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Resumo 

Os idosos são excluídos de nossa sociedade por serem considerados improdutivos, uma vez 
que eles têm suas funções corporais degeneradas ao longo da vida. Pensando na transição 
que a atual sociedade está vivendo, de industrial para pós-industrial, e que o trabalho braçal 
humano está sendo substituído pelas máquinas, resta ao homem o trabalho intelectual, ou 
seja, atividades que não necessitam de grandes esforços físicos e que, portanto, podem ser 
executadas por todos que gozam de uma saúde mental, inclusive os idosos. Nesta 
perspectiva, o trabalho objetivou discutir a inclusão dos mesmos nesta nova sociedade pós-
moderna.  
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Objetivo 

 
   Com a introdução das técnicas científicas e de administração, no início do século 

XX, começa-se a viver um momento de transição entre a sociedade industrial, que é rígida, 

linear, programada, onde o lucro e o trabalho braçal são de suma importância, para a 

sociedade pós-industrial, mais flexível e descontinuada, onde a criatividade, portanto o 

trabalho intelectual impera.  

Vê-se então a passagem de uma sociedade na qual o idoso, que tem seu corpo fisicamente 

em declínio, é excluído por não conseguir desenvolver trabalhos pesados, para uma nova 

sociedade onde o que importa é o desenvolvimento de atividades ligadas ao intelecto e que, 

portanto, não mais marginaliza aqueles que não possuem plena forma física. 

  Portanto pretendeu-se com este estudo investigar na literatura as influências 

funcionais (dimensões físicas) e sócio -culturais, no que se refere ao idoso, as atividades que 

ele geralmente realiza e, sobretudo, aquelas em que tem dificuldades. Esta busca 

bibliográfica enfatizou dois fatores de influência, que foram os físico-degenerativos, 

conseqüentes do processo de envelhecimento e os culturais, que moldam este corpo idoso, 

suas experiências, desde a infância. 

Para uma melhor compreensão do que se entende por população idosa se fez 

necessária uma classificação etária da mesma, classificação esta que possui muitas 

divergências nas diferentes fontes de consulta, assim como em diferentes culturas, 

conforme o nível de desenvolvimento e qualidade de vida da mesma. Spirduso (2005) 

afirmou que existem profissionais que classificam a pessoa a partir dos 55 anos de idade 

como idosa, enquanto outros classificam-nas como de meia- idade. Ele ainda informou que 

na literatura gerontológica foram utilizados vinte termos diferentes para descrever o adulto 

idoso. 

Gallahue e Ozmun (2001) classificaram a faixa etária entre 30 e 60 anos de idade, 

como idade adulta média e a partir de 60 anos, como maturidade posterior. A OMS 



(Organização Mundial da Saúde) considera idosa a pessoa a partir dos 60 anos de idade, 

nos países em desenvolvimento e a partir dos 65, nos países desenvolvidos.  

 

  

  

Revisão Bibliográfica 

 

Nas sociedades modernas industrializadas, as quais segundo Simões (2001) 

valorizam principalmente a produção e o capital, consequentemente, a pessoa produtiva, o 

idoso geralmente não se enquadra nestas características. A maioria deles se encontra 

aposentada, sendo então marginalizada e até excluída destas sociedades, que são orientadas 

pela máxima “tempo é dinheiro”. 

Esta sociedade baseada apenas no lucro está se extinguindo, dando lugar à 

sociedade pós-moderna na qual o idoso terá seu espaço, uma vez que nessa sociedade o que 

impera é o pensar, a criatividade, a abertura às inovações, enfim, atividades ligadas ao 

intelecto e não à força física. Sobre isso (DE MASI, 2000, p.291) afirmou: 

 

Na empresa pós-industrial, onde a maioria é composta de trabalhadores 
intelectuais, a ênfase se desloca do processo executivo ao ideativo, da substância  
à forma, do duradouro ao efêmero, da prática à estética. Ou seja, da precisão à 
aproximação.  
Tudo isso não significa o triunfo da banalidade, da superficialidade, do pecado, 
da mediocridade, e da inutilidade. Significa a necessária substituição de uma 
cultura (moderna) do sacrifício e da especialização, cuja finalidade era a 
sobrevivência, por uma outra (pós-moderna) do bem-estar e da 
interdisciplinaridade, cuja finalidade é o crescimento da subjetividade, da 
afetividade e da qualidade de vida. 
 
 

Portanto nesta transição pela qual estamos passando, onde máquinas substituem 

cada vez mais o trabalho braçal dos homens, nota-se o aumento do trabalho intelectual, que 

exige criatividade e flexibilidade de idéias e não mais a força física.  

