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RESUMO: O dispositivo clínico do acompanhamento terapêutico surgiu no campo da 

saúde mental visando ao enlaçamento da loucura ao contexto social. Trata-se de uma 

criação latino-americana que, no Brasil, aparece a partir da necessidade de produção de 

novos dispositivos de tratamento. Isso ocorre em meio a um contexto de retrocesso no 

campo do tratamento da loucura desencadeado pela situação política vigente, período 

em que se vivia sob a ditadura militar. Com cerca de 40 anos de existência, este 

dispositivo ampliou seu alcance para outros campos além da loucura, entre eles, o 

campo do envelhecimento. Loucura e velhice têm percursos que se articulam 

historicamente pela via da exclusão, do asilamento. Neste trabalho são apontados pontos 

de aproximação entre estes campos, tendo como perspectiva a construção de 

fundamentos para o AT no envelhecimento, sobretudo através da definição da ética que 

permeia este trabalho. Conclui-se que em ambos os campos o AT busca subverter as 

lógicas de exclusão produzidas no bojo de um conjunto de valores culturais que 

atravessam o campo subjetivo singularmente.  Por fim, aponta-se para uma ética que 

valoriza as potências singulares, dá lugar às fragilizações inerentes à velhice e que 

propicia o acompanhamento do sujeito em seus desejos. 
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RESUMO: Se a velhice passa a ser uma das preocupações das pessoas especialmente 
quando estas se situam na meia-idade, imagine-se como será para o caso daqueles que 
vivem literalmente no ar, sabendo da iminência de seus últimos voos por uma 
aposentadoria “forçada” ― os profissionais da Aviação (pilotos, copilotos, comissários 
de bordo). Existem estudos nessa área abordando os mais variados aspectos, mas parece 
que são muito poucos os que tratam da problemática subjetiva, enfrentada por esses 
aeronautas quando estão na meia-idade, imaginando seu futuro próximo. O objetivo 
deste estudo é investigar como os aeronautas significam sua trajetória profissional ao 
atingirem 60 anos, ou mais, o que se articula também à questão da saúde, bem-estar 
físico, subjetivo-psicológico e social. A aposentadoria, especialmente a “forçada” e suas 
implicações pode ser evento traumático na vida dos aeronautas, reflexões sobre isso 
aqui se incluem, bem como as expectativas diante da proximidade da velhice e da 
morte, angústias, ansiedades, temores até pela necessidade de uma cotidianidade em 
terra de convivência com a família. A metodologia contou de início com o levantamento 
e análise de textos teóricos de revistas, livros, material on line, alguns manuais da área 
aeronáutica, assim como da interpretação de respostas obtidas da aplicação de um 
questionário semiestruturado com perguntas fechadas e abertas, a aeronautas acima, 
inclusive abaixo de sessenta anos. Esse empírico permitiu recuperar dados significativos 
sobre os sentimentos dos aeronautas em torno de seu afastamento de uma atividade 
prazerosa devido à aposentadoria, à mudança de status, e na sua vaidade, quanto à 
hierarquia profissional, à proximidade da velhice, com consequentes preocupações 
sobre a finitude, o que os afeta de forma visível e com efeitos em sua subjetividade, nas 
relações com a família, com os amigos.  
Palavras-chave: Aeronautas; Aposentadoria; Velhice; Morte. 
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RESUMO: Em 2005 iniciamos um percurso de investigação e produção de 
conhecimento sobre um novo dispositivo clínico de atendimento à população idosa, o 
Acompanhamento Terapêutico (AT). Deste trabalho, houve alguns desdobramentos, 
entre eles a criação do Núcleo de AT no Envelhecimento da Ger-Ações, a formação de 
dois grupos de estudos e de supervisão clínica, voltados para a formação profissional 
crítica e reflexiva e a publicação de um livro. Durante este período o campo do AT no 
envelhecimento também ganhou legitimidade. O AT é uma prática clínica surgida na 
América Latina a partir do campo da saúde mental como recurso ao isolamento, à 
quebra de laços sociais, vivida por pacientes com quadros psicóticos. É um trabalho que 
se realiza no contexto social, ampliando e construindo novas possibilidades de conexão 
para os sujeitos. No campo do envelhecimento temos presenciado situações de crise, 
ruptura e sofrimento psíquico, causados pelas vicissitudes presentes no processo de 
envelhecimento, que podem provocar o surgimento ou o agravamento de quadros 
psicopatológicos. Neste contexto o AT tem se mostrado um recurso importante na 
composição de certos tratamentos. Nesta apresentação buscamos problematizar alguns 
aspectos presentes na formação do profissional que pretende trabalhar com idosos a 
partir da experiência dos grupos de estudos e supervisão, que acontecem desde o início 
de 2008. Mais do que a transmissão de um saber teórico, coloca-se como principal 
questão a transmissão de uma ética: como transmitir referências sobre como sustentar a 
presença junto a um outro em sofrimento? Visamos com isso, a compartilhar nossas 
produções, ampliar e dar continuidade ao nosso percurso, além de dar visibilidade a esta 
prática. 
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Resumo: Este trabalho discute a possibilidade de crianças e adolescentes serem 
cuidados por pessoas idosas, fato que vem se tornando realidade cada vez mais 
observada nos últimos anos. Essa relação que se estabelece ainda que 
independentemente de laços familiares vem sendo denominada “avosidade”. Em outros 
termos, velhos responsabilizando-se por crianças, adolescentes, e mesmo filhos adultos 
dependentes, representando-os todos estes, de fato, como filhos. Pensar a mulher como 
mãe de crianças e adolescentes é concebê-la como fértil. Assim sendo, uma mulher 
menopausada idosa está fora da ordem lógica da cultura, tanto biológica quando 
socialmente. Questão essa que levanta algumas implicações para refletirmos o quanto a 
longevidade é um dado importante ao possibilitar que sonhos se realizem como a opção 
de ser mãe, mesmo em uma idade avançada. A longevidade humana está evidenciando 
uma significativa expansão nos anos existenciais do homem contemporâneo; diante de 
tal fato, as mulheres, por um lado, sentem-se licenciadas a exercer a função materna em 
uma época mais tardia da vida, inclusive na velhice. Por outro, ser mãe na velhice pode 
suscitar, no imaginário social, visões distorcidas embasadas no senso comum, e sobre o 
que seria necessariamente fundamental refletir. A relação entre avós e demais membros 
da família ainda se mantém fortificada, com avós sendo vistos como cuidadores de seus 
netos; dessa forma, a idade não se mostra como fator impeditivo a tal missão, embora 
adotar ou gerar filhos possa seja objeto de críticas quando se julgam os idosos na 
condição de incapazes. Nessa direção do contraditório, um mesmo idoso pode assumir o 
papel de educador/cuidador de seus netos, a um só tempo provedor de suas necessidades 
básicas cotidianas, mas seria incapaz de tais procedimentos, no caso de uma idosa que 
optasse por gerar, de fato, um filho na velhice. Limitar, portanto, a idade para exercer a 
função materna ou paterna na velhice também tem a ver com a ligação que as pessoas 
fazem entre morte e velhice, caracterizando-se esta última como passagem para a 
primeira, negando-se, pois, a possibilidade de alternativas outras quanto a propostas de 
atuação nesse momento da vida. Para reverter esse tipo de situação, é possível pensar a 
velhice como período de limitações, mas também com possibilidades múltiplas e 
insuspeitadas. Um futuro que pode ser pensado de várias formas, um futuro que não 
pode ser marcado negativamente apenas pelo fator idade. Um futuro que deve ser 
investido em sonhos, em novas possibilidades de recomeçar novos projetos, ou mesmo 

mailto:camilesocial@hotmail.com
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na oportunidade de se tornarem pais de crianças e adolescentes nessa fase avançada e 
rica de experiências. 
Palavras-chave: Maternidade; Paternidade; Adoção; Velhice; Gerontologia. 

Introdução 

O processo de envelhecimento faz-nos caminhar para a velhice, ainda que ambas 
as noções não se confundam. A passagem do tempo para o ser humano é marcada por 
alguns acontecimentos biológicos, naturais, que podem caracterizar a proximidade com 
a velhice como, por exemplo, no caso da mulher, a menopausa, e as limitações de 
ordem biológica a que o corpo responde no decorrer dos anos. Esta reflexão levanta, a 
nosso ver, algumas implicações para refletirmos se a longevidade é um dado importante 
ao possibilitar o sonho pela opção oferecida a alguém de ser mãe, mesmo em uma idade 
avançada. 

A longevidade humana está possibilitando um significativo aumento nos anos de 
vida das pessoas e, diante de tal fato, as mulheres, se por um lado se sentem licenciadas 
a exercer a função materna em uma época mais tardia da vida, inclusive na velhice, por 
outro, ser mãe na velhice pode suscitar, contraditoriamente, no imaginário social, visões 
distorcidas embasadas no senso comum (MERCADANTE, 1997), e sobre o que seria 
necessariamente fundamental refletir com mais profundidade e sob uma perspectiva 
teórica não apenas biológico-orgânica, mas interdisciplinar (LODOVICI; SILVEIRA, 
2011). Observa-se que todos os desenvolvimentos tecnológicos em relação às 
possibilidades de uma mulher engravidar já estão postos na sociedade; mas surge 
também, neste contexto da longevidade, a possibilidade de as mulheres idosas adotarem 
crianças e adolescentes.   

A relação entre avós e demais membros da família ainda se mantém fortificada, 
com avós sendo vistos como cuidadores de seus netos; dessa forma, a idade não se 
mostra como fator impeditivo a tal missão, embora adotar ou gerar filhos possa ser 
objeto de críticas quando se julgam os idosos na condição de incapazes. Nessa direção 
do contraditório, um mesmo idoso pode assumir o papel de educador/cuidador de seus 
netos, a um só tempo provedor de suas necessidades básicas cotidianas, mas seria  
considerada incapaz de tais procedimentos a idosa que optasse por gerar, de fato, um 
filho na velhice. 

Mercadante aponta que muito da estigmatização que os velhos sofrem relaciona-
se também com a passagem do tempo, com o fato de se pensar no “pouco tempo de 
vida” que os idosos têm pela frente:  

São essas ideias, relacionando velhice e tempo, que apontam 
para um velho que não investe no presente e nem projeta para o 
futuro. Essas ideias conformam uma ideia de idoso que só tem, 
no passado, lembranças para rememorar e, no futuro, o 
confronto com a morte. Essas ideias negam a possibilidade de 
um futuro para o velho (MERCADANTE, 1997, p. 30). 

Limitar, portanto, a idade para exercer a função materna ou paterna na velhice 
tem a ver com a ligação que as pessoas fazem entre morte e velhice, caracterizando-se 
esta última como passagem para a primeira, negando-se, pois, a possibilidade de 
alternativas outras quanto a propostas de atuação nesse período da vida. 

Para reverter esse tipo de situação, é possível pensar a velhice como período de 
limitações, assim com de possibilidades múltiplas e insuspeitadas. Um futuro que pode 
ser pensado de várias formas, um futuro que não pode ser marcado negativamente 
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apenas pelo fator idade. Um futuro que deve ser investido em sonhos, em possibilidades 
de recomeçar novos projetos, ou mesmo na oportunidade de se tornar mãe/pai de 
crianças e adolescentes nessa fase avançada e rica de experiências.  

Neste sentido, não existe idade para sonhar, desejar e conquistar. Ser mãe ou pai 
de crianças e adolescentes na velhice é, sim, uma possibilidade para o presente, tendo 
em vista a longevidade, para o futuro que não pode ser negado por um “modelo 
estigmatizador de velho”. Ou, conforme aponta Tótora (2006, p. 45), “Dizer sim à vida 
exige a força e audácia de dizer não aos valores morais existentes. [...] O sim à vida 
implica envelhecer, não paralisando, desse modo, o fruir da vida”. 

Maternidade e paternidade na velhice: os casos midiáticos 
O debate sobre exercer a maternidade e paternidade na velhice é uma discussão  

recente em nossa sociedade, e ainda são poucos os casos representativos que serão aqui 
discutidos e analisados.  

Realizando um levantamento nas páginas da internet, foram incipientes os 
relatos encontrados sobre o tema. Em outubro de 2012, contudo, um caso de 
maternidade e paternidade na velhice  trouxe à tona essa questão, levando-a ao foco de 
discussões públicas. Segue trecho da reportagem, do site G1 de 25/10/2012, sobre a 
questão da maternidade e paternidade na velhice:  

Uma mulher de 61 anos, moradora de Santos, no litoral de São 
Paulo, deu à luz um casal de gêmeos na noite desta terça-feira (23). 
Segundo o ginecologista Orlando de Castro Neto, Antônia Letícia e 
o marido, de 55 anos, tentavam ter filhos havia mais de 20 anos, 
sem sucesso, mas após quatro tentativas de inseminação artificial, 
Antônia finalmente conseguiu engravidar. [...]. De acordo com o 
médico, o maior obstáculo foi quebrar o preconceito. “Quebramos 
alguns preconceitos sociais. Em 33 anos de formado já fiz mais de 5 
mil partos. Todos são importantes, mas esse especificamente tem o 
fato de vencer algo que não conseguimos antes”, diz Orlando. 

Este foi um dos casos acompanhado pela mídia, gerando polêmica 
posteriormente, sobre  qual seria a  idade ideal para proceder a inseminação artificial. 
Na mesma reportagem, tem-se, no fim da página, um conteúdo que diz: “Limite de idade 
para gestação deve ser discutido, diz especialista”. 

De acordo com o médico obstetra Artur Dzik, Presidente da 
Sociedade Brasileira de Reprodução Humana (SBRH), não existe 
na medicina um limite obrigatório de idade para que a mulher possa 
ficar grávida. No entanto, ele considera que o assunto deveria ser 
discutido em âmbito nacional. 

Outro caso que gerou polêmica na internet e na mídia foi o caso da carioca de 61 
que, em novembro de 2011, teve seu primeiro bebê, matéria essa relacionada publicada no 
site do Jornal O Globo,  

[...] Um exemplo é o caso da carioca I[...] Aos 61 anos, ela 
dará à luz em novembro, seu primeiro bebê. Como isto foi 
possível? Ela recebeu o implante de um óvulo doado, 
fertilizado em laboratório com o sêmen de seu marido, que tem 
38 anos. Ela não quer revelar seu nome porque sabe que sua 
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gravidez causa certo estranhamento e já foi objeto de polêmica 
entre os médicos. 

