a contribuição foi de grande valor para diversas demandas, que 

proporcionou criação e construção de diversas formas de infra-estrutura receptiva 

para seus clientes, visitantes e fiéis, nascendo então os primeiros balneários 

continentais, construídos a partir dos desejos e dos anseios que para a sociedade se 

faziam necessários (época de 1794).  

No Brasil, como diz Macedo e Pellegrino (1999), o processo de 

ocupação do litoral ocorreu no início da colonização, mas se estrutura a partir do 

século XX, quando subúrbios de grandes cidades costeiras se configuram numa 

nova estrutura urbana, denominada de veraneio. O Rio de Janeiro, a então capital 

nacional, foi a primeira cidade nos moldes desta estrutura; lá foi construído o bairro 

de Copacabana, à beira mar, que passou a ser valorizado como balneário, inserido 

no contexto urbano. A partir de Copacabana, os banhos de mar se tornaram hábitos 

populares, o que se espalhou pelos principais centros costeiros, e a partir da 

segunda metade do século, para toda a costa do país. A praia oferece uma 

paisagem bela e de atratividade própria.  Mas afinal, o que é paisagem na qual a 

praia está inserida? Dentre os vários conceitos encontrados na literatura o de Marx 

(1987, p. 225) se aproxima do que se pretende:  

 

Paisagem é o lugar onde estamos e, como seres humanos, pensamos e 
sentimos em função dela, mas também, embora a paisagem não informe 
nada acerca de suas características, é evidente que qualquer vista tem, 
para o observador, uma série de elementos que a definem e que a 
diferenciam de outras infinitas paisagens. A morfologia do terreno, a flora, a 
fauna, os recursos hídricos locais e a ação antrópica são elementos que, ao 
constituírem a paisagem, ao mesmo tempo, a caracterizam de forma 
inconfundível.  

 

Santos (1997) complementa que a paisagem é uma soma de fatores 

que se modificam com o tempo, é o resultado de uma acumulação de tempos. 

A fala de Yázigi (1999) se configura como indispensável na 

complementação dos conceitos mencionados. Ele diz que  
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a paisagem não é algo somente que interessa ao turista, devendo interessar 
primeiramente à população local, dependendo dela sua maior ou menor 
destruição de acordo com a auto-estima da comunidade, já que a paisagem 
deve ser entendida como a soma do meio mais os habitantes do local, e 
que em uma relação de estima com a paisagem resultará o interesse de 
andantes, visitantes e turistas. 

 

O interesse pelo ambiente praiano está claro nas falas de alguns 

idosos, os quais são moradores da cidade e citam a paisagem como um dos fatores 

de atração do ambiente para se praticar exercícios.   

 

[...] eu gosto muito da paisagem, aquela coisa de academia eu não gosto, eu 
num me sinto bem. (E9, 79 anos) 

 
Ah, Santos é uma cidade privilegiada, porque nós possuímos essa praia e um 
jardim bem cuidado, onde a gente pode fazer caminhada, então a praia ela 
[...] me traz o meu esporte que é o surf, sem a praia eu não conseguiria fazer 
o meu esporte e sem o surf eu não estaria na escolinha [...] então se não 
fosse a praia eu não estaria praticando o esporte [...] É importante é 
fundamental, porque traz muitas maneiras de praticar o esporte, além do surf 
eu faço a caminhada, a ginástica ao ar livre, olhando a natureza, a paisagem, 
os passarinhos passando, olhando as árvores, olhando o mar, é muito, muito 
importante a praia se não fosse ela eu não estaria fazendo esporte nenhum, 
se não fosse  surf então. (E5, 60 anos) 

 
Me utilizo muito, da areia, porque caminho descalço na praia, gosto da 
paisagem, gosto muito de sentir a areia e batendo na água. (E3, 79 anos) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 27: Aquecimento da aula de Surf 
Fonte: Arquivo próprio 
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FIGURA 28: Turma Taishinshuan 
Fonte: Arquivo próprio 

 
O aspecto visual é um fator decisivo para a valorização da paisagem, 

pressupondo lazer e relaxamento, que seguramente não ocorreria em lugares 

desagradáveis.  

Santos (1982) também se posiciona. Segundo ele paisagem é “a 

combinação de objetos naturais e objetos fabricados, ou seja, objetos sociais e 

resultado da acumulação da atividade de muitas gerações”. Diz ainda, que a 

“paisagem compreende dois elementos: os objetos naturais, e os objetos sociais, 

testemunhas do trabalho humano no passado e no presente”. Continua assinalando 

que: 

[...] a paisagem não tem nada de fixo, de imóvel. Cada vez que a sociedade 
passa por um processo de mudança, a economia, as relações sociais e 
políticas também mudam, em ritmos e intensidades variados. A mesma 
coisa acontece em relação ao espaço e a paisagem que se transforma para 
se adaptar às novas necessidades da sociedade (SANTOS, 1982). 
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FIGURA 29: Jardim da Orla 

Fonte: Arquivo próprio 
 

De acordo com Farret (1985), para que o espaço seja compreendido 

pelas pessoas que o freqüentam se faz necessário ser experimentado de maneira 

individual e coletivo. Dessa experiência nasce a interpretação humana do ambiente 

externo. Portanto, os espaços passam a ser compreendidos a partir das abordagens 

cognitivas dos seus habitantes. 

A paisagem se transforma em percepção estética quando a sociedade 

ou um grupo de pessoas a elege como um lugar simbólico. Isto se dá através das 

memórias individuais, coletivas, ou também quando são associadas a pinturas, 

fotografias, e outras formas de expressão artística para representá-la. Além da 

memória, a percepção da paisagem depende da construção histórica de seus 

usuários, transformando-a em um espaço único, um lugar. O valor do espaço está 

na memória que ele representa e na forma como influencia as ações do presente 

(GREGOTTI, 1979).  

Uma idosa, em especial, relatou que o ambiente praiano lhe remete ao 

passado, a faz resgatar memórias; ela se refere ao saudosismo da família que mora 

no Japão. Categoria não menos importante, ao se tratar do ambiente praiano. 

 
A praia me faz lembrar das épocas dos meus pais, da família do Japão, 
sempre fica lembrando né [...] sinto saudade aqui, quando olho pra praia.... 
(E7, 77 anos) 
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FIGURA 30: Calçadão da orla 

Fonte: Arquivo próprio 
 

A memória é uma propriedade do individuo e está focada em 

processos de conservação e de esquecimentos. Seu caráter central reside em 

rastrear vestígios, intervindo-os, relendo-os e reinterpretando-os. 

Os processos de lembrar e esquecer, assim como os processos de 

criação, construção e exposição de estilos narrativos e de articulação entre 

lembrança e esquecimento, dependem das relações sociais vivenciadas nos âmbitos 

familiar, de vizinhança, profissional, político, próprias de uma dada geração. No 

grupo estudado, o ambiente praiano, as atividades realizadas e os atores sociais 

envolvidos, levaram E7 a ter recordações da família e reviver memórias da época 

que morava no Japão. Halbwachs (1990) afirma que lembrar não é reviver, mas 

refazer, reconstruir, repensar, como imagens e idéias de hoje, as experiências do 

passado e ainda que “a matéria de recordação está vinculada ao grau de interesse e 

importância que o grupo ao qual o ator social pertence lhe outorga”.  
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8 ESSA É A MINHA PRAIA  

 

A valorização do espaço, o apego pelo lugar e o pertencimento foram 

nitidamente expressos nos depoimentos colhidos. A interpretação atribuída nos faz 

aprofundar uma discussão sobre topofilia. Termo conceituado por Tuan (1980, p. 

107) como “laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente material, 

diferindo em intensidade, sutileza e modo de expressá-la, ou seja, é o elo afetivo 

entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico, seja ele qual for.” 

A resposta ao meio ambiente observado, pode ser expressa de 

diversas maneiras: através da estética; do prazer que se tem de estar diante de uma 

vista; como também da sensação de beleza. A resposta pode ainda ser tátil 

(desfrutar do ar, da água e da terra, por exemplo); e de forma mais difícil de 

expressar, pode aparecer através dos sentimentos que se tem em relação a um 

determinado lugar. Sensações que vão enraizando os homens ao lugar, tornando-os 

parte integral do meio (TUAN, 1980). 