Ao estudar as influências influências funcionais no corpo do idoso, deve -se compreender 

que o processo de envelhecimento humano, envolve o declínio das capacidades físicas 

envolvidas com componentes de aptidão funcional, pois ocorre a degeneração dos sistemas 

corporais, de acordo com Gobbi et al. (2005).  



  Serão abordadas características do processo de envelhecimento das principais 

capacidades orgânicas do indivíduo envolvidas com a realização das atividades da vida 

diária.   

  A força muscular foi definida por Gobbi et al. (2005) como sendo o resultado da 

contração ou tensão do músculo, podendo produzir movimento ou variação do tamanho do 

músculo. O autor afirmou que uma pessoa de 65 anos possui sua massa muscular reduzida 

em aproximadamente 25% ao se comparar com indivíduos entre 20 e 30 anos. 

  Força e resistência muscular são capacidades importantes para todos os indivíduos e 

segundo Spirduso (2005) tornam-se ainda mais imperativas ao idoso, pois uma perda 

substancial de força nas pernas e nas costas, prejudicam a locomoção e estão associadas à 

um risco maior de queda. 

De acordo com Gobbi et al. (2005) os sistemas respiratório e cardiovascular 

também são de suma importância para a realização das atividades da vida diária das pessoas 

e estes sofrem um decréscimo em seu funcionamento com o avanço da idade, geralmente a 

partir da terceira década de vida.  

  A flexibilidade segundo o autor citado acima, envolve a amplitude máxima de 

movimento em uma ou mais articulações. Esta capacidade também se faz muito importante 

na realização das atividades da vida diária e à medida em que se envelhece, tende-se a 

perder flexibilidade, tendo então dificuldades na realização das mesmas. Spirduso (2005) 

afirmou que a prática do exercício físico é uma das maneiras mais eficazes de minimizar o 

declínio desta capacidade. 

  O equilíbrio é afetado na pessoa idosa, pois como afirmou Gobbi et al. (2005), esta 

capacidade envolve uma combinação de ações musculares, com o objetivo de assumir e 

sustentar uma posição corporal. O idoso possui sua força muscular minimizada, o que pode 

dificultar o seu equilíbrio. Uma pessoa idosa tem dificuldade em recuperar a estabilidade 

postural, de acordo com Spirduso (2005). 

  A coordenação motora possui estreita ligação com os músculos, pois consiste em 

uma interação sincronizada entre o sistema nervoso central e a musculatura esquelética, que 

permite uma ação ótima na realização de uma sequência de movimentos com eficiência, 

como explicitou Gobbi et al. (2005).  



  Gallahue e Ozmun (2001) afirmaram que o movimento coordenado requer 

integração dos sistemas sensorial e motor em um padrão de movimento harmonioso. À 

medida que a idade avança a coordenação em habilidades motoras são atingidas.   

   Não se pode negligenciar as influências culturais sobre os corpos, pois tem-se toda 

uma trajetória histórica que comprova esta influência.  

   De acordo com Queiroz e Otta (2000) o corpo humano é composto por duas ordens 

de fenômenos, que o configuram, a entidade biológica, mais natural, e a entidade cultural, o 

corpo como objeto de domesticação cultural, sendo apropriado e moldado por esta, 

variando de acordo com as características de cada cultura, existindo uma certa dificuldade 

em separar aquilo que se deve à natureza, daquilo que seria próprio à cultura referente ao 

corpo, pois estes dois domínios estão intrincados de tal forma, que se torna quase 

impossível encontrar comportamentos humanos inatos que não contenham a marca do 

aprendizado. Daólio (2001) afirmou que o corpo não existe como algo isolado, intocado 

pela cultura, pois deste modo, seria marginalizado.  Em complemento De Masi afirmou 

ainda que para sobrevivermos precisamos no mínimo dez anos de assistência e que 

recebemos dos adultos o saber cultural, além das características hereditárias e do saber 

instintivo. 

 

   
  

 Metodologia 
 

A metodologia utilizada nesse trabalho, foi o método de revisão bibliográfica, o 

qual de acordo com Carvalho (1989), consiste na atividade de localização e consultas de 

fontes diversas de informação, para coletar dados gerais ou específicos a respeito de 

determinado tema, para isto deve-se ter claro e definido o tema de pesquisa, o que se quer 

saber sobre determinado assunto, o qual deve ter uma boa delimitação, o tema não pode 

ser muito abrangente, pois isto dificultaria a pesquisa. Do ponto de vista prático, a 

pesquisa bibliográfica pode ser segmentada em quatro fases, busca, localização, seleção e 

análise crítica da bibliografia selecionada.  