Ainda na mesma reportagem, a matéria faz menção de outras brasileiras que 
tiveram seus filhos fora do padrão instituído como ideal, ou seja; 

[...] basta lembrar-se de outras mulheres que engravidaram 
depois dos 50. No último dia 9, a mineira Janete da Silva 
Pinheiro, de 52 anos, foi mãe pela primeira vez. Casada há 23 
anos com Ítalo Albizzati, de 88 anos - já bisavô -, ela deu à luz 
um casal de gêmeos em Nova Lima, na região de Belo 
Horizonte. Também este ano, no dia 15 de agosto, a atriz 
Solange Couto, casada com Jamerson Andrade, de 24 anos, teve 
seu terceiro filho, aos 55 anos. Histórias como as de I, Janete e 
Solange trazem de volta a polêmica sobre qual é o limite de 
idade para engravidar. 

Ainda sobre exercer paternidade e maternidade na velhice, outros casos geraram 
polêmica, a exemplo do caso do casal de italianos, que perderam a guarda de sua filha 
no ano de 2011, por serem considerados velhos demais para cuidar da criança. A 
matéria foi publicada no site da Folha, no dia 27/10/2011 e traz o seguinte teor:  

Ela, uma bibliotecária italiana de 57 anos. Ele, um aposentado 
de 70. Casados há 21 anos, decidiram ter um bebê com óvulos 
doados após anos tentando uma gravidez, sem sucesso. Há um 
ano e sete meses, nasceu Viola. No mês passado, Gabriella e o 
marido, Luigi de Ambrosis, perderam a guarda da filha porque a 
corte de Turim (Itália) entendeu que eles são velhos demais e 
não têm condições de criá-la. A menina foi colocada para 
adoção. 

No Brasil, um casal de Santa Catarina também gerou polêmica ao terem negado 
o pedido de inclusão no cadastro aos pretendes a adoção. A matéria foi publicada no site 
do Jornal O Estadão com a seguinte redação: 

[...] A decisão foi tomada pela Justiça de SC este mês. Antes, o 
pedido havia sido negado pelo juiz da comarca local e pelo 
Ministério Público, apesar da decisão favorável nos testes 
aplicados por psicólogos e assistentes sociais. A única 
justificativa: a idade do casal. Para a Promotoria, havia uma 
"diferença considerável" entre o casal e a criança pretendida. 
"Assim, quando esta atingir a adolescência, aqueles já estariam 
na terceira idade", disse o parecer. S., que também é filho 
adotivo, rebate. "Nunca me passou pela cabeça que fosse tarde 
demais. Para mim, a idade não muda nada. Eu trabalho, tenho 
saúde", afirma. 

O outro casal que também ficou conhecido na mídia é dos sexagenários de 
Campinas. Márcia, de 61 anos, e Silvio, de 63, que tiveram uma filha em agosto de 
2012.  Esse casal ultrapassou os limites das barreiras sociais e do preconceito e também 
decidiriam ter filhos na velhice, conforme aponta a matéria no site da UOL. Ainda sobre 
esse mesmo debate de exercer ou não a maternidade na velhice no site do G1/ Globo 
Repórter, encontramos a entrevista concedida pela especialista Hália Pauliv, de Curitiba 
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(PR), que ministra curso no processo de habilitação dos pretendes a adoção. Quando 
perguntado se existe limite para adoção a especialista respondeu: “Não, mas deve 
prevalecer o bom senso. Uma pessoa com 55 anos e deseja um bebê é imprudente, pois 
quando o filho estiver com 10 anos ela terá 65: será pai-avô ou mãe-avó. Algumas até 
terão disposição para educar, acompanhar as atividades. Isso é resolvido com as 
técnicas da adoção”. 

Os debates trouxeram à tona a discussão se existe ou não, uma idade-limite para 
exercer a maternidade e paternidade, em outras palavras, se existe uma idade 
considerada ideal para ser e se tornarem pais e mães efetivamente. 

No geral o que mais implica em ser ou não pais na velhice, são as barreiras 
sociais, que os idosos enfrentam, pois ainda é muito estigmatizada a velhice. 

Esses casos, porém, além de gerar polêmica, geraram também uma resolução do 
Conselho Federal de Medicina, limitando a idade para a inseminação artificial. A 
resolução de n.° 2013/2013, aprovada em maio deste ano, traz em seu texto a limitação 
de idade para 50 anos, para as mulheres que, por meio convencional, não puderem gerar 
filhos, e optem pelo procedimento da inseminação artificial. 

Entretanto, a antropóloga Debora Diniz, professora da Universidade de Brasília e 
membro da diretoria da Associação Internacional de Bioética, comenta sobre o assunto 
e discorda das opiniões médicas: “A tentativa de relacionar gravidez tardia a egoísmo é 
um valor cristão sobre a reprodução. A certeza do projeto parental é a melhor aposta 
para o cuidado. Isso não tem idade", afirma.  

Conforme apontado acima, a principal questão de exercer ou não a maternidade 
e paternidade na velhice não é mais um fator de ordem biológica, mas, na verdade, uma 
questão social de preconceito e estigmatização da velhice, considerada por muito como 
uma fase de perdas.  

Considerações finais 
O fato de a longevidade humana estar aumentando, proporciona ao idoso a 

oportunidade de se tornar pai e mãe na fase da velhice, tendo como opção a adoção de 
crianças e adolescentes. Diante de tal fato, se por um lado mulheres e homens se sentem 
licenciados a exercer a função materna/paterna em uma época mais tardia da vida, 
inclusive na velhice, por outro, deverá ser situação de enfrentamento a preconceitos 
sociais sustentados pelo estigmatizante critério etário, exigindo, por fim, 
posicionamento firme sobre essa possibilidade de exercer a maternidade e paternidade 
na velhice e reflexões contínuas e com mais profundidade, mas sob uma perspectiva 
teórica antes interdisciplinar, que apenas fundada pela dominante biológico-orgânica.  

Poderemos, pois, num futuro próximo, ver avós cuidando, simultaneamente, de 
seus netos e de seus filhos, ou, ainda, idosos que não tiveram a possibilidade de ter 
filhos em outras etapas da vida, ao terem o ensejo de experimentar a maternidade e a 
paternidade na velhice, contribuírem para a estruturação de novas relações sociais 
familiares, intergeracionais.  
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RESUMO: O presente trabalho tem por um propósito de desenvolver um estudo 

voltado para a realidade vivida dos idosos pós-aposentadoria. Nosso interesse é discutir 

com os idosos entrevistados significam questões relativas à longevidade, ao tempo de 

trabalho, à aposentadoria e ao tempo livre. O objetivo da pesquisa é ter um maior 

entendimento da realidade dos idosos após o acontecimento da aposentadoria, 

buscando-se ouvir o sujeito, em particular ver como enfatiza a questão da importância 

de estar em um grupo, neste caso do grupo idoso, seus medos, anseios, dificuldades e 

esperanças manifestos em seus depoimentos. A pesquisa será  desenvolvida com 10 

idosos aposentados que residem em São Paulo e que trabalharam no comércio e 

indústria. Também verificar o papel das empresas na preparação dos atuais aposentados, 

em termos de desenvolvimento de atividades para a vida pós- aposentadoria. Trata-se de 

uma pesquisa descritiva e exploratória, em nível de mestrado em Gerontologia, com 

abordagem qualitativa, a partir de um roteiro de entrevista, estruturado com questões 

fechadas e abertas.  

Palavras-chave: Aposentadoria; Velhice; Longevidade Ativa. 
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"[...] uma incrível epifania do que a literatura tinha de vida real. a 
nossa impressionante vida real." – Valter Hugo Mãe. A máquina de 

fazer espanhóis  
 
RESUMO: Richard Miskolci, professor associado de Sociologia da UFSCar e 
coordenador de Quereres - Núcleo de Pesquisa em Diferenças, Gênero e Sexualidade no 
artigo “Uma outra compreensão da realidade - A obra literária como fonte de saber 
sobre o mundo social”, afirma: “A história da literatura está cheia de obras que provam 
que a experiência subjetiva do mundo não é necessariamente sinônimo de 
individualismo ou falsa- consciência. Tampouco serve apenas à vitimização ou à 
celebração ingênua de identidade daqueles e daquelas que perderam a luta contínua que 
define a história e a vida em sociedade. Estudos feitos por meio de obras literárias 
podem - e alguns têm conseguido - nos ensinar a ver o mundo de outra maneira. Além 
de mais sofisticada, complexa e ambígua, essa forma de conhecer tem sido mais afeita 
ao reconhecimento das experiências de grupos historicamente subalternizados”. 
Objetivo: O presente busca analisar os seis eixos temáticos (a viuvez e suas 
implicações; a família e o idoso; asilo como instituição fechada; a necessidade da 
fabulação; o processo de instalação da demência e a percepção da finitude) levantados 
na obra “a máquina de fazer espanhóis”, do escritos português Valter Hugo. Método: 
Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa. Discussão: A leitura do 
livro A máquina de fazer espanhóis, do escritor português Valter Hugo Mãe, um 
mergulho na subjetividade do envelhecer. Questões teorizadas pela Gerontologia Social 
são expostas através das experiências e memórias do personagem principal, o senhor 
Silva, um velho de 84 anos que viveu sob o regime salazarista e após enviuvar é 
colocado pelos filhos em um asilo. Conclusão: A obra literária como porta de entrada 
para questões da gerontologia Social 
Palavras-chave: Velhice; Literatura; Gerontologia Social.  
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RESUMO: Quando se fala em velhice e envelhecimento na cultura ocidental, direito do 

idoso, relações sociais e familiares são assuntos inevitáveis. Nos anos 1970, as questões 

da família e da sociabilidade passaram a fazer parte do repertório de estudos sobre a 

velhice no Brasil. Na mesma época, a velhice, que até então era um tema genuinamente 

do âmbito familiar, da filantropia e da religião, passou também a ser uma questão do 

Estado. Atualmente, o envelhecer vem ganhando cada vez mais espaço, repercutindo e 

conversando com as mais diversas esferas. Contamos com diversas políticas 

direcionadas ao público que envelhece e também órgãos governamentais e/ou não 

governamentais que existem para garantir e dar suporte para que esses direitos e 

conquistas sejam cumpridos. No entanto, apesar de reconhecer e entender que esta 

população tem necessidades e direitos específicos, é de se indagar se sabemos 

exatamente de quais direitos estamos falando  e se estamos prontos para acolhê-los e 

atender a esta demanda. Na tentativa de responder a tais questões, sugere-se uma 

reflexão a partir de um recorte de experiência com uma idosa de 81 anos atendida no 

serviço à terceira fase da vida na Clínica Psicológica Ana Maria Poppovic, da PUC-SP 

no ano de 2014. Buscar-se-á refletir e compreender a partir deste fragmento sobre a 

marginalização do idoso quando supostamente cuidado por sua família, a banalização de 

seus sentimentos, quando ele passa a ser cuidado pelo Estado, e também o lugar do 

cuidado oferecido pelo psicólogo como terceiro nesta dinâmica de cuidado. 

mailto:vargas.ju@hotamil.com
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RESUMO: Itanhaém é cidade litorânea do estado de São Paulo que acolhe significativa 
migração de idosos pós-aposentados, advindos inclusive de outros Estados, atraídos 
para uma vida mais saudável e serena à beira do mar. Sua área urbana condensa-se cada 
vez mais, ainda que o cultivo de banana retenha grande número de pessoas no campo, 
especialmente as idosas. Verifica-se que grande número de idosos, mais fragilizados ou 
carentes, necessitam de moradia assistida (em ILPIs), assim como as famílias 
necessitam ou ainda de Centros-Dia para auxiliar as famílias nos cuidados cotidianos. O 
Projeto Conviver Itanhaém surgiu para tentar atender às necessidades do segmento 
idoso e conta com cerca de 1.600 inscritos, com mais de 500 idosos participantes. 
Objetiva-se divulgar e estimular a participação do maior número de idosos da região em 
atividades do Programa, visando à conscientização dos seus direitos como cidadãos e de 
dar suporte às suas reivindicações. Justifica-se a necessidade de preparar esses idosos 
para constituírem uma representação do que se demanda junto aos órgãos competentes, 
de acordo com o Estatuto do Idoso, seja em favor dos que desfrutam de um 
envelhecimento saudável e ativo, mas principalmente dos fragilizados e desprovidos de 
familiares, por ausência ou abandono, e o déficit de alternativas de cuidados como 
Centro-Dias e ILPIs, tão fundamentais às famílias. Desde  2013, esta pesquisadora vem 
atuando em favor dos idosos em Itanhaém, tendo realizado palestras desde essa data, 
com convite pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento do Município de 
Itanhaém, sendo exemplar o da Semana do Idoso com a questão motivadora: - O que é 
Gerontologia?, com a participação de 60 idosos do Projeto Conviver Terceira Idade. 
Devido ao grande interesse/dúvidas dos idosos sobre o tema surgiu o convite para 
participar das reuniões mensais com a equipe dessa secretaria e participação de 
membros da Secretaria da Saúde, visando à criação do Conselho do Idoso, pois as 
demandas deste seguimento estavam em conjunto com as demais: mulheres, crianças, 
deficientes. Durante o ano de 2014, realizaram-se reuniões mensais com representantes 
dos Centros de Convivência de Idosos dos bairros pertencentes ao município de 
Itanhaém com encaminhamento de propostas e soluções dos problemas como: 
transporte, marcação de consultas médicas, visitas a  ILPIs. De outras atividades 
propostas, por exemplo, a Semana do Idoso, quando esta pesquisadora apresentou a 
palestra “O que é Gerontologia”, com divulgação nos Centros de 

mailto:reginanevessoares@yahoo.com.br
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Convivência e participação de muitos idosos. Em 2015, houve reuniões mensais e 
divulgação da 1a Conferência Municipal do Idoso em 29/05/2015, no Conviver Terceira 
Idade, com participação de perto de 100 idosos, com esta pesquisadora fazendo parte da 
mesa juntamente com demais autoridades locais. Apresentada, para estes idosos, a 
necessidade de sua participação efetiva junto ao Conselho do Idoso que dará voz e 
representatividade às suas necessidades. Após, a votação para a escolha de dois 
Delegados representantes deste Conselho em uma próxima reunião do Conselho 
Estadual de São Paulo em Águas de Lindoia (SP). Conclusão: Espera-se que as pessoas 
idosas da cidade de Itanhaém possam beneficiar-se com a atuação efetiva do seu 
Conselho Municipal do Idoso, dentro do Projeto Conviver Itanhaém recém-criado com 
muito entusiasmo e com muita vontade política de atendimento às suas reais 
necessidades.   

