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Em 1787 o pintor irlandês Robert Barker (1739-1806) obteve uma 
patente do Rei Jorge III, da Inglaterra,  para:

(...) uma invenção inteiramente nova ou dispositivo que chamo 
La Nature a coup d’oeil (sic, em francês no texto), com o fim de 
apresentar vistas da natureza em grande formato...(Mannoni, 
2003. p. 188).

No mesmo ano, o pintor exibiu o seu primeiro panorama em 
Edimburgo onde mostrava um vista da cidade. Essa invenção foi 
um dos muitos passos no desenvolvimento da tecnologia da luz e da 
imagem, até se chegar à tecnologia do cinema, cujo marco simbó-
lico aconteceu alguns anos mais tarde com a exibição do L’Arrivée 
d’un Train à La Ciotat,  feita com o cinematógrafo inventado pelos 
irmãos Lumière, na França, em 1895.

Panorama  é uma palavra formada a partir de dois termos do gre-
go antigo παν (pan), que significa “total”, e ὅραμα (órama), que 
significa “vista”. Em geral, imagina-se um panorama primeiramente 
como uma perspectiva visual abrangente a partir de um observador 
distante que se encontra em algum ponto elevado, que ve o espaço 
físico à sua volta, podendo ser de uma paisagem, uma cidade, um 
território, ou simplesmente de parte destes aspectos.

A analogia do panorama, seus primórdios e inventividade, tem tudo 
a ver com o trabalho de Maria de Lourdes Bacha, Jorgina Santos e 
Vivian Strehlau. O princípio da panorâmica, em termos fílmicos ou 
textuais propriamente dito, se faz pertinente pois é justamente essa 
perpectiva que projetam as autoras: a de colocar o observador-leitor 
diante de uma visão ampla, como se ele estivesse olhando de longe, 
mas conseguisse vislumbrar tudo sobre o lazer da terceira idade, nas 
classes AB e CD em São Paulo.

O  estudo se mostra muito oportuno por vários ângulos. Em termos 
nacionais, a média de crescimento anual da terceira idade é de 1,2%, 
situando o Brasil, já em 2006, entre os dez países com maior per-
centual de população idosa no mundo. Esse crescimento é reforçado 
pela crescente  importância que esse grupo social vem assumindo na 
sociedade contemporânea, com significativo aumento de expectitiva 

de vida em nosso país. No que se refere ao consumo e uso de bens 
e serviços públicos e privados dados demonstram que vem diversifi-
cando e ampliando a cada ano. Outro ponto interessante é o papel 
social do idoso como provedor de famílias das classes mais pobres, 
por conta da renda obtida com as aposentadorias. 

O diferencial da pesquisa é oferecer uma visão atual e detalhada da 
terceira idade em São Paulo, trazendo um rico leque de  dados qua-
litativos e análises que enfocam desde hábitos de consumo como: 
alimentação, tecnologia e lazer, incluindo turismo, até atitudes que 
esse grupo tem diante da vida como o trabalho voluntário.

 Finalmente, as autoras delineiam o perfil psicográfico do idoso, 
monstrando como os dados coletados podem ser trabalhados de 
forma inventiva e inovadora a partir da definição prévia da percep-
ção que o próprio idoso tem de si, o que varia de forma acentuada 
entre as classes AB e CD. Teoricamente se utilizam do autoconceito, 
como um critério-chave que conduz a pesquisa de campo e dela 
extrai a imagem que a terceira idade tem de si. 

Outro aspecto relevante a ser comentado é o uso da tecnologia pelos 
idosos, a pesquisa revela dados super importantes sobre o assunto, 
como por exemplo o conceito de ciberidoso, que chega a atingir 
49% da classe AB.  

A revisão bibliográfica é outro ponto alto do trabalho, podendo 
ser usado por  pesquisadores, especialistas, jornalistas, professores, 
assistentes sociais, empresas e tantos outros interessados em obter 
uma verdadeira panorâmica, parafraseando Barker, ver a natureza 
com um relance, um piscar de olhos, e, a partir de um único olhar o 
observador-leitor toma conhecimento, adquire uma visão de como 
vivem e se comportam os idosos em São Paulo. 

Essa pesquisa é assim, reveladora, ela produz em um relance, um 
verdadeiro panorama, onde se pode apreender muito sobre hábitos, 
atitudes e perfil dos idosos em São Paulo.

Profa. Dra. Angela Schaun
Centro de Comunicação e Letras | Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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Há preocupações que somente se têm com o avançar da idade. Cada 
ciclo de nossas vidas parece estar marcado por conjuntos de idéias 
e sentimentos apropriados àquela idade, mesmo considerando que 
cada indivíduo “amadurece” de maneira única e a partir de suas 
próprias experiências. 

A cada dia estamos mais “velhos” ou estamos mais “experientes”? Esta 
é uma questão simples, que cada um responde a seu modo, mas que 
traz em seu bojo uma série de transformações que muitas vezes os 
próprios “viventes” não percebem. Na mesma direção, pode-se per-
guntar: estamos mais “ranzinzas” ou estamos mais “exigentes” e mais 
“seletivos”? Aqui, as exigências se estendem a todos os aspectos de 
nosso dia a dia, inclusive como consumidores de bens e de serviços.

Se, ao amadurecermos, tornamo-nos mais experientes, mais exigen-
tes e mais seletivos, nossas necessidades precisam ser inicialmente 
entendidas para poderem ser bem atendidas e, assim, nos satisfaze-
rem enquanto consumidores. Neste aspecto, na literatura de marke-
ting, principalmente, não é comum nos depararmos com obras que 
tratam diretamente do segmento “idoso” (ou seria melhor denomi-
ná-lo de “maduro”, de “melhor idade”, de “terceira idade”, ou ainda, 
de “idade do tempo livre”). 

Hábitos de consumo são estudados e explicados, por exemplo, 
a partir de regiões, da renda, do grau cultural, do nível de edu-
cação e de tantos outros atributos, sem considerar, porém, as 
particularidades do segmento “idoso”. Desse modo, de fato “o 
mercado maduro ainda é um fenômeno novo no qual pouco se 

conhece sobre o comportamento, desejos e necessidades de seus 
componentes”. A intenção desta obra é de exatamente suprir essa 
lacuna, trazendo ao leitor conhecimentos pormenorizados sobre 
como os idosos se definem, como se sentem, como vivem e como 
empregam seu tempo livre, detalhando vários de seus importantes 
hábitos de consumo.

Como resultado de uma pesquisa séria, executada sob o rigor meto-
dológico-científico, oferece uma visão apropriada aos mentores de 
marketing das empresas, bem como aos estrategistas dessas empresas 
e dos próprios governos, ao abordar temas como saúde física e psi-
cológica e seguridade de uma classe significativamente numerosa e 
com tendências de crescimento. A rigor, a utilidade desta obra pode 
se estender a psicoterapeutas e a terapeutas ocupacionais, ao traçar 
um perfil segundo vários ângulos de interesse.

A obra se presta, ainda, a apoiar professores e pesquisadores no 
trato com construção e aplicação de escalas de mensuração e de 
tratamento estatístico de dados, notadamente em análise fatorial e 
análise de clusters.

Paralelamente ao rigor metodológico-científico, a leitura é fluida e a 
linguagem, apesar de tratar do idoso, é jovem e atual. Afinal, mui-
tos de nossos idosos são “desencanados” com alguns temas, mas são 
“antenados” em outros, como citam as autoras. A segmentação em 
diversos clusters é uma grande sacada (se me permitem o termo), 
constituindo-se em ótima contribuição desta obra àqueles que pre-
tendem aplicá-la no entendimento desse promissor mercado.

José Carlos Thomaz
Diretor Campus Tamboré

Universidade Presbiteriana Mackenzie
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Este trabalho “Panorama comparativo do lazer da terceira idade nas 
classes AB e CD em São Paulo: um estudo sobre hábitos, atitudes e 
perfil psicográfico” é resultado de pesquisas conduzidas pelas auto-
ras, desde 2005, junto a indivíduos das classes AB e CD, residentes 
em São Paulo, com idade superior a 60 anos. Os detalhes sobre 
metodologia e técnicas estatísticas usadas neste estudo constam de 
apêndice.

O livro foi organizado em dois capítulos: “como se definem e como 
estão vivendo os idosos das classes AB e CD em São Paulo”, e “o que 
estão fazendo com o seu tempo livre”, apresentando breve referen-
cial teórico, no início de cada capítulo, seguido das análises dos 
resultados obtidos. 

O diferencial deste trabalho está na descrição e comparação de há-
bitos e atitudes e perfil psicográfico da terceira idade entre as classes 
socioeconômicas AB e CD, em São Paulo. Ao descrever segmentos 
psicográficos para a terceira idade, oferece aos interessados acadêmi-
cos ou profissionais de marketing formas de maximizar suas estraté-
gias ou auxiliar na comunicação com este público.



15

Apêndice

I
N

T
R

O
D

U
Ç

Ã
O

O envelhecimento mundial vem se tornando um desafio para a 
maioria das nações, desenvolvidas ou não. O Brasil está envelhe-
cendo. Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o Brasil chegou em 2008 com 190 milhões de 
habitantes e uma taxa de crescimento populacional em torno de 
1,2% ao ano. Vale ressaltar que a taxa de fecundidade da população 
brasileira vem recuando, se o atual ritmo de natalidade no Brasil 
for mantido, dentro de 20 anos a população vai parar de crescer. A 
última medição da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios), relativa a 2007-2008, indicou que a taxa de fecundi-
dade brasileira voltou a cair no País em 2007 atingindo 1,95 filhos 
por mulher, em média. Segundo projeção do IBGE (2008), se a 
tendência se mantiver, em 2030 a taxa será de 1,59 filhos por mu-
lher em idade fértil. 

Previsões indicam que para 2030, a expectativa de vida do brasilei-
ro - atualmente por volta de 73 anos - deve chegar a 78,3, isto pode 
significar que a população idosa tende a ocupar um espaço cada vez 
maior na demografia brasileira. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE (2008) são 17,6 milhões de brasileiros (9,3% da população) na 
faixa etária acima de 60 anos. O IBGE também mostra que o ritmo 
de crescimento dos idosos com idade elevada tem sido mais intenso 
do que os segmentos mais jovens:

•	 O grupo cuja faixa etária se situa entre 60 e 64 anos representava 
32,3% da população em 1996 e passaram a 30,5% em 2006. 

•	 O segmento de 75 anos ou mais representava 26,1% da popu-
lação de idosos brasileiros em 2006 e há dez anos, correspon-
dia a 23,5%.

•	 O grupo de 80 anos ou mais que correspondia a 11,5% da popu-
lação a partir de 60 anos, em 1996, passou a 13,2%, em 2006. 

A população idosa gravita em torno 

de 9,3% da população (são 17,6 

milhões de brasileiros) com idade 

acima de 60 anos, cuja massa de ren-

dimento é de R$18 bilhões mensais, 

dos quais 10% ganham mais de 20 

salários mínimos. Pessoas com mais 

de 66 anos têm mais de R$22 bilhões 

em ações na Bovespa (PNAD, 2007, 

BM&FBOVESPA, 2009).

De acordo com a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domi-
cílios, 2007), a população idosa brasileira correspondia a 19 milhões 
de pessoas ou 10% da população brasileira em 2006, dos quais 45% dos 
idosos viviam em apenas quatro Estados: São Paulo (4,4 milhões), Mi-
nas Gerais e Rio de Janeiro, com 2,1 milhões cada. No Rio de Janeiro, 
a proporção de idosos supera 14%. Em 2006, o País passou a integrar o 
grupo dos dez países com maior percentual de idosos, grupo esse cons-
tituído pela China, Índia, Estados Unidos, Japão, Rússia, Alemanha, 
Itália, França, e Espanha (IBGE, 2006). 

Os avanços da medicina e a melhoria nas condições gerais de vida 
da população contribuíram para elevar a expectativa de vida dos 
brasileiros, que aumentou 17 anos entre 1940 e 1980 (de 45,5 para 
62,6 anos, respectivamente). Em 2000, esse indicador chegou aos 
70,4 anos, e deverá atingir os 81,3 anos em 2050, praticamente o 
mesmo nível atual do Japão (81,6 anos), o primeiro colocado no 
ranking. O Brasil está em 89º lugar entre os 192 países ou áreas 
estudados pela ONU. A média mundial para a esperança de vida ao 
nascer era de 65 anos, em 2000, e deverá atingir os 74,3 anos entre 
2045 e 2050 (IBGE, 2005). 

Outro dado relevante se refere aos dados da PNAD (2007): a massa 
de rendimento da atual população brasileira de idosos é de R$18 bi-
lhões mensais, dos quais 10% ganham mais de 20 salários mínimos. 
Pessoas com mais de 66 anos têm mais de R$22 bilhões em ações na 
Bovespa (PNAD, 2007, BM&FBOVESPA, 2009; NUNOMURA, 2009).

Este livro classifica idoso ou terceira idade de acordo com o Estatuto 
do Idoso (Lei nº 10741, de 2003, ou seja, aqueles com idade igual 
ou superior a 60 anos). Optou-se pela classificação sócio econômica 
dos entrevistados entre as classes AB e CD segundo critério Brasil, 
embora haja críticas, por sua facilidade operacional e por fazer parte 
do vocabulário da mídia e das agências. 
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define e como vive a população da terceira 
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Os resultados deste estudo mostram, em 

suma, que se pode dizer que há diferenças 

sobre como a terceira idade se vê nos dois 

estrato sociais AB e CD, evidenciando 

que dimensões formadoras do autocon-

ceito estão presentes nas análises realiza-

das, tais como autoestima, autopercep-

ção, autoconsciência, eu real, eu ideal, eu 

situacional, eu social e eu possível.

1.1 COMO SE DEFINEM (AUTOCONCEITO)

Apesar de existirem variações nas definições de autoconceito a maio-
ria dos autores concorda que: 

•	 o autoconceito consiste de um conjunto de atitudes e crenças 
inter-relacionadas que um indivíduo tem a respeito de si próprio;

•	 estas crenças são um produto de interação social,
•	 estão organizadas hierárquica e sistematicamente, de forma que 

os componentes mais centrais da estrutura são mais resistentes 
à mudança, mas, dada à natureza do sistema, mudança em um 
aspecto podem levar a mudanças em outros aspectos; 

•	 a manutenção e aprimoramento do autoconceito constituem 
uma força motivadora para muito comportamento social (SAN-
TANA, 2003; PELISSARI, 2006).

A formação do autoconceito ocorre por meio da internalização do 
indivíduo, da forma como as outras pessoas o percebem e o avaliam. 
Assim, a percepção que o indivíduo tem de si forma-se a partir das 
representações dos outros, que funcionam como espelho refletindo 
uma imagem, a partir da qual o indivíduo se descobre, se estrutura 
e se reconhece. Esta relação ocorre durante a interação social por 
intermédio de comunicação, isto é, olhares, sentimentos, percepções 
e expectativas (TAMAYO, 2002).

O autoconceito pode revelar se o indivíduo está ou não satisfeito 
consigo mesmo, e esta satisfação ou insatisfação com sua própria 
pessoa influenciará suas relações com as demais nas organizações nas 
quais convive (escola, família, trabalho). 

O autoconceito pode ser classificado de acordo com Mowen e Mi-
nor (2000) conforme a seguir:

•	 Eu real. A maneira como a pessoa realmente vê a si própria.
•	 Eu ideal. A maneira como a pessoa gostaria de ver a si própria. 
•	 Eu social. A maneira como a pessoa acha que os outros a vêem.

•	 Eu social ideal. A maneira como a pessoa gostaria que os ou-
tros a vissem.

•	 Eu esperado. Uma auto-imagem que se situa em algum ponto 
entre o eu real e o eu ideal.

•	 Eu situacional. O conceito do eu de uma pessoa em uma situa-
ção específica.

•	 Eu estendido. O conceito do eu da pessoa incluindo a influência 
das posses pessoais na imagem de si mesma.

•	 Eus possíveis. Aquilo que a pessoa gostaria de tornar-se, poderia 
vir a ser ou tem medo de vir a ser.

•	 Eu vinculado. Na medida em que uma pessoa se define em ter-
mos de sua vinculação com outros grupos ou pessoas. 

O constructo relacionado à compreensão do significado que os idosos 
têm da terceira idade foi elaborado a partir de uma escala Likert adapta-
da de Stuart-Hamilton (2002) e Burns, Lawlor; Craig (2004) e constru-
ída segundo Netemeyer, Bearden e Sharma (2003), DeVellis (2003). 

A tabela 1 apresenta um comparativo entre as classes no tocante 
ao grau de concordância com as afirmativas pertencentes à escala 
que mede as atitudes frente à velhice. Como se pode observar as 
assertivas que possuem o maior grau de concordância (acima de 
90%) entre os indivíduos de classe AB são: velhice ativa (94%); 
tempo de sabedoria (94%); época da maturidade (93%); popula-
ção grisalha (93%); Transformação corporal (93%); cidadão Sênior 
(92%); Idade do lazer (90%). Já para os indivíduos de classe CD 
nenhuma assertiva apresenta tamanha concordância, as que mais 
se aproximam são: Cidadão sênior (89%), velhice ativa (87%) e 
tempo de descanso (85%). 

A assertiva “Transformação corporal” é mais importante para os 
indivíduos de classe AB do que para os de classe CD (93% para 
66% respectivamente), assim ocorre também com “idade de lazer” 
(90% e 60% respectivamente).
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Atributos Grau de concordância 
AB (%)

Grau de concordância
CD (%)

Velhice ativa 94 67

Tempo de sabedoria 94 75

Época da maturidade 93 71

População grisalha 93 75

Transformação corporal 93 66

Cidadão sênior 92 89

Idade do lazer 90 70

Nova juventude 88 66

Idade dos sentimentos 87 64

Melhor idade 78 72

Tempo de aposentadoria 73 74

Integração 71 70

Tempo de resignação 70 57

Tempo de descanso 62 84

Incapacidade 18 16

Isolamento 11 22

Inutilidade 7 13

Abandono 7 12
Fonte: Autoras

Além de análise descritiva, utilizou-se também Análise Fatorial (ver 
apêndice) cujos resultados são descritos a seguir. 

AB CD

Época da experiência Época de viver vida ativa

População grisalha Época da maturidade
Tempo de sabedoria Melhor idade
Transformação corporal Transformação corporal
Cidadão Sênior Integração
Época da maturidade Idade do lazer
Idade do lazer Idade dos sentimentos

Tempo de sabedoria

Nova juventude

Velhice ativa

Fonte: Tabela. Análise Fatorial em anexo.

Em ambas amostras o primeiro componente a emergir referiu-se a 
uma combinação de “Eus situacionais” com o “Eu social”. 

Havendo em comum a idéia de que é uma época de maturidade 
em que há uma transformação corporal. Há idéia principal para as 
classes AB é a da experiência enquanto para as classes populares é 
mais ativa, está subjacente a idéia de uma participação mais intensa 
na família e na sociedade, indicado pela idéia de integração, velhice 
ativa, nova juventude, idade do lazer.

AB CD

Época de renovar experiências Época improdutiva 

Tempo de resignação Inutilidade

Integração Abandono

Nova juventude Incapacidade

Idade dos sentimentos Isolamento

Velhice ativa

Melhor idade
Fonte: Autoras

taBeLa 1: autoconceito 
coMparatiVo das 
cLasses aB x cd

Quadro 1: coMparatiVo do 
coMponente 1 da 

anáLise fatoriaL

Época de viver a vida ativa: associa-

das às dimensões referentes a atitudes, 

sentimentos e conhecimento a respeito 

de suas próprias habilidades, aparên-

cia e aceitabilidade social, todas com 

valência positiva. Envolve o reco-

nhecimento de mudanças no corpo, 

mas também a possibilidade de viver 

ativamente, lazer, apresenta indícios de 

um processo de interiorização.

Época da experiência: autoconceito real (a como as pessoas percebem a si próprias) 

concomitantemente a autoconceito ideal (como a pessoa gostaria de ser percebida).

Como se pode observar as assertivas que 

possuem o maior grau de concordância 

(acima de 90%) entre os indivíduos de 

classe AB são: velhice ativa (94%); tem-

po de sabedoria (94%); época da maturi-

dade (93%); população grisalha (93%); 

transformação corporal (93%); cidadão 

sênior (92%); idade do lazer (90%).

Já para os indivíduos de classe CD 

nenhuma assertiva atinge percentuais 

iguais ou acima de 90%, as mais elevadas 

são: cidadão sênior (89%), velhice ativa 

(87%) e tempo de descanso (85%). A 

assertiva “transformação corporal” é mais 

importante para os indivíduos de classe 

AB do que para o CD (93% para 66% 

respectivamente), assim como “idade de 

lazer” (90% e 60% respectivamente).

Quadro 2: coMparatiVo do 
coMponente 2 da anáLise fatoriaL

Época de renovar experiências: O 

componente “época de renovar vivências” 

pode ser relacionado ao “eu situacional” 

(conceito de eu em uma situação específi-

ca) juntamente com o “eu social” (maneira 

como a pessoa acha que os outros a vêem).

Época improdutiva: possivelmente ligado 

à maior autoconsciência de suas limitações 

e de seus resultados em sua vida.