Na área da comunicação, que é composta pela informação e sociedade, estudou-se 

os aspectos culturais de duas formas: a sociedade industrial e a sociedade pós- industrial que 

teve início em 1980. 



 
    

  Discussão 

  A mesma sociedade que está vendo a população de idosos crescer, a expectativa de 

vida aumentar e que se diz preocupada em melhorar a qualidade de vida deles, os 

marginalizam, como afirmou Simões (2001). As sociedades capitalistas modernas se 

preocupam acima de tudo com o lucro, consequentemente com a produção e as pessoas que 

produzem, financeiramente. Sob esta ótica, o idoso não é válido, pois a maioria deles se 

encontra aposentada, não sendo produtivos. 

Ao refletir sobre esta questão e analisar a literatura, percebeu-se que a sociedade 

está em transição, rumo à uma sociedade mais solidária e criativa onde o desenvolvimento 

intelectual terá mais valor do que o desenvolvimento físico. As máquinas cada vez mais 

substituem os homens nos trabalhos pesados, portanto resta-nos os trabalhos intelectuais e 

estes não precisam de grandes esforços físicos para serem desenvolvidos.  

O corpo idoso é influenciado pelo déficit em suas capacidades físicas, funcionais, as 

quais acarretam dificuldades para este realizar as atividades da vida diária, bem como 

outras atividades motoras, pois as capacidades de força muscular, flexibilidade, equilíbrio e 

coordenação motora sofrem um declínio com o avanço da idade, de acordo com Gobbi et 

al. (2005).  

  Segundo Gallahue e Ozmun (2001) à medida em que as alterações decorrentes do 

envelhecimento se manifestam, como por exemplo a diminuição da capacidade de força 

muscular, o idoso começa a ter uma limitação no desempenho de suas habilidades 

funcionais diárias, bem como na realização de habilidades motoras globais (chutar, 

arremessar, lançar, passar roupas, varrer, dentre outras) e finas (digitar, utilizar o “mouse” 

do computador, escrever, utilizar talheres, pegar moedas, dentre outras). 

No entanto caminha-se rumo à uma sociedade baseada no pensar, e que segundo De 

Masi (2000) devemos nos educar para a criatividade, pois ela é que fará a diferença, e não 

mais educar para a execução, programação, linearidade, pensando no trabalho como puro 

esforço físico uma vez que este vem entrando em declínio já que as máquinas surgem para 

substituir o homem nos trabalhos pesados. 

 Na era em que vivemos, na qual os avanços tecnológicos se expandem rapidamente, 

de acordo com Almeida (2001) o corpo tornou-se um produto do discurso. Um objeto a ser 



moldado de acordo com o discurso que a ele se impõe. Nos dias atuais, com o discurso 

tecnológico, o corpo não é mais entendido como um lugar para a psiqué ou ao social, e sim 

como uma estrutura a ser modificada. O discurso determina o lugar que um corpo ocupa, 

em qual cultura estará inserido.  

 No entanto, afirmou o autor que se reduzirmos o corpo à simples objeto de 

manipulação ignoramos o fato de que o corpo humano é metafísico, ou seja, possui 

intelecto para agir, tem consciência de suas ações, por isso o corpo, casa do sujeito, é quem 

estabelece relação com a cultura de acordo com seus movimentos de interação com outros 

corpos. A cultura não é criada como algo externo ao corpo, mas como movimentos 

inerentes a ele e incorporados por ele; portanto pertencentes e pertinentes a ele; e que 

depois são vistos como “corpo cultural”, como é o caso da dança, a criação de sons, 

brincadeiras e idéias. 

De Masi (2000) criou o termo aculturar para essa influência cultural no ser humano. 

Segundo o autor “aculturar significa colonizar o cérebro com o objetivo de moldá-lo, de 

modo que faça aquilo que o grupo de referência considera útil”. Portanto quando a 

sociedade pós- industrial se estabelecer e os grandes empresários perceberem que o intelecto 

é mais valioso que a força braçal, a ordem do dia será a criatividade, as experiências, o 

novo, e nesse discurso os idosos terão seu espaço. 

Além da degeneração das capacidades físicas que dificultam certas ações dos 

idosos, o momento histórico e as influências culturais transmitidas ao longo da vida irão 

refletir em suas atividades, pois sugere-se que o idoso de hoje não possuía em sua infância 

e adolescência tantos recursos e possibilidades de acesso às tecnologias como as crianças 

atualmente possuem. Isso, juntamente com as influências culturais que uma criança recebe 

de sua família e da sociedade e com sua condição sócio -econômica, pode acarretar numa 

melhor familiarização com as novas tecnologias.   