 
Mais permanentes e mais difíceis de expressar são os sentimentos que 
temos para com um lugar, por ser o lar, o locus de reminiscências e o meio 
de se ganhar a vida. A topofilia não é a emoção humana mais forte. Quando 
é irresistível, podemos estar certos de que o lugar ou meio ambiente é o 
veículo de acontecimentos emocionalmente fortes ou é percebido como um 
símbolo. (TUAN, 1980, p. 107) 

 
Quando solicitados para falar dos componentes naturais da praia nos 

quais eles se utilizavam, os participantes revelaram sentimentos de apego ao local, 

de pertencimento, estando de acordo com Tuan (1980), quando relata que, de certo 

modo, o meio ambiente pode não ser a causa direta da topofilia, no entanto oferece 

o estímulo sensorial que ao aparecer como imagem percebida, dá forma às alegrias 

e ideais. 

Utilizo tudo, sou rato de praia né? (E1, 64 anos) 
 
Olha eu gosto de usufruir tudo aqui, o calçadão, a areia, a água nos pés, 
não muito entrar no mar, mas às vezes me arrisco. Me sinto em casa, essa 
praia é a minha vida. (E2, 73 anos) 
 
Me utilizo muito, da areia, porque caminho descalço na praia, gosto da 
paisagem, gosto muito de sentir a areia e batendo na água. (E3, 79 anos) 

 
Uso a água do mar a areia, uso tudo, o calçadão, o posto, o jardim...tudo 
que a praia oferece, e eu posso usar, sou daqui né!?. (E5, 60 anos) 
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Me utilizo da água né, por causa do surf...assim eu me utilizo de tudo que 
nos proporciona a praia né, afinal isso aqui é nosso. (E8, 60 anos) 
 
Me utilizo de tudo, tudo que a natureza oferece. (E10, 83 anos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 31: Alunas na aula de Surf 
Fonte: Arquivo próprio 

 
 

A intencionalidade do movimento e as percepções dão aos seres 

humanos a familiaridade com os objetos do espaço. Sentidos de distância como 

afastamentos e aproximações evocam impressões espaciais, dotando de intimidade 

a construção do lugar. O homem apresenta uma dependência visual, ampliada pelos 

sentidos cinestésico, do olfato, do tato e do paladar, para organizar, ampliar e 

enriquecer o espaço. Os praticantes de exercícios no ambiente praiano criam 

espaços abstratos na mente. Eles intuem pelo cheiro da maresia, pelo bater do 

vento ou pelo ruído das ondas a forma do lugar, de forma que criam concretamente 

um vínculo com aquele ambiente, vivenciando uma experiência total, em todos os 

sentidos, conhecendo-o intimamente: “É uma característica da espécie humana, 

produtora de símbolos, que seus membros possam apegar-se apaixonadamente a 

lugares” (TUAN, 1983, p.21) 
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Sawaia (1995, p. 20) em seu estudo “Calor do Lugar: segregação 

urbana e identidade” afirma que “lugares como a cidade, a rua, o prédio, a porta 

representam modelos de subjetividade enquanto portadores de histórias e desejos, 

carência e conflitos”, e ainda que cada um desses lugares tem um clima, que não 

necessariamente tem origem em um planejamento urbano, mas sim do encontro de 

identidades (dos homens e dos espaços). 

Referindo-se ao clima citado, a autora assinala que o mesmo atravessa 

o próprio eu, o corpo, o espaço doméstico, a etnia e a arquitetura, fazendo com que 

os lugares ou espaços construídos formem opiniões, e despertem impulsos 

cognitivos e afetivos próprios.  

Isto explica porque alguns lugares passam a exercer sobre nós uma 

admiração e carinho especial, carinho este envolvido por muitos significados que a 

praia representa. 

 

Olha eu que moro em Santos, a praia é tudo pra mim, sem a praia não tem 
divertimento, fico triste quando ta chovendo, porque é como se não tivesse 
dia pra mim, quando não venho a praia, aqui tem diversão [...] é uma rotina, 
tem que ter lazer! (E2, 73 anos) 

A praia pra mim é a vida, gosto muito, só não passo o resto dia porque dá 
muito problema na pele, minha pele é clarinha como a sua então não dá. A 
única coisa que eu não gosto é a cachorrada, de manhã aqui é muito 
cachorro. (E3, 79 anos) 

Eu morava perto da praia, e tive sempre essa relação com o mar, com as 
ondas do mar né [...] sempre tive muita vontade de praticar um esporte 
relativo com as ondas do mar [...] e o futebol praticava em campo né [...] 
antigamente havia muitos campos nos bairros e na praia o esporte era o surf, 
o jacaré, era as pranchinhas [...] (E5, 60 anos) 

Aqui é Santos [...] a gente mora em Santos então tem que aproveitar o que a 
gente tem, praia, outros lugares são só prédios não tem nem lugar pra fazer 
exercícios. (E7, 77 anos) 

Pra mim a praia significa saúde...gosto de andar, de morar perto, de vir fazer 
exercícios [...] aqui é o lugar [...] (E9, 79 anos) 

 

Um lugar seja uma cidade, uma praia, uma praça, a rua, ou a própria 

casa; muitas vezes é marcado por um alto grau de intimidade e sentimentalismo 

pelas pessoas que o freqüentam. Isto porque estes espaços são onde se 

concretizam as relações sociais e se partilham carências – “lugares onde a 

exposição do eu se dá sem perda de sentido, lugares que se tornam cada vez mais 

necessários como contrapartida aos processos de fragmentação e individualização 
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postos pela modernidade e que favorecem a cristalização das identidades do Voyeur 

e do Flaneur10”(SAWAIA, 1995, p. 22). 

Para Augé (1994), hoje o lugar é apenas a idéia. Ele parte do princípio 

de que a sociedade atual é composta por três figuras do excesso: a 

superabundância factual, a superabundância espacial e a individualização das 

referências. Daí dizer que o lugar é uma idéia parcialmente materializada daqueles 

que o habitam, de sua relação com o território, com seus próximos e com os outros. 

E que a relação com a história, que povoa nossas paisagens, talvez esteja em vias 

de se estetizar e, simultaneamente, dessocializar-se e artificializar-se. 

Para definir o seu duplo, o não-lugar, Augé (1994) assinala que "se um 

lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não 

pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico 

definirá um não-lugar".(grifo do autor). O autor defende que a época atual é 

produtora de não-lugares, espaços que não são, em si, lugares antropológicos e que 

não integram os lugares antigos. Estes, segundo Augé (1994), são repertoriados, 

classificados e promovidos a "lugares de memória", ocupando um lugar circunscrito 

e específico. 

Como bem lembra Augé (1994) em sua obra, Merleau-Ponty entendia o 

"espaço antropológico" como um espaço "existencial", lugar de uma experiência de 

relação com o mundo, de um ser essencialmente situado em relação com um meio. 

Se considerarmos o meio eletrônico como um meio de vivência e de nova sociabilidade, 

poderemos pensar que ali também se instaura um espaço antropológico, eletronicamente 

antropológico.  

O “não lugar” também foi expresso nas falas de alguns poucos idosos 

entrevistados, nos quais se referiram desta maneira, para com os lugares fechados, 

como clubes, academias e locais afins. Para se chegar a esses depoimentos; aos 

idosos foram solicitados que respondessem a seguinte pergunta: “O senhor (a) faria 

atividade física em outro local que não fosse a praia?” Vejamos algumas das 

respostas:  

Não faria, o meu lugar é a praia [...] (E5, 60 anos) 
 

                                                           
10 Homens das grandes metrópoles que sintetizam a contradição que caracteriza o viver nas grandes 
cidades. Respectivamente, de um lado, negam a existência dos espaços relacionais e, de outro, 
consideram-nos como necessidade humana fundamental.   
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Não faria, gosto de praia, de aberto, nada fechado...uma vez fiz uma 
ginástica na universidade da terceira idade mas deixei, prefiro a praia. (E7, 
77 anos) 
 
 
Não faria em lugar fechado, não gosto, gosto de respirar ar puro, o sol [...] 
mas sempre eu tive essa tendência, de lugares abertos [...] fui uma vez pra 
academia mas saí logo (E10, 83 anos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 32: Tamboréu – atividade muito praticada em Santos 
Fonte: Arquivo próprio 

 
 

Por outro lado, os lugares que permitem relações mais duradouras, os 

que são sentidos como “o lugar da vida integral”, são denominados qualitativamente 

como “meu lugar”. Em geral é a cidade onde nasceu e onde passou parte da 

infância, ou a casa onde vive, ou um lugar da cidade que passa lembranças boas, 

enfim, lugares onde há uma identidade com o sujeito. 