O segundo componente a emergir para as classes AB foi o “Época 
de renovar experiências” em que aparece a idéia de uma velhice mais 
vivida e social, em parte similar à que aparece no primeiro compo-
nente das classes CD. No entanto, o segundo componente a surgir 
para as classes CD é o denominado “Época improdutiva”, com 
cargas bastante elevadas.

AB CD

Época improdutiva Época de descanso
Incapacidade Tempo de descanso
Inutilidade Tempo de aposentadoria
Isolamento Cidadão Sênior
Abandono

Fonte: Autoras

Quadro 3: coMparatiVo do 
coMponente 3 da anáLise fatoriaL

Época de descanso: autoconceito em sua 

dimensão social, referindo-se ao Eu que 

apresentam para todos os demais.

Época improdutiva: a autoconsciência, 

trata dos momentos que as pessoas parecem 

conscientes de si, de sua incapacidade, inuti-

lidade e sentem-se abandonadas ou isoladas.
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AB CD

Época de descanso e ociosidade Época de acomodação

Tempo de descanso População grisalha

Tempo de aposentadoria Tempo de resignação
Fonte: Autoras

Para as classes AB o terceiro componente, envolve exatamente as 
mesmas assertivas, mas com carga ligeiramente inferior. O terceiro 
componente é o “Época de descanso e ociosidade para as classes 
CD, indicando a idéia de aposentadoria e senioridade”., ligado à 
idéia do “Eu social” e à idéia do que é a velhice para ou outros.

Por fim, o quarto componente a surgir em ambas as amostras refere-
se à idéia de descanso na amostra de classe AB e de acomodação 
para as classes CD que pode estar ligado também à concepção de 
aceitação das limitações da velhice, não aparentando ser um fator 
que mostra uma perspectiva positiva da velhice.

Percebe-se que o autoconceito dos indivíduos de terceira idade de 
diferentes classes sociais apresentam diferenças como a força da 
atividade e da integração dos idosos de classes CD e a valorização da 
experiência vivida nas classes AB. Os indivíduos das classes popula-
res pesquisada também mostram a idéia de acomodação resignação 
aos elementos decorrentes da passagem do tempo. A idéia de inu-
tilidade e incapacidade está presente em ambas as amostras, assim 
como a idéia de ser uma “Época de descanso”. Por outro lado, os 
termos que obtiveram os maiores percentuais referentes ao grau de 
concordância foram cidadão sênior (89%), transformação corporal 
(88%), tempo de descanso (85%).

Quadro 4: coMparatiVo do 
coMponente 4 da  

anáLise fatoriaL

Época de acomodação: o “seu eu” para 

os outros, tendo já cumprido seu papel 

e gozando de merecido descanso ou ao 

“eu possível”, como aquilo que a pessoa 

gostaria de tornar-se.

Época de descanso e ociosidade: refe-

rências materiais do autoconceito, em que 

a percepção sobre o próprio corpo é um 

atributo importante.

1.2 COMO SE SENTEM

A forma como os entrevistados se sentem foi avaliada segundo asser-
tivas que estão relacionadas na tabela a seguir, referentes a:

•	 Profissão ou realização profissional (não tenho preocupações 
financeiras, sinto-me realizado (a) profissionalmente, procuro 
aproveitar ao máximo cada momento de minha vida, sinto-me 
extremamente satisfeito com a vida que tenho, na minha vida 
nada é mais importante que meu trabalho);

•	 Vitalidade (Tenho muita vitalidade, Sinto-me mais jovem do 
que muitos jovens que conheço, Estou muito contente com 
minha vida atual, Acho que vale a pena correr riscos para viver 
situações novas); 

•	 Família (Abro mão de um prazer com facilidade para preservar 
a paz em minha família, Na minha vida nada é mais importante 
que a minha família); 

•	 Independência/poder (Só faço o que gosto, Sinto-me muito 
independente, Sinto-me realizado (a) profissionalmente, Não 
gosto de pessoas controlando minhas decisões, Ninguém con-
trola minha vida, É importante sentir que tenho controle sobre 
as pessoas e situações, Tenho o direito de fazer aquilo que tenho 
vontade, sem dar satisfação às outras pessoas).

A análise do dados mostra pontos polêmicos. Do ponto de vista de 
realização e satisfação profissional, verifica-se tendência de maiores 
percentuais entre as classes AB, no entanto quanto á família, maior 
dependência dos respondentes das classes CD. Como conseqüência 
dos dois fatores acima mencionados, pode-se dizer que o grau de in-
dependência e poder são maiores entre as classes CD, provavelmente 
em função da independência monetária e profissional, os entrevista-
dos das classes AB. Vale enfatizar que os idosos das classes CD de-
monstrar tem mais vitalidade e juventude, apesar do que nenhum dos 
grupos se aventura em situação de risco para viver situações novas. 

Em suma pode-se dizer que há diferen-

ças sobre como a terceira idade se vê nos 

dois estratos sociais, evidenciando que 

dimensões formadoras do autoconceito 

estão presentes nas análises realizadas, 

tais como auto-estima e auto-percepção.
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Assertivas Grau de con-
cordância 

Grau de con-
cordância 

Profissão / realização AB (%) CD (%)

Não tenho preocupações financeiras 69 47

Sinto-me realizado (a) profissionalmente 50 19
Procuro aproveitar ao máximo cada momento 
de minha vida 48 10

Sinto-me extremamente satisfeito com a vida 
que tenho 31 10

Na minha vida nada é mais importante que 
meu trabalho 25 36

Vitalidade AB (%) CD (%)

Tenho muita vitalidade 67 83
Sinto-me mais jovem do que muitos jovens 
que conheço 62 73

Estou muito contente com minha vida atual 59 74
Acho que vale a pena correr riscos para viver 
situações novas 34 25

Família AB (%) CD (%)

Abro mão de um prazer com facilidade para 
preservar a paz em minha família 57 70

Na minha vida nada é mais importante que a 
minha família 41 69

Só faço o que gosto 56 15

Sinto-me muito independente 52 18

Sinto-me realizado (a) profissionalmente 50 19

Independencia/poder AB (%) CD (%)

Não gosto que controlem minhas decisões 48 15

Ninguém controla minha vida 46 18
É importante sentir que tenho controle sobre 
as pessoas e situações 44 15

Tenho o direito de fazer aquilo que tenho 
vontade, sem dar satisfação às outras pessoas 34 32

Fonte: Autoras

1.3 COMO VIVEM 

condição da residência: tipo de Moradia

As entrevistas revelaram que para as classes AB 98% da amostra 
residem em casa própria e quitada. Este dado é bastante interessante 
por estar ligado principalmente à indicadores de qualidade de vida, 
embora este tema fuja ao escopo do trabalho.

Já para as classes CD, o percentual de moradias próprias é de 88%, 
das quais 93% já estão quitadas, conforme tabelas a seguir. Vale 
observar que a casa própria tem sido o sonho dos brasileiros, princi-
palmente com as facilidades de crédito.

Sua residência é AB (%) CD (%)

Própria 98 88

Alugada 1 8

Outra Cedida / Emprestada 1 4

Sua residência já está quitada? AB (%) CD (%)

Sim 98 93

Não 2 7
Fonte: Autoras

condição da residência: coM QueM Mora

A análise da tabela a seguir mostra que do ponto de vista de condi-
ção de residência: com quem mora, os dados mostram equivalência 
entre as classes AB e CD, ou seja, 50% e 52% das classes AB e CD 
respectivamente moram com cônjuge. Cerca de um terço das duas 
amostras, 35% e 36% respectivamente moram com filhos. Este per-
centual pode estar relacionado com dado do IBGE quanto à partici-
pação dos idosos brasileiros na chefia e sustento das famílias. Apenas 
10% dos entrevistados das duas classes declararam morar sozinhos. 

taBeLa 2: coMparatiVo  
“coMo se senteM”

taBeLa 3: condição 
da residência: 
tipo de Moradia 
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Freqüência

Freqüência até pelo 
menos uma vez por 

semana
AB (%)

Freqüência até pelo 
menos uma vez por 

semana
CD (%)

Orar 95 72

Freqüentar igrejas ou cultos 70 44

Qual a sua religião? Classes AB (%) Classes CD (%)

Católica 88 73

Protestante 5 12

Outra 5 10

Não tenho 2 5

O(a) Sr(a) é praticante? Classes AB (%) Classes CD (%)

Sim 79 66

Não 21 34
Fonte: Autoras

estrutura faMiLiar: estado ciViL e núMero de fiLhos

Do ponto de vista de estado civil, as maiores diferenças de resposta 
entre as classes AB e CD se relacionam com os casados e não casa-
dos. 73% dos idosos das classes AB e 58% das classes CD declaram 
ser casados e 27% não casados das classes AB comparados com 42% 
das classes CD.

Atualmente o(a) Sr(a) mora: AB (%) CD (%)

Mora com cônjuge 50 52
Mora com filhos 35 35
Mora sozinho 10 10
Mora com os pais, irmãos outros parentes 5 3

Fonte: Autoras

Estado civil AB (%) CD (%)

Casado 73 58

Viúvo/ Separado/divorciado/ Solteiro 27 42

O(a) Sr(a) tem quantos filhos? AB (%) CD (%)

Nenhum 5 7

Até 2 46 25

De 3 a 5 44 47

Mais de 5 6 21
Fonte: Autoras

atitudes coM reLação à conVeniência faMiLiar

É interessante observar que nas atitudes com relação à convivên-
cia em família, os entrevistados das classes CD tendem a ser mais 
dependentes das família e dos filhos, 69% consideram que nada na 
vida é mais importante que a família, comparados com 41% das 
classes AB, 58% se sentem deprimidos longe da família, contra 36% 
das classes AB, os parentes são considerados os melhores amigos por 
66% das classes CD, contra 30% das AB e mais que o dobro dos 
entrevistados CD em relação a AB declaram ficar deprimidos sem as 
ligações de filhos e netos (46% x 20%). 

Assertivas AB (%) CD (%)

Na minha vida nada é mais importante que a família 41 69

Sempre que longe da minha família me sinto deprimido 36 58

Os melhores amigos que tenho são os meus parentes 30 66

Fico deprimido se meus filhos ou netos não me ligam pelo 
menos a cada dois dias. 20 46

Fonte: Autoras

reLigião e práticas reLigiosas

A amostra de idosos das classes AB se mostrou mais religiosa tanto 
em relação a orar e freqüentar igrejas ou cultos, pelo menos uma vez 
por mês (95% e 70% das classes AB comparados com 72% e 40% das 
classes CD respectivamente). No entanto, apenas 79% das classes 
AB e 66% das classes CD se autoclassificam como praticantes. Há 
predominância de católicos 88% AB e 73% CD. Percentuais muito 
pequenos foram encontrados para aqueles que se declaram ateus 
(2% e 5%, respectivamente).

taBeLa 4: condição de 
residência: coM QueM Mora

taBeLa 5: estrutura faMiLiar: 
estado ciViL e núMeros de fiLhos

taBeLa 6: atitudes coM reLação à 
conViVência faMiLiar

taBeLa 7: reLigião e práticas 
reLigiosas
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naturaLidade

Do ponto de vista de naturalidade observam-se diferenças significa-
tivas entre as classes AB e CD, há predominância de paulistas e pau-
listanos (61%) entre os entrevistados das classes AB comparados com 
43% das classes CD e maior percentual de originários de migrantes 
das regiões note/nordestes e centro-oeste entre as classes CD (39%) 
comparados com 21% das classes AB.

Naturalidade AB (%)  CD (%)

Paulistas 61 43

São Paulo Capital 37 14

São Paulo Estado 24 29

Sul/Sudeste 18 17

Outros estados da Região Sudeste 14 13

Outros estados da Região Sul 4 4

Norte/Nordeste/Centro Oeste 21 39

Outros estados da Região Norte 6 14

Outros estados da Região Nordeste 13 24

Outros estados da Região Centro-Oeste 2 1
Fonte: Autoras

cLusters reLatiVos a autoconceito 
Complementando foi utilizada análise de cluster. Foram identifica-
dos 6 clusters:

1 Tradicional (31% da amostra AB)
2 Independente (42% da amostra AB) 
3 Elite Idosa (27% da amostra AB) 
4 Acomodado (47% da amostra CD) 
5 Deprimido (22% da amostra CD)
6 Idoso Ativo (31% da amostra CD)

Os clusters estão caracterizados na tabela a seguir.

taBeLa 8: naturaLidade

Cluster Sexo Idade Renda Estado civil Escolaridade Atitudes 

Maior per-
centual de 
Homens

Grupo mais 
jovem; maior 
percentual 
entre 60 a 
65 anos

Menor renda 
média mensal 
familiar entre 
as classe AB

Casados Menor escola-
ridade entre as 
classe AB

Apresenta as maiores médias para os 
componentes “Melhor Idade”, “Nova 
juventude”, “Tempo de sabedoria¨. 
E os percentuais mais altos para “Abro 
mão de um prazer com facilidade para 
preservar a paz em minha família”, “Na 
minha vida nada é mais importante que 
meu trabalho” 

Distribuído 
entre homens 
e mulheres

Faixa etária 
predominante 
entre 66 a
 75 anos

Segunda ma-
ior média de 
renda men-
sal familiar

O maior 
percentual de 
solteiros está 
neste grupo

Escolaridade 
ensino médio

Apresenta as menores médias “Época im-
produtiva”, “Época de renovar experiên-
cias” e “ Época de descanso e ociosidade”e 
os percentuais mais altos para “Não 
gosto de pessoas controlando minhas 
decisões”; “Ninguém controla minha 
vida”; “Procuro aproveitar ao máximo 
cada momento de minha vida”; “Só faço 
o que gosto”

Maior per-
centual de 
mulheres 

Faixa etária 
predominante 
mais de 76 

Maior média 
de renda

Maior percen-
tual de viúvos e 
separados AB

Escolaridade 
mais alta entre 
AB

Apresenta as maiores médias para os 
componentes “Época da experiência” 
e “Época de renovar experiências” e os 
percentuais altos para “Não tem preocu-
pações financeiras”. 

Distribuído 
entre os 
Homens e 
as Mulheres

Faixa etária 
entre 60 a 
70 anos

Menor renda 
entre os CD 
(entre 1-2 sm) 

Maior percen-
tual de viúvos e 
separados CD

Menor esco-
laridade entre 
os CD

Apresenta as menores médias para os 
componentes “Época de viver vida ativa” 
e “Época improdutiva” e a maior média 
para “Época de acomodação”

Maior per-
centual de 
homens

Faixa etária 
60-65
é o cluster 
mais jovem

Renda até 
3 salários 
mínimos

Mais casados

Tem a escola-
ridade mais 
alta entre 
classe CD (do 
ensino médio)

Apresenta as maiores médias para os com-
ponentes “Época improdutiva” e “Época 
de descanso” e são muito dependentes da 
família.

Maior per-
centual de 
mulheres

Mais idosos 
acima de 70

Maior renda 
entre os CD 
(4-5 sm)

Distribuídos 
entre os casados 
e viúvos

Escolaridade 
entre ensino 
fundamental
e médio

Apresenta a maior média: “Época de 
viver vida ativa”. As menores médias para 
os componentes “Época de descanso” e 
“Época de acomodação” e o alto percen-
tual para “Procuro aproveitar ao máximo 
cada momento de minha vida”. 

Fonte: Autoras
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taBeLa 9: caracterização dos cLusters reLatiVos a autoconceito
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cuidados coM a saúde

Almeida e Kassouf (2003) em um estudo sobre determinantes de 
consumo, constataram que quanto maior a renda, maior o consumo 
e, que à medida que os indivíduos vão envelhecendo, aumenta a 
probabilidade de despenderem com produtos e serviços relacionados 
à saúde. Foi observado ainda que chefes mais escolarizados apresen-
tem menor consumo com derivados de fumo do que aqueles com 
menos escolaridade.

Segundo Moreira (2000) os idosos associam diretamente a vida 
com qualidade às condições materiais, ou seja, ter dinheiro signifi-
ca ter saúde.

Este trabalho considera a definição de saúde conforme a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), não apenas a ausência de doença e 
enfermidades, mas o estado dinâmico de completo bem-estar físico, 
mental, espiritual e social (Resolution EB101.R2, 1998). 

Vale ressaltar que, de acordo com a PNAD Saúde de 2003, 78% 
das pessoas na faixa dos 65 anos ou mais têm alguma doença 
crônica e apenas 29% na faixa dos 65 anos ou mais. têm plano de 
saúde (PNAD SAÚDE, 2003).

Utilização de serviços de saúde AB (%) CD (%)

Prefere procurar serviços médicos apenas quando adoece 57 47
Faz consulta médica anual de rotina 40 20
Faz consulta médica semestral de rotina 2 27
Faz consulta de rotina mais de duas vezes por ano 1 5
Utilização de Serviços de Saúde AB (%) CD (%)

Utiliza postos de saúde e hospitais públicos 13 88
Utiliza serviços privados-convênios médicos 80 10
Utiliza serviços privados-clientes particulares de médicos 
e hospitais

7 2

Tipos de planos de saúde AB (%) CD (%)

Convênio médico 85 10
Seguro saúde 35 1
Plano odontológico 8 2
Tenho direito somente ao SUS 7 83
Plano de assistência ao servidor público 5 4

Fonte: Autoras

Idosos das classes AB tendem a avaliar 

sua saúde consideravelmente melhor do 

que os idosos das classes CD. 

Os entrevistados das classes CD 

demosntram maior preocupação com 

sua saúde e maior crença na medici-

na alternativa, mas são os idosos das 

classes AB que apresentam maiores 

percentuais de auto-medicação.

taBeLa 10: serViços 
de saúde 

Analisando-se a tabela acima, verificam-se diferenças significativas 
entre as classes AB e CD com relação a serviços de saúde. 

Nas classes AB, o percentual de idosos que prefere procurar serviços 
médicos apenas quando adoece é 57%, maior do que o resultado 
obtido para as classes CD (47%). Mas as diferenças ficam mais gri-
tantes com relação à consulta médica de rotina, 40% do idosos das 
classes AB fazem consulta anula, o dobro daqueles das classes CD. 
Em compensação, os entrevistados das classes CD fazem consultas 
de rotina com maior freqüência, semestral ou bi semestral. 

Também do ponto de vista de utilização de serviços de saúde, en-
quanto 80% das classes AB utiliza serviços privados (convênios médi-
cos), 88% das classes CD vai a postos de saúde de hospitais público, 
e 83% têm direito somente ao SUS. Estes resultados também analisa-
dos sob a ótica da precariedade das condições de saúde no país. 

auto-aVaLiação da saúde 
Na auto-avaliação da saúde, os entrevistados das classes AB tendem 
a considerar sua saúde melhor que os das classes CD. Conforme 
tabela a seguir, pode-se perceber que mais da metade dos respon-
dentes das classes AB (57%) classificam sua saúde como ótima e boa, 
comparados com apenas 36% das classes CD. 

Vale enfatizar que para seis em dez entrevistados das classes CD 
classificam sua saúde com regular, percentual superior aos das classes 
AB. De maneira geral, o percentual de idosos que classifica sua saúde 
como ruim e péssima é pequeno, 3% para classes AB e 5% para CD. 

Auto-avaliação da saúde AB (%) CD (%)

Ótimo 19 9
Bom 38 27
Regular 40 60
Ruim 3 3
Péssimo - 2

Fonte: Autoras

taBeLa 11: auto-aVaLiação 
de saúde 
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atitudes coM reLação à saúde

As atitudes com relação à saúde foram avaliadas através de escala de 
concordância tipo Likert, cujos resultados são apresentados e comen-
tados a seguir: De maneira geral, do ponto de vista de atitudes com 
relação à saúde, verifica-se que os idosos das classes CD são muito 
mais preocupados com saúde do que aqueles das classes AB, o que 
pode ser explicado pela precariedade dos serviços oferecidos a esta po-
pulação (predomínio de SUS, maior freqüência de consultas médicas 
e avaliação da saúde como regular conforme visto anteriormente).

Foram avaliadas atitudes com relação à automedicação, preocupa-
ção com saúde, medicina alternativa e mídias e saúde. A terceira 
idade das classes AB tende a se automedicar em percentuais mais 
elevados dos que os das classes CD, que em compensação são mais 
preocupados e conscientes de sua saúde e buscam com freqüência 
maior ajuda médica. 

Também vale mencionar que alguns métodos alternativos, como 
homeopatia e chás como também matérias sobre na saúde na mídia, 
tendem a ser mais valorizados pelas classes mais pobres.