Palavras-chave: Conselho Municipal do Idoso; Itanhaém (SP); Projeto Conviver 
Itanhaém; Envelhecimento; Velhice. 
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo conhecer as características de idosos 
participantes de um Centro Cultural e avaliar os resultados referentes à prática do ballet 
clássico na manutenção da autonomia funcional. O estudo foi realizado entre o período 
de junho a setembro de 2013. Foram selecionados oito sujeitos com idade de 60 anos ou 
mais, praticantes de ballet clássico em uma vez por semana. Todos os sujeitos assinaram 
um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que garante o anonimato e a 
possibilidade de desistência. Para a coleta de dados, utilizou-se uma adaptação do 
Sistema Sênior de Avaliação da Autonomia de Ação (SysSen), aplicando  apenas  o 
questionário sênior de atividades físicas (QSAP) sobre três dimensões: (a) o que o 
indivíduo faz; (b) o que o indivíduo deve fazer; (c) o que o indivíduo deseja fazer, além 
de cinco questões abertas referente a prática do ballet clássico. O QSAP permite definir 
índices representativos das necessidades pessoais relativas a aspectos previamente 
selecionados da aptidão física. Os dados contidos na aplicação dos formulários foram 
digitados e tabulados no programa Microsoft Office Excel 2007. Após o período de 120 
dias aplicou-se novamente o teste, buscando alterações positivas. Os resultados 
mostraram que 71% apresentaram melhoria na memória e equilíbrio. Quanto à 
autonomia 89% dos sujeitos voltou a executar atividades como limpar o chão, agachar, 
levantar e subir escadas. Ainda assim, os dados nos mostraram que sentimentos de 
oportunidade, realização pessoal, superação foram proporcionados através da prática do 
ballet clássico.  
Palavras- chave: Idoso; Ballet Clássico; Autonomia. 

Introdução 
Desde tempos primórdios, a dança sempre esteve presente na vida do homem. 

Pedir chuvas e curas para doenças, agradecer vitórias, celebrar festas, nascimentos, 
mortes, casamentos, iniciação dos adolescentes eram costumes primitivos, expressos 
pelos movimentos da dança. As danças femininas em especial (danças de fertilidade, de 
nascimento, lunares, de plantação, de colheita, de chuva) eram compostas por 
movimentos estreitos-passos curtos, pequenos, em contato contínuo com o solo, dotados 
de grande feminilidade, retratando a fragilidade e a submissão do ser feminino em 

mailto:aideangelica07@hotmail.com
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oposição ao homem. Sabe-se através da história primitiva que o início da existência 
humana se deu através de três formas fundamentais de dança: em solo, em pares e em 
grupos, este último era o mais importante, pois seus dançarinos se uniam para celebrar a 
fertilidade, isto é, o crescimento da própria tribo (HAAS, 2006). 

Com o passar dos tempos, de dança-sagrada tornou-se dança-arte, devido, 
especialmente, ao surgimento do elemento estético e dos espetáculos de teatro e de todo 
um novo vocabulário inovador nos movimentos surgidos ao longo dos tempos, sendo 
representada pelas culturas tribais evoluídas através de dois tipos coreográficos: dança 
da cultura camponesa (popular, campesina ou de folclore) e dança da cultura senhoril 
(dança aristocrática) para divertimento da realeza e nobreza. 

Falhbusch (1990) nos fala que, ao longo do desenvolvimento da historia da 
humanidade, as formas de dança passaram por uma evolução: dança primitiva ou étnica; 
baile campestre; dança folclórica, danças da corte - ballet blassé, danças de salão, 
balletti, ballet, ballet clássico e dança moderna (...) que se desenvolveram 
principalmente na década de 1950, sedimentando-se e aparecendo novos estilos e 
escolas (NANNI, 1995). A dança contemporânea é compreendida como o que se faz 
hoje, sem importar o estilo e a procedência. A dança sai dos salões e vai para o teatros 
de revista, para as ruas, televisões e discotecas. Muitas tendências estão registradas hoje, 
e é a partir dessa multiplicidade de possibilidades que se insere a dança gerontológica, 
adaptada a pessoas em fase de envelhecimento (BARBOSA, et al., 2013). 

Atualmente admite-se que a estrutura etária da população brasileira vem se 
alterando. Se, por um lado, as pessoas estão vivendo mais, por outro, deve-se entender 
melhor como estão vivendo, isto é, com que grau de satisfação pessoal. Muitos critérios 
são adotados na intenção de avaliar qualidade de vida na velhice e a atividade física é 
um dos aspectos mais relacionados aos seus determinantes (DIOGO, 2009). 

O enfoque atual no estudo do envelhecimento e da velhice demonstra também 
quão importante é perceber a velhice como uma experiência heterogênea. Ser velho 
envolve uma complexidade de fatores de ordem biológica, psicológica e social. Para 
Mercadante (1996), na nossa sociedade a identidade dos idosos se constrói apenas pela 
contraposição à identidade de jovem, contrapondo-se as qualidades: atividade, força, 
memória, beleza, potência e produtividade. 

A respeito das diferentes crenças sobre o tema, muitos chegam a pensar a 
velhice é sinônimo de doença e que tanto o vigor físico como a saúde jamais estarão à 
sua disposição na velhice. Outros acreditam que os idosos não podem aprender mais 
nada e que suas habilidades estão em declínio inevitável. Por conta desses mitos, muitas 
instituições acabam não oferecendo qualquer tipo de atividade para as pessoas idosas. 
Neri e Cachioni (1999) alertam para o fato de que o elemento essencial do conceito de 
velhice bem-sucedida não é a preservação de níveis de desempenho parecidos com os 
de indivíduos mais jovens, mas a ideia de que o requisito fundamental para uma boa 
velhice é a preservação do potencial para o desenvolvimento do indivíduo. Isso dentro 
dos limites individuais estabelecidos por condições de saúde, estilo de vida e educação. 

Mas em uma sociedade onde as pessoas são avaliadas pelo que produzem pelo 
que dão pedir algo é muito difícil. Além disso, pedir nunca foi colocado no “pacote” da 
velhice. Estamos desde jovens sendo incentivados a ser independentes e nunca se falou 
da relatividade e da pluralidade embutidas dentro da independência, ou, seja, nunca se é 
totalmente independente. 

Se nos conscientizarmos de que na velhice teremos mais dependência neste ou 
naquele sentido, quando chegarmos nesse momento nos sentiremos dentro da realidade, 
da normalidade. É muito grande o fardo que o próprio velho obriga-se a carregar, 
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exigindo-se a mesma independência que tinha nas outras fases da vida. Devemos 
lembrar que, se uma dependência maior é normal na adolescência e na infância também 
o é na velhice (ZIMERMAN, 2000). 

 De modo geral, o velho evita pedir qualquer tipo de ajuda, porque não quer 
incomodar, não tem o direito de pedir, medo de sobrecarregar os filhos ou acha que está 
tirando o tempo de alguém. Assim, a pior coisa que pode acontecer ao idoso é a perda 
da autonomia, da capacidade de se relacionar com o mundo, (...) da perda da sua 
liberdade individual, da sua privacidade (Neri, 2009). Temos que trabalhar para que um 
maior número de pessoas evite a perda de sua independência, sendo uma das formas 
através dos movimentos da dança que, a cada dia, torna-se uma opção diferenciada para 
os gerontes que procuram a atividade física e não possui de início um carisma pela 
ginástica ou pelo esporte. Através dos movimentos rítmicos, podemos promover 
melhora da tonicidade muscular, melhora da mobilidade articular, estimula as funções 
cerebrais, beneficiando a concentração e a memória; favorece a integração social e o 
aumento da autoestima (VERDERI, 2004). 
       Apresentando uma proposta de exercícios que priorizem os movimentos 
relacionados às atividades da vida diária, será possível garantir a autonomia do idoso em 
seu cotidiano. 

Assim venho buscar através deste trabalho, analisar o quão a prática adaptada do 
ballet clássico pode contribuir para resgatar a autonomia em idosas participantes do 
projeto “Ballet Social” realizado na cidade de Caieiras (SP) e observar as alterações no 
âmbito biopsicossocial. 

Metodologia 
O estudo foi realizado entre o período de junho a setembro de 2013. Foram 

selecionados oito sujeitos com idade de 60 anos ou mais, sendo todas mulheres, 
praticantes de ballet clássico no Centro Cultural “Isaura Neves”, localizado na cidade de 
Caieiras (SP), que oferece a atividade uma vez por semana das 12h00 às 14h00.  

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão para a pesquisa: ter 60 anos ou 
mais, não ser totalmente dependente, assiduidade nas aulas e apresentar problemas nas 
AVD que comprometam a autonomia em alguns movimentos.  

Antes de iniciar os testes, todos os sujeitos assinaram um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido que garante o anonimato e a possibilidade de 
desistência. Para a coleta de dados, utilizou-se uma adaptação do Sistema Sênior de 
Avaliação da Autonomia de Ação (SysSen), quando se optou por aplicar  apenas  o 
questionário sênior de atividades físicas (QSAP)  composto sobre quatro dimensões: (a) 
o que o entrevistado faz (que se refere a sua vida  cotidiana dividida em três domínios: 
as atividades a domicílio com 17 opções; atividades profissionais com 4 opções e 
atividades de tempo livre com 21 opções, em que o entrevistado classifica de 1 a 5 por 
frequência e duração); (b) o que o indivíduo deve fazer (refere-se ao contexto da vida do 
entrevistado, cujo objetivo é quantificar as necessidades impostas pelas condições 
ambientais, tais como: subir escadas, transporte coletivo, condições do domicílio etc.); 
(c) o que o indivíduo deseja fazer (ela é dedicada às dificuldades percebidas pelo 
entrevistado durante a realização das AVD e aos sentimentos associados às atividades 
que ele gostaria de começar a fazer ou retomar. Ainda assim, vale ressaltar neste item 
que se valoriza especialmente a natureza subjetiva do que se considera uma 
dificuldade); (d) O ballet clássico na vida do entrevistado (composto por cinco questões 
abertas referentes àa prática do ballet clássico). 
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A forma de aplicação do questionário foi através de entrevista pessoal, 
previamente agendada com cada sujeito. Adotou-se como sistema de administração o 
modelo ‘Folhas do Entrevistador-Folhas do Entrevistado’.  O entrevistado não recebe o 
questionário integral, mas apenas folhas de resposta, nas quais encontra as informações 
necessárias à escolha das opções de respostas. A matriz do questionário é preenchida 
pelo entrevistador. Vale ressaltar que tal sistema é adotado por outros questionários 
concebidos para populações idosas. 

O QSAP permite definir índices representativos das necessidades pessoais 
relativas a aspectos previamente selecionados da aptidão física. Os dados contidos na 
aplicação dos formulários foram digitados e tabulados no programa Microsoft Office 
Excel 2007. Constatados os dados, foram analisados 10 dos 48 gráficos tabulados: 
memória, equilíbrio, autonomia, sentimentos com relação à atividade, sentar e agachar, 
subir escadas, limpar o chão, deslocamento, carregar pesos e lazer. Após o período de 
120 dias aplicou-se novamente o teste, buscando alterações positivas nos resultados. 

Vale ressaltar que, por se tratar de uma pesquisa qualitativa, descritiva, 
exploratória, não se achou necessário utilizar uma análise estatística dos dados, 
mediante a utilização do programa estatístico Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS). 
Resultados 

Podemos observar no gráfico abaixo qu, através da prática do ballet clássico, os 
idosos obtiveram uma melhoria de 71% na memória utilizando-se o método de 
recordação e reconhecimento dos movimentos. Com relação ao equilíbrio, levaram-se 
em consideração as patologias sensório-motoras, a fim de poder antecipar uma atitude 
adequada nos casos de queixas, medo irracional, dores ou traumatismos (MANIDI, 
2001). 

Com referência à autonomia, houve uma melhoria de 89% como mostra o 
gráfico abaixo, proporcionando aos sujeitos se emanciparem em relação ao seu espaço 
privativo e ao seu meio ambiente, assim como resgatar a busca da realização de seus 
projetos de vida. 

GRÁFICO 1 

 

Com referência à realização das AVD (Atividades da Vida Diária), os dados nos 
mostram que 89% dos sujeitos aumentou o número de atividades realizadas durante o seu dia a 
dia, ou considerando certas atividades como lavar roupa que, no início da pesquisa, esta 
atividade não aparecia no gráfico 3 e nos mostra que esta atividade, após 120 dias, reaparece 
sendo realizada por 60% dos sujeitos. Ainda assim, os dados nos mostraram que a condições de 
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moradia para 67% dos sujeitos são consideradas ruins ou razoáveis. Isso se deve ao número de 
escadas que as moradias apresentam, o que impossibilita a locomoção dos idosos dentro da 
própria moradia. Os dados nos mostram que esta atividade volta a fazer parte das AVD, 
proporcionando um aumento da sua autonomia dentro da sua própria moradia. 

GRÁFICO 2 

 

A recuperação de movimentos como agachar e levantar, assim como limpar o 
chão (um dos vilões para os idosos), que não apareciam no início da pesquisa (gráfico 
6) proporcionaram a possibilidade de todos voltarem a fazer faxinas leves em suas 
moradias. Os dados nos mostraram que, após 120 dias, 40% dos sujeitos realizam mais 
de quatro vezes na semana uma faxina leve e 39%, de uma a duas vezes por semana. 

GRÁFICO 3 

 

Através da prática do ballet clássico, houve um resgaste de sentimentos que são 
observados no gráfico 4. Como nas aulas de dança não existe preconceito de peso, sexo 
ou de sedentarismo, todos possuem a possibilidade de participar e aproveitar 
plenamente das atividades oferecidas. Poder compartilhar de atividades grupais com 
pessoas da própria geração favorece o bem-estar emocional pela possibilidade de 
convívio fora do ambiente familiar.  
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GRÁFICO 4  

 

Considerações Finais 
A velhice ainda é vista por muitos profissionais, pesquisadores e pela sociedade 

em geral com preconceito. Por considerá-la uma etapa única e exclusivamente 
caracterizada por perdas, confunde-se a velhice com a doença, generalizando 
características de pessoas doentes a todos os idosos. São muitos os anos que permitem 
que nos preparemos para a velhice. 

Ao longo de toda a vida, tem-se a possibilidade de se dispor a viver uma velhice 
sadia e equilibrada e de aceitar a chegada desse momento evolutivo de maneira positiva 
e natural. É importante para o idoso não se fechar em si mesmo e não se deixar vencer 
pelos problemas que em geral são de saúde e pelas preocupações; ainda que a nossa 
sociedade nos aposente, continuamos sendo pessoas cheias de necessidades e de 
motivações para realizarmos nossos desejos. Mas para isso é preciso aceitar com 
otimismo a nova situação e buscar a todo o momento a parte positiva de todas as 
dificuldades que o envelhecimento nos traz. 