 

Ah, eu sempre fui vidrado em praia, eu trabalhava numa multinacional e 
recebi um convite pra morar no Rio, trabalhar em outra empresa e aí fui morar 
na praia...sempre gostei muito de praia, eu sou rato de praia mesmo; quando 
tinha tempo, sempre tava na praia. Jogava vôlei às 6 da manhã, armava a 
rede e já  estávamos começando a partida, depois dava um mergulho, voltava 
e ia trabalhar, novo em folha.’ (E1, 64 anos) 
 

 
Não foi uma escolha, foi um acontecimento, eu sempre gostei de praia, 
gostava de ir à praia, de nadar, de tomar banho de praia, tinha o meu grande 
companheiro que era meu cachorro que era grande, era como se fosse um 
cavalo pra mim porque sou pequenininho, então eu abraçava o cachorro e o 
cachorro me levava a nadar, foi assim que eu aprendi a nadar, quer dizer, 
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todo mundo estranha que eu aprendi a nadar com o cachorro, depois então 
eu me aperfeiçoei e acabei disputando campeonatos de natação, que foi uma 
maravilha como preparação física, maravilha! (E4, 83 anos) 

 
Porque eu morava perto da praia, e tive sempre essa relação com o mar, com 
as ondas do mar né [...] sempre tive muita vontade de praticar um esporte 
relativo com as ondas do mar [...] e o futebol praticava em campo né [...] 
antigamente havia muitos campos nos bairros e na praia o esporte era o surf, 
o jacaré, era as pranchinhas [...] (E5, 60 anos) 

 
Porque eu achei uma maravilha isso aqui né [...] porque eu vim morar pra cá, 
e sempre eu vinha porque eu tinha apartamento aí e tudo mais [...] e sempre 
quando dava eu vinha [...] e aí resolvemos vir morar aqui depois de um 
tempo. (E10, 83 anos). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 33: Idoso na aula de Capoeira 

Fonte: Arquivo próprio 
 
 

Contrariando as expectativas, o ambiente da praia não é o fator 

determinante para os idosos realizarem atividades físicas. A vontade de se 

movimentar, de fazer exercícios e a importância atribuída à saúde, prevaleceram. 

Abaixo, as falas que demonstram isso: 

 

Olha eu faria, mas é muito mais prazeroso fazer aqui na praia...gostaria até 
que a prefeitura tivesse um lugar fechado pra gente fazer as atividades em 
dia de chuva, porque quando chove não tem. (E1, 64 anos) 

 
Faria, como fiz, em São Paulo, mas o tamboréu o interessante é ser feito na 
praia. (E2, 73 anos) 

 
Faria porque eu acho que é o ponto principal da saúde. (E3, 79 anos) 
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Faço né [...] acho que essa pergunta não cabe pra mim (risadas). (E4, 83 
anos) 

 
Se tivesse que fazer eu faria, mas eu prefiro aqui. (E6, 77 anos) 

 
Olha eu acho que o surf não teria nem condições né [...] a capoeira (pausa) 
talvez...sim, talvez até fizesse em outro ambiente né [...] tá certo que quando 
a gente gosta do esporte a gente pratica ele em qualquer lugar, quando a 
gente tem opção de escolher um local que a gente se sente mais a vontade é 
bem melhor [...] (E8, 60 anos) 

 
Olha [...] [pensou ], faria porque gosto de me movimentar [...] acho que faria 
em academia mesmo sem gostar, mas não é a mesma coisa.Quando jovem 
eu fazia na escola porque era obrigada...mas sei lá, era bom [...] não sei 
[...][indecisa] (E9, 79 anos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 34: Idoso na praia 

Fonte: Arquivo próprio 
 

 
O lugar também é, de acordo com Rossi (1995), uma situação singular, 

mas universal, que existe entre certa situação local e as construções que existem 

naquele lugar, este que vem a ser sinônimo de espaço físico provido de 

significações e cheio de sentido histórico e psicológico.   

Existe, de fato, formas diferenciadas de pertencimento local, uma vez 

que isso pode se apresentar tanto em nível individual quanto coletivo e definir-se por 

meio de delimitação geográfica, histórica, cultural ou mesmo por meio de 

manifestação de sentimento ou emoção. 

A idéia da construção simbólica de pertencimento, desenvolvida nos 

espaços urbanos, cria sentimento de posse dos mesmos e se revela como 
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percepção do indivíduo sobre seus sentimentos em relação aos lugares (PEIXOTO, 

2000). 

Sawaia (1995, p. 23) relata que no dia-a-dia é imprescindível ter um 

local no qual o indivíduo possa partir e retornar ao final do dia, lugar este onde se 

tenham coisas conhecidas e habituais. No entanto, ela destaca que: 

 

[...] para que o espaço adquira um sentimento de “meu” é preciso mais do 
que a familiaridade. O que produz o calor do lugar é a segurança e uma 
forte dose do sentimento de sentir-se gente entre pares. Uma vez definido, 
ele se torna o ponto de referência dos nossos direitos e reivindicações 
enquanto cidadãos, o lugar onde a noção abstrata de igualdade de direito é 
referendada por experiências partilhadas de sobrevivência.  

 

Tuan (1983), no livro Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência, 

mostra que espaço é liberdade, lugar é segurança. Estamos ligados ao lugar por 

dotá-lo de valor e por considerarmos que aí satisfazemos nossas necessidades, 

sejam biológicas, sociais ou de auto-estima.  

Não se pode negar que em nossa sociedade, o imaginário relacionado 

à praia nos remete imediatamente a: temporada de férias, liberdade, família, 

saudosismo, infância, etc. Dentre estas, a liberdade foi a categoria mais encontrada 

nas falas dos idosos, nos quais relataram: 

 

Escolhi a praia porque é um ambiente que a gente tem mais liberdade, 
melhor ta fazendo atividade física num ambiente aberto do que em uma 
academia por exemplo, entre quatro paredes, então pra mim é muito 
saudável, principalmente o surf, né, em contato com a água...eu achei 
melhor, né [...]. eu optei pela praia para fazer exercícios. (E8, 60 anos) 
 
Praia é liberdade, liberdade e qualidade de vida. (E1, 64 anos) 

 
Olha, pra mim a praia representa vida, saúde, liberdade, porque você numa 
praia pode fazer tanto uma boa caminhada, como de repente você ta fazendo 
uma caminhada aí você vai e fala assim: --- ah eu vou entrar no mar e vou 
dar um mergulho [...] aí você entra, você tem aquela total liberdade, né [...]pra 
mim a praia é isso, liberdade! (E8, 60 anos) 

 

A socialização se torna mais rica e atraente quando está vinculada a 

sentidos de liberdade, descontração, prazer, contato com a natureza. O lugar onde 

se fazem caminhadas, aulas de ginástica, surf ou tamboréu, como a orla de Santos, 

constitui um lugar repleto de condições para se ter e se dar liberdade, e também 

estabelecer vínculos sociais, estimulando contatos mais pessoais. 
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Ah [...]o ambiente da praia é muito bom, inclusive o seguinte, existe muita 
facilidade de amizade na praia, que a gente quando não ta praticando esporte 
a gente fica caminhando na praia, quase muito perto do mar e encontra duas 
pessoas, mais duas três vezes e começa a conversar então faz-se muitas 
amizades nessas caminhadas da praia, então a praia já é um divertimento, já 
é uma descontração, além do esporte que pratica. (E4, 83 anos) 

 
 

A praia, o ambiente me faz bem, ar livre [...] a gente faz muitas amizades 
também, os professores são muito bons e muito pacientes com a gente [...] 
(E7, 77 anos) 

 

 

Nesta perspectiva dá-se inicio no próximo capítulo à uma discussão 

sobre o papel socializador do ambiente praiano, quando relacionados ao lazer.  
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9 AO BEL “LAZER” 

 

As praias de Santos exercem um papel socializador junto à cidade. 