Automedicação AB (%) CD (%)

Costumo comprar remédio sem receita médica 65 43
Eu costumo consultar farmacêuticos sobre meus prob-
lemas de saúde

49 32

Só tomo remédio quando é realmente necessário 35 69
Preocupação com saúde AB (%) CD (%)

A coisa mais importante na vida é que minha saúde e de 
minha família estejam boas 

42 76

Sou extremamente consciente de minha saúde 38 80
Estou sempre atento às mudanças na minha saúde 31 91
Eu presto muita atenção a como me sinto fisicamente 
durante o dia

28 77

Eu me preocupo muito com minha saúde 28 92
Estou sempre envolvido com meus problemas de saúde 23 85
Estou constantemente fazendo exames médicos 14 73
Medicina alternativa AB (%) CD (%)

Os resultados que se pode conseguir com a homeopatia 
não ficam devendo nada à medicina tradicional

29 49

Chás e ervas conseguem resultados que muitas vezes a 
medicina não consegue

37 73

Mídia e saúde AB (%) CD (%)

Eu me interesso muito em ver/ler na TV, jornais e revistas 
as reportagens que falam sobre saúde

28 52

Freqüentemente, costumo ler artigos em revistas e jornais 
que falem de cuidados com o corpo

24 51

Fonte: Autoras

taBeLa 12: atitudes coM  
reLação à saúde

cLusters reLatiVos à saúde

Complementando a análise com respeito à saúde, foram encontra-
dos quatro clusters:

1 Irresponsável com a saúde (49% da amostra AB) 
2 Saudável (51% amostra AB)
3 Neurótico com saúde (36% da amostra CD)
4 Desencanado com saúde (64% da amostra CD) 

A descrição detalhada é apresentada na tabela a seguir. 
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Clusters Sexo Idade Renda Estado civil Escolaridade Atitudes com relação à saúde

Mais 
mulheres

Maior 
percentual 
66 a 75

Menor 
renda 
entre AB 
(abaixo 
de 5 sm)

Maior 
percentual 
de casados 
e separados 
entre AB

Escolari-
dade baixa 
(ensino 
fundamental 
e médio)

Avaliam saúde como regular
Concordam com 
Freqüentemente, costumo ler artigos em 
revistas e jornais que falem de cuidados com o 
corpo; 
Eu costumo consultar farmacêuticos sobre 
meus problemas de saúde
Eu costumo comprar remédio sem receita 
médica./
Discordam de: 
Chás e ervas conseguem resultados que muitas 
vezes a medicina não consegue
Só tomo remédio quando é realmente ne-
cessário
Os resultados que se pode conseguir com a ho-
meopatia não ficam devendo nada à medicina 
tradicional; 

Mais 
homens

Distribu-
ídos entre 
faixa etária 
60 a 65 e 
acima de 
76 anos

Maior 
renda en-
tre classe 
AB

Maior 
percentual 
de viúvos 
e solteiros 
entre AB

Escolari-
dade mais 
alta (maior 
percentual 
de ensino 
superior)

Avaliam saúde como boa 
Concordam com 
Eu me preocupo muito com minha saúde
Estou constantemente fazendo exames médicos
Os resultados que se pode conseguir com a ho-
meopatia não ficam devendo nada à medicina 
tradicional; 
Chás e ervas conseguem resultados que muitas 
vezes a medicina não consegue; 
A coisa mais importante na vida é que minha 
saúde e de minha família estejam boas
Discordam de 
Eu costumo consultar farmacêuticos sobre 
meus problemas de saúde 

Mais 
mulheres

Mais idosos 
(mais de 
66 anos)

Renda 
média 
mensal de 
Até 3 sm 

Maior percen-
tual de casados 
e viúvos entre 
CD

Escolaridade 
distribuída 
entre fun-
damental e 
médio

Maior percentual dos que avaliam saúde como ruim
Concordam com 
Estou constantemente fazendo exames médicos
Eu costumo consultar farmacêuticos sobre meus 
problemas de saúde
A coisa mais importante na vida é que minha saúde 
e de minha família estejam boas;
 Eu me preocupo muito com minha saúde
Discorda de:
Eu costumo comprar remédio sem receita médica

Mais 
homens

Mais jovens 
(60 a 65)

Maior 
renda 
mensal 
entre CD 
(acima de 
3 sm)

Maior 
percentual 
de separados 
entre CD

Escolaridade 
distribuída 
entre fun-
damental e 
médio

Maior percentual dos que avaliam saúde como regular
Concordam com
Eu me interesso muito em ver/ler na TV, jornais e 
revistas as reportagens que falam sobre saúde; 
Chás e ervas conseguem resultados que muitas vezes 
a medicina não consegue
Discordam 
Eu me preocupo muito com minha saúde; 
Os resultados que se pode conseguir com a homeopa-
tia não ficam devendo nada à medicina tradicional

Fonte: Autoras
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háBitos de aLiMentação, BeBida e fuMo 
A questão referente a hábitos alimentares tem ganhado espaço na 
mídia, principalmente porque estudos sobre a população brasileira 
indicam que, entre indivíduos maiores de 60 anos de idade, houve 
aumento da prevalência de obesidade. Atualmente, a proporção 
de brasileiros acima do peso considerado ideal (40%) é dez vezes 
maior que a parcela da população que sofre de desnutrição (4%) 
(AGENCIA BRASIL, 2006).

No entanto, segundo Relvas (2006) a alimentação da terceira 
idade ainda constitui área que recebe pouca atenção dos pesqui-
sadores. Apesar de haver empresas dispostas a explorar este novo 
segmento, o mercado maduro ainda é um fenômeno novo no qual 
pouco se conhece sobre o comportamento, desejos e necessidades 
de seus componentes. 

O envelhecimento pode vir acompanhado de mudanças na compo-
sição corporal, como o aumento gradual do peso durante a meia-
idade, seguido por estabilização ou até declínio em idades mais 
avançadas. Alimentação da terceira idade exige atenção porque as 
funções normais são alteradas influenciando diretamente os hábitos 
alimentares (RELVAS, 2006).

Campos, Monteiro e Ornelas (2000) revelam que, no início da 
década de 90, a freqüência do baixo peso atingia 21% dos homens 
e 17% das mulheres e os idosos de baixa renda eram os mais atingi-
dos, visto que, à medida que aumentava a renda per capita, reduzia 
o percentual de baixo peso. No entanto, estudos posteriores, em 
regiões metropolitanas no Brasil, têm demonstrado um aumento 
do peso na população idosa, em ambos os sexos. Esses resultados 
seriam decorrentes das condições de vida em que os idosos se en-
contram (vida em família, solitária, ou em residências de Terceira 
Idade), agravadas pelas condições socioeconômicas, pelas alterações 
fisiológicas inerentes à idade e pela progressiva incapacidade para 
realizar sozinhas suas atividades cotidianas. Nesse contexto, os efei-
tos da alimentação inadequada, tanto por excesso como por déficit 
de nutrientes são expressivos, comprometendo em maior ou menor 
grau a saúde do idoso. 

taBeLa 13: resuMo dos cLusters reLatiVos à saúde
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Vilaça (2006) explica que a desnutrição se constitui em um dos 
distúrbios mais comuns em idosos e está associada ao aumento da 
mortalidade, suscetibilidade às infecções e redução na qualidade de 
vida. Para Ruga (2003), a falta de motivação para preparar a ali-
mentação e também em relação ao aspecto nutricional, causada por 
isolamento, depressão e perdas poderiam explicar o baixo índice de 
consumo de alimentos essenciais para a terceira idade (RUGA, 2003). 

Perez, Bacha, Vianna e Souza (2006) analisaram hábitos alimentares 
da terceira idade das Classes AB em São Paulo, concluindo através 
de análise de correspondência que existe associação entre as variáveis 
auto-classificação de peso e auto-avaliação de saúde. Os responden-
tes que se auto avaliaram acima do peso médio estão mais associados 
a um consumo de calorias abaixo de 900 calorias e a uma saúde 
entre as categorias regular e bom, assim considerando que a popu-
lação brasileira vem envelhecendo de forma rápida, então seriam 
necessários investimentos na conscientização e educação da popula-
ção quanto à adoção de dietas mais saudáveis. 

háBito de fuMar e BeBida aLcoóLica 
Com relação ao consumo de bebidas alcoólicas na classe AB é feito 
o consumidas por 47% da amostra e quanto ao fumo surpreenden-
temente 81% da amostra fumam, como se observa na tabela abaixo, 
embora 36% dos entrevistados haviam respondido que utilizam 
raramente produtos de tabacaria (cigarro/charuto/cachimbo).

núMero de refeições diárias 
Inicialmente foram comparados os dados referentes ao número 
de refeições diárias. Os dados da tabela abaixo revelam que não 
há diferenças significativas entre o percentual de idosos das classes 
AB e CD quando o número de refeições feitas por dia é igual a 3 
(42%). A maior diferença se refere àqueles que fazem 4 refeições ao 
dia: na classe AB, mais da metade da amostra se alimenta quatro 
vezes ao dia (53%), e este percentual cai para 35% nas classes CD. 
Observe-se que o percentual obtido em AB (53%) supera em muito 
aquele calculado para as duas amostras consideradas como um todo 
(44%). Quando mais de 4 refeições diárias são mencionadas, há uma 
diferença acentuada nos percentuais, pois as classes CD apresentam 
percentual igual a 14%, e as classes AB de 2%.

Número de Refeições Diárias AB (%) CD (%)

1 refeição 0 1
2 refeições 3 8
3 refeições 42 42
4 refeições 53 35
Mais de 4 refeições 2 14

Fonte: Autoras

taBeLa 15: núMero de 
refeições diárias 

Bebida e fumo como lazer 
Freqüência até pelo 
menos uma vez por 

mês AB (%)

Freqüência até pelo 
menos uma vez por 

mês CD (%)

Apreciar / degustar vinhos / bebi-
das alcoólicas 12 7

Utilizar produtos de tabacaria 
(cigarro/charuto/ cachimbo) 8 12

Consumo AB (%) CD (%)

Bebida Alcoólica 47 10
Fumo 81 10

Fonte: Autoras

taBeLa 14: consuMo de 
fuMo e BeBidas

auto-cLassificação do peso

A auto-classificação do peso está ligada à percepção do corpo, que 
de acordo com Brandão (2007), se refere à consciência corporal 
também, definida como a maneira pela qual a atenção sobre o corpo 
é distribuída. As pessoas diferem no quanto estão conscientes de 
seus corpos e de todas as maneiras que as pessoas possuem para 
perceberem seus corpos, a mais proeminente seria a imagem que 
têm de seus corpos. A imagem corporal seria um caminho para as 
pessoas perceberem a si mesmas e como os outros a vêem. Não se 
pode esquecer que a história de vida, o contexto social em que nas-
ceu, cresceu e se educou, o crescimento biológico e circunstâncias de 
vida também influenciam a percepção que os indivíduos têm de seu 
próprio corpo. O envelhecimento também influencia na percepção 
do próprio corpo e o corpo do idoso se relaciona de maneira dife-
rente com o meio ambiente e consigo mesmo.

Do ponto de vista de alimentação ba-

lanceada, observam-se diferenças entre 

os idosos das classes AB e CD, prin-

cipalmente com relação ao consumo 

de nutrientes, consumo de produtos 

para melhorar aparência e consumo de 

alimentos com efeito laxativo. Quanto 

às vitaminas ou suplementos não foram 

observadas diferenças. 
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Alimentação balanceada AB (%) CD (%)

Consumir os nutrientes básicos (ex. cálcio, ferro etc.) 99 79

Consumir vitaminas ou suplementos vitamínicos 76 79

Consumir produtos para melhorar a aparência 100 88

Consumir alimentos com efeito “laxativo” 88 65
Fonte: Autoras

taBeLa 17: aLiMentação 
BaLanceada 

A tabela a seguir mostra que mais da metade dos respondentes 
classificam seus pesos como sendo normal. Entre os entrevistados 
das classes AB verifica-se maior percentual de bem acima da média 
(12%) comparados com 3% das classes CD; esse percentual apre-
sentado pela classe AB é bem maior do que aquele verificado para 
as duas amostras como um todo (7%). Entretanto, quanto ao peso 
ser abaixo ou bem abaixo da média, os respondentes das classes CD 
apresentaram 8% comparados com 2% das classes AB.

consuMo de caLorias diário

No que tange ao consumo de calorias, conforme apresentado na 
tabela 18, o dado que chama atenção é seu desconhecimento (55%) 
por mais da metade dos entrevistados das classes CD.

O consumo de calorias aparenta ser mais alto nas classes CD, pois 
22% declararam consumir mais de 1500 calorias diárias, enquan-
to que em AB encontrou-se apenas 10%. Além disso, o consumo 
abaixo das 900 calorias/dia foi apontado por 47% dos entrevistados 
das classes AB contra 15% de CD, e vai ao encontro das conclusões 
de Ruga (2003). Embora este último resultado possa sinalizar que 
indivíduos de AB apresentam características psicográficas que os 
enquadram no grupo dos preocupados com a nutrição, conforme 
proposto por Morgan e Levy (2002), é um resultado preocupante, 
pois se revela muito inferior àquele recomendado para os idosos pela 
Organização Mundial de Saúde (1500 calorias).

Em outro contexto, recente pesquisa realizada nos Estados Unidos 
mostra que embora estejam conscientes e conheçam os riscos de 
uma dieta calórica, ainda assim a maioria dos americanos não segue 
as prescrições devidas contidas no “The nation’s new dietary guidelines 
- revised in 2005”. O relatório mostra que os consumidores acreditam 
em alguns princípios relativos a alimentação, mas na realidade co-
mem o que não deveriam do ponto de vista de alimentação saudável.

Consumo de calorias diário AB (%) CD (%)

Abaixo de 900 calorias 47 15
Entre 901 e 1500 calorias 10 8
Mais de 1501 10 22
Não sabe 23 55

Fonte: Autoras

taBeLa 18: consuMo de 
caLorias diário

Classificação do peso AB (%) CD (%)

Bem acima da média 12 3

Acima da média 27 27

Normal 59 62

Abaixo da média 2 6

Bem abaixo da média 0 2
Fonte: Autoras

taBeLa 16: auto-cLassificação 
do peso

aLiMentação BaLanceada 
Do ponto de vista de alimentação balanceada, observam-se diferen-
ças entre os idosos das classes AB e CD, principalmente com relação 
ao consumo de nutrientes básicos (99% em AB comparados com 
79% em CD), consumo de produtos para melhorar aparência (100% 
das classes AB contra 88% das classes CD) e consumo de alimentos 
com efeito laxativo (88% para AB contra 65% em CD). Quanto às 
vitaminas ou suplementos vitamínicos não se observam diferenças. 

Os componentes das duas amostras revelam preocupação com 
a aparência, o que pode ser indicativo de um elevado nível de 
autoconceito desses idosos, pois conforme Sally (1995), o auto-
conceito influencia as escolhas das melhores dietas e de alimentos 
energéticos. No caso da população idosa, alguns estudos sobre 
consumo alimentar indicam as repercussões no estado nutricional, 
porque apesar das melhorias do estado nutricional da população 
em geral, novos padrões de comportamento e consumo ainda não 
tem garantido adequação de alimentos necessária a toda popula-
ção e nem à população idosa. Isto é, não bastam a segurança, a 
qualidade e a quantidade nutricionalmente exigidas dos alimentos, 
sem que o rito alimentar se dê em ambiente favorável à absorção 
dos nutrientes ou não se considere a influência de vários condicio-

nantes da saúde e, assim como, a qualidade de vida do indivíduo 
(PENTEADO, 2003).
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O consumo declarado de calorias está, em sua maior parte, abaixo das 
900 calorias/dia, na opinião de 47% dos entrevistados AB e 15% CD. 

No entanto, observa-se que mais da metade dos entrevistados da 
classe CD desconhece a quantidade de calorias que consome, levan-
do a admitir, embora dentro dos limites da amostragem não-proba-
bilística, que esta pesquisa sinaliza para a existência de fértil campo 
voltado para o desenvolvimento de programas de saúde alimentar, 
direcionados aos idosos dessa classe. 

cLusters reLatiVos a aLiMentação 
Complementando foi realizada análise de conglomerados, verifi-
cando-se quatro grupos com perfis diferenciados. Se de um lado, as 
análises descritivas dos dados confirmam o que a literatura nacional 
ou internacional traz, de outro lado a contribuição deste trabalho 
está na proposta de tipologia, estabelecia diferenciando hábitos 
alimentares da terceira idade:

1. Saudáveis na alimentação (42% da amostra AB) 
2. Gastrônomos (58% da amostra AB) 
3. Glutões (62% amostra CD) 
4. Vaidosos (37% amostra CD) 

Cluster Sexo Idade Escolaridade Atitudes com relação a alimentação

Percentual 
ligeiramente 
superior de 
homens

Faixa etária 
de 66 a 70 
anos

Maior percentual de 
entrevistados com 
superior completo

Classificam peso como abaixo da media
Ingerem entre 3 e 4 refeições diárias Apresentam o mais baixo con-
sumo declarado de calorias. 
Apresentam o maior consumo de nutrientes básicos

Percentual 
ligeiramente 
superior de 
mulheres 

Distribuí-
dos por to-
das as faixas 
etárias

Escolaridade 
predominante até 
médio completo 

Classificam peso como normal. 
Menor consumo de nutrientes básicos, 
Percentual alto de consumo acima de 1500 calorias

Maior per-
centual de 
mulheres

É o grupo 
mais idoso 
(76 anos ou 
mais) 

E maneira geral têm 
escolaridade baixa

Classificam o peso como bem acima da média 
Maior percentual dos fazem 4 ou mais refeições, 
Maior percentual dos que declaram desconhecer a quantidade de calo-
rias consumidas diariamente,
Maior percentual de consumo de nutrientes para melhorar a aparência, 

Pre-
dominam 
homens

Grupo mais 
jovem (60-
65)

Escolaridade até 
primeiro grau 
completo

Classificam peso como normal 
Percentual elevado de 3 refeições diárias, 
Maior percentual de consumo voltado para melhorar aparência, 
Segundo maior percentual dos que declaram desconhecer a quantidade 
de calorias consumidas diariamente, 

Fonte: Autoras

taBeLa 19: caracterização dos cLusters reLatiVos à aLiMentação
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finanças pessoais 
O tópico finanças teve por objetivo apresentar as opiniões e 
atitudes da amostra com relação a suas finanças pessoais. Inicial-
mente são analisados os tipo de relacionamentos financeiros que 
a amostra apresenta, seguidos de atitudes com relação a finanças e 
propensão à poupança. 

Há diferenças significativas entre os entrevistados das duas classes 
sociais com relação ao tópico finanças pessoais, tanto do ponto de 
vista de tipos de contas, como seguro, previdência e posse de car-
tões. O item previdência corrobora estudos sobre a importância da 
aposentadoria para a população mais idosa no Brasil. A posse de 
cartão também é interessante porque aponta para um espaço ainda 
a ser explorado, apesar das resistências das pessoas mais idosas com 
relação ao uso do cartão. 

Vale acrescentar também que a expansão do cartão de crédito con-
signado entre aposentados e pensionistas do INSS pode ser lenta por-
que há conservadorismo e falta de familiaridade desse público com os 
cartões e também mudanças na regras pelo próprio INSS. Também 
se inicia no Brasil a regulamentação do microsseguro, apólices de 
baixo custo vendidas para pessoas das classes C, D e E, cujo potencial 
estimado de mercado é de 100 milhões de pessoas e us$ 180 bilhões. 
No Brasil, a população do microsseguro está nos grandes centros (GA-
ZETA MERCANTIL, 2008). A tabela a seguir traz o comparativo entre 
itens ligados a finanças entre as classes AB e CD. 

 “Grupo” Tipo Classes AB (%) Classes CD (%)

Conta

Conta corrente 79 24
Cartão de débito 45 4
Cheque especial 45 3
Conta salário 22 18
Conta poupança 24 18

Investimentos
Seguro de vida 40 3
Seguro de acidentes 
pessoais 1 1

Previdência e 
Pensões

Previdência pública 53 25
Previdência privada 
fechada/ aberta 5 31

Pensão alimentícia 5 5

Crédito
Cartão de loja 53 8
Crédito pré-aprovado 38 7

Fonte: Autoras

taBeLa 20: coMparatiVa cLasses 
aB x cd - finanças
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atitudes coM reLação a finanças e poupança

Com relação às atitudes destacam-se: maior consciência de preocu-
pações financeiras entre os mais pobres (27% AB comparados com 
47% CD) e também identificação muito forte com trabalho nas 
classes CD. O hábito de poupar para momentos de necessidades é 
significativamente maior entre as classes AB (85%) comparados com 
59% das classes CD. No entanto 20% dos respondentes das classes 
CD apontaram o pagamento de dívidas como motivo para poupan-
ça e 8% se preocupam com saúde, o que pode ser reflexo também 
da precariedade dos serviços de saúde para a baixa renda, que nesta 
amostra recorre predominantemente ao SUS. 

 Cluster Sexo Idade Renda Estado 
civil Escolaridade Atitudes 

mais 
mulheres 

Grupo mais 
idoso entre 
AB ( 76 ou 
mais)

acima de 10 
sm. 

viúvos e 
solteiros 

Escolaridade 
mais alta, maior 
percentual de 
ensino superior

Costuma economizar para eventuais gastos 
com lazer e com turismo e saúde 
Maior percentual dos que possuem conta 
salário, previdência privada fechada, cheque 
especial, pensão alimentícia 

Mais 
homens

Grupo mais 
jovem dos 
AB ( 60 a 
70 anos 

Renda entre 
5-10 sm

Separa-
dos 

Escolaridade 
baixa, maior 
percentual de 
ensino funda-
mental e médio

Distribuído entre não costuma economi-
zar e costuma poupar para momentos de 
necessidade 
Possui previdência pública, maior percen-
tual de conta poupança

Mais 
homens

Percen-
tual mais 
elevado da 
faixa etária 
entre 71-
75

Renda mais 
baixa entre 
AB (abaixo 
de 5 sm).