Assim, a autonomia, como qualquer valor, representa para o idoso um ideal a 
atingir, e não uma característica que todos possuem. Dessa forma, ela é mais que um 
estado; trata-se de uma conquista permanente que pressupõe capacidade para ser 
exercida. Daí, sua relação estreita com as condições de saúde. Além disso, deve-se 
aceitar que as pessoas veem-se frequentemente na impossibilidade de desenvolver sua 
autonomia. De fato, existem limites reais no interior dos quais a realização da 
autonomia é favorecida ou dificultada, e isso se dá dependendo do estilo de vida que o 
idoso adquire. 

A autonomia nesta fase da vida não procede de uma simples adequação, mas de 
uma adaptação biopsicossocial permanente. Ela é complexa, cheia de nuances, como 
tantos outros componentes de nossa existência. Se tomarmos uma perspectiva 
sociocultural mais ampla, ela relaciona-se igualmente a pontos como qualidade do meio 
ambiente, a moradia e os rendimentos, além dos aspectos emocionais como o amor, o 
respeito e a liberdade. Aqui, conseguimos este benefício através da prática do ballet 
clássico que, dentre os estudiosos, é considerada como uma atividade física, mas muito, 
além disto, promove uma sensação de satisfação, permissão de explorar emoções 
através do seu corpo e ainda mostrar sentimentos através do movimento da dança. Para 
muitos, foi a realização de um sonho de criança. 
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RESUMO: As reflexões a seguir, apresentadas em formato de Pôster no evento, 
resultam de uma pesquisa de Mestrado em andamento, na área da Gerontologia da PUC-
SP, com concentração em Gerontologia Social, que trata da temática da pessoa idosa 
com dependência funcional, em contexto de sociabilidade. Inicia-se com a discussão de 
alguns mitos ainda presentes na sociedade sobre a velhice, mas que precisam ser 
superados, dentre eles, a conjunção entre velhice e doença, velhice e decrepitude físico-
mental, velhice e incapacidade para o trabalho, velhice e morte. Também entender que o 
processo de envelhecimento não é tecido de forma única, mas de modo singular, a que 
se tributa reconhecer a velhice: em sua pluralidade, com as múltiplas velhices, e em sua 
heterogeneidade, com as múltiplas particularidades em cada velho. O objetivo deste 
trabalho é apresentar as reflexões críticas já realizadas nesta investigação, sob uma 
perspectiva teórica interdisciplinar, e sob o foco social, em torno da vivência de idosos 
dependentes funcionais, com perda da capacidade em suas Atividades Básicas de Vida 
Diária (ABVDs), mas a partir de sua inserção em Grupos de Convivência no município 
de São José dos Campos (SP). Trata-se de um estudo de caráter exploratório-descritivo, 
resultante inicialmente de pesquisa bibliográfica em artigos de periódicos, de livros e 
revistas, que discutem a questão das problemáticas da velhice, incluindo-se as subjetivo-
sociais, e seu encaminhamento na atualidade. A um só tempo, de entrevistas realizadas 
com 10 idosos, conforme determinados critérios de inclusão/exclusão, com aplicação de 
Questionário semi-estruturado com algumas questões fechadas, e algumas abertas. Os 
resultados esperados são os de que um idoso em condição de fragilidade, ou 
dependência, exige, diante da nova realidade do mundo atual, de todos os profissionais, 
especialmente os do Serviço Social envolvidos com tais práticas, que estes assumam 
novos olhares, estratégias e posturas, fundados no respeito a esse idoso e na promoção 
dessas para lhes garantir uma melhor qualidade de vida. 
Palavras-chave: Práxis Profissional; Capacidade Funcional; Velhice; 
Contemporaneidade.  
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Introdução 
 

Na nossa sociedade, os problemas sociais, como a desigualdade, a falta de 
acesso aos bens culturais/sociais e os estereótipos formados, costumam influenciar  
nossas relações, afetando os menos privilegiados que, muitas vezes, sentem-se isolados 
ou marginalizados, seja por uma incapacidade física ou por sua classe social.  

A Gerontologia, em sua área de concentração Social aparece em um momento 
em que as pesquisas mostram que teremos um maior número de pessoas de idade 
avançada, dadas como “não-ativas”. Essa situação ocorre em função dos baixos índices 
de natalidade e dos avanços da medicina que favorecem o tão desejado prolongamento 
da vida.  

Neste cenário atual de envelhecimento populacional, a transformação no perfil 
da sociedade e a força influenciadora nas ideologias de representação, construção e 
desconstrução de imagens pelos meios de comunicação vêm se modificando nas últimas 
décadas, como afirma Moragas (2010). 

Diante de alguns fatos e mitos que permeiam a sociedade sobre esta etapa da 
vida, podemos encontrar diferentes visões sobre os velhos, quando envelhecer é um 

http://www.dw.com/pt/melhor-idade-%C3%A9-resposta-para-o-dilema-demogr%C3%A1fico-alem%C3%A3o/a-2758799
http://www.dw.com/pt/melhor-idade-%C3%A9-resposta-para-o-dilema-demogr%C3%A1fico-alem%C3%A3o/a-2758799
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processo inerente a todos os seres humanos, é o resultado do envelhecimento. Contudo, 
os velhos acabam se tornando uma categoria independente do resto da sociedade, 
separados e segregados em um grupo com características próprias, por muitas vezes  
desconsideradas. Um indicador presente que pode mostrar isso é a invisibilidade da 
velhice nas mídias, conforme aponta Debert (2003). 

A separação e diferenciação deste grupo diante do restante da sociedade é 
experimentada em outros grupos sociais também, mas na velhice, isolada e muitas vezes 
marginalizada, o problema é bem mais sério, explicando o rigor dos órgãos competentes 
para o cumprimento do Estatuto do Idoso. Se a lei é um reflexo da realidade e as 
penalidades se tornam mais rígidas, isso ocorre pelo alto nível de transgressão das leis. 

O processo saúde-doença na velhice poderia ser diferente se todos os indivíduos 
pudessem ter acesso a uma vida mais saudável, com direito a uma medicina preventiva, 
não apenas na velhice, mas por toda a vida. Entretanto, é flagrante a falta de instituições 
que visem ao bem-estar e saúde da população idosa. 

Assim como a concepção de saúde e doença nessa etapa especifica da vida é 
tratada diferencialmente, e ainda falta uma maior visibilidade e acesso e essas 
informações, isso nos leva a pensar na divulgação que circula pelas mídias de acesso à 
maior parte da população. 

“Considerado pelo meio publicitário como a maior mídia no país, à televisão é 
destinada 70% da verba publicitária do Brasil” (DEBERT, 2003, p.139). Sendo assim, a 
publicitária Heloisa Buarque Almeida afirma, em seu artigo “Ficção como vitrine, a 
telenovela na promoção do consumo”: “Se você quer construir um padrão de 
comportamento tem que ser pela televisão” (DEBERT, 2003, p.181). 

Entendemos que a mídia tem a função de apresentar temas que interessem aos 
idosos e que sejam feitos/elaborados para os mesmos e com a participação deles. A 
ideia é que se tenha uma maior aproximação com a realidade; no entanto, os meios de 
comunicação que dialogam e se impõem à grande massa populacional mostram um 
velho e um processo de envelhecimento equivocado. 

Desenvolvimento 
Nos anos 70 os meios de comunicação apresentavam características negativas 

em relação aos idosos, eram desrespeitosos, e havia pouca representatividade dos 
mesmos, acentuando os estereótipos da dependência física e afetiva, da insegurança e do 
isolamento (PRADO, 2009). Quando não mostravam esse tipo de imagem, eles tinham 
uma atribuição de caráter cômico, em que a teimosia, a tolice e a impertinência dos 
velhos apareciam como principais características, particularmente nos programas 
humorísticos. 

A mídia é movida a trabalhar com os sonhos e as idealizações da sociedade em 
que está inserida, ou seja, em uma sociedade cuja cultura é adepta ao culto da 
jovialidade.  

A partir dos anos 80, o velho começa a ser representado de uma maneira menos 
negativa, pois passava a simbolizar o poder e a riqueza, visto que, na época, as 
pesquisas mostravam que muitas famílias tinham como renda principal a aposentadoria, 
não que eles estivessem ganhando mais ou sendo mais valorizados, é que o pais estava 
passando por um empobrecimento da população.  

O aumento da participação do idoso na década de 90 na mídia mostra uma maior 
demanda de atores da terceira idade para personagens, narradores e mesmo para a 
publicidade. Esse fato está diretamente relacionado com interesses econômicos, visto 
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que a população idosa se tornou um importante público-alvo: consumidores em 
potencial. 

Essa nova concepção é mantida atualmente, pois eles continuam a ser 
conclamados à aquisição de diversos tipos de produtos. Essa entrada diferenciada do 
idoso na mídia por meio das propagandas tem o poder de construir uma imagem do 
velho, visto que a comunicação publicitária pode ser utilizada como indicador, produto 
e reflexo dos valores culturais da sociedade, mostrando como a velhice é transmitida 
pelos meios de comunicação à sociedade. 

Como afirmam Prado e Aragão (2009, p.4): “Com a sociedade pós-industrial, os 
produtos passaram a ser mais descartáveis e os apelos publicitários mudaram com essa 
tendência e passaram a desenvolver estratégias de natureza subjetiva, emocional 
(psicológica) e sensível (estética)”. 

Com o intuito de tocar o consumidor, a propaganda deixou de se fixar 
exclusivamente no produto e suas características como um fim, mas adicionou a ele 
também as características de meio, como sonhos, desejos ou necessidades, fazendo 
então “promessas” em suas propagandas: o que se deseja se torna possível ao consumir 
um produto. 

Vemos um exemplo dessa mudança de foco na propaganda da empresa 
espanhola IKEA, uma companhia privada de origem sueca, especializada na venda de 
móveis domésticos de baixo custo. A empresa distribui seus produtos por uma rede de 
revendas próprias. A característica principal da IKEA é a possibilidade de o cliente 
montar o produto recebido em sua casa. 

Na propaganda "Empieza Algo Nuevo (Começar Algo Novo)", ela mostra as 
possibilidades que um idoso tem quando sai da rotina (disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=JwHm88VNgJo).  

No filme, vemos uma imagem positiva, porém vai além da realidade, e 
generaliza a velhice:  exige um idoso que seja ativo, que faça muitas atividades que nem 
sempre podem ser realizadas, além de dar “falsas promessas” de que se a pessoa 
consumir os móveis daquela loja, ela estaria muito mais apta a ser de outra maneira, 
pois quem compra naquela loja busca seus sonhos e os realiza. 

Uma ideia paradoxal, que se pode observar, é que a promessa anunciada na 
propaganda, é justamente a de que o consumidor usa determinado produto para se sentir 
único e especial e, ao mesmo tempo, ele o consome porque outros indivíduos também 
estão consumindo, para que possa se sentir parte de um grupo e não ficar excluído. 
Sendo assim, a pessoa é só mais uma consumidora que foi comprada pela propaganda, e 
se torna, na verdade, tão especial quanto todos os outros, excluindo suas 
individualidades e particularidades, generalizando a velhice, não compreendendo que 
cada idoso a viverá de forma única. 

Os meios de comunicação são poderosos instrumentos de construção de imagens 
fazendo com que seja possível analisá-los para compreender que imagem eles 
constroem e o que seu público pode incorporar do que é transmitido. Se a propaganda 
desvaloriza as particularidades do idoso, tornando toda a velhice generalizada, essa 
imagem começa a se difundir na sociedade e ser incorporada e naturalizada.  

A ideia da propaganda em si, não traz, inicialmente, um aspecto negativo; ela até 
dialoga com a concepção de pensar uma velhice mais ativa, que o idoso não tem que se 
privar de certas atividades e que deve realizar seus desejos; porém, ela idealiza uma 
velhice apenas, com uma ideia falsa, ilusória, que se preocupa mais em promover a loja 
do que uma imagem real da velhice. Além de predominarem atividades feitas apenas 

https://www.youtube.com/watch?v=JwHm88VNgJo
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pelo personagem masculino, favorecendo o encobertamento da velhice feminina que é 
mais discriminada. 

A velhice como qualquer fase da vida dispõe das suas próprias funcionalidades. 
As dificuldades que giram em torno da velhice ocorrem, muitas vezes, pelo simples fato 
de compararem o velho com o jovem, esquecendo-se de que as demandas para cada um 
são específicas e que proporcionalmente seus corpos e suas habilidades serão diferentes 
e não classificadas como “melhor ou pior”.  

Considerações 
Ao pensar em velhice, etapa vital, a ideia muda, como afirma Moragas (2010), 

pois ela é uma concepção mais moderna e equilibrada, em que se reconhece o 
transcurso do tempo e os efeitos que ela produz em uma pessoa. A velhice, sendo assim, 
é um período semelhante às outras etapas vitais, possui potencialidades únicas e 
distintas: serenidade, experiência, maturidade, perspectiva de vida pessoal e social que 
podem compensar as eventuais limitações. 

O envelhecimento não se caracteriza como uma doença, nem é necessariamente 
limitante. As potencialidades de cada indivíduo na sua individualidade devem ser 
pensadas pela sociedade, trazendo fatores positivos individuais e sociais, que raramente 
são tratados nas propagandas. 

O aumento da população idosa na década de 90 fez com que a mídia dedicasse 
mais atenção a esse público. Os velhos, agora, se tornaram consumidores em potencial 
com preferências claras, e relevante poder aquisitivo. 

Entretanto, é preciso atenção: até começa a aparecer uma visão mais positiva do 
velho, mas que, sabemos, esconde a realidade com ideias ilusórias, valorizando somente 
o idoso mais ativo e jovial. 