Para se entender melhor esta questão, Bourdieu (1998) criou o termo “capital 

cultural” que explicita as desigualdades sócio -econômicas, abordando a disparidade na 

distribuição do capital entre as classes, compreendendo a distinção da carga cultural que 

cada indivíduo carrega. Segundo o autor, o capital cultural do ser humano existe sob três 

formas: o capital incorporado, que se refere às disposições duráveis do organismo, exigindo 

incorporação, demanda de tempo e assimilação; o capital objetivado, que seriam os bens 



culturais como quadros, livros, máquinas, dentre outros, transmissíveis de maneira 

relativamente instantânea; e o capital instituciona lizado, pelo qual se consolidam por meio 

de títulos e certificados e guardam relativa independência do portador do título, instituindo 

o capital cultural pela magia coletiva. 

  O autor ressaltou que o capital cultural incorporado depende da origem do ser, são 

valores passados pela família e sendo assim, vão variar de acordo com a realidade social, 

cultural e histórica que cada uma possui e posteriormente transmite. Portanto o capital 

cultural institucionalizado está associado ao incorporado, uma vez que os princípios 

transferidos acabam sendo incorporados pelo indivíduo, tornam-se integrantes da pessoa. 

   A problemática se torna ainda maior ao considerar que, diante das exigências da 

sociedade capitalista moderna, os cidadãos devem ter o domínio sobre as no vas tecnologias, 

porém não são consideradas questões como a contextualização das influências sócio -

culturais, o idoso de hoje provavelmente não teve contato com o computador quando 

criança e adolescente. Em complemento deve se ater ao fato de que, devido às suas 

dificuldades funcionais, acarretadas pelo avanço da idade, esta população tem dificuldade 

em lidar com tais tecnologias.   

Porém quando a sociedade-pós moderna se consolidar, esta questão será resolvida 

pois seremos educados não mais com o foco na execução, principalmente braçal, e sim na 

imaginação, na criação, e estes elementos não precisam de ensinamentos acadêmicos e 

escolares para serem desenvolvidos e sim de experiência de vida. 

Entretanto deve-se considerar que o idoso pode desenvolver atividades relacionadas 

com habilidades motoras, que necessitem das capacidades funcionais, desde que não seja 

priorizado o tempo, a velocidade de execução, pois deve-se ponderar a interação entre as 

características individuais, a natureza da tarefa e as condiçõe s do ambiente no desempenho, 

deste modo, uma pessoa que tenha déficit na capacidade visual, pode não obter sucesso em 

uma tarefa específica, caso esta envolva velocidade, porém se não houver exigência de 

tempo, o grau de êxito pode ser maior, segundo afirmações de Gallahue e Ozmun (2001). 

  As pessoas mais velhas prezam a qualidade e não a quantidade, ao contrário da 

sociedade capitalista, que é orientada pela lógica “tempo é dinheiro”, segundo Simões 

(2001), sendo então direcionada para a quantidade, a velocidade na produção.  



  Portanto, não se pode perder de vista o fato de que uma pessoa é capaz de qualquer 

tipo de aprendizagem, desde que se respeite seu ritmo de desenvolvimento na mesma. 

 

  Considerações Finais 

  Por meio desta busca bibliográfica percebeu-se que a população idosa pode sofrer 

influências sócio-culturais, funcionais e até mesmo de experiências ao longo de sua vida, 

no que se refere às atividades realizadas por ele hoje e àquelas em que tem dificuldade. 

   Apesar das considerações aqui exp licitadas, acerca das influências sócio-culturais e 

das capacidades funcionais do idoso, Gallahue e Ozmun (2001) atentaram para uma 

importante questão, a individualidade no que se refere ao envelhecimento, o qual devido às 

influências genéticas, hereditárias, de doenças, estilo de vida, diferença entre os sexos, 

culturas, educação, condição socioeconômica, fatores emocionais, dentre outras, vai variar 

entre as pessoas. Portanto, o modo como cada um envelhece é único e vai depender da 

interação dos fatores citados acima.  

Simões (1998), chama a atenção dos profissionais da saúde, em especial os 

professores de Educação Física, para a importância de se acreditar nas potencialidades do 

corpo idoso, principalmente com o rumo que nossa sociedade está tomando, é verdade que 

podem existir as limitações corporais, porém não é menos verdade que a vontade de viver e 

a disposição em tocar a vida para frente, com novas experiências e vivências corporais, 

pode constituir o diferencial na vida da pessoa idosa. 

Não menos importante é a conscientização da sociedade, no sentido de que o idoso 

tem o direito de contribuir com a mesma dentro daquilo que suas possibilidades permitem,  

não devem ser vistos como inúteis e ainda que  possam envelhecer com jovialidade.     
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