Trata-se de um espaço de lazer gratuito, no qual impera a democratização. Ali 

reúnem-se pessoas de mais idade, sexo, classe social e ocupações diferentes, 

consagrando as praias como um espaço de convívio, com tolerância aos 

preconceitos raciais ou econômico, promovendo a interação social do bairro onde 

elas se localizam. Mas, afinal, que espaço cultural é esse, onde o lúdico habita sem 

limites definidos, envolvido com os fenômenos da natureza e com a ação dos 

freqüentadores banhistas ou passantes? Que representações se produzem nesse 

espaço, dotando-lhe de diferentes sentidos e significados? 

O espaço das práticas esportivas de lazer na praia se mostra 

primordialmente como uma construção simbólica e cultural. Estas práticas 

apresentam uma lógica própria, inscrita na cultura de seus participantes, mediada 

pelos comportamentos lúdicos e pelas emoções dos encontros. Os sentidos lúdicos 

desses espaços desenvolvidos nos esportes como lazer, aqui discutidos, permitem a 

seus participantes momentaneamente a ruptura do cotidiano facilitando a cada um o 

exercício de poder sobre a própria vida, o exercício de decidir, de inventar, de criar e 

recriar. São experiências motoras, imaginativas, interativas, de descontração, de 

sonho e de festa. Por se desenvolverem como lazer, essas práticas esportivas 

ultrapassam o sentido de sociabilidade, temperando com o gosto, os espíritos de 

aventura e de jovialidade (COSTA, 1998).  
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FIGURA 35: Idosa se preparando para entrar no mar 
Fonte: Acervo próprio 

 
 

FIGURA 36: Idosos jogando Capoeira 
Fonte: Acervo próprio 
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A concepção de espaço e de lugar que têm os idosos que praticam 

exercícios na praia (na maioria das vezes visto como lazer) acredito ser diferente da 

sensação dos que o praticam os mesmos exercícios em locais fechados, onde são 

guiados por horários, regras de funcionamento e mediados por aparatos mecânicos. 

A experiência e os sentimentos são diferentes, a ação do sol, da areia, do vento, nos 

freqüentadores passam a interferir significativamente nos indivíduos.  

Em nossa sociedade há certa relação entre cidades praianas, 

aposentadoria e lazer, levando a crer que a procura de idosos aposentados por 

estas cidades é hoje uma prática freqüente, já que a praia oferece um imaginário de 

bem estar. Entretanto, nos depoimentos colhidos apenas uma idosa cita a 

aposentadoria como motivo para o início de atividades no ambiente praiano. 

 

Ah, depois de aposentada comecei as caminhadas, a ginástica japonesa lá 
no Boqueirão né [...] isso tudo já faz 5/6 anos, e canoagem faz 2 anos, 
depois que cheguei de São Paulo.  (E7, 77 anos) 

 

Outros, por sua vez, relacionando a praia com o lazer, destacaram o 

fator gratuidade, quando se referiam ao ambiente e a prática de exercícios nele. 

Segundo o dicionário, o significado do vocábulo “gratuidade” é: “qualidade do que é 

gratuito”, ou, “do que é feito ou dado de graça, sem remuneração”. Isso nos leva a 

crer que a gratuidade das atividades e do próprio lazer é significativamente 

importante na prática de exercícios e presença diária no local, condição expressa 

nos depoimentos: 

Ah, as vantagens é que primeiro aqui no posto é tudo por conta da prefeitura, 
é tudo de graça e desvantagem eu não vejo nenhuma. (E1, 64 anos) 

 
Porque eu morava em frente, era fácil né, é de graça, com toda comodidade, 
o que a gente não tem em São Paulo né. Eu morei 20 anos em São Paulo. 
(E2, 73 anos) 
 
Por duas coisas, primeiro que eu moro aqui há 60 anos, segundo porque é 
grátis, a ginástica é grátis [...] e [...] é ao ar livre, tudo isso interfere. (E3, 79 
anos) 
 
Vantagens são muitas, por exemplo na praia você faz muita coisa, muito 
esporte, muita diversão, à preço zero praticamente, quer dizer, não custa 
nada, então não precisa ser rico pra brincar na praia é só ter saúde e vir pra 
praia, a praia é uma maravilha. Na praia a gente faz de tudo, a gente passeia, 
brinca,  faz amigos, e proporciona muita coisa, por exemplo, nesse momento 
está me proporcionando a ensinar tamboréu, juventude e até aquele meio já 
dos veteranos. (E4, 83 anos) 
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É gostoso porque aqui você passeia, você não paga nada, você faz tudo e é 
de graça né, é público. (E6, 77 anos) 
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10 SAÚDE 

 

Ao final das entrevistas e com os depoimentos dos idosos em mãos, 

pude observar o quanto os mesmos foram enfáticos com relação ao estado de 

saúde, o que sinaliza a importância desta categoria entre as demais discutidas neste 

trabalho. Em decorrência disso, tornou-se necessário uma reflexão acerca da saúde, 

em especial do processo saúde-doença e ao que se considera normal ou patológico 

quando se trata de um indivíduo idoso.  

A noção de saúde tem sido traduzida, principalmente, como ausência 

de doenças (BENTHAM, apud LEWIS, 1986, p.1100) e como "um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou 

enfermidade". Estas perspectivas, embora pareçam diferir, conduzem para análises 

reducionistas, uma vez que, para elas: a) as doenças decorrem de determinismos 

biológicos; b) o foco é centrado no indivíduo; e, c) a ausência de doenças é o 

“marcador” da saúde. Neste sentido, o primeiro problema que daí decorre, refere-se 

ao processo de “culpabilização” do indivíduo ante o aparecimento de doenças que, 

em última instância, poderiam ter sido evitadas.  

Se o processo saúde-doença fosse uma determinação biológica, 

caberia ao indivíduo alterar seus hábitos de saúde e estilos de vida para encerrar a 

causa e, assim, cessar o efeito. Logo, exercitar-se ou submeter-se a um regime 

dietético, seriam atitudes que conduziriam o sujeito à saúde ou à ausência de 

doenças e, óbvio, seriam responsabilidades do próprio indivíduo.  

Burnley (1998) lembra que, entre as teorias que buscam explicar as 

causas das doenças, a teoria do “estilo de vida”, congruente com a ideologia 

dominante de saúde, sugere que a prevenção é uma responsabilidade pessoal, cujo 

foco de intervenção se dará sobre o controle dos fatores de risco individuais. 

Contudo, este processo não se dá de forma tão simples. De fato, a complexidade 

que abarca tal questão obriga a repensar tanto o conceito de saúde, como as 

intervenções que se dão neste campo.  

Um movimento de ruptura aparece na concepção de saúde 

apresentada no relatório final da VIII Conferência Nacional de Saúde:  

 

saúde é o resultante das condições de alimentação, habitação, renda, meio 
ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse 
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da terra e acesso aos serviços de saúde. É, assim, antes de tudo, o 
resultado das formas de organização social da produção, as quais podem 
gerar grandes desigualdades nos níveis de vida (MINAYO, 1992, p.10). 

 

Para Canguilhem (1990) a saúde consistiria em limites de tolerância às 

infidelidades do meio social. Como este é dinâmico, comportam acontecimentos, 

esta infidelidade é sua história. Assim, a saúde seria a possibilidade de agir e reagir, 

de adoecer e se recuperar. Canguilhem ensina que a doença é uma nova dimensão 

de vida. Porém, conceituar “saúde” é sem dúvida uma tarefa árdua, pois os 

conceitos aparecem frágeis, não tão bem delimitados. Gadamer (1997) compreende 

este processo como um mistério. A doença está relacionada à história do indivíduo e 

deste com a sociedade, ela é uma perturbação experimentada pelo indivíduo, uma 

exceção que o afasta das suas relações vitais em que ele estava habitualmente 

vivendo. Esta experiência, da doença, relaciona-se ao estado anterior da saúde, que 

estando “esquecida” ou não chamando a atenção impõe o estabelecimento de 

valores padronizados, sendo assim a doença não pode existir sem a saúde.  