A valorização do idoso se torna limitante por encobrir os interesses dos 
anunciantes ao vender seus produtos. Preocupação, e responsabilidade social, com a 
representação do idoso, deveriam ser a missão da propaganda. 
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RESUMO: Introdução: É crescente o número de idosos institucionalizados. Este estudo 
deseja compreender o que envolve a identidade do idoso na instituição e sua existência. 
Pretende-se aqui desenvolver o sentido de reconstrução da identidade, buscando 
identificar o seu reconhecimento de forma universal (BRANDÃO, 1998; 
MERCADANTE, 1998). Referencial Teórico: Ao buscar a ideia de identidade em uma 
ILPI importa primeiramente entender assuntos relacionados à identidade do idoso, 
definindo essências e subjetividade, como a construção cultural elaborada e reelaborada 
constantemente; não somente a condição biológica como conformadora do 
comportamento psicossocial do indivíduo. A velhice biológica nunca é um fato total. Os 
indivíduos não se sentem velhos em todas as situações e nem se definem como velhos 
em todos os contextos (MERCADANTE, 1998). As mudanças de comportamento 
ligadas ao corpo não devem provocar alteração na identidade do idoso; além disso, 
ainda é comum a percepção de que a residência em uma ILPI significa ruptura de laços 
com familiares e amigos, e frequentemente ignora os novos laços nelas construídos 
(CARVALHO, 2006). Discussão: Como observado, a identidade de velho aparece em 
contraste com a identidade de jovem (MERCADANTE, 1997). Ocorre o isolamento do 
eu no contato com o outro. Na instituição, o idoso não estará sozinho. Muito antes de 
ser institucionalizado, a sua sociabilidade já foi alterada pela idade, capacidade física 
reduzida, redução cognitiva e mental (CAMARANO, 2010, p. 190). A produção de 
sujeitos, com elo no mundo exterior, é um processo contínuo, e possibilita a construção 
de novos referenciais. Tratar a velhice e enquadrar todos os sujeitos em um mesmo 
rótulo, objetivo e cristalizado, impede de inseri-los num contexto social e cuidar de suas 
subjetividades (CABRAL, 2002). Deve-se então compreender porque isoladamente 
acontece com tanta ênfase no envelhecimento. Em alguns casos, estando o idoso na 
instituição, os termos parecem se aprofundar e o peso cai sobre a ILPI (Instituição de 
Longa Permanência para Idosos). Há perda da identidade em alguns casos, como a 
velhice acompanhada de perdas físicas e cognitivas.  Consequentemente, as capacidades 
mentais, físicas e cognitivas vão se perdendo, mas isso não significa exatamente que o 
idoso deixará de ter uma identidade. Possivelmente a “perda de identidade” não ocorra 
somente pelo fator idade/senescência, mas ainda pelo fator sociedade, que vê o idoso 
como ser inútil, frágil e com perda de capacidades. Mercadante (1998, p. 64) afirma que 
“a visão sobre o velho, um corpo imperfeito – em declínio, enfraquecido, enrugado etc. 
– não avalia só o corpo, mas sugere imediatamente ampliar-se para além do corpo, sobre 
a personalidade, o papel social, econômico e cultural do idoso”. Conclusão: Fica 
evidente que a identidade dos indivíduos passa, quase sempre, por uma forte vinculação 
a um grupo de pares que, sob diversas formas, reforçam crenças e valores. Ao relacionar 
essa vinculação ao processo de envelhecimento, percebemos, no caso de idosos 
institucionalizados, o desapego aos grupos muito antes de sua institucionalização. 



29 
Semana de Gerontologia/Simpósio Internacional de Gerontologia Social 

 
 

 
ANAIS – Semana de Gerontologia e Simpósio Internacional de Gerontologia Social 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia da PUC-SP   

A VIVÊNCIA DO TEMPO PARA UMA IDOSA 

 
Flora Ricciopo Karat 

Membro do Grupo de Estudo sobre Envelhecimento e Psicanálise/  
Coordenação de Natália Alves Barbieri e Maíra Paixeiro  

E-mail: fkarat@gmail.com 

 
 

RESUMO: Quando somos postos a pensar a respeito do tempo, rapidamente pensamos 

no tempo cronológico, este que nos faz falta quando precisamos concluir algo, ou 

quando sofremos a angústia por esperar minutos, horas ou dias. A passagem e a 

vivência desse tempo são inevitáveis para a sociedade, pois é ele que nos possibilita a 

organização do tempo percorrido entre o nascimento e a morte. Junto a este tempo, 

contado de forma semelhante a todos, existe outro, de tamanha importância, que é 

vivido de forma singular a cada sujeito.  Este não é contato no relógio. Nele o presente, 

o passado e o futuro se cruzam formando um só, constituindo assim a história de cada 

indivíduo pautado nas suas realizações e experiências subjetivas. A vivência desse 

Tempo não é construída por um começo, um meio e um fim, mas sim com o que há na 

memória e na história vivencial do sujeito. Pensando na importância desse tempo 

percorrido subjetivamente, junto ao tempo cronológico, pretendo nesse trabalho relatar a 

experiência com uma idosa, 83 anos, em um trabalho de acompanhamento terapêutico, 

onde, em diferentes momentos, a acompanhei diante da sua “fase criança”, em seguida, 

da sua “fase adolescente”, e atualmente da sua “fase real”, ditos assim por ela, em que 

passa por um doloroso cruzamento entre os dois tipos de Tempos, o medido e o vivido.  
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RESUMO: Será apresentado o caso clínico de Acompanhamento Terapêutico (A.T.) 

sobre um idoso que foi diagnosticado com Demência Fronto-Temporal, tendo como 

objetivo discutir o impacto desse diagnóstico biomédico na vida desse idoso. Buscar-se-

á refletir sobre as características do diagnóstico de demência e sua conotação 

condenatória, por ser uma doença progressiva, degenerativa, ou seja, marcada por 

perdas e sem cura. Ainda sobre o diagnóstico, levantam-se questões sobre as 

repercussões: desde mudanças no ambiente em que o idoso está inserido – e nas 

relações que possui – até o impacto em sua subjetividade. A partir disso, coloca-se para 

reflexão o papel do A.T. na clínica do envelhecimento e as consequências do 

diagnóstico biomédico nessa prática. Nesse caso, a clínica do A.T. favoreceu o encontro 

terapêutico através de uma característica histórica do paciente – a musicalidade –, de 

forma que foi possível desenvolver projetos terapêuticos que explorassem as 

potencialidades do sujeito, a apropriação de espaços sociais, o estabelecimento de 

vínculos interpessoais e o fortalecimento da identidade do idoso em questão. Além 

disso, o caso ajuda a ilustrar e contribui para o entendimento do AT como trabalho 

clínico, cuja prática transcende os limites de um atendimento psicológico no consultório 

expandindo seus territórios de atuação. 
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RESUMO: Introdução: Como se pode desenvolver o estímulo social e cognitivo de 
pessoas acima de 60 anos com Alzheimer, ou outras demências, modificando suas 
rotinas e qualidade de vida, através de obras de artes expostas em museu? Esta foi a 
pergunta guia que norteou o projeto “Faça Memórias”, criado em setembro de 2009 no 
Museu Brasileiro da Escultura (MuBE), em São Paulo, inspirado no Meet me at Moma 
de Nova York. O projeto tem como objetivo fazer, do espaço museológico e das 
diversas exposições de Arte, uma experiência cultural a um público que precisa 
envolver-se em situações novas e estimulantes para ocupar a mente e seu tempo 
enquanto se sociabilizam dando um novo sentido à vida condenada ao isolamento 
social. Objetivo: Possibilitar, através da Arteterapia, a experiência cultural de uma visita 
a uma exposição em Museu, servindo como estímulo social e cognitivo para pessoas 
com Alzheimer ou outras demências. Metodologia: As visitas ao espaço museológico e 
às diversas exposições de Arte foram semanais e monitoradas através do Visual 
Thinking Strategies, permitindo que a percepção e discussão dos elementos visuais 
fossem explorados pelos participantes. Resultados: Desde o início do programa, 60 
pessoas demenciadas, todas acima de 60 anos, participaram desta atividade cultural. 
Relatos de familiares e cuidadores destacaram uma melhora na qualidade de vida dos 
participantes, modificando suas rotinas. Discussão: Possibilitar aos idosos com 
Alzheimer a oportunidade de interagir com a arte é uma prazerosa maneira de oferecer 
estímulo cognitivo, fazendo com que a doença passe a ser mais branda e digna. É 
também uma importante ferramenta para a Arteterapia que, através das imagens das 
artes expostas, permite o encontro da essência de cada ser, mesmo que tudo esteja 
coberto pela grande névoa do esquecimento. É uma forma de manter aceso por mais 
tempo as funções cerebrais que continuam ativas. 
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RESUMO: O aumento da expectativa de vida das populações em nível mundial tem se 

convertido em uma das maiores conquistas culturais de um povo, resultado de vários 

fatores que têm contribuído para a melhoria das condições de vida das populações 

envelhecidas. Entretanto, o processo de envelhecimento traz consigo o grande desafio 

de garantir que as pessoas possam viver por mais tempo em condições de independência 

e tendo mantidos seus vínculos familiares e sociais. Neste artigo aborda-se a 

importância do conselho municipal do idoso no processo de garantia da proteção dos 

idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência, tendo-se como foco a 

qualidade do serviço prestado. Os dados apresentados foram sistematizados a partir do 

Conselho Municipal do Idoso de Santa Cruz do Sul (RS), Brasil, e apresentam algumas 

características de cinco ILPIs selecionadas no referido município. Para a coleta de dados 

utilizou-se um formulário específico adotado pela comissão de avaliação das ILPIs e 

para a análise dos dados utilizou-se a técnica de tratamento estatístico simples. 

Constatou-se, entre outros aspectos, que existe uma predominância de idosos do sexo 

feminino, independente do Grau de Dependência dos idosos analisados; somente entre 

os idosos com Grau de Dependência I há um predomínio dos idosos autônomos com 

relação àqueles sem autonomia; há um predomínio de profissionais da área da 

Enfermagem, ao passo em que não há profissionais do Serviço Social e da Terapia 

Ocupacional nas ILPIs analisadas. Entre as atividades ofertadas destacam-se as 

atividades de lazer e as atividades religiosas realizadas na instituição. Percebe-se que as 

exigências de cumprimento da legislação acontecem após a concessão de autorização de 

abertura da ILPI, permitindo, muitas vezes, a ocorrência de infrações, maus tratos, 

negligência ou falta de recursos humanos condizentes com o número de idosos por grau 

de dependência dos residentes na ILPI. Acredita-se que este estudo poderá contribuir 

para que haja uma revisão dos rumos já adotados pelo Conselho Municipal do Idoso de 
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Santa Cruz que, a partir desta análise, poderá buscar formas mais efetivas de 

fiscalização e de manutenção do cumprimento da legislação de proteção e de defesa da 

pessoa idosa residente em ILPI. 
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RESUMO: Envelhecer é um processo complexo e multidimensional, que envolve 
fatores genéticos, comportamentais, ambientais e as morbidades comuns a essa faixa 
etária (Almeida, Saad e Vieira, 2008). O envelhecimento populacional é, hoje, um 
proeminente fenômeno mundial. Isto significa um crescimento mais elevado da 
população idosa com relação aos demais grupos etários (Camarano, 2002). Assim, 
massagem pode ter um grande papel na manutenção da saúde e da agilidade de um 
idoso e, em alguns casos, pode introduzir um “toque” de carinho na vida dele 
(Kavanagh, 2010). Segundo Nessi (2010), a massagem é o ato de tocar com as mãos, 
provocando alguma reação, seja ela fisiológica, psicológica, química ou mecânica. Os 
efeitos terapêuticos da massagem resultam do seu impacto nos sistemas muscular, 
nervoso e circulatório (Marques, 2010). Ao tocar alguém, inúmeras reações são 
produzidas no corpo e na mente. Esta pesquisa busca verificar os efeitos da Massagem 
Relaxante Manual, no relaxamento e amenização das sensações de dores na região 
dorsal. Serão inclusos na pesquisa pessoas do sexo feminino e masculino, idosos, que 
compreende de 60 á 90 anos, independentes, com tensão muscular na região dorsal e 
baixa autoestima. Serão excluídos da pesquisa, idosos com hipertensão descompensada, 
cardíacos descompensado, com alergias, infecções, fumantes, pessoas com câncer, 
diabete descompensado, Infecções pulmonares, lesões abertas, bolhas, trombose e 
tumores. Foram realizadas, 10 sessões de massagens, para cada um dos idosos, num 
tempo de 30 minutos cada sessão. Com questionário adaptado de EVA, antes e depois 
dos atendimentos. Concluímos após as sessões, que todos os idosos (100%) 
apresentaram diminuição da tensão e dores musculares na região dorsal. Apresentam 
após massagem mais disposição, melhora da autoestima, maior tempo no estado de 
alegria, facilidade no uso da força e alongamento, diminuição da dor nos ombros e na 
região das costas. Citaram em respostas espontâneas, que se houvessem 
sistematicamente massagens nos centros médicos tanto do SUS como no sistema 
privado, tomariam menos medicamentos. Um estudo que sugerimos ter continuidade em 
períodos mais longos para verificar os impactos na qualidade de vida dos idosos.  
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RREESSUUMMOO::  A relação envelhecimento e religião vem sendo atualmente mais difundida 
na literatura científica e acadêmica; a religião seria, para o ser humano, um parâmetro 
de organização de condutas e interpretação de experiência, em situações distintas de 
enfrentamento das condições da vida, em qualquer cultura, e em todas as faixas etárias, 
o que ajudaria de forma positiva a vivenciar o processo de envelhecimento e velhice. Os 
dados demográficos evidenciam dinâmicas de deslocamento de pessoas entre os 
diversos grupos religiosos existentes no país, dentre eles, a Seicho No Ie (SNI), que se 
destaca precisamente em razão de se constituir muito mais de adeptos brasileiros não-
orientais do que de descendentes de imigrantes japoneses. Essa mudança de religião, 
porém, só se efetuará plenamente se for realizada no simbólico. O simbólico transita 
pela alteridade, pela diferença e pela metáfora, e produz um novo sentido. As religiões 
se constituem, antes de tudo, como fontes de capital simbólico, dando sentido às novas 
experiências. A metodologia da pesquisa leva em conta tanto a análise quantitativa 
quanto a qualitativa (questionário semiestruturado). Foram selecionados 15 sujeitos. A 
inclusão dos sujeitos obedeceu aos seguintes critérios: idade igual ou superior a 60 anos, 
de ambos os sexos, que migraram de uma religião para a Seicho No Ie, e participam da 
mesma há mais de um ano. Da análise dos dados quantitativos, foi obtido o perfil 
sociodemográfico dos adeptos. Os dados qualitativos foram analisados, seguindo duas 
fases: primeira, para identificar nas narrativas as categorias temáticas que se destacam; 
segunda, para realizar a interpretação descritiva com base na literatura. Os resultados 
demonstraram que o principal fator de migração dos idosos para a Seicho No Ie foi o 
sentido de cura e soluções de problemas familiares, que se deu de uma forma original, 
por meio do fascínio, próprio do universo simbólico, capaz de convencer as pessoas 
sobre o tratamento da doença. Embora declarem realizar os rituais da Seicho No Ie, os 
idosos mantêm o catolicismo como um sistema simbólico; todos declararam também 
realizar orações e rituais do catolicismo. A partir da análise de recortes de narrativas, 
não mostramos a conversão de uma pessoa da Igreja Católica para a Seicho No Ie, mas 
sim uma duplicidade religiosa. Se fizermos uma nova interpretação ou se 
acrescentarmos à análise o sistema simbólico, verificamos uma maior aceitação ao 
simbólico da doutrina, expresso por uma intensa dedicação aos ritos da SNI e uma 
pequena frequência aos rituais católicos. Sobre o significado da Seicho No Ie, para os 
entrevistados, a grande maioria a define como uma religião e filosofia de vida. 
Palavras-chave: Seicho No IE; Religião; Envelhecimento; Velhice. 