Casados Escolaridade 
ensino médio 
completo 

Distirbuído entre costuma economizar 
para comprar bens e costuma poupar para 
momentos de necessidade
Maior percentual dos que possuem cartão 
de débito, caderneta de poupança, seguro de 
vida, crédito pré-aprovado e cartão de loja

Mais 
homens 

Percen-
tual mais 
elevado da 
faixa etária 
entre 71-75

Renda de 2 a 
5 sm

Casados Escolaridade 
médio in-
completo 

Costuma poupar para momentos de neces-
sidade 
Possui conta salário cartão de debito tem pre-
vidência publica conta poupança, cartão de 
credito e credito pré aprovado seguro de vida 

Mais 
mulheres 

Distribuí-
dos entre 
66-70 e 
mais de 76 
anos

Mais da 
metade tem 
renda até 1 sm

Viúvos 
Escolaridade 
mais baixa 
(fundamental e 
médio). 

Distribuído entre costuma economizar para 
pagar dívidas e não costuma economizar 

Mais 
homens 

Mais no-
vos faixa 
60-65

Renda 2-3 
salários míni-
mos 

Separa-
dos e 
casados 

Escolaridade en-
tre os CD (mé-
dio completo) 

Costuma economizar para eventuais gastos 
com saúde 
Possui cartão de debito 

Fonte: Autoras

taBeLa 22: caracterização dos cLusters reLatiVos a finanças
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Finanças e trabalho (%) AB (%) CD (%)

Não tenho preocupações financeiras 69 47

Um homem que não trabalha, não me inspira confiança 28 44

Na minha vida nada é mais importante que meu trabalho 25 36

Poupança (%) AB (%) CD (%)

Não costumo economizar 7 11

Costumo poupar para momentos de necessidade 85 59

Costumo economizar para pagar dívidas 1 20

Costumo economizar para eventuais gastos com saúde - 8

Costuma economizar para comprar bens 5 1

Costuma economizar para eventuais gastos com lazer/ 2 1
Fonte: Autoras

taBeLa 21: atitudes coM reLação 
a poupança 

cLusters reLatiVos a finanças 
Foram encontrados seis clusters referentes ao tópico finanças:

1. Hedônico (25% da amostra AB)
2. Gastador (41% da amostra AB) 
3. Utilitarista (34% amostra AB) 
4. Pão duro (57% da amostra CD)
5. Arrependido (27% da amostra CD)
6. Prevenido (17% da amostra CD)

Caracterização é mostrada na tabela a seguir. 



O QUE ESTÃO FAZENDO 
COM O SEU TEMPO LIVRE 

O presente capítulo busca apresentar uma 
síntese do que a população da terceira 

idade das classes AB e CD  residente em 
São Paulo  faz com seu tempo livre.2
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2.1. LAZER E ATIVIDADES DE LAZER 

Os primeiros artigos sobre o tema lazer datam do início do século 
20, como o de Wolffe et al (1912), no entanto, o primeiro artigo que 
trata do lazer especificamente é o de Miller (1933); em ambos os 
casos o enfoque é mais econômico. 

O estudo do lazer data de vários séculos e transcende muitas disci-
plinas (UNGER; KERNAN, 1983). Segundo a revisão da literatura (URRY, 
2001, TASCHNER, 2000, LANCI da SILVA, 2003 entre outros), lazer 
é um conceito de difícil definição, as pessoas possuem idéias dife-
rentes sobre o que seja lazer variando de “o que se faz quando não 
se está trabalhando” até a descrição de alguma atividade particular, 
como assistir televisão, jardinagem ou trabalhos manuais.

Segundo Lemos (2005), quando se fala de lazer em Ciências So-
ciais, o primeiro nome a ser citado é o do sociólogo francês Joffre 
Dumazedier, que esteve no Brasil na década de 60 e no final dos 
anos 70. Suas teorias e conceitos foram a base da ideologia do lazer 
contemporâneo e influenciaram, e ainda influenciam, muitos estu-
diosos sobre o assunto.

Para Dumazedier (1999), o lazer é um conjunto de ocupações as 
quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repou-
sar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou, ainda, para de-
senvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participa-
ção social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se 
ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais.

Embora a necessidade de lazer venha crescendo e se intensificando a 
cada dia na sociedade, o termo lazer aparece associado a outras ativi-
dades, como recreação e entretenimento, o que pode causar confu-
são quanto à compreensão do seu significado (LOMBARDI, 2005).

Os conceitos de lazer, ócio e tempo livre têm sido tratados indistin-
tamente (2006). DeMasi (2000) enfatiza o ócio, o estado ocioso im-
prescindível à atividade criadora e a ela se deve as grandes descober-
tas e invenções da humanidade, o ócio - no caso, o lazer - é uma arte. 
No entanto, mais importante do que as denominações seria o fato 
do indivíduo poder gozar de um tempo para si, a partir do qual elege 

livremente e segundo sua vontade, entre o descanso, o entretenimen-
to, o desenvolvimento ou o serviço voluntário (BONATO, 2006).

A relevância do ócio enquanto elemento formador do ser humano foi 
definitivamente marcada pela Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, proclamada pela ONU em 1948 (ONU, 2003), onde consta o 
direito de descanso, férias, educação física e desporte (BONATO, 2006). 

O lazer é um direito social assegurado pela Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil, no seu artigo. 6º, capítulo II – Dos Direi-
tos Sociais (Brasil, 1988), e pode ser considerado tão fundamental 
quanto educação, saneamento básico, moradia, transporte, saúde e 
alimentação para todo e qualquer ser humano. 

Para Dumazedier (1999), algumas condições favoreceram o surgi-
mento do lazer: a liberação periódica do trabalho no fim do dia, da 
semana, do ano ou da vida de trabalho, as atividades sociais em geral 
passaram a ser reguladas pelo novo ritmo de trabalho imposto pelas 
atividades de produção industrial; as atividades rituais reguladas 
pela comunidade e pelo trabalho que obedeciam aos ciclos naturais 
cederam a uma nova organização e, conseqüentemente a uma nova 
ordem social; o trabalho profissional foi desvinculado das demais 
atividades da vida cotidiana e adquiriu um “limite arbitrário”, não 
mais regulado pela natureza e pelas regras comunitárias. Este limite 
arbitrário impôs uma nova organização, separando claramente o tra-
balho profissional e o tempo de sua execução, do período de execu-
ção de outras atividades. Embora o lazer existisse antes da Revolução 
Industrial, foi a partir dela que se descaracterizou e engendrou novas 
características do cotidiano em todas as esferas da vida social pública 
e privada, surgindo o lazer como produto a ser comercializado.

Nesta perspectiva, o lazer que se vive parece proporcionar momen-
tos privilegiados para vivência de valores e sensações distintas das 
possibilitadas pelos momentos vividos no tempo de trabalho. Pode-
-se dizer, com isso, que estas transformações acabam gerando uma 
nova forma de se entender não só o tempo de trabalho, mas também 
o tempo de não-trabalho. O trabalho e o lazer possuem dimensões 
equilibradas e não só o surgimento do lazer se deu unido às noções e 
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relações de trabalho no seio desta sociedade como o desenvolvimen-
to e modificações na apreensão deste também (LEMOS, 2005).

Maffei Jr, (2004) analisou os valores do lazer justificado na sua 
possível contribuição para a humanização do homem. Segundo o 
autor, o ser humano aspiraria à realização plena, na busca de vida 
rica e felicidade, o que incluiria, além da satisfação das necessida-
des de sobrevivência como alimento, água, vestuário e moradia, a 
atenção às necessidades como educação, trabalho, saúde, amor, 
liberdade e também o lazer. O autor enfatiza que a valorização do 
trabalho faz com que o lazer possa ser visto como preguiça ou ócio, 
no entanto, as pessoas precisariam aprender a se dedicar ao lazer, 
entendendo-o como algo importante para seu desenvolvimento 
pessoal e não só como ação compensatória do excesso de tempo 
dedicado ao trabalho ou ao estudo. 

atiVidades de Lazer ou conteúdos do Lazer

Para Marcellino (1990) os conteúdos do lazer são: artísticos, inte-
lectuais, físicos esportivos, manuais, sociais e turísticos. As carac-
terísticas determinantes do lazer à atitude de quem as vivencia no 
tempo, no momento em que elas ocorrem são: o lazer é lúdico, tem 
tempo certo, é realizado fora do trabalho, em tempo livre ou tempo 
disponível, tem caráter desinteressado, seu objetivo primário é a 
satisfação pessoal, ligada à qualidade das ocupações desenvolvidas. È 
importante salientar que lazer não é ócio.

As atividades de lazer podem ser classificadas de várias formas. 
Inicialmente adotou-se uma classificação por freqüência e a seguir 
foram adaptadas as classificações de Lemos (2005), Formiga, Ayro-
sa, Dias (2005).

A Tabela a seguir apresenta a distribuição das atividades de lazer 
entre as duas classes socioeconômicas e apresenta alguns resultados 
interessantes. Em geral, os entrevistados de classe AB realizam ati-

vidades que consideram de lazer, com mais freqüência do que os de 
classe CD, e seus percentuais são mais altos. Existem atividades em 
comum entre as duas classes sócio-econômicas como “assistir TV”, 

“orar”, “ouvir rádio e música”. É marcante a discrepância no percen-
tual de pessoas dessas classes que mencionaram a atividade “fazer 
relaxamento”: é exercida por 57% dos entrevistados de classe AB 
contra apenas 7% de CD. Da mesma forma 81% das pessoas de clas-
se AB lêem jornal contra apenas 7% daquelas de classe CD. A única 
atividade em que a classe CD se engaja majoritariamente é a de 

“cozinhar/preparar pratos/culinária”, na qual essa proporção quase 
se inverte: 62% dos entrevistados de classe CD gostam de cozinhar 
contra apenas 29% daqueles das classes AB. Outro aspecto curioso é 
que ambos(as) apresentam percentual bem próximo de pessoas que 
usam/compram/escolhem produtos de beleza como lazer, sendo 30% 
nas classes AB e 29% nas classes CD.

Segundo Acosta-Orjuela (2001), o público idoso é o segmento da 
população que mais assiste televisão, sendo essa sua principal forma 
de lazer. De modo geral têm opinião favorável sobre a qualidade 
da programação, demonstram grande aceitação dos conteúdos, alta 
afinidade com o veículo e apontam-no como sua principal fonte de 
informação e entretenimento. Embora tendam a perceber a expe-
riência de ver TV como benéfica e importante para suas vidas, as 
pesquisas também mostram que o uso intensivo de TV influi sobre 
a saúde física, a condição psicológica e a qualidade de vida dos es-
pectadores. Usuários assíduos percebem a realidade social de forma 
diferente dos mais moderados, mostram dependência psicológica do 
meio e alterações na auto-estima; em crenças, concepções e valores; 
nas respostas à violência e no senso de perigo, bem como no relacio-
namento com desconhecidos 

Também segundo Acosta-Orzuela (2001), a TV seria uma forma do 
idoso suprir, mesmo que de maneira parcial e na ausência de outros 
recursos, necessidades psico-sociais e afetivas.
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atiVidades de Lazer cLassificadas de acordo coM LeMos (2005)
Segundo Lemos (2005), as atividades de lazer podem se referir aos 
seguintes interesses: 

•	 manuais - Hobbies em geral, manipulação de objetos e produ-
tos, jardinagem, carpintaria, marcenaria, culinária, costura etc.; 

•	 artísticos - Museu, biblioteca, cinema, teatro, quadra de escola 
de samba, manifestações folclóricas, shows e espetáculos musi-
cais, pintura, canto, dança, habilidades com instrumentos mu-
sicais, representação teatral, artes de escrever; ou seja, atividades 
ligadas à estética e às linguagens corporais, escritas, visuais etc.; 

taBeLa 23: atiVidades de Lazer 
reaLizadas diariaMente 

Atividades Diariamente AB (%) Diariamente CD (%)

Assistir TV 99 80
Conversar/bater papo 91 26
Ouvir rádio 89 43
Orar 80 64
Ouvir música 72 42
Ler jornais 45 7
Lazer atividades exercidas Pelo menos uma vez 

por semana AB (%)
Pelo menos uma vez 
por semana CD (%)

Freqüentar igrejas, cultos... 67 20
Assistir vídeos e/ou DVD 66 26
Visitar amigos, parentes 57 24
Ler jornais 34 3
Ler revistas 31 2
Fazer relaxamento 29 2
Ler livros 28 2
Lazer atividades exercidas Pelo menos uma vez 

por mês AB (%)
Pelo menos uma vez 

por mês CD (%)

Fazer compras 79 15
Usar/ escolher/ comprar roupa/ 
vestuário

25 5

Assistir vídeos e/ou DVD 20 3
Visitar amigos, parentes 18 6
Manter relações sexuais 14 8
Ler revistas 13 2
Viajar 13 10
Usar/escolher/ comprar 
cosméticos e perfumaria

11 4

Fonte: Autoras

•	 intelectuais - Jogos intelectuais, xadrez, gamão, damas, bridge, 
palestras e cursos dissociados do trabalho; 

•	 físicos - Esportes coletivos e individuais, ginásticas, esportes 
radicais, excursões, viagens turísticas, trilhas, relaxamentos alter-
nativos, musculação, caminhada, corrida, lutas, danças, enfim, 
atividades físicas em geral; 

•	 sociais – Envolvimento de grupos e promoção da sociabilidade, 
festas, encontros em bares, restaurantes, parques, programas 
noturnos, passeios e atividades turísticas em geral (LEMOS, 2005).

Lazer Atividades manuais AB (%) CD (%)

Cozinhar, preparar pratos/culinária 29 62
Manutenção do lar / bricolagem peq. consertos residenciais 10 30
Jardinagem 31 19
Trabalhos com agulha 16 15
Atividades de mecânica de carros, motos etc. 10 6
Lazer Atividades culturais/artísticas AB (%) CD (%)

Ouvir música 91 70
Ler jornais 81 19
Ler revistas 59 15
Ler livros 45 11
Pintura, escultura (artes) 11 14-
Freqüentar teatro/ apresentações/ exposições 7 4
Freqüentar cinema 5 1
Atividades exercidas físicas AB (%) CD (%)

Andar/caminhar 74 71
Jardinagem 31 19
Jogar futebol/ basquete/ voleibol/ tênis 14 19
Acampar/vida ao ar livre 9 12
Andar de bicicleta 7 7
Musculação, natação, ginástica com aparelhos 6 5
Pescar/caçar/atirar 5 7
Correr/cooper/jogging 4 17
Aulas de dança / dançar 4 3
Lazer Atividades sociais AB (%) CD (%)

Visitar amigos, parentes 81 56
Conversar/bater papo 94 50
Viajar 14 22
Atividades de voluntariado 4 6
Participar de política 8 5

Fonte: Autoras

taBeLa 24: coMparatiVa segundo 
cLassificação de LeMos (2005) 
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atiVidades de Lazer cLassificadas de acordo coM forMiga, 
ayrosa, dias (2005)
Formiga, Ayrosa, Dias (2005) desenvolveram Escala que considera 
atividades como: hedônicas, instrutivas e lúdicas, na tabela abaixo 
é apresentada a comparação entre as classes AB e CD por grupo 
segundo os autores acima. 

taBeLa 25: coMparatiVa segundo 
a adaptação de forMiga, ayrosa,

dias (2005). 

Atividades hedônicas AB (%) CD (%)

Assistir TV 100 85
Assistir vídeos e/ou DVD 89 51

Conversar/bater papo 94 50

Usar/escolher/ comprar roupas/vestuário 38 29
Usar/escolher/ comprar cosméticos e 
perfumaria 30 29

Viajar 14 22
Freqüentar restaurantes 9 7
Freqüentar teatro/ apresentações/ exposições 6 4
Freqüentar boites/ shows/ baladas 4 2
Navegar na internet 5 1
Freqüentar cinema 5 1
Atividades lúdicas AB (%) CD (%)

Andar/caminhar 74 71
Jogar futebol/ bola/ basquete/ vôlei 14 19
Correr/cooper/jogging 4 17
Jogos de azar 3 15
Jogos de tabuleiro 3 12
Hidroginástica 9
Andar de bicicleta 7 7
Jogos eletrônicos 1 6
Aulas de dança / dançar 4 3

Lazer atividades instrutivas pelo menos 1x 
mês AB (%)

pelo menos 1x 
mês CD (%)

Orar 99 75
Visitar amigos e parentes 81 56
Freqüentar igrejas, cultos etc. 81 19
Ler jornais 81 19
Ler revistas 15
Trabalhos com agulha 15

Fonte: Autoras

Atualmente o lazer passou a consistir em uma esfera de valor concor-
rente com outras instâncias de socialização, o mundo que buscam a 

Assertivas AB (%) CD (%)

O lazer é auto-gratificante 93 84
É um fato espontâneo 80 73
Não me sinto obrigado 75 71
Não é porque eu preciso mas sim porque eu quero 70 64
Oferece novas experiências 69 68
Não me sinto forçado 68 74
Sinto-me conquistando o mundo 63 55
Absorve-me totalmente 60 62
Satisfaz meu sentido de curiosidade 58 53
É absolutamente voluntário 52 45
Sinto um verdadeiro campeão 49 68
Curto não pelo retorno financeiro mas pela coisa em si 47 71
Faz-me sentir em outro mundo 45 58
É coisa de momento 43 55
Ajuda a esquecer os problemas cotidianos 42 62
Sinto-me tão envolvido que poderia esquecer todo o resto 38 71
Sinto-me como se estivesse explorando novos mundos 38 71
É como se fugisse de tudo 36 76
Ninguém precisa me convidar 27 69
Admito correr riscos ou aventuras 22 48

Fonte: Autoras

taBeLa 26: atitudes coM reLação 
a Lazer

última novidade em termos de relacionamentos e experiências; que 
têm espírito de aventura e assumem os riscos de explorar plenamente 
as opções de vida. Desde as primeiras manifestações no tempo livre 
e no ócio, obtidas pelo lazer, descanso, ociosidade, arte e cultura; 
passando, depois, por lazer organizado, recreação dirigida e entrete-
nimento; até o momento da inclusão dos eventos de massa, diversão, 
passatempo, educação e consumo e, assim, a superação do tempo 
livre em função do lazer; em todos esses casos, o lazer se foi se forta-
lecendo até tornar-se um imperativo social, orientando as ações dos 
indivíduos na busca de satisfação no mundo exterior (LEMOS, 2005).

Complementando, foram analisadas também atitudes com relação 
ao lazer, a partir de escala de Unger e Kearnan (1983). Observa-se a 
partir da tabela a seguir que há diferenças entre as atitudes com rela-
ção a lazer das classes AB e CD. De maneira geral os maiores graus 
de concordância foram obtidos para “O lazer é auto-gratificante”, 

“É um fato espontâneo” e “Não me sinto obrigado”. Os pontos mais 
polêmicos se referem ao retorno não financeiro do lazer, a falta de 
obrigação nas atividades de lazer e a possibilidade de fuga e abstra-
ção da vida cotidiana, principalmente para as classes CD.
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Mas o acesso ao lazer ainda constitui um obstáculo para a homoge-
neização cultural, porque continua sustentado pelas desigualdades 
econômicas, o acesso aos bens simbólicos é muito desigual e tam-
bém porque uma hibridização entre as culturas populares e culturas 
da mídia. Os setores populares, em contraste com as elites econômi-
cas e intelectuais, dispõem de quantidade menor de bens materiais 
e simbólicos, estão em condições de usufruto cultural piores e têm 
menores possibilidades de praticar escolhas não condicionadas pela 
pobreza da oferta ou pela escassez de recursos materiais e instrumen-
tos intelectuais (LEMOS, 2005).

O lazer dominante hoje não é livre nem libertador como queriam 
as ideologias. Porém, o lazer ganhou uma dimensão significativa na 
sociedade e não passa mais por essa necessidade, pois se tornou uma 
dinâmica cultural, um fim em si mesmo. As atividades de lazer ali-
mentam os desejos dos indivíduos e vice-versa, sem dominância de 
nenhuma das partes. Ou seja, o lazer está incorporado no modo de 
ser, na cultura de cada indivíduo e as atividades da indústria cultu-
ral, do consumo etc., são possibilidades de satisfazê-lo. O lazer não 
está na prática em si, mas no modo social de ser do indivíduo frente 
ao mundo. Existe o ser político, o ser trabalhador, o ser religioso 
e, existe também, o ser do lazer, que podem conviver e se mesclar 
entre si em cada indivíduo de modo diferente (LEMOS, 2005).