É possível, assim, construir um novo entendimento do que seja saúde 

em consonância com a compreensão da sociedade, na medida em que os fatores de 

risco não são suficientes para explicar as variações de mortalidade e morbidade 

desta sociedade. O foco de análise, deste modo, ultrapassa o indivíduo e recai sobre 

o coletivo. O modo de “olhar” concentra-se, não apenas nas causas biológicas, mas 

antes, nas relações entre os indivíduos, grupos sociais, instituições, economia, 

política, cultura, entre outros (BURNLEY, 1998; LAWSON, 1992; NAVARRO, 1998). 

Tendo em vista o aumento continuo da população idosa no mundo, 

podemos afirmar que os idosos de hoje são a primeira geração a experimentar viver 

uma vida adulta mais prolongada, marcada por identidades múltiplas e tendo que 

assumir novos papéis na sociedade. Nessa realidade existem as gerações mais 

velhas que enfrentam os “anos a mais” de vida e a velhice em uma situação mais 

desprivilegiada, com dificuldades resultantes não só da sua historia de vida, mas 

também da desadaptação frente à realidade da sociedade atual. Quaresma (2006) 

assinala que os idosos que vivem as transformações, mudanças e adaptações para 

o mundo atual, assim como os indivíduos que caminham para uma vida mais 

longeva, há de se deparar com situações de riscos, nunca antes pensadas. Diante 

disso os mais velhos se apresentam em situações de maior desvantagem.  
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O isolamento e a solidão poderá se tornar algo freqüente, tendo em 

vista as mudanças nos modos de vida e nas formas de sociabilidade e convivência, 

assim como o desgaste das relações sociais e familiares associadas, sobretudo as 

idades mais avançadas. Portanto todos estes problemas se apresentam como um 

risco social grave. Riscos ambientais como, problemas de acessibilidade, habitat, 

vida urbana despreparada e não adaptada para uma população envelhecida, 

isolamento geográfico dos territórios entre outros. E por fim, os riscos de saúde, que 

podem se apresentar através das incapacidades resultantes de doenças crônicas, 

podendo conduzir a situações de dependência (QUARESMA, 2006).  

Diante dessa situação as praticas de saúde vem encontrando serias 

limitações para responder efetivamente a demanda da população que vem 

envelhecendo e tornando-se mais longeva. Recentes propostas de humanização e 

integralidade no cuidado em saúde tem se configurado em poderosas estratégias 

para enfrentar criativamente a crise e construir alternativas para a organização das 

praticas de atenção a saúde no Brasil (AYRES, 2004). 

Quando pensamos na assistência a saúde, imediatamente nos 

remetemos à aplicação de tecnologias para o bem estar físico e mental das 

pessoas. Em geral a formulação é simples: a ciência produz o conhecimento sobre 

as doenças, à tecnologia transforma esse conhecimento em saberes e instrumentos 

para a intervenção, os profissionais de saúde aplicam esses saberes e instrumentos 

e produz-se a saúde. Precisamos considerar que a direção inversa também é 

verdadeira: que o modo como aplicamos e construímos tecnologias e 

conhecimentos científicos determina limites para o que podemos enxergar como 

necessidades de intervenção em saúde. Precisamos ter claro também que nem tudo 

que é importante para o bem estar pode ser imediatamente traduzido e operado 

como conhecimento técnico. E por fim, mas fundamental, precisamos estar atentos 

para o fato de que nunca, quando assistimos à saúde de outras pessoas, mesmo 

estando na condição de profissionais, nossa presença na frente do outro se resume 

ao papel de simples aplicador de conhecimentos. Somos sempre alguém que, 

percebamos ou não, está respondendo a perguntas do tipo: “O que é bom pra 

mim?”, “Como devo ser?”, “Como pode ser a vida?” (MENDES GONÇALVES, 1994; 

SCHRAIBER, 1997). 

Trata-se de ir alem do processo saúde-doença-terapia-cura, Carvalho 

(2007, p.78) destaca o que seria essa reconstrução nas praticas de saúde:  
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Ir alem dos padrões totalmente técnicos, perceber mais o outro e estar mais 
com o outro, não olhar para ele e enxergar apenas sua doença e os 
procedimentos adotados em seu tratamento, mas sentir suas necessidades, 
como pessoa, ser social, fragilizado pela doença, mas que tenta vencê-la e 
tem a necessidade de ser visto alem do seu estado patológico, do seu corpo 
biológico. Enfim, percebê-lo como sujeito, que precisa de amigos, de 
contato, de uma boa conversa, de um olhar mais profundo, que vai alem do 
“olhar clinico”, a que somos educados. 

 
 

O importante para a humanização é a permeabilidade do técnico ao 

não técnico, ou seja, e poder estabelecer o diálogo entre essas dimensões. 

Necessita-se humanizar o cuidado, para além das suas implicações para a 

formulação das políticas de saúde, para a gestão dos serviços, para a formação e 

supervisão técnica e ética dos profissionais. Humanizar significa também transformar 

as ações assistenciais propriamente ditas.  Por isso, denomina-se de Cuidado a 

conformação humanizada do ato assistencial, distinguindo-a daquelas que, por 

razões diversas, não visam essa ampliação e flexibilização normativa na aplicação 

terapêutica das tecnociências da saúde. 

Ayres (2004, p. 22) adotou o termo cuidado como: 

 

[...]designação de uma atenção à saúde imediatamente interessada no 
sentido existencial da experiência do adoecimento, físico ou mental, e por 
conseguinte, também das práticas de promoção, proteção ou recuperação da 
saúde. 

 
  

A abertura para ouvir o outro, a recepção, a capacidade de dialogar, o 

acolhimento em si, torna-se um dispositivo de destaque nas propostas de 

humanização na saúde. Segundo o mesmo autor, o acolhimento e um recurso 

fundamental para que o outro do cuidador surja positivamente no espaço 

assistencial, tornando suas demandas como o norte das intervenções propostas nos 

seus meios e finalidades.  

Ayres afirma que alguns aspectos podem fazer de um encontro 

terapêutico uma relação de cuidado, desde uma perspectiva que busque ativamente 

relacionar os aspectos técnicos aos aspectos humanistas da atenção a saúde. 

Transpondo esta idéia a este estudo pode-se prever, portanto, que o ambiente 

praiano considerado um espaço onde se desenvolve atividades corporais, designado 

para a melhora do bem estar, promotor de saúde e socialização, torna-se um local 
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onde o cuidar é efetivo, por parte dos profissionais envolvidos e dos próprios idosos 

praticantes das atividades. 

  

10.1 NAVEGANDO NA GERIATRIA E GERONTOLOGIA  

 

Como profissional da saúde e atuando na área do envelhecimento 

humano, o ato de cuidar e presença constante nas minhas intervenções como 

fisioterapeuta. Estando inteiramente relacionadas ao cuidado dos indivíduos idosos, 

através das relações interprofissionais-interdisciplinares, considero importante 

destacar a geriatria e gerontologia como áreas do saber voltadas ao estudo do 

envelhecimento humano. 

O caminho percorrido em busca dos saberes relacionados à 

gerontologia, em especial, formularam alguns questionamentos que me causaram 

inquietação. Deparei-me com muitas incertezas, barreiras de cunho científico-

profissional, nos quais me incentivaram a estudar mais e buscar respostas que 

alguns colegas até hoje procuram encontrar, quando se trata das áreas de atuação: 

Geriatria e Gerontologia. Em decorrência disso vi a necessidade de expor algumas 

considerações nesse trabalho, a fim de difundir o que hoje é compreensível para 

mim, mas talvez não seja para outros profissionais da saúde que atuam na área.  

A dificuldade de se delimitar a fronteira entre o normal e o patológico 

na velhice parece se prolongar ao longo dos anos, o que interfere diretamente no 

campo da gerontologia comprometendo sua consolidação como profissão e seu 

reconhecimento como disciplina científica. 

Canguilhem (1990) adverte-nos que talvez a nossa sociedade tenda a 

confundir saúde com juventude. No caso da velhice, há indícios de que vivemos uma 

grande contradição: por um lado, ela parece ter sido concebida como uma espécie 

de doença, pois é medida justamente pelo grau de degeneração que causou ao 

organismo, por outro lado, a geriatria e a gerontologia parecem estar a todo o 

momento denegando esse aspecto, afirmando que o envelhecimento seria uma fase 

normal da vida. 