Introdução 
A relação envelhecimento e religião vêm sendo atualmente mais difundida na 

literatura científica e acadêmica; a religião seria, para o ser humano, um parâmetro de 
organização de condutas, e interpretação de experiências, em situações distintas de 
enfrentamento das condições da vida, em qualquer cultura, e em todas as faixas etárias, 
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o que ajudaria de forma positiva a vivenciar o processo de envelhecimento e a velhice 
(CARBONARI, 2007; GEERTZ, 2013). 

A necessidade humana em dar sentido às experiências vividas é tão premente 
para os sujeitos quanto suas demandas biológicas. Sendo assim, somos incapazes de 
sobreviver em um mundo que não faça sentido. Por isso, apropriamo-nos do conceito de 
Geertz (2013), cuja reflexão nos fez entender que, em qualquer cultura, a religião é uma 
tentativa de prover significados gerais para que as pessoas, individualmente, possam 
interpretar sua experiência e organizar sua conduta.  

Os estudos de Rezende, Lodovici e Concone (2012) complementam este 
entendimento, ao ressaltarem a necessidade de símbolos religiosos para dar significado 
à vida. Para as autoras, a religião elabora símbolos que, no seu conjunto, conferem 
significado à existência dos humanos. Esses símbolos são elementos do cotidiano, da 
esfera do profano, que, para adentrarem no campo do sagrado, passam por 
ressignificação, formulando, para aqueles que os consideram sagrados, a imagem da 
construção do mundo. O homem religioso vive o cotidiano sob o referencial do mundo 
sagrado, ao qual pode recorrer a qualquer momento, pois essa experiência metafísica 
está dentro dele para socorrê-lo em circunstâncias, mais comuns ou mais inusitadas de 
sua vida. 

Simbolizar significa lançar juntamente, amontoar, reunir, ou seja, aproximar 
objetos e ideias. O símbolo pertence ao mundo dos significados; logo, todas as relações 
simbólicas são significativas e têm um sentido espiritual que corresponde a uma 
experiência particular, de uma qualidade original e irredutível, que é o Sagrado. Não 
existe, então, pensamento simbólico sem a categoria do entendimento ou a consciência 
do sagrado; como, por exemplo, a cruz, que emana um poder simbólico indescritível. 
Todas as imagens ou objetos sagrados são símbolos de poder. Um poder de simbolizar: 
“fazer dizer as coisas, outras coisas além do que elas são” (SANCHIS, 1995, p. 16). 
Em seus estudos, este antropólogo da religião propõe ainda uma apreciação positiva do 
sincretismo, o qual corresponde à capacidade criativa do ser humano de lidar com a 
diferença nas crenças e práticas religiosas. Portanto, o sincretismo religioso oferece 
ferramentas para dar sentido aos desafios existenciais. Nessa perspectiva, a religião 
pode ser vista como um sistema cultural que engloba todo um conjunto de símbolos e 
significados, em que são construídas relações de sentido para a vida; ou, nas palavras de 
Geertz (2013, p.67.), “a religião produz um ethos e uma visão de mundo”. 

Religiosidade na vida do idoso brasileiro 
A religiosidade pode ou não estar vinculada a uma religião; os homens podem 

ter crenças pessoais sem se voltar a um deus ou a crenças e atividades específicas de 
uma religião. Neri (1995) afirma que a psicologia social tem demonstrado que a 
religiosidade é um conceito multidimensional que envolve crenças, atitudes e valores, e 
ocupa um lugar mais central na vida de uma pessoa mais velha, em função da 
diminuição das atividades e outros envolvimentos por causa da aposentadoria, viuvez 
ou término de responsabilidades e papéis ligados à parentalidade. 

Note-se, ainda, que para os idosos a religiosidade e a espiritualidade podem ser 
estratégias de apoio cotidiano, na medida em que auxiliam a aliviar ou amenizar as 
situações de perda como, por exemplo, as relacionadas à finitude, à distância da família 
e ao desconforto muitas vezes gerado pelo contexto socioeconômico desfavorável. 
Provavelmente, por isso, a religiosidade tem sido descrita, historicamente, como ponto 
de satisfação e conforto para qualquer momento da vida (GOLDSTEIN, 2002; 
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SOMMERHALDER, 2002), e em especial na velhice, quando se fortalece na presença 
de Deus e na fidelidade a ele: 

A pessoa idosa percebe que Deus é visto como quem concede a 
habilidade e a independência para agir, disponibiliza o sustento, 
mas não intervém nos gastos, concedendo liberdade e 
estratégias, para que os indivíduos dirijam suas próprias vidas 
(PANZINI, 2005, p.10). 

Como qualquer dimensão humana, a religiosidade pode ser abordada de 
diferentes pontos; no entanto é preciso que se busque um olhar que saiba interpretar as 
realidades ocultas nos símbolos, palavras e mitos, visto que a experiência religiosa 
guarda um diferencial que escapa a razão e que não é acessível à compreensão 
conceitual, e proporciona aos idosos, através dos seus símbolos sagrados, mudanças em 
seu ethos e suas visões de mundo, ou seja, ajusta suas ações, o que só pode ser 
compreendido a partir de suas próprias vivências (GEERTZ, 2013).  

A mobilidade religiosa brasileira está presente nas diversas faixas etárias, 
destacando que mais de um quarto de pessoas com idades entre 26 e 79 anos já 
mudaram de religião, sugerindo que o trânsito religioso não é um fenômeno geracional, 
que aparece unicamente entre os mais jovens (NEGRÃO, 2008). O Brasil vai se tornar 
um exemplo de fenômeno raro, que será a mudança sem precedentes da hegemonia 
religiosa, deixando de ser o maior país católico do mundo nas próximas décadas, mas 
não de ser um dos países mais religiosos do mundo, pois cerca de 92% da população 
brasileira declara pertencer a alguma religião. Tais mudanças no trânsito religioso 
favoreceram novos ciclos de trocas, com assimilação de novas crenças e ritos, 
ampliando assim o sincretismo. 

Toda essa multiplicidade religiosa está presente, também, nas religiões de 
origem japonesa, trazidas por imigrantes na década de 1930, e que apresentam ampla 
penetração na sociedade brasileira. 

O Brasil tem a maior comunidade de japoneses e descendentes fora do Japão. 
Também é um dos países de maior difusão das religiões de origem japonesa, 
destacando-se a Seicho No Ie (SNI) que, até o final dos anos 60, restringia-se a uma 
minoria étnica e, para se tornar uma religião de conversão, adaptou-se ao cenário 
religioso brasileiro. 

Metodologia 
Este trabalho deve, como objetivo, descrever o contexto da migração religiosa 

dos idosos brasileiros para um espaço religioso de origem japonesa, a Seicho No Ie. 
 Os dados qualitativos obtidos por meio do roteiro de entrevistas foram 

analisados sobre uma ótica do processo imaginário simbólico. 
A inclusão dos sujeitos obedeceu aos seguintes critérios: idade igual ou superior 

a 60 anos, de ambos os sexos, que migraram há mais de um ano de outra religião para a 
SNI, e que participam das reuniões e atividades do Departamento de Terceira idade. 

Análise dos dados coletados 
O primeiro passo foi à organização e análise dos dados quantitativos;1 o segundo 

passo direcionou-se às entrevistas gravadas, ou seja, para a obtenção de dados 
                                                           
1 Para isso, foi utilizando-se, inicialmente, o programa Microsoft Excel (versão 2010); posteriormente, os dados destes 

bancos foram convertidos para o software Statistical Packet Social Science SPSS 11.0 for Windows para tratamento 
estatístico. 
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qualitativos; as narrativas dos sujeitos foram transcritas na íntegra, procurando-se 
resguardar ao máximo a originalidade das mesmas. Extraíram-se os depoimentos, 
recortes considerados (pelo pesquisador) como fundantes da subjetividade simbólica 
dos entrevistados, bem como reveladores, segundo o entendimento dos idosos, das 
diferenças e semelhanças entre a religião anterior e a atual; não perdendo de vista que o 
essencial na análise das falas é mostrar os motivos da migração e da permanência dos 
sujeitos no Departamento de Terceira Idade da Seicho No Ie.  

  

AApprreesseennttaaççããoo  ee  aannáálliissee  ddooss  rreessuullttaaddooss  
Apresentamos os resultados extraídos das entrevistas junto a 15 idosos, adeptos 

da SNI, os dados qualitativos obtidos através das entrevistas, que mostram o contexto da 
migração religiosa dos idosos brasileiros para um espaço religioso de origem japonesa, 
e que são interpretados descritivamente a partir da ótica do universo simbólico, 
observando-se nos relatos que 14 idosos migraram para a SNI, devido a problemas com 
a própria saúde ou por causa de conflitos familiares.  

Cura e harmonia familiar 
Identificamos o sentido de cura e soluções de problemas familiares como 

principal fator de migração dos idosos brasileiros para um espaço religioso de origem 
japonesa. A migração se deu de uma forma original e por meio do fascínio que é próprio 
do universo simbólico, pois a doutrina parece oferecer a seus adeptos uma nova imagem 
de mundo que (o que a distingue de outras religiões tradicionais) compreende e se 
traduz em funções terapêuticas. Tal migração simboliza a capacidade de receber amparo 
diante as dificuldades: 

“Foi o momento mais difícil pra mim, foi quando eu estive 
doente, muita desarmonia com a família, principalmente com 
meu filho.” (Entrevista 1, mulher, 71 anos). 

Segundo Concone, “a forma de lidar com a doença depende dos modos de 
entendê-la ante o corpo e o mundo” (2003, p. 45). Nessa perspectiva, os depoimentos 
demonstram que o simbólico (por sua vez) exige que os idosos migrantes ultrapassem o 
conteúdo imaginário, o juízo do senso comum sobre as doenças e perdas, e reorganizem 
suas experiências de doença, não só no fenômeno do corpo, mas que também possam 
entendê-la sob a ótica das distintas formas através das quais a subjetividade de cada um 
foi afetada e é explicitada. A prática adotada pelos adeptos leva-os a alcançar a graça 
divina. 

A eficácia da cura religiosa implica na crença, o que se apresenta segundo Lévi 
Strauss (2008) três aspectos complementares: existe inicialmente, a crença dos rituais 
religiosos, na eficácia de suas técnicas; em seguida, a crença do adepto que ela cura; e a 
confiança e exigência das opiniões coletivas, que formam a cada instante um campo de 
gravitação no seio do qual se definem e se situam às relações entre a religião e aqueles 
que ela cura. 

O homem consegue aceitar uma grande quantidade de sofrimento no percurso de 
sua vida; o que não consegue aceitar é o sofrimento sem sentido. Para ser suportado e 
aceito, o sofrimento deve ter um significado, e este significado se dá através do 
simbólico que oferece ao homem um novo contexto e visão de mundo; portanto, a 
doutrina fornece aos adeptos o enfrentamento e a ressignificação simbólico da realidade. 

Renovação da vida 
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Diferente de outras religiões, a SNI oferece aos seus adeptos benefícios nesta 
vida, como prosperidade, saúde e harmonia familiar, em troca do cumprimento de seus 
preceitos. O significado é um dos principais impulsionadores da crença religiosa. A 
Verdade na perspectiva religiosa é que “aquele que tiver de saber precisa primeiro 
acreditar” (GEERTZ, 2013, p. 81). 

A SNI tem a função de estabelecer fronteiras simbólicas que garantem o sentido 
de pertença dos idosos migrantes, sobretudo daqueles que estão passando por 
sofrimento. Assim, o campo simbólico articulado surge com grande força, como 
elemento de formulação de ideias e pertencimento, cujas representações, ou projeções 
simbólicas, fazem o adepto ver seu interior, crer e entender, conforme seus 
ensinamentos, provocando um sentimento de pertencimento e identidade, incorporado 
ao seu estilo de vida. 

“É um modo feliz de viver, porque os ensinamentos são 
maravilhosos. É maravilhosa a Seicho No Ie.” (Entrevista 2, 
mulher, 77 anos). 

O próprio sincretismo inerente à doutrina revela certo caráter terapêutico. Os 
idosos não se relacionam mais com o corpo doutrinário ou com a corrente de 
pensamento que o originou, mas com a utilidade que representam diante de problemas 
que o adepto idoso tem de enfrentar. É mais um instrumento para que o adepto 
interprete sua visão de mundo, do que objeto de fé ou adoração. Segundo Geertz (2013), 
a importância das religiões está na sua capacidade de servir como “modelo de” e 
“modelo para”. Os preceitos religiosos da SNI servem aos adeptos como um arcabouço 
de ideias gerais, ou não apenas para questões espirituais, mas à grande parte das 
questões da existência humana. 

Observamos que os idosos que participaram deste estudo apresentam uma 
articulação religiosa simbólica de origem católica familiar com elementos do imaginário 
da SNI, que lhes dão um novo padrão de significado incorporado no seu sistema 
simbólico, por meio da qual os adeptos interpretam suas atividades em relação à vida.  

Note-se, em primeiro lugar, que a base cognitiva e afetiva de um simbólico 
difere entre as pessoas, e é uma variável na probabilidade de se alterar o sistema 
simbólico. O simbólico, além disso, está sujeito à fragilização da pessoa. É clássico 
associar-se a conversão religiosa a uma crise acompanhada de conflito emocional. 
Nessa circunstância, a substituição de um sistema simbólico por outro é semelhante à 
alternância de um quadro de referência perceptual profano por um sagrado (LANS, 
1977, apud PAIVA, 1999). 

“Eu pratico sim, sou católica, eu faço culto eu converso com os 
antepassados, com santinhos porque isso tudo é.” (Entrevista 1, 
mulher, 71 anos). 

A SNI não é vista unicamente como uma filosofia de vida, mas, às vezes, 
também como uma religião, apesar de oferecer aos seus adeptos a possibilidade de 
aceitá-la somente como filosofia de vida, sem a necessidade de afastamento da religião 
de origem; o mais comum é que os adeptos afastem-se das religiões de origem e adotem 
a SNI como religião. 

Com a capacidade de expandir suas fronteiras simbólicas, a SNI permite aos 
seus adeptos a reinterpretação das suas próprias experiências de vida e integrar aspectos 
basilares da religião de origem ao seu contexto religioso.  
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O grupo do Departamento da Terceira Idade, a que se ligam os idosos da SNI, 
explicita um comportamento afetivo, de valorização dos ensinamentos, que possibilita a 
elaboração simbólica de pertencimento e de identidade. Portanto, a migração religiosa 
se dá quando há certo sentimento de pertença entre os adeptos e o contexto simbólico da 
doutrina. 