 A Tabela 30 a seguir apresenta uma síntese dos agrupamentos 
obtidos, e aponta em cada grupo, o sexo, idade, estado civil e renda 
mais freqüentes, além de trazer indicações quanto ao nível das ativi-
dades de lazer praticadas em cada grupo.

cLusters 
Foram encontrados cinco clusters, cuja caracterização consta da 
tabela a seguir: 

1. Senhoras ativas (16% da amostra AB)
2. Senhoras enclausuradas (23% da amostra CD) 
3. Idoso cotidiano (13% da amostra CD )
4. Senhor antenado (11% da amostra AB)
5. Senhor tranquilo (37 % da amostra CD)

taBeLa 27: caracterização dos cLusters 

Cluster Sexo Idade Estado 
civil Renda Atitudes

Mulheres
Segundo 
mais 
jovem

Disperso Alta

↑ maior média cuidados 
consigo e outros
↑ maior média religião
↑ alto lazer social
↑ alta leitura
↓menor média audiovisual

Menor percentual para 
Sinto-me conquistando o mundo 
Ajuda a esquecer os problemas 
cotidianos
É absolutamente voluntário
Satisfaz meu sentido de curiosidade 
Admito correr riscos ou aventuras

Mulheres Mais 
velhos Viúvas Média

↑ muita leitura
↓ pouco cuidados consigo e 
outros
↓ menor média para religião
↓ menor média lazer atividades 
sociais
↓ baixo audiovisual

Maiores percentuais para 
Não me sinto obrigado
É absolutamente voluntário
É um fato espontâneo 
Satisfaz meu sentido de curiosidade 
Eu admito correr riscos ou 
aventuras 
Oferece novas experiências 
Faz-me sentir em outro mundo

Homens 
e 
mulheres

Segundo 
mais 
velho

Separados Média

→ médio religião
→ média leitura
→ médio alto lazer social
↓ menor média cuidados 
consigo e outros
↓ baixo audiovisual

Menor percentual para
Lazer é auto gratificante
Não é porque eu preciso mas sim 
porque eu quero 
Absorve-me totalmente espontâneo

Homens Mais 
jovem Casados Maior

↑ maior média lazer com 
audiovisual
↑ maior média de lazer social
→ média leitura 
→ médio cuidados consigo e 
com os outros
→ médio religião

Maiores percentuais para 
lazer é auto gratificante 
Sinto-me como se estivesse 
explorando novos mundos 
Sinto-me tão envolvido que 
poderia esquecer todo o resto 
Sinto-me conquistando o mundo 
Ajuda a esquecer os problemas 
cotidiano 
Ninguém precisa me convidar

Homens Média Casados Menor

↑ muito cuidado consigo e 
outros
↓ menor média para leitura 
↓ segundo menos religião
↓ segundo menos lazer social
↓ pouco lazer audiovisual

Maiores percentuais para 
Não é porque eu preciso mas sim 
porque eu quero 
É como se fugisse de tudo 
Curto não pelo retorno financeiro 
mas pela coisa em si 
Absorve-me totalmente 
É coisa de momento

Fonte: Autoras
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Resumindo, foi encontrado um cluster formado essencialmente por 
mulheres ativas e sociais, em oposição ao segundo cluster também 
feminino, mas composto por senhoras mais reclusas, com pouca 
atividade social e baixos níveis de qualquer tipo de lazer, exceto a 
leitura, que é realizada individualmente. Dois outros grupos são 
eminentemente masculinos, um de baixa renda e outro de alta; o 
primeiro sem muitas atividades, talvez até em função da renda mais 
baixa, enquanto o outro é caracterizado por um homem bastante 
social. Há também um grupo intermediário, misto de homens e 
mulheres, para o qual o lazer é mediano em quase todos os fatores.

Em síntese pode-se mostrar através dos clusters formados, que são 
poucos os clusters homogêneos, indicando que não é possível con-
siderar que a denominação idoso se refere a um grupo homogêneo, 
sendo necessário cuidado com essa denominação genérica.

háBitos de Mídia

O comportamento da terceira idade foi avaliado quanto a hábitos 
de mídia. Noticiários em geral/jornal, filmes, documentários, trans-
missões esportivas e de jogos e entrevistas são os programas televisi-
vos preferidos pelas classes AB, embora durante a semana se verifi-
quem percentuais mais elevados quanto à essa preferência. Quanto 
aos entrevistados das classes CD, verifica-se maior penetração das 
novelas e minisséries (tabela 28). 

taBeLa 28: coMparatiVo aB x cd 
prograMas de tV assistidos 

 Programas de TV mais assistidos 
Durante 
a semana
AB (%)

Durante 
a semana
CD (%)

Fins de 
semana
AB (%)

Fins de 
semana
CD (%)

Noticiários em geral / jornal 91 64 67 57
Filmes 60 29 53 33
Documentários 59 20 26 17
Transmissões esportivas / de jogos 58 19 50 18
Entrevistas 54 21 14 20
Novelas / minissérie 51 69 22 61
Noticiário/comentário esportivo 51 20 17 17
Programas religiosos/missa 50 29 27 32
Programa de auditório 48 15 30 25
Programas sertanejos 46 18 18 21
Programas rurais 27 14 16 16
Humorismo 22 28 22 30
Shows 19 8 4 9
Programas femininos 15 6 4 5
Seriados 11 18 4 20
Musical 9 8 5 10
Programas infantis 1 4 - 4

Fonte: Autoras

Período em que costuma ouvir rádio AB (%) CD (%)

Manhã 72 45
Tarde 9 34
Noite 19 19

Tipos de Programas de rádio mais ouvidos AB (%) CD (%)

Noticiários jornalísticos 58 21
Variedades 43 37
Horóscopos 38 3
Música popular/sucessos 35 13
Comentários/ entrevistas 32 13
Programas religiosos 24 37
Transmissão de esportes/ de jogos 24 11
Música clássica 23 8
Programas sertanejos 13 24
Noticiários policiais 4 4

Fonte: Autoras

taBeLa 29: tipos de prograMas de 
rádio Mais ouVidos 

háBitos referentes a rádio

Do ponto de vista de rádio, mais de sete entrevistados das classes AB 
(72%) ouvem radio no período da manhã, comparados com 45% das 
classes CD. Apenas 9% das classes AB ouvem rádio à tarde, compa-
rados com 34% das classes CD. Quanto ao hábito noturno, há equi-
valência entre os resultados das classes AB e CD, com 19% respecti-
vamente. Analogamente ao que já se verificou em relação à TV, há 
diferenças entre os dois estratos, os idosos das classes AB preferem 
noticiários e variedades, os respondentes das classes CD preferem 
programas religiosos, variedades e programas sertanejos (tabela 29).
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As atitudes com relação aos veículos, avaliadas segundo escala Likert 
de 5 pontos, mostram que a TV e o rádio constituem remédio 
contra solidão principalmente para os idosos das classes CD (58% e 
70% de grau de concordância comparados com 44% das classes AB). 
É interessante observar que tanto a TV como o rádio constituem 
fonte de informação significativa para as classes CD, para atualiza-
ção do que acontece no Brasil, principalmente considerando-se que 
neste estudo, este segmento não tem hábito de ler jornais e revistas 
conforme comentado anteriormente. As atitudes também demons-
tram que os entrevistados das classes populares são mais influenci-
áveis por atores (conseqüência de sua grande exposição à novelas), 
são mais resistentes e preconceituosos com relação as propagandas, 
tem dificuldades em entendê-las e não prestam atenção em outdo-
ors, evidencias que tornam possível dizer que as mídias mais ade-
quadas para atingir a terceira idade CD são TV e rádio.

Segundo a literatura pesquisada, seria inegável o valor da mídia 
TV como recurso alternativo e socialmente aceitável de satisfação 
de necessidades psico-sociais que não podem ser preenchidas pelos 
meios naturais. Esse tipo de substituição, chamado por alguns de 

“compensação”, seria especialmente aplicável a idosos que experi-
mentam limitações de atividade ou perdas econômicas, sociais e 
físicas. O progressivo aumento dos obstáculos que impedem que o 
idoso exerça controle sobre seu ambiente desencadeia um alto inves-
timento em estratégias secundárias de controle, que se traduzem em 
comportamentos paliativos como ver TV (ACOSTA-ORZUELA, 2001).

háBitos referentes a Mídia iMpressa

Conforme já havia sido comentado anteriormente, há diferenças 
significativas com relação a hábitos de leitura entre os idosos das 
classes AB e CD. O Jornal O Estado de S.Paulo e a Revista Veja são 
os mais lidos entre as classes AB. Para as classes CD, o jornal mais 
lido é a Folha de S.Paulo, mas vale ressaltar a penetração dos jornais 
de bairro. Os assuntos privilegiados pelos entrevistados também 
diferem com relação ao estrato sócioeconomico. Para as classes AB, 
há preferência para bem-estar (73%), Auto-ajuda (72%), Esportes 
(69%), Lazer (63%) e nas classes CD, os assuntos que mais interes-
sam são Humor (70%), Diversão (66%), Novelas (64%). 

taBeLa 30: háBitos referentes a 
Mídia iMpressa

Veículos Mídia impressa Costuma Ler
AB (%)

Costuma ler
CD (%)

O Estado de S.Paulo 71 32
Veja 62 15
Folha de S.Paulo 39 39
Jornal de bairro - 37
Época 35 16
Nova 33 13
Playboy 30 7
Jornal da Tarde 27 27
Assuntos que mais interessam na leitura de 
jornais ou revistas AB (%) CD (%)

ISTO É 19 16
Bem – estar 73 50
Auto-ajuda 72 43
Esportes 69 45
Lazer 63 54
Ciência e Tecnologia 53 39
Faça Você Mesmo 52 40
Esoterismo 48 35
Restaurantes/bares 47 32
Perfis de gente interessante/ importante 45 36
Assuntos Internacionais 44 36
Vida Animal 44 46
Viagens internacionais e ou nacionais 38 41
Culinária 35 57
Jardinagem 29 45
Novelas - 64
Humor - 70
Diversão - 66

Fonte: Autoras
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Concluindo pode-se enfatizar que a heterogeneidade vem ressaltar 
que o processo de envelhecimento não é igual para todas as pesso-
as, sendo dependente de fatores variados como educação, cultura e 
situação econômica, conforme Neri (1995) que o explica como um 
processo multidimensional e multidirecional, não caracterizado por 
processos isolados de crescimento e declínio (NERI, 1995).

2.2 VOLUNTARIADO COMO OPÇÃO DE LAZER

A abordagem do voluntariado como lazer tem sido parcialmente 
esquecida e necessita maiores investigações tanto empíricas quanto 
acadêmicas. São relativamente raros os trabalhos que relacionam 
voluntariado e lazer, assim tal exploração é necessária porque 
usualmente se considera a atividade de voluntariado como uma 
prática que não é remunerada, tratando-se de uma concepção que 
atualmente não corresponde mais à realidade, particularmente nas 
sociedades mais desenvolvidas e em certos tipos de organizações, 
tais como fundações e museus (STEBBINS, MCGRAHAN, 2004). Assim, 
é na ótica das considerações acima que este tópico foi desenvolvido.

Historicamente, o trabalho voluntário evoluiu de um caráter assis-
tencialista para uma nova concepção que se consolida no exercício 
da solidariedade em toda a sociedade brasileira, fortalecido com 
base na Lei n 9.608 de 18 de fevereiro de 1998.

A mudança da configuração filosófica de assistencialismo em di-
reito (afiançado pela lei), da atitude de confortar, pela intervenção 
através da utilização dos talentos, e o cuidado quanto à capacitação 
do voluntário resultaram em redirecionamento em função de um 
trabalho, que hoje representa a indignação da sociedade civil, frente 
ao agravamento da questão social (DOMENEGHETTI, 2004).

Domeneghetti (2004) explica que a atividade voluntária no Brasil 
teve início no século XVI, com instituições de assistência a pessoas 
carentes orientadas por fins filantrópicos e até a última década do 
século XX, este trabalho esteve ligado à benemerência das “damas 
da sociedade”. A partir da metade dos anos 70, com a instalação das 
ONG’s na América Latina, o trabalho voluntário começou a mu-
dar sua marca e a década de 90 marca o redirecionamento da ação 
voluntária. Finalizando o ciclo de mudanças, no trabalho voluntário, 
assistimos no fim do século XX, emergindo de forma definitiva no 
século XXI, uma revolução silenciosa, ocorrendo em nossas escolas, 
que recebeu a denominação de Voluntariado Educativo ou Volunta-
riado Jovem (DOMENEGHETTI, 2004).

taBeLa 31: coMparatiVa aB x cd 
- atitudes e VeícuLos

Atitudes com relação aos veículos TV, rádio 
e jornal
 Contra solidão

Grau de 
concordância

AB (%)

Grau de 
concordância

CD (%)

A televisão me faz sentir menos sozinho 44 58
O rádio é um grande companheiro para mim 38 70

Fonte de informação AB (%) CD (%)

As notícias de rádio me deixam muito bem 
informado sobre tudo que está acontecendo no 
Brasil e no mundo

43 84

Pessoas que não costumam ler jornal ou revista 
ficam desatualizadas muito depressa 34 54

Os noticiários de televisão evitam que a gente 
tenha que ler jornal 25 68

Eu só leio jornal porque sinto que eu preciso 
estar atualizado 21 42

Propaganda AB (%) CD (%)

A propaganda da TV, na maioria das vezes, 
trata a gente como idiotas 42 56

Eu em geral, tenho dificuldades em entender o 
que querem dizer as propagandas de TV 36 44

De maneira geral a propaganda é perigosa, pois 
vende mentiras 30 58

Eu nunca presto atenção aos outdoors nas ruas 22 59

Quando atores ou pessoas famosas aparecem 
anunciando um produto, eu me sinto mais 
seguro para comprá-lo

21 48

Fonte: Autoras



65

C
apítulo 2

Ainda segundo Domeneghetti (2004), o termo “profissionalização“ 
do trabalho voluntário, ainda que inadequado por ser este “não 
remunerado”, passou a ser usado a partir de 1994, para identificar 
uma nova forma de administração, que deixava de lado o “estilo 
caseiro” e passando a usar técnicas e instrumentos de gestão iguais 
aos utilizados pelo segundo setor (fins lucrativos).

A revisão da literatura por Smith (1994) mostra que até a década de 
70 os principais autores, entre eles, Bosserman e Gagan (1972), Smi-
th (1975), consideravam que, no nível individual, todas as atividades 
de lazer e voluntariado seriam voluntárias. Mais tarde Kaplan (1975) 
e Neulinger (1981), dois especialistas em lazer, observaram como o 
lazer pode servir a si mesmo ou aos outros ou a ambos. Assim, as 
fronteiras entre lazer e voluntariado seriam tênues e o estudo do 
voluntariado pode atrair um enfoque multidisciplinar (SMITH, 1994).

Para Domeneghetti (2004), o trabalho voluntário com suas práti-
cas sociais é função inerente à personalidade humana porque o ser 
humano só se torna humano na relação com o outro.

Bussell e Forbes (2002) consideram que é extremamente difícil defi-
nir o que significa voluntariado porque não há um padrão definido 
para sua prática, pois os elementos que participam de voluntariado 
não podem ser considerados um grupo homogêneo porque compre-
endem pessoas de várias idades, escolaridade, com uma gama enor-
me de experiências e habilidades. Há diferenças entre aqueles que 
trabalham em tempo integral ou tempo parcial. Para aqueles que 
trabalham em tempo integral, a atividade de voluntariado costuma 
ser um programa da própria empresa ou então utilização do tempo 
de lazer. Já para aqueles que não trabalham, o voluntariado pode ser 
uma alternativa de trabalho ou mesmo uma chance de desenvolver 
algumas habilidades. Pode ser também um ato único ou uma busca 
sistemática que possa tornar seus participantes tão entusiasmados a 
ponto de investirem nesta atividade como carreira, embora nestes 
casos possa haver um problema, que é a falta de recursos.

Vários estudos buscaram entender por que as pessoas fazem traba-
lhos voluntários e o que elas ganham com isto. Altruísmo costuma 
ser a principal razão e o desejo de ajudar ao próximo é o motivo 

mais freqüente. Apesar das razões altruístas para o engajamento 
em ações voluntárias serem listadas como as mais importantes, elas 
causam, entre os teóricos, grande controvérsia. Muitos deles insis-
tem que os voluntários recebem benefícios em troca de sua atuação. 
Smith (1981) destaca que não se pode dizer que os voluntários sejam 
desinteressados em ajudar aos outros. Mas sim que este motivo pro-
vavelmente não é tão dominante quanto parece quando o discurso 
dos voluntários sobre si mesmo é aceito integralmente, defendendo 
uma tendência social em favor de motivos altruístas para o volun-
tariado, a sociedade valorizaria o altruísmo e condenaria o uso de 
atividades deste tipo com objetivos egoístas, do tipo posicionamen-
to social, diversão e socialização (MASCARENHAS; ZAMBALDI, 2002).

Bussell e Forbes (2002) explicam que há motivos “mais egoístas”, 
tais como atingir objetivos sociais ou psicológicos. Entre estes, 
podem-se considerar algumas famílias que acreditam que o trabalho 
voluntário colabora para estreitar laços afetivos e familiares. Não se 
pode esquecer que entre os idosos, o desejo de se sentir útil é bastan-
te significativo. Mas as autoras concluem que a principal motivação 
parece estar principalmente ligada à importância de determinados 
valores. Por outro lado, do ponto de vista corporativo, o principal 
motivo parece estar ligado ao ganho de imagem.

principais resuLtados reLatiVos a VoLuntariado e terceira idade 
eM são pauLo. 
Inicialmente vale lembrar que para as amostras em estudo, a partici-
pação em voluntariado é baixa, atividade exercida mensalmente por 
apenas 4% dos entrevistados das classes AB e 6 % dos respondentes 
das classes CD.

A principal motivação entre aqueles que praticam diz respeito a ci-
dadania (77% classes AB e 33% CD, respectivamente), religiosa (21% 
AB comparados com 55% CD) e utilização do tempo livre propria-
mente dito (2% AB contra 12% CD).

taBeLa 32: MotiVação para 
traBaLho VoLuntário

Motivação para Trabalho Voluntário AB (%) CD (%)

Cidadania 77 33

Religiosa 21 55

Utilização do Tempo Livre 2 12
Fonte: Autoras
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A tabela abaixo discrimina os ganhos do trabalho voluntário. Os 
percentuais apresentados com relação aos ganhos podem ser dividi-
dos em sociais (fazer novos amigos, combate isolamento, combate 
depressão), psicológicos (combate depressão), individuais (melhora 
a auto-estima, traz reconhecimento e ajuda a buscar motivações), al-
truísmo (ajuda uma causa nobre, retribui o que recebeu na vida, traz 
ganhos não materiais). De maneira geral, para todos os tópicos do 
tema voluntariado, percebe-se menor envolvimento das classes CD. 

O trabalho de voluntariado, descrito na tabela 34, exercido pela 
amostra é predominantemente individual. Para as classes AB é classi-
ficado como trabalho sério (91%), mas amador (91%). No entanto, as 
classes CD classificam-no como Amadorismo (54%), Trabalho Espe-
cializado (25%), Conhecimento Especializado (10%) e Hobby (25%). 

caMpo de ação de VoLuntariado

A tabela 35 mostra as diferenças nos campos de ação de voluntaria-
do para a terceira idade das classes AB e CD. Os resultados podem 
ser analisados na ótica da motivação para voluntariado: cidadania, 
religião, meio ambiente, agremiações políticas e profissionais. 

taBeLa 33: ganhos do traBaLho 
VoLuntário cLasse aB x cd

Ganhos do trabalho voluntário (grau de concordância)
Sociais AB (%) CD (%)

Ajuda a fazer novos amigos 98 56
Combate isolamento 95 18

Psicológicos AB (%) CD (%)

Combate depressão 95 18

Individuais AB (%) CD (%)

Melhora auto-estima 97 33
Ajuda a buscar motivações 95 18
Ajuda no crescimento existencial 95 15
Ajuda na afirmação pessoal 95 13
Traz reconhecimento 95 22
Altruísmo AB (%) CD (%)

Ajuda uma causa nobre 96 33
Retribui o que recebeu na vida
Traz ganhos não materiais 96 24

Lazer AB (%) CD (%)

Melhora utilização do tempo livre 94 7
É divertido 81 7

Fonte: Autoras

taBeLa 34: forMa de traBaLho 
VoLuntário

Forma de trabalho voluntário AB (%) CD (%)

Individualmente 91 51

Instituição 6 18

ONG / Organização 4 15

Campanhas Pontuais 2 13

Outra - 9

Aplicabilidade do trabalho voluntário AB (%) CD (%)

Trabalho Sério 97 26

Trabalho Casual 2 45

Orientado para projeto 1 29

Classificação do trabalho voluntário AB (%) CD (%)

Amadorismo 91 54

Trabalho Especializado 6 25

Conhecimento Especializado 2 10

Hobby 1 25
Fonte: Autoras

taBeLa 35: caMpo de atuação do 
VoLuntariado

Cidadania AB (%) CD (%)

Ações comunitárias locais de apoio à pobreza, ao emprego, 
ao alojamento, à desigualdade racial 26 5

Serviços sociais para idosos, deficientes ou pessoas 
incapacitadas 15 32

Trabalho com/para jovens (por ex. : escoteiros, guias, 
clubes de jovens) 5 1

Motivação religiosa AB (%) CD (%)

Organizações religiosas ou ligadas à Igreja 19 40

Gestão ambiental AB (%) CD (%)

Meio Ambiente, ecologia, animais 9 5
Agremiações 5 1
Partidos ou grupos políticos 28 5
Associações profissionais/sindicatos 5 3
Desporto e recreio 2 1
Organizações dos direitos humanos, grupos femininos 4 17
Movimentos para a paz 2 16

Fonte: Autoras
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2.3 TURISMO: UMA OPÇÃO DE LAZER 

Para a Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), o turismo 
pode ser definido como: 

(...) uma indústria que processa recursos naturais, culturais, e 
humanos sem desgastá-los, de forma articulada e planejada, com 
a missão de atender os sonhos do turista e principalmente promo-
ver o desenvolvimento sustentável local (EMBRATUR, 2003).

