
 
 

 

IDOSOS E CRIANÇAS: EXTREMOS!? 
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Resumo: O presente trabalho: Idosos e crianças: extremos!?, é um recorte da 

dissertação de mestrado intitulado” Um olhar sobre a infância e as brincadeiras a partir 

de relato de idosos da cidade de Mineiros. Esta pesquisa foi desenvolvida no período de 

2004 a 2007. O trabalho teve como objetivo conhecer e compreender as brincadeiras 

infantis na vida dos idosos de Mineiros nas décadas de 1910 a 1940. Propusemos 

investigar sobre qual o lugar das brincadeiras na infância dos idosos de Mineiros. A 

pesquisa teve como orientação teórica o materialismo-histórico-dialético e o método 

utilizado foi o qualitativo do tipo histórico. Como instrumentos consultamos documentos, 

leituras bibliográficas, depoimentos, relatos orais e entrevistas, como forma de obter 

informações e conhecimentos a respeito do objeto investigado. O universo da pesquisa 

abrangeu um número de 180 entrevistados, sendo 97 homens e 83 mulheres com idades 

que variavam entre 61 a 103 anos. Procuramos, por meio dos relatos e entrevistas dos 

idosos, fazer um levantamento das brincadeiras vivenciadas por eles durante a infância 

e que permanecem no universo infantil. Dentre as mais citadas encontramos as 

brincadeiras de roda, de curralzinho, de cavalinho de pau, de casinha e de laçar bezerro. 
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Ao reconstruirmos a infância através dos diálogos com idosos na cidade de 

Mineiros-GO, pudemos compreender como essa infância se constituiu enquanto 

categoria na sociedade. Os relatos evidenciaram que a infância nem sempre foi marcada 

pela alegria, mas que a dor, o preconceito e a desilusão caminharam lado a lado com 

muitos idosos durante sua infância, principalmente junto àqueles que não detinham o 

poder econômico. Apesar disso, a possibilidade de se ter alguém com quem compartilhar 

as lembranças da infância pareceu representar um momento especial para os idosos que 

entrevistamos. Percebemos isso durante nossa entrevista com o Sr. A (103) que, ao nos 

despedirmos, ressaltou: “Faz sempre assim, venha conversar comigo, gosto muito de 

conversar e tocar música” (Entrevista em: 30/11/2006). 

O Sr. A (103) expressa o impacto causado por um tempo que é comandado 

pelo capital, em que as transformações econômicas, sociais, científicas e culturais têm 

se refletido cada vez mais nas relações que o homem estabelece com o outro. É a 

mercantilização que torna as pessoas mais distantes porque precisam empregar o seu 

tempo na satisfação das necessidades reais e ou criadas pelo sistema capitalista, como 

afirma Marx (apud MANACORDA, 1991). 

A fala do Sr. A (103) denuncia ainda que a sociedade somente considera o 

homem enquanto é produtivo, depois é descartado como uma coisa ou objeto qualquer. 

Marx (1984) afirma que quando o mundo das coisas passa a ser mais valorizado, o 

homem perde o seu valor e torna-se um estranho até para si mesmo. 

Material e métodos ou Metodologia 

A pesquisa teve como orientação teórica o materialismo-histórico-dialético, e o método 

utilizado foi o qualitativo do tipo histórico. 

Na pesquisa que realizamos com os idosos de Mineiros, nascidos entre 1910 e 1940, 

foram levantadas questões com o intuito de verificar quais eram as brincadeiras que 

faziam parte da sua infância. Para compreendermos qual o papel que estas brincadeiras 

exerciam em suas vidas, não era possível voltarmos aos 180 entrevistados, por isso 

refizemos algumas entrevistas, perfazendo um total de 20 idosos entrevistados.  

Resultados e discussão 

Na sociedade capitalista, tudo se torna efêmero: a cultura, os costumes, os 

valores morais e éticos, e não há uma preocupação em preservar a memória. Os 
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guardiões da memória são entregues à casa de repouso e muitas vezes a família, em 

nome do bem-estar, passa a administrar sua aposentadoria como se fossem incapazes 

de gerenciar seus gastos. Nesta fase da vida, muitos idosos são obrigados a sair de suas 

casas para viver em ambientes estranhos a eles, não se perguntando nem se discutindo 

o que eles querem; seus conselhos e experiências já são considerados ultrapassados. 

Esta é uma sociedade maléfica para com a velhice. 

O velho sente-se um indivíduo diminuído, que luta para continuar sendo 

homem. O coeficiente de adversidade das coisas cresce: as escadas ficam mais duras 

de subir, as distâncias mais longas a percorrer, as ruas mais perigosas para atravessar, 

os pacotes mais pesados para carregar. O mundo fica eriçado de ameaças, de ciladas. 

