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Considerando os aspectos demográficos o envelhecimento populacional

é uma realidade já consolidada no Brasil. Tal fato foi resultante dos avanços

obtidos na área de saúde que permitiram melhoria da qualidade de vida deste

extrato populacional, promovendo uma vida com autonomia e independência.

Ao mesmo tempo exigiu a criação de políticas públicas e sociais voltadas para

o  público  idoso.  Considerando  a  importância  do  publico  idoso  a  finalidade

principal desta proposta é compreender a crise de identidade frente o processo

de  envelhecimento  populacional.  Sou  ativo?  Sou  uma  solução  para  o

crescimento econômico do país, porque meu perfil é poupar? Sou aquele que

atrasa a fila? Sou aquele que demora nas escolhas? Ou, sou um problema sem

solução no âmbito das famílias, das cidades, da sociedade? Sou um rombo na

previdência? O que sou eu? A melhor forma de responder a estas questões é

dar voz ao principal ator social  envolvido, que é o idoso. O projeto envolve

pesquisa e extensão, sendo a abordagem de natureza quali-quantitativo, tendo

caráter exploratório, utilizando como meio a pesquisa bibliográfica. Do ponto de

vista  metodológico,  utilizar-se-á  o  estudo  de  caso,  o  que  promoverá  a

confrontação entre teoria e a prática,  através da entrevista semiestruturada,

utilizada  durante  o  relato  da  história  de  vida  dos  idosos,  bem  como  para

avaliação dos impactos das ações efetivadas para ampliar a visibilidade dos

idosos  na  sociedade  viçosense,  de  forma  mais  específica  dos  idosos

frequentadores do Programa Municipal da Terceira Idade e do Clube da Vovó.

Pretende-se  assim,  preencher  uma  importante  lacuna  do  conhecimento

acadêmico, mas principalmente dar visibilidade ao idoso de Viçosa para que
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ele prepare a nova geração de idosos. Esta por sua vez, poderá compreender

melhor  como  é  envelhecer  em  Viçosa.  Tal  fato  promoverá  o  avanço  nas

políticas  sociais  municipais,  de  forma  que  estas  venham  a  apoiar  um

envelhecimento com maior autonomia para este grupo de indivíduos.
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