A definição mundialmente aceita pela ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO 
TURISMO – OMT (1998) considera o turismo como o rol de atividades 
que as pessoas realizam durante suas viagens e estadias em locais 
distintos do seu habitual, por um período inferior a um ano, com a 
finalidade de empreender atividades de lazer, ou negócios ou ainda 
outros motivos. Mas a própria OMT reconhece que não há uma 
definição técnica absoluta dado seu caráter multidisciplinar, o qual 
acaba por envolver diversos setores econômicos, os quais dispõem 
de visões e pontos de vista distinto sobre o setor. 

A atividade turística hoje pode representar uma fuga do cotidiano 
estressante e a busca por novos cenários. Quase sempre o ato de se 
deslocar pode unir motivações de aventura, sonhos, descobrimentos 
de lugares exóticos, a fim de que a realização do ser humano seja 
baseada nas novas descobertas (CAVALCANTI, 2006). 

O mercado para idosos tem emergido como um dos mais importan-
tes, por causa de seu poder de compra para vários tipos de produtos 
e serviços. Nesse contexto, a indústria do turismo e do lazer tam-
bém tem buscado como target pessoas com 65 anos ou mais, porque 
muitas possuem uma parcela relativamente grande do dinheiro 
discricionário (PETERSON, 2007).

Campos (2003) observa que, de modo geral, as discussões em torno 
do turismo para terceira idade são focadas, principalmente, em ter-
mos do que este pode gerar de benefícios e vantagens para o merca-
do turístico: ocupação de equipamentos turísticos na baixa estação; 
expansão e melhoria da rede hoteleira; incentivo à diminuição de 

preços junto às empresas de turismo; qualificação de mão-de-obra 
local; valorização do patrimônio cultural e melhoria da infra-estru-
tura da comunidade receptora. 

Os dados relativos a turismo foram obtidos através da aplicação de 
várias perguntas: motivação para viagem, tipos de viagem, época de 
viagem, tipos de acompanhantes, número de viagens, destinos prefe-
ridos e também uma bateria de frases sobre atitudes quanto a turis-
mo. As perguntas referentes a turismo foram baseadas no referencial 
teórico, principalmente em Acevedo (1998), Araújo (2001), Garcia 
(2001), Beni (2002), Felice (2002).

principais resuLtados reLatiVos a turisMo 
Inicialmente vale enfatizar que indagados quanto a freqüência de 
viagens (no contexto de atividades de lazer) 14% dos respondentes 
das classes AB declarou viajar pelo menos uma vez por mês contra 
86% de entrevistados que viajam raramente ou nunca e quanto àque-
les das classes CD, 22% declarou viajar até pelo menos uma vez por 
mês contra 78% de entrevistados que nunca ou raramente o fazem.

A análise da tabela 36 revela que os principais motivos para viagem 
declarados pelas amostras AB e CD são sociais (rever parentes/ami-
gos, conhecer pessoas, fazer amigos). Motivos ligados a lazer pro-
priamente dito aparecem em segundo plano. 

Com relação ao número de viagens nos últimos 3 anos, a média 
ponderada encontradas para as classes foi 6, comparada com 4 para 
as classes CD.

Do ponto de vista de companhia na viagem, tanto para AB como 
CD, é inferior a 20% o percentual dos que viajam sozinhos. Os 
familiares (cônjuge, filhos, netos) ocupam a primeira posição tanto 
para as classes AB como CD. Vale ressaltar, no entanto, que as clas-
ses AB valorizam mais grupos de terceira idade em viagens. 

Analisando-se a duração das viagens, pode-se concluir que as classes 
AB realizam viagens com maior duração do que as classes CD, princi-
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palmente com duração semanal. As estações referidas pelos dois seg-
mentos são verão e primavera, com destino principalmente campo.

taBeLa 36: coMparatiVa cLasses 
aB x cd

Motivação para viagem AB (%) CD (%)

Rever parentes/ amigos 87 60
Diversão 83 21
Conhecer pessoas 47 6
Fazer amigos 46 23
Experimentar coisas novas/visitar lugares 31 6
Ir a festivais ou eventos especiais 12 1
Procurar enriquecimento espiritual 5 6
Engajar-se em atividades físicas 4 2
Visitar museus e lugares históricos 3 1
Saúde- tratamento médico 2 4
Número de viagens de lazer (últimos 3 anos) AB (%) CD (%)

Até 5 68 85
De 6 a 10 30 24
Mais de 11 2
Média ponderada 6 4
Companhia em viagens AB (%) CD (%)

Cônjuge 27 28
Filhos 27 27
Amigos 14 4
Netos 13 4
Grupos de 3º Idade 9 6
Viajo sozinho(a) 6 17
Outros parentes 4 7
Destino preferido AB (%) CD (%)

Campo 71 61
Praia 17 19
Exterior 7 2
Grandes centros 4 5
Época do ano preferida para viagens AB (%) CD (%)

Verão 53 61
Primavera 30 26
Outono 2 9
Inverno 13 11
Duração média das viagens AB (%) CD (%)

Até 3 dias 23 60
De 5 a 7 dias 59 16
De 8 a 14 dias 12 8
Mais de 15 dias 6 16
Duração média em dias 8 6

Fonte: Autoras

taBeLa 37: fontes de inforMação, 
utiLização de agência e Meio de 
transporte Mais utiLizado

Fontes de informação 
Relações sociais AB (%) CD (%)

Familiares/parentes 69 47
Amigos 22 31
Colegas de trabalho 1 1
Mídia

Jornais/Revistas 60 15
Internet 41 -
Rádio 37 1
TV 34 19
Agências de viagem/turismo 5 2

Utilização de agências AB (%) CD (%)

Sim 52 23
Não 48 77
Meio de transporte mais utilizado AB (%) CD (%)

Automóvel 83 14
Avião 15 4
Ônibus 3 82

Fonte: Autoras

Complementando a análise feita com relação a turismo, verifica-se 
que a principal fonte de informação tanto das classes AB como CD 
se refere às relações sociais (familiares, amigos e colegas de trabalho), 
ou seja, o boca-a-boca. Quanto à mídia como fonte de informação, 
para as classes AB destacam-se jornais e revistas, seguida pela inter-
net. Radio e TV tem participação equivalente para as classes AB. No 
entanto, observam-se diferenças significativas para as classes CD: 
mídia impressa (jornais e revistas) e TV constituem as fontes de 
informação mais importantes. Com respeito à utilização de agencias 
de viagem, mais da metade das classes AB as utilizam comparados 
com menos de um terço das classes CD. O meio de transporte pre-
ferido para as classes AB é automóvel e ônibus para as classes CD.

atitudes coM reLação a turisMo

As atitudes com relação a turismo foram analisadas segundo vários 
elementos (organização, insegurança, medo, indicação e sociabilida-
de). Este componentes foram obtidos a partir de análise fatorial (em 
apêndice). Na análise das atitudes com relação a turismo há vários 
pontos polêmicos, conforme a tabela abaixo, para os quais há dife-
renças significativas entre as classes AB e CD (destacando-se aquelas 
cujas diferenças entre os percentuais são iguais ou superiores a 20).



73

C
apítulo 2

taBeLa 38: atitudes coM reLação 
a turisMo 

Atitudes com relação a turismo
Organização AB (%) CD (%)

Turistas na terceira idade necessitam de locais 
com boas condições físicas (ex: escada rolante) 43 45

Turistas na terceira idade necessitam de viagens 
organizadas com roteiros pré-estabelecidos 40 53

Turistas na terceira idade precisam viajar com 
grupos homogêneos 40 39

Turistas na terceira idade precisam de cuidados 
especiais com alimentação 36 60

Turistas na terceira idade necessitam de viagens 
organizadas com acompanhamento 35 55

Turistas na terceira idade não têm compromissos 
de trabalho 31 53

Turistas na terceira idade escolhem livremente 
os períodos de viagem 29 55

Insegurança AB (%) CD (%)

Sinto-me inseguro em lugares onde não conheço 
ninguém 48 65

Tenho medo de acidentes em viagens 46 60
Tenho muito medo de ficar doente em viagens 37 46
Turistas na terceira idade necessitam de 
acompanhamento da família 28 27

Nunca visito lugares onde não conheço 
ninguém. 23 54

Nunca como comida feita por pessoas estranhas 22 33
Medo AB (%) CD (%)

Não confio em pessoas que não falam idioma 
que conheço 36 60

Jamais viajo sem a companhia de um familiar 33 37
Adoro experimentar novas comidas e bebidas 24 59
Não gosto de viajar para outros países 19 34
Indicações AB (%) CD (%)

Em questões de viagem só ouço a opinião dos 
meus familiares 34 37

Nunca viajo em excursão 33 41
Só viajo para lugares que meus amigos 
recomendam 11 38

Sociabilidade AB (%) CD (%)

Faço amizades facilmente, independentemente 
de cultura, raça, religião ou sexo da outra pessoa 42 66

Detesto estar em meio a aglomerações com 
desconhecidos. 28 51

Tenho uma turma de amigos unida que se 
encontra freqüentemente para viajar. 17 31

Fonte: Autoras

Complementando a análise foram encontrados os clusters:

1. Destemido (55% da amostra AB) 
2. Paparicado (24% da amostra AB)
3. Dependente (21% da amostra AB )
4. Medroso (22% da amostra CD) 
5. Apegado (56% da amostra CD) 
6. Remediado inseguro (21% da amostra CD)

Pontos polêmicos: turistas na terceira idade necessitam de viagens 
organizadas com acompanhamento; turistas na terceira idade não 
têm compromissos de trabalho; turistas na terceira idade escolhem 
livremente os períodos de viagem; adoro experimentar novas comi-
das e bebidas; só viajo para lugares que meus amigos recomendam; 
faço amizades facilmente, independentemente de cultura, raça, reli-
gião ou sexo da outra pessoa; detesto estar em meio a aglomerações 
com desconhecidos.

Pontos de concordância: turistas na terceira idade necessitam de 
locais com boas condições físicas (ex: escada rolante); turistas na ter-
ceira idade necessitam de acompanhamento da família; jamais viajo 
sem a companhia de um familiar; em questões de viagem só ouço a 
opinião dos meus familiares.
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 Cluster Sexo Idade Renda Estado civil Escolaridade

Mais 
homens 

mais jovens 
faixa 60-65 
anos

Renda até 
5 sm 

Casados
Maior 
percentual 
acima de 5 
filhos 

Ensino 
fundamental 

Distri-
buído 
entre 
homens e 
mulhe-res 

Maior 
percentual 
entre 66-70 

Renda 
mais alta 
entre AB 

Casados 
Até dois filhos 

Escolaridade 
mais alta 
superior 
completo e 
incom-pleto 

Mais 
mulheres

Mais idoso, 
maior 
percentual 
mais 71

Renda 
mais baixa 
entre AB

Viúvos e 
separados Escolaridade 

ensino médio 

Mais 
homens

Mais jovens 
faixa 60-65

Renda 
mais baixa 
até 2 sm.

Casados 
Percentual 
mais alto de 
mais de filhos

Escolaridade 
ensino médio

Mais 
mulheres Faixa 66-70 Renda de 

2 a 6 sm

Viúvos 
percentual 
mais elevado 
de 2 a 5 filhos

Fundamental e 
médio

Mais 
mulheres

Mais velhos 
mais de 71 
anos 

Renda 
mais alta 
entre os 
CD

Casados 
separados 
percentual 
mais alto de 
nenhum filho

Escolaridade 
fundamental

 Fonte: Autoras

taBeLa 39. caracterização dos 
cLusters
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Atitudes turismo

Até 5 viagens maior percentual viaja cônjuge e filhos 
Destino preferido praia verão; Maior percentual até 3 dias, automóvel 
Maior discordância para: Tenho medo de acidentes; Faço amizades facilmente, 
independentemente de cultura, raça, religião ou sexo da outra pessoa m viagens, Nunca 
como comida feita por pessoas estranhas; Tenho muito medo de ficar doente em viagens 
Turistas na terceira idade necessitam de locais com boas condições físicas(ex: escada 
rolante), Turistas na terceira idade necessitam de acompanhamento da família Turistas na 
terceira idade precisam viajar com grupos homogêneos

De 6 a 20 viagens 
Destino preferido campo; Viagens mais longas meio de transporte avião 
Maior concordância para: Turistas na terceira idade necessitam de viagens organizadas 
com acompanhamento de guias; Turistas na terceira idade necessitam de viagens 
organizadas com roteiros pré-estabelecidos; Turistas na terceira idade precisam viajar 
com grupos homogêneos; Turistas na terceira idade escolhem livremente os períodos de 
viagem; Turistas na terceira idade não têm compromissos de trabalho; Turistas na terceira 
idade necessitam de acompanhamento da família; Turistas na terceira idade necessitam 
de locais com boas condições físicas(ex: escada rolante) 

Mais de 6 viagens, destino preferido grandes centros e exterior, Viagens de 4 a 14 dias, 
meio de transporte: Automóvel e ônibus 
Maior concordância para: Jamais viajo sem a companhia de um familiar, Em questões 
de viagem só ouço a opinião dos meus familiares, Só viajo para lugares que meus amigos 
recomendam, Tenho muito medo de ficar doente em viagens, Não gosto de viajar para 
outros, Sinto-me inseguro em lugares onde não conheço ninguém 

Maior percentual que viajou apenas 1 vez nos últimos 3 anos, Viaja com cônjuge e filhos 
Preferem grandes centros; Maior percentual de viagens mais longas acima de 8 dias, 
grupo que mais usa agencias de viagem entre os CD, meio de transporte ônibus 
Maior concordância para: Nunca visito lugares onde não conheça ninguém; Tenho medo 
de acidentes em viagens, Detesto estar em meio a aglomerações com desconhecidos, 
Jamais viajo sem a companhia de um familiar

Número de viagens concentrado entre 2-4 nos últimos 3 anos, Maior percentual que 
viajam sozinhos ou excursão, destino preferido campo, viagens até 4 dias, ônibus
Maior concordância para Sempre que estou longe de minha família me sinto deprimido, 
Nunca visito lugares onde não conheça ninguém, Turistas na 3º idade necessitam de 
locais com boas condições de acesso (escada rolante, rampas etc.), Turistas na 3º idade 
precisam de cuidados especiais com alimentação

Maior numero de viagens nos últimos ano, Mais de 4 viagens viaja com cônjuges e 
filhos, Praia destino preferido de 4-10 dias, automóvel, 
Maior concordância para: Não gosto de viajar para outros países, Não confio em 
pessoas que não falam um idioma que conheço, Sinto-me inseguro em lugares onde não 
conheço, Só viajo para lugares que meus amigos recomendam, Detesto estar em meio a 
aglomerações com desconhecidos
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taBeLa 40: internet e uso de 
coMputador 

Lazer atividades –freqüência Até pelo menos 
1x p/mês AB (%)

Até pelo menos 
1x p/mês CD (%)

Navegar na internet 30 1

Utilizar seu próprio microcomputador 21 7
 Fonte: Autoras

2.4 TECNOLOGIA COMO OPÇÃO DE LAZER 

O tópico denominado tecnologia incluiu várias perguntas entre elas, 
posse de computador, uso da Internet, freqüência de uso do compu-
tador, principais usos da internet e atitudes com relação à tecnologia 
geral. Inicialmente vale lembrar que no contexto atividades de lazer, 
navegar na Internet e usar seu próprio computador já haviam sido 
avaliadas com relação à freqüência, obtendo-se os resultados a seguir:

Este tópico tem por objetivo analisar o uso de tecnologia como lazer, 
considerando-se posse de computador, uso da Internet, freqüência 
de uso do computador e atitudes com relação à tecnologia em geral 
pela terceira idade das classes AB e CD de São Paulo. 

A população mundial na internet já ultrapassa 1 bilhão de pesso-
as (COMSCORE WORLD METRIX, 2009), sendo que o Brasil ocupa a 
nona posição do ranking com 27,7 milhões de internautas ativos em 
dezembro de 2008. A China lidera com 179,7 milhões, seguida pelos 
Estados Unidos (163,3 milhões) e pelo Japão (60 milhões). 

Vale considerar também que o ano de 2008 se encerrou com 12 mi-
lhões computadores vendidos, sendo 8 milhões de computadores de 
mesa (desktops) e o resto notebooks. Com relação à TV por assina-
tura chega a 5,4 milhões de domicílios, enquanto a base de usuários 
de internet em alta velocidade cresceu 45% e a base total de assinan-
tes de TV paga cresceu 13% a.a. na comparação 2007-2008. Já os 
usuários de internet em alta velocidade somaram 1,9 milhão, número 
45% maior que o registrado no primeiro trimestre do ano passado. 
Houve crescimento entre os assinantes de baixo poder aquisitivo, 
causado principalmente por estratégias de prestadoras de serviço 
de telefonia, que ofereceram pacotes de telefonia fixa, mais internet 
banda larga e TV a cabo com preços atrativos (IBOPENETRATINGS, 
2008). No Brasil, quem acessa a internet passa mais 3 vezes tempo on 
line do que vendo televisão (DELOITTE, 2009). 

O percentual de domicílios cujos computadores acessam a Internet 
é de 20%. O Brasil é o segundo país em tempo médio de navega-
ção, pois apesar do número de internautas que acessaram a web a 
partir de casa tenha crescido, o tempo médio de navegação caiu e 
o Brasil foi superado pela França em 2009. Conforme a pesquisa, o 
internauta brasileiro navegou na web por 22 horas e 50 minutos em 
dezembro ante 23 horas e 47 minutos em novembro. A internet é 
o meio que mais cresce no Brasil, 22% em média de 2002 a 2008, 
segundo dados do Ibope Nielsen (2009).

A presença da terceira idade na Internet está aumentando e os inter-
nautas com idade entre 55 e 64 anos passaram, em média, oito horas 
a mais conectados na rede, em agosto de 2006, do que no mesmo 
mês em 2004, segundo o Ibope NetRatings (FILGUEIRAS, 2006).

Essa tendência de uso da Internet pelos mais velhos parece ser 
mundial, pois nos Estados Unidos, 90% dos idosos acessam regular-
mente a Internet. O fenômeno contraria a idéia de que há um fosso 
digital entre gerações. As causas desse aumento do interesse pela 
internet são variadas: manter maior contato com amigos e familia-
res, buscar informações, pagar contas ou conversar até as 3 horas da 
manhã, o que não seria possível se tivessem de se deslocar fisicamen-
te até esses lugares, por causa de limitações motoras e da necessidade 
de acompanhantes ou transporte específico (REVISTA ÉPOCA, 2006).

Esses dados configuram a importância do mercado de maneira 
geral e a produção científica encontrada ressalta que indivíduos da 
terceira idade podem ser de especial interesse, ao romperem ima-
gem estereotipada de que os idosos são avessos à tecnologia e novas 
mídias ao serem receptivos a ela. Na verdade, tanto o computador 
como a internet vem desempenhando importante papel na vida dos 
idosos e esta população pode ser potencialmente atrativa. 

Um dos trabalhos seminais foi o de Farias (2004) sobre o uso da 
internet por consumidores da terceira idade no Brasil, que mostrou 
a existência de um nicho de “ciberidosos” e outro de indivíduos 
desinteressados pela internet. 
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Segundo Farias (2004) já na década de 1980, havia pesquisa quanto 
à adoção de tecnologias por consumidores mais velhos nos Estados 
Unidos, encontrando suporte para afirmar que a idade relaciona-se 
diretamente à atitude dos indivíduos na adoção de novas tecnolo-
gias, e que esse processo pode ser caracterizado por cinco estágios: 
conhecimento da tecnologia, persuasão, decisão, implementação 
e confirmação, sendo os idosos o ultimo segmento a adotar novos 
produtos, serviços ou idéias inovadoras (FARIAS, 2004).

Com relação à internet mais especificamente, alguns estudos men-
cionam que dos diferentes grupos de consumidores que dedicam seu 
tempo para ficar on-line, os indivíduos da terceira idade são de espe-
cial interesse, a partir do momento que rompem a imagem estereo-
tipada ao serem extremamente receptivos a esta nova tecnologia. Na 
verdade, tanto o computador como a internet vem desempenhando 
um importante papel na vida dos “ciberidosos” (FARIAS, 2004).

