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O ENVELHECIMENTO NA REGIÃO DO VALE DO TAQUARI: A MEDIAÇÕES 
MUNICIPAIS E SUA ABRANGÊNCIA NA POPULAÇÃO IDOSA. Ana Júlia Pereira Duarte, 
Arlete E. K. da Costa, Alessandra Brod (orient.) (Departamento II, UNIVATES). 

A presente pesquisa se desenvolve na Região do Vale do Taquari - RS. Temos por objetivo identificar as mediações 
municipais realizadas para a população idosa; revelar as percepções e valores atribuídos pelos idosos às mediações 
municipais. Os 40 municípios desta região nos responderam positivamente, ao ofício encaminhado, permitindo a 
realização da presente pesquisa. Em cada município é realizado uma entrevista semi-estruturada com o coordenador 
da Terceira Idade, tendo por objetivo conhecer o trabalho desenvolvido, a diversidade das mediações e o número de 
idosos participantes. Também é realizado uma entrevista com perguntas fechadas com os idosos. O objetivo da 
entrevista com eles é revelar os sentimentos e percepções que se manifestam ao participarem das mediações 
municipais; e as principais mudanças em suas vidas após iniciarem sua participação nestas. A amostra deles, é 
definida pelos seguintes critérios: 2 idosos que estão desde o início das atividades municipais; 2 idosos nas faixas 
etárias de 60-70 anos, 71-80 anos e 81 anos ou mais. Pelo que pudemos constatar até o momento é que as mediações 
mais desenvolvidas são os Grupos de Convivência, palestras, Bailes e participação de bailes nos outros municípios. 
Para os idosos o principal sentimento que surge com o desenvolver das atividades é a alegria e a felicidade. Eles 
também manifestaram que gostam muito de participar , pois se sentem bem, um dos idosos disse "agora a gente tem 
o que fazer, não fica só em casa pensando em coisas ruins". E as principais mudanças em suas vidas são as amizades 
que se renovam e ampliam com a maior convivência entre eles e com pessoas de outros municípios. Um dos 
depoimentos que chamou atenção foi "Nos bailes que vamos, para outro município, encontramos parentes que nunca 
mais vimos, amigos que à 30, 40 anos não via mais, senão fosse isso aqui, não teríamos oportunidade de vê-los". 
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Essa pesquisa ainda não está concluída mas, pelos dados coletados até o momento, nos dá indicativos de que as 
mediações municipais são muito importantes para a inclusão social do idoso. 