A geriatria e gerontologia, no inicio do século XX, foram dois termos 

muito utilizados, quando se tratava de estudo relacionado ao envelhecimento. O 

surgimento da gerontologia como disciplina ocorreu primeiro e é mais complexo do 

que o da geriatria. O russo Metchnikoff, um médico do Instituto Pasteur e seguidor 
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de Charcot, é citado como aquele que teria cunhado o termo, em um texto de 1903, 

chamado The nature of man. Para Metchnikoff, a gerontologia limitava-se, 

entretanto, ao estudo do potencial prolongamento da vida por meio de intervenções 

médicas. Charcot relatou em seu livro Lençons Cliniques sur lês maladies dês 

vieillardset lãs maladies chroniques, resultados de observações relacionadas entre 

velhice e doença, feitas entre mulheres idosas de um grande hospital público de 

Paris e a partir de então dividiu as doenças da velhice em: a) Derivações de 

mudanças fisiológicas, b) As pré-existentes, mas com características especiais e 

perigo de morte na velhice, e, c) Doenças auto-imune aos idosos. A gerontologia 

seguiu três campos de desenvolvimento: o biológico, o psicológico e o social, 

sempre associados ao processo de envelhecimento, porem o biológico ganhou mais 

destaque. 

A geriatria por sua vez surgiu anos após, em 1909. O fundador dessa 

especialidade médica teria sido o médico norte-americano Ignatz Leo Nascher. Na 

época a geriatria se detia exclusivamente as patologias dos velhos. Diferentemente 

do que ocorre atualmente, que alem de curar as doenças adquiridas na velhice, a 

especialidade hoje também se utiliza da prevenção de doenças para melhorar a 

qualidade de vida dos idosos. 

Autores muito diferentes contribuíram para a formação do campo 

gerontológico, desde autores “populares”, que buscavam curas milagrosas para o 

envelhecimento, até o discurso da demografia, por exemplo, que, no final do século 

XIX, via o possível aumento do número de idosos como uma ameaça para a ordem 

social. Um nome constantemente referido como de importância para a formação do 

campo é o de Stanley Hall, que publicou o livro Senescence, em 1922, chamando 

atenção para os aspectos psicológicos dessa fase da vida. Em 1939, Edmund 

Cowdry publicaria o clássico Problems on Aging, em que proporia que as questões 

da velhice fossem abordadas de maneira multidisciplinar. Esse modelo parece estar 

sendo seguido até os dias de hoje. 

No Brasil a implantação da Gerontologia se deu muito tarde em relação 

aos outros países, sendo um fator preponderante para se considerar a Gerontologia 

uma área nova e em expansão. Quaresma (2006) considera a gerontologia social 

uma área transdisciplinar originada a partir das interdependências entre o 

envelhecimento humano e social, a partir do impacto dos fenômenos do 

envelhecimento nas estruturas familiares, na economia, na proteção social, no 
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direito, nas representações sociais, nas praticas culturais e na relação com o tempo. 

A mesma autora complementa: 

  

A gerontologia social, ao perspectivar uma abordagem transdisciplinar dos 
fenômenos do envelhecimento, procura ultrapassar uma visão reducionista, 
monodisciplinar, muito presente na paisagem investigativa gerontologica: as 
diferentes disciplinas não se tem encontrado na construção dos objetos da 
investigação (QUARESMA,2006, p. 20).  
 

O primeiro curso de especialização em gerontologia social surgiu no 

ano de 1979, promovido pelo Instituto Sedes Sapientiae, em São Paulo. Aberto a 

diversos profissionais, o Instituto foi um dos precursores no estabelecimento do 

pensamento gerontológico no país, pois a partir dele iniciaram-se reflexões a 

respeito do processo de envelhecimento, da velhice e proporcionou formação de 

recursos humanos nesta área, quando na época a população idosa era reduzida e 

não havia perspectiva de crescimento rápido. (INSTITUTO SEDES SAPIENTIAE, 

2008) 11 

A geriatria e a gerontologia ainda confundem muitas pessoas, que não 

sabem diferenciá-las, tornando assim o reconhecimento das pesquisas em 

gerontologia social ainda mais difíceis de serem reconhecidas. A regulamentação 

médica é clara quando diz que somente médicos podem tornar-se geriatras, 

enquanto todos os outros profissionais podem ser especialistas em gerontologia. Por 

esse motivo a gerontologia é uma área essencialmente interdisciplinar. Portanto 

podemos observar o quão ampla é a gerontologia e que seu campo, diferentemente 

da geriatria, não se restringe a apenas a visão do ser que adoece, mas uma visão 

multifatorial do ser que envelhece.  

Segundo Estes (1991), a face interventiva da gerontologia justificar-se-

ia pelo fato de ela ter uma “razão de ser”, vinculada a questões sociais expressivas, 

tais como a necessidade da luta e conquista dos direitos fundamentais dos idosos. A 

idéia da gerontologia como mecanismo de intervenção é ressaltada por outros 

autores, embora em um sentido ligeiramente diferente daquele utilizado por Martins 

de Sá. Ao propor uma gerontologia crítica, Moody (1993) sugere que relativizemos o 

discurso clássico da gerontologia, que prega que a pesquisa, a prática e a política 

trabalhem juntas para o benefício do idoso. Uma expressão dessa corrente 

                                                           
11Documento eletrônico não paginado. 
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“tradicional” encontra-se em Why survive? , de Butler (1975), no qual o autor celebra 

a gerontologia como a união entre a advocacia e a ciência.  

Para Debert (1999, p. 31), “a gerontologia é uma disciplina que soube 

combinar o conhecimento científico com a defesa da população estudada”. 

Entretanto, ela talvez tenha levado isso às últimas conseqüências, tornando-se uma 

ativa produtora das "formas de gestão da velhice". Segundo a autora, no processo 

de legitimação do seu campo de saber, o discurso gerontológico teria atuado no 

sentido de transformar o envelhecimento em um “problema social”.  

Nesse sentido, algumas características seriam recorrentes no discurso 

dos gerontólogos brasileiros, que estariam empenhados em transformar a velhice 

em uma questão política. Na base dessa argumentação estão os dados da 

demografia que indicam o grande crescimento do número de idosos, na população. 

Como agravante do “problema” surge a idéia de que a sociedade moderna e 

capitalista “discriminaria” os idosos, por não estarem mais inseridos na cadeia de 

produção. Desse modo, a gerontologia surgiria como defensora dessa “minoria 

etária”, ditando os rumos de ações políticas e institucionais para a assistência ao 

idoso. 

 

10.2 FISIOGERONTOLOGIA: UMA UNIÃO NECESSÁRIA 

 

Considerada uma ciência que utiliza os meios físicos e naturais na 

promoção da saúde, prevenção de doenças e reabilitação dos indivíduos a 

fisioterapia ocupa papel de relevância no quadro de profissões multiprofissionais que 

atua junto a idosos.  

Kalffman (2001) define a Fisioterapia Geriátrica como uma 

especialização que tem por objetivo reconhecer as habilidades dos fisioterapeutas 

que procuram avaliar os problemas clínicos e funcionais característicos dos idosos.  

Seguindo esta linha, o fisioterapeuta tem como metas preservar a função motora, 

promovendo o adiamento de instalação de incapacidades decorrentes do processo 

de envelhecimento; tratar as alterações e os sintomas provenientes de doenças e 

problemas associados; e reabilitar funcionalmente o idoso dentro de suas 

potencialidades e especificidades. 

Esta visão, exclusivamente técnica-biológica é exaustivamente 

difundida nas universidades, formando profissionais reclusos a novos olhares. Como 



102 

 

o fisioterapeuta é um profissional da área médica cumpre-nos lembrar uma 

referência que faz Gallian (2000, p. 5-8), alertando-nos sobre o tecnicismo e suas 

conseqüências:  

 

[...] mais que um biólogo, mais que um naturalista, o médico deveria ser, 
fundamentalmente, um humanista. Um sábio que na formulação do seu 
diagnóstico, leva em conta não apenas os dados biológicos, mas também, os 
ambientais, culturais, sociológicos, familiares, psicológicos e espirituais. 
 
[...] todo esse processo de supervalorização das ciências biológicas, da 
super-especialização e dos meios tecnológicos que acompanham o 
desenvolvimento da medicina nestas ultimas décadas, trouxe como 
conseqüência mais visível a desumanização do médico. Um sujeito que foi se 
transformando cada vez mais em técnico, em especialista, profundo 
conhecedor de exames complexos, precisos e especializados, porém, em 
muitos casos, ignorante dos aspectos humanos presentes nos pacientes que 
assiste. 