No Brasil há produção relevante sobre tecnologia e terceira idade. 
Vários estudos usam como palavra-chave o tema velhice, velho, idos, 
terceira idade, às vezes indiferenciadamente. O Banco Digital de 
Teses e Dissertações disponibilizou 11 trabalhos sobre tecnologia e 
terceira idade (RINALDI, 2007; LIMA, 2007; MORAES, 2006; NUNES, 
2006; BARCELOS, 2006; ALMEIDA, 2006; FIGUEIRA FILHO, 2006; SAN-
TOS, V.L.A. 2005; TEIXEIRA, 2004; SANTOS, M, 1999; PINTO, 1997). 

Rinaldi (2007) verificou a influência do hipertexto na compreensão 
textual de pacientes com demência de Alzheimer leve e modera-
da, Moraes (2006) estudou a uso de tecnologia de enfermagem na 
relação cuidados/idoso Barcelos (2006) analisou terceira idade com 
relação à informática e software. Nunes (2006) trouxe contribui-
ções para o entendimento da inclusão digital no cotidiano de ido-
sos, como possibilidade para uma concepção multidimensional do 
envelhecimento. Para esta última, de um simples ato de escrever, o 
computador passou a oferecer novas possibilidades, que permitem 
ao idoso sentir o prazer e motivação no seu fazer; embora, ainda 
haja muito a estudar e aprender sobre o envelhecimento, é notório 
o empenho das pessoas idosas para se manterem em atividade, e o 
caminho que percorrem para acompanhar a evolução da sociedade 
que ainda as marginaliza. Torna-se necessário para elas, acompanhar 
os novos tempos, evitando a dependência e aumentando as possibili-
dades de subsistência e de inserção social. Teixeira (2004) em estudo 

qualitativo enfocou o idoso e o computador sob a ótica de obstáculos 
comunicacionais. Especificamente sobre internet foram encontrados 
Oliveira (2006), Machado (2007), Nico (2009) e Nunes (2006). 

Perez, Bacha e Vianna (2006) avaliaram atitudes dos usuários da 
terceira idade em relação à tecnologia da informação. Resultados da 
pesquisa conduzida pelos citados autores indicam que grande parte 
desses usuários faz uso intenso da Internet para fins educativos, para 
busca de informações, envio/ recebimento de e-mail e acesso a servi-
ços relativos a pesquisa de preços, classificados e leilões.

Azambuja Filho, Ladeira, Cabelleira e Costa (2006) segmentaram a 
terceira idade de Porto Alegre com relação a tecnologia, em três gru-
pos, enfatizando que o comportamento do consumidor da terceira 
idade é complexo, para entendê-lo seria necessário compreender o 
processo de envelhecimento que abrange variáveis cognitivas, bioló-
gicas e afetivas, dentre outras. 

A respeito do uso de computadores, Stuart-Hamilton (2002) enfatiza:

•	 Pessoas mais velhas podem ficar inibidas e não usar o compu-
tador por sentimentos de perda de controle, desumanização e 
ansiedade, embora isso não tenha relação com a capacidade real 
de usar computador.

•	 Estudos mostram que o grau em que as pessoas tem sucesso em 
seu treinamento inicial também desempenha um papel essencial 
na determinação do futuro uso do computador. 

•	 O custo pode ser um componente fundamental. Muitas pessoas 
mais velhas que desejariam participar são impedidas pelo preço. 
Outras podem concluir que não há muitas coisas de interesse 
para elas. 

Para Stuart-Hamilton (2002), pode haver limites demográficos no 
grau em que os adultos mais velhos usam a Internet. O meio traz 
benefícios especiais para muitas pessoas mais velhas. Por exemplo, 
há muita informação disponível; há oportunidades de entrar em 
grupos de discussões; não há o sentimento de estar “apressado” que 
poderia existir em uma discussão oral, e tudo isso sem precisar 
deixar a segurança e o conforto do próprio lar. O autor mencionado 
analisa que seria clichê falar das mudanças no estilo de vida das pes-
soas resultantes dos avanços tecnológicos e científicos dos últimos 
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cem anos. Mas há um impacto importante da tecnologia que é a 
automação das tarefas, que afeta a população mais idosa, no que se 
refere às mudanças nas práticas de trabalho. 

O tópico denominado tecnologia incluiu várias perguntas entre elas, 
posse de computador, uso da Internet, freqüência de uso do com-
putador e atitudes com relação à tecnologia em geral, obtendo-se os 
resultados a seguir.

Do ponto de vista de atividade de lazer, verificam-se diferenças 
significativas entre as classes AB e CD quanto a navegar na Internet 
(30% de AB comparados com 1% de CD) e utilização de computa-
dor próprio (21% de AB e 7% de CD, respectivamente). 

taBeLa 41: atiVidades de Lazer Lazer atividades AB (%) CD (%)

Navegar na Internet 30 1

Utilizar seu próprio microcomputador 21 7
Fonte: Autoras

Relativamente à posse de computador na residência, a tabela a 
seguir mostra as diferenças apresentadas na comparação entre as 
classes: 83% dos entrevistados das classes AB possuem computador, 
comparados com 12% das classes CD. 

taBeLa 42: posse do coMputador. Na sua casa tem computador? AB (%) CD (%)

Sim 83 12

Não 17 88
Fonte: Autoras

O acesso à Internet é significativamente superior entre as classes AB, 
pois segundo tabela a seguir 68% dos entrevistados destas classes 
têm Internet em casa, comparados com 9% das classes CD. 

taBeLa 43: acesso à internetNa sua casa tem Internet? (*) AB (%) CD (%)

Sim 68 9

Não 32 91
Fonte: Autoras

(*) Base: respondentes que têm computador em casa.

Na análise do tempo médio de navegação na Internet, também a 
classe AB tem destaque. Enquanto 72% dos entrevistados das classes 
CD não usam Internet, este percentual cai para 30% entre as classes 
AB. Mais da metade dos respondentes das classes AB (51%) navega 
até uma hora por dia.

A análise dos dados a seguir permite o cálculo de tempo médio de 
acesso à internet é de 3,4 horas para as classes AB e 1,5 horas para 
as classes CD. Esse número tende a crescer para o sexo masculino 
e para aqueles de escolaridade maior, embora 30% da amostra AB 
declaram nunca acessar a internet, comparados com mais de 70% 
das classes CD. 

taBeLa 44: teMpo Médio diário 
de naVegação na internet.

Tempo médio diário AB (%) CD (%)

Não usa Internet 30 72

Até 1 hora 51 14

De 1 a 5 horas 18 10

Mais de 5 horas 1 3
Fonte: Autoras
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As assertivas para avaliação das atitudes foram avaliadas segundo 
escala Likert de concordância, na qual os entrevistados escolhiam 
uma dentre as posições: concordo totalmente, concordo em parte, 
indiferente, discordo em parte e discordo totalmente. Conforme 
a tabela 6 a seguir, há diferenças significativas entre as atitudes dos 
indivíduos das classes AB e CD. 

Os idosos das classes populares apresentaram percentuais mais 
elevados, tanto com relação às atitudes negativas quanto no que se 
refere ao posicionamento diante das inovações tecnológicas em geral 
e dificuldades/medos relacionados com os computadores. 

Na comparação entre idosos das classes AB e CD, de maneira geral, 
percebem-se maiores dificuldades com os avanços da tecnologia 
entre as classes mais baixas. 

taBeLa 45: atitudes dos idosos. Assertivas AB (%) CD (%)

Em geral sinto dificuldades em lidar com a inovação 
tecnológica que há à volta da gente 36 56

Tenho muito medo de que os avanços da tecnologia 
passem a controlar minha vida 29 40

Quando um novo aparelho eletrônico é lançado espero 
algum tempo para poder comprá-lo mais barato 27 50

Os computadores vieram para ajudar a melhorar minha vida 25 39
Quando compro um aparelho eletrônico eu levo muito em 
consideração marcas que tenham boa assistência técnica 23 40

Computadores são perigosos porque podem provocar o 
desemprego 23 44

De uma maneira geral sou um dos primeiros a comprar 
novos aparelhos eletrônicos 17 25

Fonte: Autoras

cLuster reLatiVo a tecnoLogia 
Foram encontrados quatro clusters: 

1. Ciberidoso sensato (49% da amostra AB) 
2. Indiferente medrosa (51% da amostra AB) 
3. Interessada com restrições (36% da amostra CD) 
4. Ciberidoso arrojado (64% da amostra CD)

A caracterização dos clusters é apresentada na tabela a seguir. 

Concluindo, pode-se dizer que se verificam diferenças significativas 
entre as classes AB e CD quanto a navegar na Internet (30% de AB 
comparados com 1% de CD) e utilização de computador próprio 
(21% de AB e 7% de CD, respectivamente). 

Com respeito à posse de computador na residência, 83% dos entrevis-
tados das classes AB possuem computador, comparados com 12% das 
classes CD. O acesso à Internet é significativamente superior entre as 
classes AB, pois segundo tabela a seguir 68% dos entrevistados destas 
classes têm Internet em casa, comparados com 9% das classes CD. 

taBeLa 46: caracterização dos cLusters reLatiVos a tecnoLogia

Cluster Sexo Idade Renda Escolaridade Atitudes Tecnologia

mais 
homens

mais novos 
faixa etária 
entre 60-70

renda mais 
alta acima 
de 5 salários 
mínimos 

escolaridade 
concentrada em 
ensino médio

Maior freqüência diária e semanal do uso do 
próprio computador 
Maior freqüência diária de navegação na internet 
Menor média componente medo 
Maior média componentes cautela e ousadia 
apresentou o maior percentual referente a “Tenho 
muito medo de que os avanços da tecnologia 
passem a controlar minha vidab

mais 
mulheres 

mais idosas 
(maior 
percentual 
idade superior 
a 71 anos) 

Renda entre 
1 a 5 sm

escolaridade 
elevada maior 
percentual 
superior 
completo

Maior percentual para uso “raramente” de 
computador 
Maior percentual de “nunca navego na internet” 
Maior média componente medo 
Menor média componentes cautela e ousadia 
Maior percentual “Em geral sinto dificuldades em 
lidar com as inovações tecnológicas que há à volta 
da gente”

mais 
mulheres

idade entre 66 
e 75 anos, 

renda 
entre 4 e 
5 salários 
mínimos

escolaridade 
entre 
fundamental e 
média

Maior percentual não usa internet 
Menor média para medo
Maior média para cautela e ousadia 
Maior percentual para “De uma maneira geral, 
sou um dos primeiros a comprar novos aparelhos 
eletrônicos”

mais 
homens

idade entre 66 
a 75 anos

maior 
percentual 
de renda 
entre 1 3 
sm.

maior 
escolaridade 
entre os 
entrevistados 
CD

Maior tempo médio de utilização entre os 
entrevistados CD 
Maior média componente ousadia 
Menor média componente medo

Fonte: Autoras
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Na análise do tempo médio de navegação na Internet, também a 
classe AB tem destaque. Enquanto 72% dos entrevistados das classes 
CD não usam Internet, este percentual cai para 30% entre as classes 
AB. Mais da metade dos respondentes das classes AB (51%) navega 
até uma hora por dia: A análise dos dados a seguir permite o cálculo 
de tempo médio de acesso à internet é de 3,4 horas para as classes 
AB e 1,5 horas para as classes CD. 

Há diferenças significativas entre as atitudes dos indivíduos das clas-
ses AB e CD. Os idosos das classes populares apresentaram percen-
tuais mais elevados, tanto com relação às atitudes negativas quanto 
no que se refere ao posicionamento diante das inovações tecnológi-
cas em geral e dificuldades/medos relacionados com os computado-
res. Na comparação entre idosos das classes AB e CD percebem-se, 
de maneira geral, maior dificuldades com os avanços da tecnologia 
entre as classes mais baixas. 

A análise fatorial mostrou que a atitude frente à tecnologia possui 
três fatores: a o medo sobre possíveis impactos que a tecnologia 
pode causar em suas vidas. Um segundo fator é a cautela, em expe-
rimentar uma coisa nova, mas sem empolgação, como demonstra a 
sensatez em esperar para comprar mais barato e considerar marcas e 
assistência técnica na hora da compra. O terceiro fator é a audácia, 
o interesse por novidades e o arrojo na compra. (ver apêndice) 

A análise de agrupamentos indica quatro grupos de idosos, sendo 
dois majoritariamente femininos: o primeiro é indiferente e medro-
sa com tecnologia, compõe-se de mulheres mais idosas e de classe 
AB, dentro do segmento estudado. O segundo grupo feminino é de 
classe CD, que se considera ousada e declara ser uma das primeiras 
a comprar produtos eletrônicos, no entanto não são usuárias de 
tecnologia, possivelmente compram e outras pessoas usam. Confor-
me a formação dos agrupamentos pode demonstrar, os dois agrupa-
mentos que demonstram menos interesse são femininos, ainda que 
um deles compre o que há de moderno e tecnológico, apesar de 
não usar internet.

Dois grupos são eminentemente mais masculinos e ambos foram 
denominados de “ciberidosos”, termo cunhado por Faria (2004) e 
que encontra eco neste estudo. O que diferencia dos dois grupos é a 
sensatez do grupo mais jovem que partilha altas médias em ousadia 
e cautela, enquanto o ciberidoso arrojado, representado majorita-
riamente por homens de classe CD, usuários de tecnologia e que 
gastam um bom tempo com elas, apresentando média bastante 
baixa com relação à cautela.
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onsiderações Finais

O envelhecimento da população tende a impactar o mercado 
possibilitando o desenvolvimento de oportunidades que atendam 
às necessidades da terceira idade, tornando o segmento da terceira 
idade extremamente atrativo como mercado potencial. O aumento 
segmento da terceira idade pode significar desafios para as empresas, 
por suas características especiais e pela própria heterogeneidade, 
conforme Moschis (2003) e Strehlau; Bacha; Lora (2006).

Os dados apresentados reforçam que o tratamento dado pelos 
marketeiros não corresponde à realidade, rejeitando-se a perspectiva 
homogênea no tratamento do idosos. 

Os idosos são heterogêneos com relação a hábitos, atitudes e perfil 
psicográfico. As conclusões apresentadas resultaram de anos de pes-
quisa, leitura de livros, artigo, além do desenvolvimento de um banco 
de dados relativo a terceira idade de São Paulo. Esse enfoque define 
segmentos receptivos a produtos e serviços e delineia alguns tipos 
de argumentos que seriam mais relevantes para atingir este público. 
A estratégia atitudinal de segmentação pode levar a identificação de 
tendências futuras quanto a comportamentos da terceira idade. 

Ao tratar a terceira idade como grupo homogêneo as empresas e 
profissionais podem estar deixando de lado oportunidades de ofe-
recer produtos e serviços que realmente correspondam aos desejos e 
necessidades deste público tão diversificado.

Acredita-se que o gerenciamento das variáveis envolvidas no estudo 
da terceira idade seja complexo. Assim este livro poderia ser um 
passo inicial no entendimento de alguns segmentos na perspectiva 
de marketing, demonstrando a necessidade de diferenciação desses 
segmentos de modo a facilitar a comunicação com os idosos para 
atingimento de objetivos estratégicos, além de permitir a oferta de 
produtos e serviços mais adequados a este público.

Em síntese pode-se mostrar através dos clusters formados, que são 
poucos os clusters homogêneos, indicando que não é possível con-
siderar que a denominação idoso se refere a um grupo homogêneo, 
sendo necessário cuidado com essa denominação genérica.
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MetodoLogia da pesQuisa

O presente estudo busca analisar o panorama do lazer da tercei-
ra idade em São Paulo. Foi baseado em pesquisa exploratório-
-descritiva do tipo survey, junto a duas amostras constituída por 
700 indivíduos das classes AB e CD. Do ponto de vista de classe 
sócio-econômica, a amostra foi selecionada segundo o critério Brasil 
(CCEB, válido até 2008), desenvolvido pela ABEP, como instru-
mento utilizado pelo mercado para segmentar a população segundo 
seu poder de compra. O Critério Brasil tem alto poder de discrimi-
nação e simplicidade operacional e classifica a população nas classes 
A, B, C, D e E segundo a pontuação obtida pela posse de determi-
nados bens e o grau de instrução do chefe de família. A partir disto, 
estabelece uma correlação com o poder de compra do domicílio. De 
acordo com o critério Brasil a ponderação é a seguinte:

taBeLa 1: cortes do 
critério BrasiL

Classe Pontos Total Brasil (%)

A1 30-34 1

A2 25-29 5

B1 21-24 9

B2 17-20 14

C 11-16 36

D 6-10 31

E 0-5 4
Fonte: Anep, 2008 

a aMostra

O tamanho da amostra foi escolhido de modo arbitrário, tomando 
por base apenas o número mínimo necessário para realização da 
análise multivariada, que é 150 casos (MALHOTRA, 2001).

Na composição da amostra, embora por conveniência, foram leva-
dos em conta que no Brasil, em média, as mulheres vivem oito anos 
a mais que os homens. A diferença de expectativa de vida entre os 
sexos mostra que: em 1991, as mulheres correspondiam a 54% da po-
pulação de idosos; em 2000, passaram para 55,1%. Portanto, em 2000, 
para cada 100 mulheres idosas havia 81,6 homens idosos (IBGE, 2005).

Segundo o IBGE, a proporção entre a população masculina e fe-
minina vem diminuindo paulatinamente no Brasil. Em 1980, havia 
98,7 homens para cada cem mulheres, proporção que caiu para 97% 
em 2000 e será de 95% em 2050 (IBGE, 2005).

Em números absolutos, o número de mulheres que era de 2,5 mi-
lhões em 2000, poderá chegará a seis milhões em 2050. A diferença 
entre a esperança de vida de homens e de mulheres atingiu 7,6 anos 
em 2000 – sendo a masculina de 66,7 anos e a feminina de 74,2 
anos (IBGE, 2005).

Em 2001, a participação das mulheres na população de pessoas de 
60 anos ou mais de idade foi de 55,8%. De 1996 para 2001, o contin-
gente de 60 anos ou mais de idade na população masculina passou 
de 7,9% para 8,2% e na feminina de 9,3% para 9,8% (IBGE, 2005).

Medeiros e Castro (2004) elaboraram uma caracterização da situação 
do idoso na Região Metropolitana de São Paulo, com a finalidade de 
propiciar subsídios à formulação de propostas para proteção à velhice. 
Os autores utilizaram como base empírica os dados do Censo Demo-
gráfico do IBGE, 2000, como uma fotografia da velhice, completada 
com um esboço do perfil socioeconômico da sua população idosa.

Segundo o censo de 2000, a Região Metropolitana de São Pau-
lo tinha 1.446.662 pessoas com 60 anos ou mais, das quais 67 % 
estavam na capital. A distribuição do percentual dessa população 
pelos municípios da Região Metropolitana de São Paulo e pelos 
distritos do município de São Paulo mostra que os distritos centrais 
da capital (do Jardim Paulista, Lapa, Mooca, Consolação, Pinheiros) 
são os que apresentam o maior contingente de idosos: 15 a 21% de 
suas populações são constituídas por pessoas que têm 60 anos ou 
mais. Muitos dos distritos periféricos do município de São Paulo 
– Anhanguera, Cidade Tiradentes, Grajaú, entre outros – e alguns 
municípios da Região Metropolitana de São Paulo – Itaquaquece-
tuba, Francisco Morato, Jandira etc. – possuem menos de 5% de 
idosos em suas populações. Assim, a concentração de idosos se dá 
nas regiões mais ricas, enquanto que na mais pobres eles se tornam 
menos freqüentes (MEDEIROS; CASTRO, 2004).
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Em 1980, a população idosa representava 5,76% da população total. 
Em 1991, esse percentual aumentou para 6,78%. Já em 2000, 8,09% 
da população da Região Metropolitana de São Paulo era constituída 
por idosos. Isso significa que nesse período a população de idosos 
teve um aumento de 357.960 pessoas, correspondendo a um incre-
mento de quase 2,5%. Fica evidente que a população com 60 anos 
e mais cresceu de maneira mais acentuada do que a população total. 
Entre 1980 e 1991, a taxa média de crescimento da população foi de 
2,3%, ao ano, enquanto que a mesma taxa para idosos foi de 3,8%. 
Na década de 90 a população da Região Metropolitana de São Paulo 
cresceu numa média de 1,2% ao ano e os idosos cresceram 3,2%. Isto 
é, os velhos tiveram um aumento de 2,7 vezes mais que o da popu-
lação geral. Esses aumentos refletem, por um lado, o crescimento 
vegetativo da população e, por outro, a diminuição da taxa de nata-
lidade e o aumento da esperança de vida (MEDEIROS; CASTRO, 2004).

Segundo Medeiros e Castro (2004), outro ponto a ser destacado é 
a maior concentração de mulheres, que de homens idosos: a faixa 
etária de 60 anos ou mias anos de idade é composta por 4,72% das 
mulheres com mais e 3,37% dos homens. Nesse sentido, para cada 
100 homens com mais de 60 anos, existem 140 mulheres idosas. 
Essa diferença mostra não apenas que as mulheres têm maior longe-
vidade, mas que essa longevidade é substancialmente mais elevada 
que a dos homens (MEDEIROS; CASTRO, 2004).