Uma falha e uma pequena distração são severamente castigadas (BOSI, 1994: 79). 

Para o idoso, o mundo que antes parecia tão íntimo, agora se torna algo 

perigoso, distante, porque sua visão já não corresponde ao que era, a audição lhe parece 

diminuir, as pernas não possuem a agilidade de outrora, fica com medo de cair, sente 

dificuldade em andar e sentar. Para se locomover, ouvir e enxergar é necessário usar de 

artefatos: óculos, lupa, aparelho auditivo, bengala, andador. Sua autoestima fica 

comprometida diante de tantos empecilhos, por isso sentem-se incapazes.  

Ao pedirmos que os idosos pesquisados, residentes em um dos abrigos de 

Mineiros falassem sobre sua infância e das brincadeiras que praticavam quando criança, 

ouvimos respostas como: Quem sou eu para dar entrevista, já estou velho demais!” (Sr. 

M (78) entrevista em: 08/02/2007). 

 
Por que a recusa em falar sobre suas memórias? Suas falas nos indicam que 

eles não se sentem importantes, talvez porque a sociedade tacitamente vai utilizando 

mecanismos que evidenciam a recusa em estabelecer diálogo com eles, demonstrando 

intolerância e desrespeito por meio das próprias instituições e serviços sociais. 

Essa questão pode ser percebida em nosso diálogo com Sr. O (78). Ao 

perguntarmos sobre o que ele mais sentia falta, nos confidenciou:” De tudo, de conversá, 

dos fios, de carinho de muié (risos).  

Bosi (1994: 77) expõe que, para reverter esta situação a que os velhos estão 

imersos e conseguir um espaço dentro da sociedade do capital, é necessário acabar com 
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os abrigos/asilos e, em seus lugares, construir espaços mais dignos, com profissionais 

adequados, que não fiquem preocupados com cuidados geriátricos, mas que ofereçam 

atividades que os façam se sentir úteis e “ofereçam sobrevivência à sua obra”.  

Thompson (1992), baseado nos estudos do psiquiatra norte-americano Bartlet, 

enfatiza a importância de se trabalhar com a reminiscência dos idosos através de grupos 

de discussão, porque essa seria uma forma de eles estarem reavaliando seus conflitos 

no passado e, consequentemente, se auto ajudando, porque nesta fase da vida os idosos 

acabam sentindo-se inúteis, incapazes, desconfiando da sua própria condição humana. 

A reação do Sr. O (78), que sofre com as reminiscências do passado, chegando a se 

negar a falar delas, poderia ser trabalhada com atividades como as sugeridas por 

Thompson, que contribuiriam para amenizar a solidão em que se encontram diversos 

idosos. Porém, essa não seria a solução, pois os problemas são bem mais complexos. 

Estes não passam só pelo campo da subjetividade, afinal vivemos em uma sociedade 

cheia de contradições.   

Marilena Chauí, prefaciando Bosi (1994: 18), faz um questionamento muito 

interessante quando diz: “Que é, pois, ser velho na sociedade capitalista? É sobreviver. 

Sem projeto, impedido de lembrar e de ensinar, sofrendo as adversidades de um corpo 

que se desagrega”. Estas questões nos ajudam a sinalizar o porquê da recusa em falar 

de suas memórias. Esta recusa foi precedida pelo descaso, pela desvalorização, e isso 

nos remete a outro tempo também vivido pelos idosos quando em sua infância também 

lhes era negado o direito à fala.  

Se à criança a fala é negada pela sua desarticulação, o mesmo ocorre com o 

idoso, devido à desarticulação com o pensamento, como indica Ariès (1981: 07): “a 

velhice é assim chamada porque as pessoas velhas já não têm os sentidos tão bons 

como já tiveram e caducam em sua velhice”. Ambos, as crianças e os idosos, não são 

reconhecidos em suas especificidades. A criança é também entendida como aquela que 

é desprovida de conhecimentos, cuja fala não tem valor. O mesmo ocorre com o idoso 

que, mesmo tendo o conhecimento decorrente dos anos de vida, é compreendido como 

alguém fora do tempo.  

Conclusão 
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A criança e o idoso precisam do apoio do outro para a sua sobrevivência. Essa 

dependência é entendida como falta de capacidade e é generalizada para outras 

atividades que podem realizar. Assim, em muitos casos, principalmente nas instituições, 

a eles são negados o direito à fala, não sendo reconhecidas as suas capacidades 

cognitivas e necessidades afetivas. 

Os dados de nossa investigação nos revelaram também a influência 

socioeconômica cultural nas brincadeiras como laçar bezerro e boi de sabugo.  
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