 

Outros profissionais procuram não se restringir a visão única-fisiológica 

do ser e buscam introduzir nas suas atividades profissionais o aspecto psico-sócio-

cultural entendendo o idoso na sua complexidade. É o caso dos profissionais que na 

gerontologia social se capacitam para ampliar saberes aderindo a um novo conceito 

de fisioterapia com uma visão humanística do ser (exemplos raros de profissionais 

inseridos no mercado de trabalho). 

Um estudo realizado por Maurici no ano de 2007 revelou as tendências 

das pesquisas realizadas por fisioterapeutas pós-graduandos em gerontologia social 

da PUC-SP. Os temas relacionados a “Saúde/Patologias/Cuidados” prevaleceram, 

sendo dezoito dissertações apresentadas. Tais pesquisas problematizaram 

conceitos de saúde e doença abrindo discussão para as conseqüências de se tomar 

o sujeito como ponto de referência para o estabelecimento da fronteira entre o 

normal e o patológico quando se refere ao processo de envelhecimento humano, 

sempre a partir da subjetividade dos sujeitos pesquisados. 

Outros fisioterapeutas preocuparam-se em estudar as modificações 

corporais, a relação idoso/corpo e o papel da atividade física para um melhor 

envelhecimento. Muitos desses trabalhos além de trabalhar a modificações da 

imagem decorrente do envelhecimento, refletiram sobre ressignificâncias pessoais e 

memoriais. Nos trabalhos que tiveram como temas “Educação/Socialização”, os pós-

graduandos procuraram refletir como a gerontologia apresenta um plano de fundo 

para a fisioterapia, assim como o significado do curso de gerontologia na formação 
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de estudantes de fisioterapia de uma determinada universidade da cidade de São 

Paulo. 

Tomando-se como base este estudo, percebe-se que há a tendência 

em realizar pesquisas nas áreas de “Saúde/Patologias/Cuidado” e “Corpo/Atividade 

Física” tendo em vista que a fisioterapia está inserida na área de ciências da saúde 

e os profissionais procuram a adequação da saúde no idoso. Um ponto bastante 

positivo é que os fisioterapeutas autores dos trabalhos não expuseram suas idéias 

com a visão extremista e apenas biológica do ser. A maioria considerou além do 

aspecto biológico, os aspectos psicológicos e sociais importantes na atuação do 

fisioterapeuta para com o ser idoso e, portanto, para a prática gerontológica. 

Podemos considerar, portanto, que o cuidado fisiogerontológico 

perpassa não somente a reabilitação física do indivíduo, mas passa a entender o 

sujeito idoso como ser completo, complexo por suas particularidades extra-

biológicas, nas quais envolve a relação com ambiente em que vive.  

Mas que ambiente é esse em que vivemos? 

Há uma tendência biológica que propõe que tudo que somos, a nossa 

saúde e nossas doenças, nossa riqueza, nossa miséria, estão todos codificados em 

nosso DNA. A visão de que estamos diretamente relacionados ao nosso organismo 

(interno) é parte da ideologia que nos remete ao que chamamos de “reducionismo”. 

Quando nos afastamos dessas ideologias do e nos focamos para as atuais relações 

entre organismos e o mundo ao redor, vimos uma série de relações muito mais ricas 

(LEWONTIN, 2000).  

Este mesmo autor assinala que não existe “um ambiente” puro e 

simplesmente, pois sem um organismo não existe ambiente e vice-versa. 

 

Os organismos não experimentam os ambientes. Eles os criam. Eles 
constroem seus próprios ambientes com os fragmentos e pedaços do mundo 
físico e biológico, e o fazem através de suas próprias atividades. 
(LEWONTIN, 2000) 
 

O meio ambiente praiano, foco deste trabalho, torna-se relevante para 

as pessoas que o freqüentam, pois é o lugar onde as mesmas realizam suas 

atividades físicas, corporais, um ambiente considerado a extensão de suas casas. 
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Lewontin (2000) relata que os organismos definem seus próprios 

ambientes, sendo estes construídos com pequenos fragmentos e pedaços do 

mundo. O autor conclui então, 

 

[...] o ambiente dos organismos é codificado em seus DNA e assim nos 
encontramos dentro de um tipo de posição Lamarkiana às avessas. Embora 
Lamark imaginasse que as mudanças no mundo exterior causassem 
alterações nas estruturas internas, uma vez que o inverso é verdadeiro. 

 

O autor destaca ainda que cada organismo vivo esteja em constante 

processo de mudança dentro do mundo em que vive, portanto, deve-se separar a 

idéia de que existe um mundo fixo, imóvel. A verdade é que não se pode viver sem 

mudar o ambiente. Certamente os seres humanos, em nosso caso, os indivíduos 

freqüentadores do meio ambiente praiano estão mudando o mundo, assim como 

todos os organismos o fazem. 

De fato os seres humanos têm um poder que os demais organismos 

não possuem. Portanto, os idosos praticantes de atividade física da orla de Santos 

estão modificando o ambiente a partir do momento em que passam a otimizar o 

espaço natural com outras finalidades que não apenas a de lazer. Na concepção 

dos entrevistados, a praia representa um ambiente promotor de saúde, cura, 

socialização e também de lazer. Alem disso esta sendo cada vezr mais valorizado 

pelo poder publico, em conseqüência do seu grande aproveitamento e utilização por 

parte da população local. Assim, podemos dizer que o relacionamento entre o 

organismo e o ambiente traz importantes conseqüências para os atuais movimentos 

políticos e sociais, como acontece em Santos com os programas de atividades 

físicas descritos em capitulo anteriores. 

Por fim, Lewontin (2000) destaca que as partes não possuem 

propriedades individuais, no sentido isolado, mas apenas dentro do contexto em que 

se encontram e que os indivíduos não estão inseridos em um determinado ambiente, 

os indivíduos fazem parte dele, são peças fundamentais do ambiente em que vivem. 

Assim ocorre com os idosos entrevistados, eles não fazem parte do ambiente 

praiano eles são o próprio ambiente, são membros integrantes do local, do espaço 

natural.  
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11 PÔR DO SOL 

 

Esta pesquisa me permitiu navegar por um horizonte instigante de 

reflexões. A metodologia adotada conduziu-me à elaboração de um novo saber 

obtido com as pesquisas envolvendo o corpo que envelhece e o corpo que se 

movimenta, meio ambiente praiano, reflexões quanto à relação corpo-natureza, 

técnicas corporais, topofilia, saúde no âmbito do normal e patológico no processo de 

envelhecimento, temas como lazer e envelhecimento e a investigação histórica da 

cidade de Santos, em especial a orla que compõe as praias da cidade. 

Acredito que as reflexões e considerações realizadas a partir dos 

objetivos iniciais, possam ter contribuído de forma a acrescentar um novo olhar 

quando se trata do processo de envelhecimento e suas relações. Olhar este tão 

pouco difundido, a relação do meio ambiente e o idoso, em especial o ambiente da 

praia, lugar cheio de significados e particularidades muito bem definidos pelos 

participantes da pesquisa. 

Revelando os significados, atribuídos pelos participantes, a este 

ambiente e a sua relação com o indivíduo idoso que pratica atividade física / 

corporal, pode-se considerar que a atividade física está diretamente relacionada ao 

bem estar, melhora da saúde geral e alegria de viver, significados relatados de 

forma enfática e se destacando entre outras falas. 

Para alguns estes relatos se justificam pelo fato de terem passado por 

situações de doença que por imposição médica o fizeram iniciar a prática de 

exercícios físicos. Outros, por sua vez (a maioria), têm uma história de vida 

relacionada a essas atividades, nas quais foram iniciadas na infância, juventude e 

prossegue até os dias de hoje. 

O meio ambiente praiano sendo um espaço natural e público torna-se 

um espaço socializador e de lazer, que passou a estabelecer-se, também, como 

opção para a prática de exercícios, além disso, este ambiente passa a se constituir 

como um espaço onde a valorização das dimensões humanas se faz presente.  

Observou-se que a participação de idosos nos vários grupos aumenta 

o círculo social que os mesmos podem freqüentar, tornando-os mais independentes. 