Vale observar, que segundo índice desenvolvido pela Fundação 
Seade e pela Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento 
Social (Futuridade), São Paulo (capital) é a 24ª melhor cidade para 
o idoso, quando consideradas cidades com mais de 200 mil habitan-
tes e a 503ª no total geral. Esse índice mediu condições de vida dos 
4,3 milhões de pessoas com mais de 60 anos nos 645 municípios do 
Estado de São Paulo, tendo verificado que 14% vivem em cidades 
inadequadas, com baixo nível de desenvolvimento e bem-estar e 
apenas 7% moram em cidades classificadas como de alta qualidade 
de vida (O ESTADO DE S.PAULO,2009). 

Para as classes AB: 700 (setecentas) entrevistas/casos foram sele-
cionadas a partir de busca sistemática, através do método Central 
Location. Foram selecionados os seguintes endereços na cidade 
de São Paulo, onde os entrevistadores da Visio abordaram pessoas 

com 60 anos ou mais, com quotas de Classes Sociais:Região da 
Avenida Paulista, incluindo todas as 4 primeiras ruas paralelas de 
ambos os lados da avenida, os Jardins e o Bairro Paraíso;Parque 
Ibirapuera;Bairros Itaim Bibi, Tatuapé;Shoppings Tatuapé, Pau-
lista e Aricanduva (mediante autorização prévia); SESCs da 
Grande São Paulo, com exceção da Mooca (mediante autorização 
prévia);Proximidades de pontos de táxi no centro de São Pauloe 200 
(duzentas) entrevistas/casos foram selecionadas através de Amostra-
gem por Conglomerados. Foram selecionadas a partir de critério de 
sorteio aleatório por conglomerados em dois estágios: inicialmente 
foram sorteados os setores censitários correspondentes dentro de 
bairros pré-selecionados na cidade de São Paulo; em seguida, os 
domicílios residenciais a serem entrevistados dentro de cada setor. 
Critérios de substituição aleatória amostral foram aplicados. A esco-
lha dos bairros levou em conta o perfil da amostra estudada, pessoas 
com 60 anos ou mais das Classes Sociais AB. Os seguintes bairros 
foram selecionados: Jardins, Vila Mariana, Moema, Tatuapé, Paraíso, 
Pinheiros e Vila Madalena. 

Para as classes CD a pesquisa survey foi realizada em pontos de 
grande afluxo de pedestres, nos bairros paulistanos: Penha, Cangaí-
ba, Arthur Alvin, Itaquera, Guaianazes, São Mateus, Mooca; Ipiran-
ga, Sacomã, Jabaquara e Vila Maria, pois tais bairros são considera-
dos típicos de classes C e D.. As respostas aos questionários foram 
digitadas em máscaras de software de pesquisa SPSS.

o instruMento de coLeta de dados

Entrevistas pessoais foram conduzidas com base em formulário 
estruturado (questionários), por pesquisadores da empresa Visio 
Pesquisa e Consultoria Ltda. Os questionários continham perguntas 
fechadas e assertivas para avaliação, distribuídas em grandes blocos 
referentes a hábitos e atitudes relativos lazer da terceira idade. 

Os respondentes foram submetidos aos filtros: idade maior do que 
sessenta anos; residência no Município de São Paulo; e classe sócio-

-econômica AB e CD (de acordo com critério Brasil). 

As sessões seguintes apresentam a análise correspondente ao perfil da 
amostra, bem como os resultados advindos da aplicação das técnicas 
de análise multivariada descritas. 
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taBeLa 2: coMparatiVa 
perfiL aMostra 

soBre a anáLise de resuLtados

Antecedeu a aplicação das referidas técnicas, a criteriosa análise dos 
dados obtidos por meio dos instrumentos de coleta de dados. No 
caso específico desse estudo foi necessário descartar cerca de 10% do 
total de entrevistas, em virtude de erros e omissões relacionados à 
questão chave da pesquisa; as análises, portanto, foram feitas com 
base nos dados gerados por 700 entrevistas realizadas com idosos 
das classes AB e 700 entrevistas com idosos das classes CD.

perfiL da aMostra 

Perfil amostra Sexo AB (%) CD (%)

Masculino 63 43
Feminino 37 57
Total 100 100
Perfil da amostra faixa etária AB (%) CD (%)

60 a 65 anos 45 42
66 a 70 anos 35 26
71 a 75 anos 14 17
76 anos ou mais 6 15
Total 100 100
Perfil da amostra por grau de instrução AB (%) CD (%)

Fundamental 31 62
Médio incompleto 33 26
Médio completo 14 5
Superior incompleto 14 6
Superior Completo  8 1
Total 100 100
Perfil da amostra por renda familiar mensal AB (%) CD (%)

Até 1 Salário Mínimo 4 37
De 2 a 5 Salários Mínimos 60 60
Mais 6 a 10 Salários Mínimos 35  3
Acima de 10 Salários Mínimos 1 -
Participação em Grupo de terceira idade AB % CD %

Sim 31 28
Não 69 72
Participação em Programa de viagem terceira idade AB % CD %

Sim 36 19
Não 64 81

técnicas usadas para anáLise 
Os dados obtidos foram analisados a partir do cálculo das medidas 
usuais de posição e dispersão, e da aplicação de técnicas da esta-
tística multivariada, que possibilitam analisar conjuntos de dados 
que envolvem duas ou mais variáveis (quantitativas). Dentre estas 
técnicas foram selecionadas: análise fatorial e análise de agrupamen-
tos (cluster analysis).

Convém destacar que a análise fatorial objetiva encontrar um con-
junto de fatores latentes em um conjunto maior de variáveis, e que 
possa resumir, com mínima perda, a informação existente; possibilita 
também, a seleção de variáveis que representem o conjunto original. 
Para facilidade de interpretação costuma-se promover a rotação das 
cargas fatoriais, com base no método Varimax (HAIR Jr. et al, 2006).

Freqüência em locais de convivência (até pelo menos 
1 vez por mês) AB % CD %

Fazer parte de uma igreja ou culto religioso 61 48
Sindicato 29 10
Associação ou clube de funcionários da empresa em que 
o (as) Sr(a) trabalha ou trabalhava 23 9

Sociedade ou associações culturais 19 9
Sociedade amigos de bairro 15 15
Partido político 12 8
Associação de Pais e Mestres 10 14
Clube ou associação desportiva 9 13
Gasto médio AB % CD %

Até R$30,00 43
Entre R$31,00 e R$50,00 34
Entre R$51,00 e R$70,00 13
Entre R$71,00 e R$100,00 4
Acima de R$101,00 6
Média ponderada R$43,70
Gasto médio AB % CD %

Até R$100,00 13
Entre R$101,00 e R$300,00 48
Entre R$301,00 e R$500,00 24
Entre R$501,00 e R$1.000,00 13
Acima de R$1.001,00 1
Media ponderada R$332,50 
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A análise de agrupamentos visa à identificação de grupos, no âmbito 
de uma amostra selecionada, em função da similaridade existente 
entre os elementos que a compõem, não sendo necessário, portanto, 
agrupar previamente os elementos quando se usa essa técnica. O em-
prego da análise de agrupamentos tem sido registrado em várias áreas 
do conhecimento (antropologia, biologia,...) e, principalmente, em 
marketing, tendo-se em vista a necessidade de se reconhecer segmen-
tos na população para a formulação e implementação de estratégias 
mercadológicas que melhor possam atingi-los (HAIR JR. et al, 2006).

Conforme Malhotra (2001), a análise de cluster é uma técnica do 
tipo de interdependência. As etapas para a aplicação da análise de 
cluster seguiram a literatura sobre o tema (MALHOTRA, 2001; HAIR 
JR, 2006). A análise de agrupamento tem por finalidade reunir, 
considerando-se as variáveis estudadas, os indivíduos componentes 
da amostra em vários grupos de tal forma que exista homogeneida-
de dentro do grupo e heterogeneidade fora dos grupos. Dentre os 
métodos de agrupamentos mais utilizados estão os hierárquicos e os 
de otimização. Na primeira etapa utilizou-se o método hierárquico, 
no qual os entrevistados foram agrupados por um processo que se 
repete em vários níveis até que seja estabelecido o dendograma.

As principais variáveis de segmentação são: geográficas (diferen-
te países, estados, regiões, etc.), demográficas (idade, sexo, renda, 
escolaridade, etc.) comportamentais (conhecimento ou atitude) e 
psicográficas (estilo de vida ou personalidade), que podem ser usa-
das isoladamente ou em combinação. 

Para se entender o consumidor, é necessário a compreensão do nível 
de diferenças ou heterogeneidade dos segmentos. Uma das mais tra-
dicionais abordagens usa a pesquisa de marketing para identificar seg-
mentos a priori. Na segmentação a priori o banco de dados é dividido 
em grupos para as análises comparando esses grupos, por exemplo: 
masculino x feminino, pública x privada, empresa pequena x média x 
grande, light x medium x heavy user. Os grupos são definidos a priori 
porque a heterogeneidade é observável, é quase que óbvia a separação 
desses grupos. Na segmentação a posteriori (a heterogeneidade não 
é observável diretamente), utiliza-se alguma técnica estatística para 
separar o banco de dados em grupos (cluster), por exemplo, a análise 
de conglomerados (cluster analysis). Uma tendência mais recente na 

modelagem estrutural é determinar os segmentos na classe latente, 
através de distribuição finita modificada (HAHN et al, 2002).

Os resultados para segmentação de hábitos e atitudes com relação às 
classes AB e CD (segmentação a priori) levaram em conta variáveis 
referentes a autoconceito, saúde, alimentação, lazer, turismo, finan-
ças, tecnologia e atitudes (segmentação a posteriori). A escolha das 
variáveis se baseou em considerações teóricas, buscando suprir uma 
lacuna verificada a partir da revisão da literatura, a ausência de tra-
balhos voltados para tecnologia e terceira idade que haviam apresen-
tado na análise descritiva diferenças significativas estatisticamente. 

Com relação à segmentação, Moschis, Lee, Mathur (1997) explicam 
que é uma estratégia bastante usada em marketing, envolvendo 
subdivisão de um mercado em pequenos grupos relativamente 
parecidos em comparação ao mesmo grupo ou segmento e, mas 
possuam grande diferença em relação a outros grupos. Os autores 
acima alertam quanto a tratar o mercado da terceira idade como 
um mercado único, assumindo que é homogêneo. Também seria 
necessário considerar a complexidade desse mercado, pois algumas 
premissas válidas para outros segmentos podem não ser adequadas a 
ele, não esquecendo que o mercado da terceira idade está constante-
mente mudando, ou seja, informações sobre o comportamento dos 
idosos podem rapidamente se tornar obsoletas.

O dendograma da análise de cluster mostrou aglomerações bastante 
distantes para a escolha da medida de distância dos conglomerados. 
As delimitações foram estabelecidas por exame visual em que se 
avaliam os pontos de alta mudança de nível. Neste ponto, também 
pesou a intuição dos pesquisadores, na definição do número de 
conglomerados (MALHOTRA, 2001). 

Os clusters foram encontrados com utilização cluster k-means não 
hierárquico com uso do software SPSS 15.0. Foram aplicados os testes:

•	 teste-t é usado para comparar as médias de uma variável em dois 
grupos (clusters);

•	 ANOVA é usada para comparar as médias de uma variável em 
mais de dois grupos (clusters), e 

•	 qui-quadrado é usado em várias situações, no seu caso, para veri-
ficar se há associação entre variáveis categóricas 
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detaLhaMento dos procediMentos na anáLise fatoriaL e 
congLoMerados: cLusters (autoconceito) 
As questões apresentadas para os respondentes em relação ao ques-
tionário foram classificadas em quatro grandes grupos, através de 
análise fatorial. Os resultados evidenciaram quatro fatores signi-
ficativos, referentes aos valores de eigenvalues maiores do que 1, 
representativos de 60% da variância do conjunto de dados originais, 
identificados na tabela de cargas fatoriais da matriz rodada. A di-
mensionalidade das escalas foi analisada por meio de análise fatorial, 
usando o método decomponentes principais e retido o fator com 
autovalor maior ou igual a um. Não se descartou nenhuma variável 
uma vez que todas apresentaram comunalidades superiores a 0,5 
(STUART-HAMILTON, 2002; BURNS et al, 2004 ).

Para as classes AB, o ajuste dos dados às premissas da análise fatorial 
dada por um valor de Measure of Sampling Adequacy (MSA), por 
meio do teste KMO foi de 0,877 indicando que os dados apresenta-
ram boa adequação para a análise fatorial (HAIR et al, 2006). 

Verifica-se pela análise das tabelas que o componente denominado 
“época da experiência”, relacionado a tempo de sabedoria, população 
grisalha, transformação corporal, cidadão Sênior, época da matu-
ridade, idade do lazer e velhice ativa possui uma estreita relação ao 
que o referencial teórico explica como autoconceito real (a como as 
pessoas percebem a si próprias) concomitantemente a autoconceito 
ideal (como a pessoa gostaria de ser percebida). 

O componente “época de renovar vivências” pode ser relacionado ao 
“eu situacional” (eu em uma situação específica) juntamente com o 
“eu social” (maneira como a pessoa acha que os outros a vêem). 

O componente “época improdutiva” pode estar ligado à autoconsci-
ência, que segundo o referencial trata dos momentos que as pessoas 
parecem conscientes de si, de sua incapacidade, inutilidade e se 
sentem abandonadas ou isoladas. 

taBeLa 3: coMparatiVo 
coMponentes anaLise fatoriaL

Classe AB Classe CD

Época da experiência Época de viver vida ativa

População grisalha ,788 Época da maturidade ,828

Tempo de sabedoria ,782 Melhor idade ,794

Transformação corporal ,780 Transformação corporal ,770

Cidadão Sênior ,734 Integração ,753

Época da maturidade ,651 Idade do lazer ,701

Idade do lazer ,585 Idade dos sentimentos ,679

Tempo de sabedoria ,653

Nova juventude ,583

Velhice ativa ,562

Época de renovar experiências Época improdutiva2

Tempo de resignação ,894 Inutilidade ,894

Integração ,848 Abandono ,838

Nova juventude ,738 Incapacidade ,829
Idade dos sentimentos ,628 Isolamento ,661
Velhice ativa ,564

Melhor idade ,564

Época improdutiva Época de descanso

Incapacidade ,782 Tempo de descanso ,804

Inutilidade ,776 Tempo de aposentadoria ,745
Isolamento ,727 Cidadão Sênior ,447
Abandono ,726

Época de descanso Época de acomodação

Tempo de descanso ,859 População grisalha ,809

Tempo de aposentadoria ,721 Tempo de resignação ,548
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O componente “época de descanso” e “ociosidade” podem estar 
ligados ao autoconceito social e refere-se a como a pessoa apresenta 
o “seu eu” para os outros, tendo já cumprido seu papel e gozando 
de merecido descanso ou ao “eu possível”, como aquilo que a pessoa 
gostaria de tornar-se. 
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Para as classes CD, foram identificados 4 componentes (fatores): 
Época de viver vida ativa, Época improdutiva, Época de descanso e 
ociosidade, Época de acomodação. O ajuste dos dados às premissas 
da análise fatorial dada por um valor de Measure of Sampling Ade-
quacy (MSA), por meio do teste KMO foi de 0,842 indicando que os 
dados apresentaram boa adequação para a análise fatorial (HAIR Jr. et 
al, 2006) e os quatro componentes explicaram 60% da variância total. 

O primeiro componente foi denominado “Viver vida ativa” envol-
vendo assertivas que podem ser associadas às dimensões referentes a 
atitudes, sentimentos e conhecimento a respeito de suas próprias ha-
bilidades, aparência e aceitabilidade social (Carvalho, 2006), todas 
com valência positiva. Envolve o reconhecimento de mudanças no 
corpo, mas também a possibilidade de viver ativamente, lazer, reco-
nhecendo ser um tempo de sabedoria e de sentimentos, o que vai de 
encontro ao encontrado por Rolim (2005); Villa Sanches; Escribano 
(1999) e Santana (2003) que apontam o autoconceito de pessoas aci-
ma dos 60 anos apresenta indícios de um processo de interiorização. 

O segundo componente surgido agrupa as assertivas mais depressi-
vas, onde se expressa sentimentos como inutilidade, abandono, in-
capacidade e isolamento, possivelmente ligado à maior autoconsci-
ência de suas limitações e de seus resultados em sua vida. Este fator 
também aparece no estudo com a terceira idade de classes A e B. 

Já o terceiro componente envolve a idéia de descanso ou ociosi-
dade, não há indícios de vida ativa e podem estar ligados à idéia 
de autoconceito em sua dimensão social, referindo-se ao Eu que 
apresentam para os demais. 

O quarto é último componente aponta o forte indício de aparência 
física e de uma aceitação passiva, possivelmente das modificações 
em sua aparência, revelando uma das categorias levantadas do Spi-
nola (1995) que se refere à referências materiais do autoconceito, em 
que a percepção sobre o próprio corpo é um atributo importante

detaLhaMento dos procediMentos para anáLise fatoriaL e 
cLuster referentes a Lazer

Completando a análise descritiva quanto a atividades de lazer, 
efetuou-se a análise fatorial com base nas atividades de lazer reali-
zadas que apresentavam percentuais de menções iguais ou maiores 
do que 30%. Foi utilizada rotação Varimax e o KMO obtido foi de 
0,743, revelando a adequação da técnica aos dados. Componente 
Audio-visual Alfa de Cronbach (0,733): Ouvir música (0, 765), 
Ouvir rádio(0,763), Assistir TV (0,709), Assistir vídeos e/ou DVD 
(0,585); componente Leitura Alfa de Cronbach (0,814): Ler revistas 
(0,856), Ler jornais (0,785), Ler livros (0, 782); componente Cuida-
dos consigo, com casa, com lar Alfa de Cronbach (0,627): Usar/es-
colher/comprar cosméticos e perfumaria (0,786), Cozinhar, preparar 
pratos/culinária (0,703), Usar/escolher/comprar roupas/vestuário 
(0,634), Fazer compras (0,514); componente social l Alfa de Cronba-
ch (0,517): Visitar amigos e parentes (0,681), Fazer relaxamento (0, 
670), Conversar/bater papo (0,538), componente Religioso Alfa de 
Cronbach (0,626); Freqüentar igrejas (0,833), Orar (0,668). 

Através da aplicação das análises fatorial e agrupamentos, foi pos-
sível identificar 5 grupos mostrando que são grupos heterogêneos 
no que diz respeito às atividades de lazer, que era um dos objetivos 
deste estudo. Os componentees obtidos a partir da análise fatorial 
foram analisados em conjunto com variáveis demográficas dos gru-
pos estudados como, renda, classificação socioeconômica, faixa etá-
ria e sexo, e foram obtidos cinco agrupamentos, que podem indicar 
segmentos diferentes dentro da amostra entrevistada com relação às 
atividades de lazer. 

Em seguida foi realizada a análise de agrupamentos (cluster) para 
a amostra como um todo, tendo sido identificados cinco grupos 
(clusters). Os componentes de lazer obtidos através de fatorial foram 
analisados em conjunto com variáveis demográficas dos grupos estu-
dados, como renda, classificação socioeconômica, faixa etária e sexo. 
Em seguida foi realizada a análise de agrupamentos (cluster) para 
a amostra como um todo, tendo sido identificados cinco grupos 
(clusters) de terceira idade com relação à atividades de lazer.
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Apêndice

taBeLa 4: Matriz rotacionada 
de atitudes

Medo Cautela Ousadia

Computadores são perigosos porque podem 
provocar o desemprego ,853

Tenho muito medo de que os avanços da 
tecnologia passem a controlar minha vida ,841

Quando compro um aparelho eletrônico eu levo 
muito em consideração marcas que tenham uma 
boa assistência técnica

,862

Os computadores vieram para ajudar a melhorar 
minha vida ,534

Quando um aparelho eletrônico é lançado espero 
algum tempo para poder comprá-lo mais barato ,516

De uma maneira geral, sou um dos primeiros a 
comprar novos aparelhos eletrônicos ,828

Em geral sinto dificuldades em lidar com as 
inovações tecnológicas que há à volta da gente ,615

detaLhaMento dos procediMentos para anaLise fatoriaL e 
cLuster referentes a tecnoLogia 
Aplicou-se a análise fatorial ao conjunto das assertivas apresentadas 
na tabela anterior, para todos os dados levantados (classes AB e CD). 
Foram encontrados, após rotação Varimax, 3 fatores que explicam 
67% da variabilidade dos dados. Note-se que foi pertinente realizar 
análise fatorial, pois se obteve KMO igual a 0,746 (HAIR JR. et al, 
2006). Convém destacar que a análise fatorial objetiva encontrar um 
conjunto de fatores latentes em um conjunto maior de variáveis, e 
que possa resumir, com mínima perda, a informação existente; pos-
sibilita também, a seleção de variáveis que representem o conjunto 
original. Para facilidade de interpretação costuma-se promover a 
rotação das cargas fatoriais, com base no método Varimax (HAIR Jr. 
et al, 2006). Merecem destaque os fatores encontrados: medo, cau-
tela e ousadia. Tais resultados são consonantes com o pensamento 
dos autores pesquisados sobre atitudes da terceira idade, em relação 
à tecnologia/computadores, principalmente Machado (2007), Iyer e 
Eastman (2006) e Eastman e Iyer (2004).