CCoonnssiiddeerraaççõõeess  ffiinnaaiiss 
O material coletado por meio de entrevista permitiu conhecer parte da realidade 

dos idosos entrevistados, ou seja, o significado da religião em suas vidas, suas crenças e 
motivos pelos quais migraram para a Seicho No Ie. 

No Brasil, o reinante pluralismo religioso oferece variadas vias ao indivíduo que 
permitem uma concepção significativa da realidade, de seu ethos e sua visão de mundo. 
Nesse sentido, a migração dos sujeitos deste estudo ocorreu através do simbólico, que 
lhes ofereceu uma nova concepção de realidade. Podemos destacar que a grande maioria 
dos adeptos narra que a migração, para um novo contexto religioso de origem japonesa, 
se deu numa fase difícil da vida, atribuindo à nova religião uma visão de mundo capaz 
de convencê-los sobre a eficácia terapêutica dos seus rituais. 

O sistema simbólico exigiu, dos idosos migrantes, uma superação de seus 
conteúdos imaginários, a respeito de doenças e desarmonias, permitindo uma nova 
reorganização do seu modo de interpretá-las, não só no fenômeno do corpo, mas 
também através do entendimento de que suas opiniões estão afetadas.  

A duplicidade religiosa facilitou a migração entre as religiões. Embora os idosos 
declarem realizar os rituais da Seicho No Ie, também mantêm sua religião de origem 
como sistema simbólico. Ao interpretarem a Seicho No Ie como religião e uma filosofia 
de vida, os entrevistados negam que se afastem da sua religião de origem, justificando 
que a Seicho No Ie, assim como sua religião de origem, têm o mesmo objetivo: “Deus”; 
e que os ensinamentos da Seicho No Ie os ajudam a compreender sua religião de 
origem. 

Se na visão atual de mundo, a existência humana ocupa lugar central, não se 
pode deixar de considerar que, no âmago desta existência, encontra-se também uma 
sede de um desejo de encontrar sentido para a vida, que ultrapassa o mundo da própria 
vida humana para penetrar no mistério. 

O idoso, ao se deparar com os mistérios do mundo e de sua própria existência, 
tece hipóteses de que deve haver algo ou alguém que tenha o conhecimento de todos os 
mistérios; a busca de compreender estes mistérios pode ser chamada de sentido 
religioso. 

Portanto, quando um idoso, de um modo ou de outro, estiver buscando respostas 
para questionamentos e significados, não só do sentido da vida, mas de todas as coisas e 
fatos, ou quando estiver empenhado na busca de justiça ou felicidade, é o sentido 
religioso que nele estará atuando. 

Por este ponto de vista, podemos entender a religião como a notável capacidade 
do ser humano de perguntar e procurar mais de si, e de buscar um significado total para 
sua existência no mundo. 

Estudos apontam que o maior aumento de pessoas seguindo uma religião, e ou 
buscando a religiosidade, se dá na velhice. A religião pode desempenhar um importante 
papel na sociedade que envelhece, como, por exemplo, a união das pessoas no convívio 
intergeracional, auxiliando os idosos a encontrar o senso de identidade e pertencimento; 
proporcionando comportamento de enfrentamento de situações conflituosas, resultando 
na satisfação com a própria vida e aumentando o convívio e apoio social. 
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A partir da realidade de que, com a entrada da Seicho No Ie em nosso país, o 
povo brasileiro ganhou uma nova opção de conhecer um mundo diferenciado (não só no 
campo da fé, mas também no campo da cultura, por oferecer significados, 
transformações e reorganizações positivas em situações de sofrimento), consideramos 
importante conhecer e entender o significado da religião na vida dos idosos. 
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RESUMO: Em decorrência de uma gama complexa de fatores sociais, culturais e 

econômicos, a sociedade em que vivemos distanciou as pessoas, empobrecendo as 

relações afetivas na família e nas comunidades. Tal fenômeno impactou sobremaneira o 

relacionamento entre as gerações, marcado por estereotipias e preconceitos etários. O 

idoso fragilizado é ainda mais afetado pelo isolamento a que é submetido. Por isso, o 

propósito do presente estudo foi o de analisar com que qualidade, e em que condições, 

se dão os encontros de pessoas jovens com aquelas que já alcançaram muitos anos de 

vida e hoje se encontram com a saúde frágil e com avançado grau de dependência para o 

exercício de suas tarefas cotidianas. Veremos que se trata de um encontro raro, porque 

em nossa cultura, com dissemos, as gerações se distanciaram. Após considerar outros 

momentos da história, cabe refletir sobre como estão as relações humanas no mundo de 

hoje e como essa situação influencia as relações intergeracionais dentro e fora da 

família. Mais especificamente, levando-se em conta o tema que aqui se discute, trata-se 

de tentar compreender como está a relação de avós e netos ou de bisavós e bisnetos, 

sobretudo quando os membros mais velhos do grupo familiar já apresentam um certo 

grau de incapacidade física e/ou mental. Qual a importância de tais relações para os 

diretamente nela envolvidos, para a família e para a sociedade? Neste trabalho, abordo 

também a relação entre jovens e velhos fragilizados não ligados por laços 

consangüíneos. Comumente, essa relação se estabelece via trabalhos voluntários de 

crianças e adolescentes em instituições de longa permanência. A partir das análises de 

algumas experiências institucionais e familiares dentro e fora do Brasil, serão 

consideradas justificativas e objetivos, além de abordagens presumivelmente eficazes 

para o estabelecimento de uma aproximação geracional. De início, como pano de fundo 
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para estas reflexões, apresento alguns conceitos de geração e um pouco da história 

recente das relações intergeracionais. 
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LONGEVIDADE E A SUSTENTABILIDADE DA SAÚDE PRIVADA 
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Flamínia Manzano Moreira Lodovici 
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E-mail: flalodo@terra.com.br 

 

RESUMO: O rápido envelhecimento da população no Brasil abre um campo para a 
discussão contínua das formas de como lidar com essa complexa problemática do viver 
mais, indicando-se a necessidade de se implementarem ações de políticas públicas e 
privadas, de proteção específicas aos idosos, especialmente quanto à questão da saúde, 
física e mental. Com os dados demográficos e as projeções futuras apontando para o 
maior número de idosos na população brasileira, a preocupação é de como se dará a 
sustentabilidade da saúde privada, considerando que o segmento idoso utiliza com mais 
frequência seus planos de saúde, para a realização de exames preventivos e de controle, 
a medicalização de tratamentos de doenças crônicas e neoplasias. Este estudo de caráter 
téorico-reflexivo e abordagem quantitativa, objetiva discutir a relação entre a questão da 
longevidade e os desafios da sustentabilidade da saúde privada, considerando os 
aspectos intergeracionais das famílias. As informações aqui apresentadas resultam de 
estudos advindos de áreas diversas, realizados de modo interdisciplinar, considerando 
os desafios a serem enfrentados pela sociedade brasileira nas próximas décadas, assim 
como as oportunidades e demandas que surgem inevitavelmente. Com o bônus 
demográfico no Brasil e o desenvolvimento econômico do País, são necessárias 
políticas adequadas voltadas à qualidade da educação, de emprego, ao desenvolvimento 
de obras de infraestrutura e excedente econômico. O envelhecimento constitui um 
desafio para o financiamento da saúde, sendo primordial que os sistemas de 
financiamento permitam acesso às pessoas para usufruir de todos os tipos de serviços de 
saúde, tais como: prevenção, tratamento, promoção e reabilitação, sem que o pagamento 
da contraprestação da saúde se torne um grande sacrifício financeiro. De modo geral, 
consideramos fundamental que os países, inclusive o Brasil, têm de se adaptar 
continuamente a seus sistemas de financiamento da saúde, preparando-se, assim, para 
uma sustentação da saúde, e que o pagamento da contraprestação de saúde não seja um 
sacrifício financeiro para o idoso e suas famílias.  
Palavras-chave: Longevidade; Envelhecimento; Saúde. 
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RREESSUUMMOO::  Que a população brasileira e mundial esteja envelhecendo é notório, fato 
atestado por dados demográficos. Levando-se em consideração pesquisas significativas 
voltadas ao envelhecimento ativo e independente, surge a necessidade de 
implementação de novas tecnologias facilitadoras a seu acesso direto pela população 
longeva, assim como esta beneficiar-se, em sua saúde físico-mental ou interação social, 
desses novos dispositivos, de habilidades tecnológicas que podem propiciar a inclusão 
social das pessoas idosas. Observa-se, entretanto, que os idosos manifestam algumas 
dificuldades em lidar com as recentes tecnologias; p.ex., o uso efetivo de aplicativos em 
dispositivos móveis: smartphone, tablet, notebook, ou fixos (microcomputador). Nessa 
direção, apresentamos este estudo que resulta de pesquisa em andamento com um 
propósito: o de oferecer uma prática de aprendizagem às pessoas idosas, que poderão – 
a partir de algumas técnicas facilitadoras – passarem a se valer das novas tecnologias, 
como o uso de aplicativos em seus smartphones e tablets, para facilitar seu contato com 
prestadores de serviço, com vendedores de produtos, além de interagirem com amigos e 
familiares. Está sendo adotada uma abordagem interdisciplinar, relativa à interpretação 
dos exercícios propostos aos idosos, em atividades práticas a serem programadas, p. ex., 
de exercitação de suas habilidades em aplicativos do smartphone e tablet. Além disso, 
um questionário individual de caráter sociodemográfico com perguntas fechadas será 
aplicado antes das atividades e, outro, com algumas abertas, após o término, para avaliar 
o desempenho dos idosos em suas atividades práticas nesses dispositivos móveis e os 
benefícios conseguidos. Os resultados esperados são os de tornar possível às pessoas 
idosas a navegação facilitada na internet, visando à melhoria de sua interação social e 
também a necessária estimulação intelectual, exercitando suas memórias. Reforçar o uso 
do smartphone, como alternativa de entretenimento é uma forma de ampliar o 
relacionamento com as pessoas, oferecendo ao idoso maior integração social e 
performance sofisticada em várias atividades. E, para que esta nossa experiência possa 
ser multiplicada por outras pessoas, detalhar, de uma forma objetiva e clara, como nossa 
prática de aprendizagem  às pessoas idosas se dá.  
PPaallaavvrraass--cchhaavvee: Novas Tecnologias; Exercícios de Memória; Smartphone, Tablet; 
Velhice. 
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RESUMO: O NUCEPE, reconhecido pelo Conselho Superior de Pesquisa – CONSEPE 
– da Universidade Federal do Maranhão, no ano de 2005, componente do programa de 
extensão do Curso de Licenciatura em Educação Física desta instituição, desenvolve 
durante estes 10 anos, programas interinstitucionais, de estudos e capacitação, através 
da organização de uma programação, envolvendo nestas ações, instituições de ensino 
superior locais, nacionais e internacionais. Tem como objetivos primordiais a 
capacitação de futuros profissionais, com formação específica na área da saúde e 
políticas públicas do processo de envelhecimento. A metodologia desenvolvida nestas 
ações consistiu; na organização de seminários, locais, estaduais e internacionais, 
programas extensionistas nas UFMA, consistindo de atividades de avaliação física, 
atividades físicas práticas e recreativas, envolvendo idosos de comunidades da cidade de 
São Luís/MA, programas de interiorização em cidades do interior do estado do 
Maranhão, através de convênios interinstitucionais, envolvendo os campus de 
interiorização universitários e prefeituras interioranas, desenvolvendo seminários, 
oficinas temáticas, discussão e organização de gestões administrativas, conselhos e 
instituições. Os resultados destes 10 anos de atividades do núcleo, foi o envolvimento 
de aproximadamente 50 acadêmicos das áreas de Educação Física, Artes, Teatro, 
Direito, Odontologia, Serviço Social, Psicologia, Arquitetura, Enfermagem e Medicina, 
de 03 instituições de ensino superior da cidade de São Luís/MA, 01 pública e 02 
particulares, tendo como produção acadêmica a conclusão de 25 produções acadêmicas 
de conclusão de curso em diversas áreas de conhecimentos, da área da saúde e políticas 
públicas, apresentações de trabalhos científicos em eventos nacionais e internacionais. 
Como conclusão, destes períodos de ações do NUCEPE, gostaria de ressaltar que, além 
da implantação de programas, projetos, estágios, intercâmbios, participações em 
eventos, locais, nacionais e internacionais, bancas de defesa de trabalhos de conclusão 
de cursos; a implantação do NUCEPE na UNIVERSIDADE INTEGRADA DO ALTO 
URUGUAI e das MISSÕES, localizada na cidade de Santiago/RS e a organização do 
IX SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, LAZER E SAÚDE, realizado 
em São Luís no ano de 2012, reunindo estudiosos brasileiros e de outros sete países. 
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RESUMO: Este estudo tem por objetivo apresentar informações relevantes, sobre os 
aspectos psicossociais do suicídio em idosos brasileiros, baseado na revisão de trabalhos 
que exploraram a temática. Buscaremos entender os motivos que levam os idosos 
brasileiros a cometerem suicídio, os fatores que mais implicam para a ideação suicida, 
as formas mais recorrentes de tirar a própria vida e qual a importância do papel da 
família, enquanto fator de proteção. Foram analisados e discutidos cinco trabalhos, 
publicados entre 2013 e 2015. O suicídio constitui uma forma de violência autoinfligida 
e representa hoje, no mundo, um importante problema de saúde pública; em números 
absolutos, o suicídio mata muito mais do que o homicídio e as guerras juntos. 
Palavras-chave: Suicídio; Pessoa Idosa; Família; Gênero. 

Introdução 
Em consonância com a sociedade – diferentes classes, etnias, segmentos e 

gêneros -, a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1994) vem manifestando sua 
preocupação com o aumento da expectativa de vida, e principalmente com as demandas 
de melhor cuidado que as velhices vêm requerendo, muitas vezes caracterizando-as com  
cuidado integral quando explicita situações de despreparo da própria pessoa que 
envelhece, das famílias e da sociedade. 

As estimativas brasileiras prenunciam que, até 2025, o Brasil será o sexto país 
do mundo com maior número de pessoas idosas (OMS, 1994). Tal fato gera questões 
sobre envelhecimento populacional e que precisam ser cada vez mais estudadas e 
pesquisadas. Dentre tantas questões, está cada vez mais presente a qualidade de vida, 
que entendemos como a percepção subjetiva da satisfação ou não de um conjunto de 
áreas, a saber: física, psicológica, pessoal, familiar, educação, religiosa, senso de 
otimismo, serviços e transporte local, emprego, relacionamentos sociais, moradia e o 
ambiente em que se vive. 