Os idosos entrevistados consideram o momento das atividades na praia, propício 
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para se constituir amizades e aumentar a rede social tomando isso como um dos 

objetivos da prática de exercícios no local. 

Pode-se considerar, portanto, que a prática de exercícios se relaciona 

também com as diversidades culturais, com as tradições pedagógicas, com fatores 

ambientais climáticos e com o pertencimento aos grupos sociais. E ainda, que ela 

não se reduz apenas a aparatos osteo-articulares e cardiovasculares, por exemplo, 

mas também às esferas cognitivas, culturais, éticas e sociais levando as pessoas a 

considerarem a prática de exercícios uma forma de lazer, muito bem expressos nas 

falas dos idosos. 

Nas entrevistas os participantes revelaram também sentimentos de 

pertencimento e apego ao local, concordando com Tuan, quando relata que, de 

certo modo, o meio ambiente pode não ser a causa direta da topofilia, no entanto 

oferece o estímulo sensorial que ao aparecer como imagem percebida, dá forma às 

alegrias e ideais. O que explica porque alguns lugares passam a exercer sobre nós 

uma admiração e carinho especial, carinho este envolvido por muitos significados 

que a praia representa. Em contrapartida o “não lugar” também foi expresso nas 

falas de alguns poucos idosos entrevistados, nos quais se referiram desta maneira, 

para com os lugares fechados, como clubes, academias e locais afins. 

Indo de encontro a minha hipótese, a vontade de se movimentar, de 

fazer exercícios e a importância atribuída à saúde, sem dúvida prevaleceram. Sendo 

assim os idosos não consideram o ambiente da praia o fator determinante para 

realizarem atividades físicas, no entanto destacam a importância e a satisfação de 

realizar suas atividades em um ambiente público, natural, ao ar livre e muito bem 

estruturado para as atividades que são oferecidas.  

A socialização se torna mais rica e atraente quando está vinculada a 

sentidos de liberdade, descontração, prazer, contato com a natureza. O lugar onde 

se fazem caminhadas, aulas de ginástica, surf ou tamboréu, como a orla de Santos, 

constitui para os participantes um lugar repleto de condições para se ter e se dar 

liberdade, e também estabelecer vínculos sociais, estimulando contatos mais 

pessoais. 

Trazendo um pouco este trabalho para a dimensão da saúde, mais 

especificamente para a minha área de atuação, acredito que o profissional 

fisioterapeuta como reabilitador e educador deve levar em consideração, além da 
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biologia do corpo e das técnicas; os gestos, comportamentos, atitudes corporais, e o 

ambiente no qual está inserido o indivíduo, em especial o idoso, que apresenta uma 

historicidade e uma série de particularidades sociais e fisiológicas.  

Tendo em vista que o grande número de trabalhos em gerontologia 

restringe-se ao processo saúde-doença, acredito que esta pesquisa veio a somar e 

enriquecer as pesquisas voltadas ao envelhecimento e contribuiu significativamente 

para a cientificidade na gerontologia, pois são raros os trabalhos que abordam o 

meio ambiente natural, em especial a praia e o idoso.  

Além disso, pode colaborar para a formação de políticas públicas 

voltadas para as atividades realizadas no ambiente da praia, principalmente quando 

se trata de cidades que oferecem este espaço natural e que infelizmente não é 

explorado pelo poder público, como é o caso da minha cidade Natal. Parabenizo a 

prefeitura da cidade de Santos-SP pela iniciativa e por saber aproveitar o que a 

cidade tem de melhor, beneficiando seus moradores. 

Estou muito grata ao programa de pós graduação em Gerontologia da 

Pontificia Universidade Católica de São Paulo, por ter me proporcionado 

aprendizagem e aquisição de novos e importantes saberes na área da Gerontologia 

ampliando minhas possibilidades de atuação profissional como fisioterapeuta. 

De fato, este trabalho é a partida para uma série de outras pesquisas 

que estão por vir, envolvendo o meio ambiente praiano e o idoso, relação esta tão 

pouco estudada pelos demais pesquisadores da gerontologia. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O senhor (a) está sendo convidado a participar de uma pesquisa que 

tem como objetivo compreender o significado do meio ambiente praiano para o 

senhor (a), que pratica atividades físicas freqüentemente neste local. Este estudo 

será conduzido por Ana Luíza Teixeira de Oliveira, aluna do Mestrado em 

Gerontologia na PUC-SP. 

Sua participação é totalmente voluntária, ou seja, o senhor (a) tem o 

direito de recusar ou desistir a qualquer momento, sem que isso lhe cause qualquer 

prejuízo. Se concordar, sua colaboração se dará através de uma entrevista, na qual 

serão feitas perguntas sobre a praia, atividades físicas, e velhice; sendo as 

informações obtidas confidenciais, como forma de garantir sua identidade, 

privacidade e sigilo. É importante que o senhor (a) saiba que sua fala será 

publicada, mas seu nome não será divulgado, em hipótese nenhuma em qualquer 

publicação ou trabalho acadêmico. 

Não haverá nenhum risco em sua participação neste estudo e se 

alguma questão feita durante a entrevista lhe causar desconforto, fique a vontade 

para não responder ou para procurar esclarecer sua dúvida, junto ao entrevistador. 

 

Consentimento: 

Declaro que após ter lido e entendido os propósitos deste estudo e ter tido 
todas as minhas dúvidas adequadamente esclarecidas pelo pesquisador, concordo em 
participar desta pesquisa. Estou ciente que minha participação é totalmente voluntária e que 
posso desistir de participar a qualquer momento. 

 

São Paulo, ___ de _______________ , 2007. 

 

______________________                                         _______________________ 

Ass. sujeito da pesquisa                                                 Ass. do pesquisador 

Contato da pesquisadora: 

Telefones: (011) 76481143, (011) 50832711 

E-mails: anagerontologia@yahoo.com.br, analu_teixeira22@hotmail.com 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO: Roteiro de entrevistas 

QUESTIONÁRIO 
Nº do questionário____ 

Dados Gerais 
 
- Nome:________________________________________________________ 
 
- Endereço:______________________________________________________  
 
- Telefones para contato:___________________________________________ 
 
- Data de Nascimento: _____________________________________________ 
 
- Sexo:   (  ) Masc.      (  ) Fem. 
 
- Pais onde nasceu: _______________________________________________ 
 
- Estado onde nasceu: _____________________________________________ 
 
- Município onde nasceu: ___________________________________________ 
 
- Estado civil:  
 

(  ) Solteiro(a) (  ) Casado (a) (  ) Viúvo (a) (  ) Separado (a) 
 

- Religião: 
 

(  ) Católica (  ) Evangélica (  ) Espírita (  ) Judaica (  ) Budista 
 
- Escolaridade 
 

Analfabeto (  ) 
Ensino fundamental – 1 (  ) 2(  ) 3(  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 (  ) 8 (  ) 
Ensino médio – 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 
Ensino Superior – 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 
 

- Cor 
 

(  ) Branca (  ) Negra (  ) Parda (  ) Amarela (  ) Indígena 
 

- Ocupação anterior 
_______________________________________________________________ 
 
- Ocupação atual 
_______________________________________________________________ 
 
- Atividade física que pratica: 
_______________________________________________________________ 
 
- Horário: _______________________________________________________________ 
 
 



122 

 

APÊNDICE C – Roteiro de entrevistas 
 

ENTREVISTA 

 

1. Há quanto tempo pratica atividade física? Onde começou? 

2. Por que escolheu a praia para praticar atividade física? 

3. Existe alguma relação entre sua vida pessoal e este ambiente? 

5. Qual atividade o senhor(a) realiza? E qual o seu objetivo? 

6. Quais as vantagens e desvantagens de fazer atividade física neste local? 

7. Alguma vez precisou parar? Por quê? 

9. O senhor(a) faria esta mesma atividade em outro local? 

10. O senhor(a) se utiliza de todos os componentes naturais e estruturais que a 

praia lhe oferece, por exemplo (a água do mar, a areia, o calçadão, o jardim, os 

bancos, os equipamentos de ginástica)? 

11. Gostaria que algo relacionado às atividades praticadas aqui mudasse? Por quê? 

12. O que significa o exercício físico para o senhor(a) ? 

13. O que significa a praia para o senhor (a) ? 
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APÊNDICE D – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