Ao refletirmos a respeito do envelhecimento não podemos deixar de citar o 
aumento na possibilidade de situações de doenças e de redução na funcionalidade física, 
psíquica e social, o que acaba interferindo de forma negativa na qualidade de vida. Por 
isso, ter uma vida longeva pode significar sofrimentos para o idoso, sua família e a rede 
em que está inserido, principalmente quando não nos preparamos para lidar com a 
aposentadoria, a viuvez, a perda de laços afetivos que incluem companheiros, entes 
queridos, amigos e vizinhos. Este despreparo tende a piorar a insatisfação com a fase da 
velhice, fazendo com que prevaleça o sentimento de estranhamento, de deslocamento do 
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ser consigo mesmo que, sem ambiente para seguir adiante, muitas vezes, entra num 
estágio depressivo e, por vezes, de violência autoinfligida – ideação suicida ou suicídio. 

A tensão gerada pelas limitações físicas e mentais, pela solidão resultante das 
perdas, produz uma ansiedade que pode evocar vários mecanismos protetores. Neste 
contexto, “a angústia do ser é a defesa natural instintiva que acompanha de perto a 
pessoa idosa” (FILHO, 2002 apud BOLSANELLO; BOLSANELLO, 1980, p. 32); 
nessa direção, este estudo tem por objetivo apresentar informações relevantes, sobre os 
aspectos psicossociais do suicídio em idosos brasileiros, baseado na revisão de trabalhos 
que exploraram a temática. 

Procedimentos Metodológicos 
O estudo proposto envolve uma pesquisa de revisão da literatura. Estes 

procedimentos viabilizam agrupar e sintetizar o conhecimento produzido sobre uma 
determinada temática, neste caso, publicações acerca do suicídio entre idosos 
brasileiros. Foram buscados dados em periódicos on-line da área da Saúde, com 
indexação nacional, no período de 2013 a 2015, na Scientific Eletronic Library Online 
(SciELO) e na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando-se os descritores: idoso, 
suicídio, Brasil, psicossocial. 

Foram encontrados vinte trabalhos; destes cinco foram selecionados, por 
atenderem aos seguintes critérios de inclusão: artigos de periódicos on line indexados 
nas bases de dados, cujos textos estivessem apresentados na íntegra, na língua 
portuguesa e publicados no período compreendido entre 2013 a 2015. O levantamento 
das publicações sobre a temática ocorreu no período de fevereiro a setembro de 2015. 
Os resultados foram interpretados com base na sistematização obtida.  

Análise e discussão dos resultados 
O quadro 1 mostra a sistematização dos resultados norteada conforme quatro 

perguntas-chave, ou seja, o artigo selecionado informa:  
1 – Por que os idosos brasileiros cometem suicídio? 
2 – Quais são os fatores que mais implicam para a ideação de suicídio? 
3 – Quais são as formas mais recorrentes de tirar a própria vida? 
4 – Qual a importância do papel da família, enquanto fator de proteção? 

Se o trabalho selecionado responde, ou não, a alguma dessas questões, na tabela, 
recebeu o “S” para “Sim, responde” e o “N” para “Não, não responde”. 

O primeiro artigo analisado não responde à pergunta número 3, mas responde às 
demais, pois no texto os autores descrevem a luta travada contra os esquemas mal- 
adaptativos nas famílias brasileiras, em que relatos de indisciplina, desamor, 
descontrole, culpa e privação do desejo, impossibilitam o idoso de realizar atividades 
prazerosas, e contribuem para atentar contra sua própria vida. Os autores demonstram a 
importância do papel da família, para auxiliar os idosos a superarem esses sentimentos 
desencontrados, que, muitas vezes ,os motivam a cometerem suicídio. Nesse sentido, 
concluem: “O apoio familiar se concretiza na proteção oferecida por membros da 
família que demonstrem compreensão, empatia e estímulo às experiências positivas para 
pessoas de mais idade” (Figueiredo, et al., 2015, p. 1715). 

 
Quadro 1 Identificação dos trabalhos, segundo autores, ano de publicação, 
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local e categoria de estudo. São Paulo, 2015 (n=05)  

 
N 

 
AUTORES 

 
TÍTULO 

 
LOCAL 

 
PERGUNTAS 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 
 

 
Figueiredo, 

et al. 
(2015) 

 
É possível superar ideações e 

tentativas de suicídio? 
Um estudo sobre idosos. 

 
Rio de 

Janeiro (RJ) 

 
S 

 
S 

 
N 

 
S 

 
2 

 
Côrte, 

Khoury & 
Mussi, 
(2014) 

 
Suicídio de idosos e mídia: o 

que dizem as notícias? 

 
São Paulo  

(SP) 

 
S 

 
S 

 
S 

 
N 

 
3 
 

 
Sousa et al. 

(2013) 

 
Circunstâncias que envolvem o 

suicídio de pessoas idosas. 

 
Botucatu  

(SP) 

 
S 

 
S 

 
S 

 
S 

 
4 
 

 
Minayo; 

Cavalcante 
(2013) 

 
Estudo compreensivo sobre 

suicídio de mulheres idosas de 
sete cidades brasileiras. 

 
Rio de 

Janeiro (RJ) 

 
S 

 
S 

 
S 

 
S 

 
5 
 

 
Vidal; 

Gontijo; 
Lima 

(2013) 

 
Tentativas de suicídio: fatores 
prognósticos e estimativa do 

excesso de mortalidade. 

 
Barbacena 

(MG) 

S S S N 

 
O segundo trabalho selecionado não responde apenas à pergunta número 4. Os 

autores destacam estudos que evidenciam os fatores que induzem o idoso ao suicídio, 
explicitando quais são os acontecimentos que levam a pessoa idosa a ficar mais 
vulnerável à violência autoinfligida, exemplificando: (1) “Perda de parentes 
referenciais, sobretudo do cônjuge; solidão; existência de enfermidades degenerativas 
e dolorosas; sensação de estar dando muito trabalho à família; ser um peso morto e 
abandono”; (2) “... transtornos de ansiedade e o abuso de álcool e outras drogas”; (3) 
“Nos idosos mais jovens, o abuso de álcool é fator importante quando associado a 
estressor psicossocial”; (4) “A morte de pessoas queridas também é um fator, 
principalmente do cônjuge”; (5) “em especial entre os homens, sendo maior o risco no 
primeiro ano de viuvez, histórico de uma tentativa prévia de suicídio e histórico 
familiar”. (CÔRTE, KHOURY; MUSSI, 2014, p. 258) ainda explanam acerca da visão 
psicossocial:  

Além dessas situações, Baptista (2004) ressaltou, com base em 
ampla revisão de literatura acerca das situações de risco 
associados ao suicídio em adolescentes e adultos, fatores 
psicossociais. Acreditamos que estariam presentes na ideação ou 
no comportamento suicida entre idosos: a percepção negativa ou 
catastrófica sobre os fatores estressantes; traços específicos de 
comportamento, como pouca tolerância a frustrações, 
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agressividade e impulsividade; baixa autoestima; e pouco senso 
de controle das situações, ou seja, acreditar que têm pouca 
chance de mudar determinada situação. 

Ao aprofundar a reflexão a respeito das formas mais recorrentes de o idoso 
retirar a própria vida, o texto número 2 evidencia que, ao pensar em suicídio, o idoso 
utiliza formas altamente eficazes para a consumação do ato, logo na primeira tentativa: 
“Em geral, os idosos são bem-sucedidos logo na primeira tentativa. Além de planejarem 
mais, utilizam métodos mais letais para cometê-lo, como armas de fogo ou precipitação 
no vazio.” (FRANK; RODRIGUES, 2006; MINAYO; CAVALCANTE, 2010; 
VIEIRA, 2004, apud CÔRTE; KHOURY; MUSSI, 2014, p. 259). 

Quanto ao terceiro texto, encontramos respostas para as 4 perguntas norteadoras. 
Sousa e colaboradores remetem à relação estreita entre o suicídio e os aspectos 
psicossociais (que fazem parte do ciclo de vida do ser humano): 

Os idosos no contexto social e cultural, em determinadas fases 
de vida – como aposentadoria, impossibilidade de exercer a 
profissão por dependências físicas e psicológicas e surgimento 
de doenças crônicas – se deparam com mudanças negativas e 
perdas que, frequentemente, lhes causam uma espécie de morte 
social e subjetiva. Esse sentimento se traduz em isolamento, 
angústia e dificuldades no relacionamento com seu grupo social. 
Isso fica muito evidente nas narrativas de vida ouvidas dos seus 
familiares (Sousa, et al., 2013, p. 977). 

Este trabalho aponta a questão de gênero como um diferencial na tentativa e 
ideação suicida. O sexo masculino, o mais vulnerável: 

Entre os homens, o fator cultural mais relevante associado ao 
suicídio é a perda de status que o trabalho ou emprego confere, 
criando uma sensação de ausência de lugar social. O 
ocultamento do problema a quem poderia ajudar a solucioná-lo, 
barreira cultural que o impede de estabelecer uma comunicação 
sincera com as pessoas próximas, em geral, sufoca o homem 
machista em sofrimentos insuportáveis (SOUSA, et al., 2013, p. 
979). 

Na questão de número 3, baseados no resultado da pesquisa, os autores 
identificaram as formas mais recorrentes que os idosos das cidades do interior do Ceará 
e Piauí, deram fim a sua existência: “Os atos fatais praticados pelos idosos do Ceará e 
do Piauí foram por enforcamento (43,7%), arma de fogo (25%) e envenenamento 
(18,7%)” (SOUSA, et al., 2013, p. 977).  

A família é a base mais sólida na vida da pessoa, para o idoso representa o seu 
porto seguro, a resposta à questão 4 mostrou como a falta da proteção familiar torna-se 
um fator de risco, ou seja, quando ela não existe ou é falha, seja por falta de 
entendimento ou despreparo em lidar com idoso, o que acarreta o abandono. Na 
situação de abandono, muitos estão sujeitos a não ser mais reconhecidos como seres 
humanos que envelhecem e que, durante toda a vida possuem identidade, portanto até (e 
inclusive) na velhice. Tal situação parece levar o idoso a perder o sentido da vida: 

Essa perda de identidade e de sentido da vida, frequentemente 
passa despercebida das famílias. E ela está ligada a questões 
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relativamente simples do cotidiano: privação de objetos 
individuais e particulares, troca de casa para morar com os 
filhos, abrindo mão do seu jeito de levar a vida em favor de 
outros adultos que passam a dominar a cena familiar, mudança 
de quartos confortáveis para outros menores e mais restritos (às 
vezes na própria casa), dando lugar à ocupação de seu antigo 
espaço pelos filhos casados, ou seja, com perda da autonomia 
relativa aos seus bens e pouco espaço no ambiente familiar para 
expressão de suas necessidades (SOUSA, et al., 2013, p. 978). 

Dessa forma, os familiares se deparam com o desafio de cuidar melhor da pessoa 
idosa, de modo muito mais compreensivo e participativo, de propiciar, ao idoso, a 
escuta, o entendimento e o atendimento daquela sua demanda; oferecendo (em muitos 
casos) apoio de profissional habilitado, sobretudo quando estão em um ciclo 
psicossocial altamente estressante, gerando alterações emocionais, o que (muitas vezes) 
é consequência do impacto de mudanças desnecessárias, segundo a ótica do próprio 
idoso. 

O quarto estudo dá um enfoque às mulheres idosas, a pesquisa, realizada com 11 
mulheres que atentaram contra a própria vida, residentes em dez municípios brasileiros, 
pertencentes a cinco regiões distintas do país. As onze idosas que participaram do 
estudo deram fim a sua existência de forma a não deixar possibilidades da não 
concretização. A forma mais recorrente foi por enforcamento; das 11 (onze), 8 (oito) 
utilizaram esta técnica; 2 (duas) atearam fogo em seus corpos; 1 (uma) se jogou da 
janela, sofrendo queda de altura. Tais resultados desmitificam a ideia de que a mulher é 
o sexo frágil, quando mostra que a mulher sobremaneira tirou a sua vida através do 
enforcamento, que possui coragem suficiente para acabar com a sua vida de forma 
violenta. Entretanto, Minayo e Cavalcante (2013) reiteram que o homem realmente é o 
que mais se suicida e de maneira claramente mais violenta e remetem as seguintes 
considerações: 

Os resultados convergem em grande parte com a literatura e 
revelam que, no Brasil, os fatores principais associados ao 
suicídio feminino são: violência de gênero e intrafamiliar, 
sofrimento por perdas de pessoas referenciais e da função 
tradicional como esposa e mãe, e depressão. Recomendam-se 
maior atenção ao efeito cumulativo de agravos no 
envelhecimento das mulheres, sobretudo os vinculados às 
especificidades de gênero (p. 2405). 
Todas essas mulheres encontraram, no suicídio, a via de escape 
para evitar o confronto com perdas funcionais, de autonomia ou 
para fugir de dores, à semelhança do que ocorre com a maioria 
dos homens idosos que se suicida. Associação com vários tipos 
de depressão – a depressão está internacionalmente mais 
referida entre mulheres idosas que em homens idosos, o que é 
confirmado em estudos brasileiros. Ela é um transtorno do 
humor, de moderado a profundo, de curta ou longa duração, com 
alterações nos afetos, perda de interesse e prazer pela vida e 
reduzido nível de energia (p. 2410). 
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Para a maioria, a inatividade compulsória implicou mudanças 
radicais de organização do tempo, das entradas financeiras, das 
relações e do estado social. O momento de retirada do cenário 
público também coincidiu com outras perdas como a viuvez e 
com o fato de vários deles terem que conviver em casas de 
filhos ou outros parentes. No caso das mulheres, ressaltam-se as 
perdas afetivas e do espaço de poder doméstico (p. 2412). 
Em síntese, contribuíram para os casos de suicídio doenças 
degenerativos e comorbidades, violência de gênero e 
intrafamiliar, engessamento do papel de gênero e perdas 
referenciais. Esses processos aparecem associados, sobretudo, 
com depressão como reação ou quadro mórbido, num efeito 
cumulativo de danos e vulnerabilidades (p. 2412). 

Por outro lado, também se faz referência ao importante papel da família na vida 
da pessoa idosa, principalmente para aquelas que já têm ideações suicidas, uma vez que 
é nítido o despreparo da família em perceber os sinais e em ouvir o idoso falar que não 
quer mais viver, ou que irá dar fim a sua vida, pois (muitas vezes) não acreditam que o 
idoso irá cumprir o ato anunciado. Todas as idosas estudadas verbalizaram o desejo da 
violência autoinfligida e todas as famílias relataram a descrença. 

No quinto trabalho, as fontes de informação foram boletins de ocorrência e 
declarações de óbitos registrados em Barbacena (MG), entre 2003 e 2009. Das quatro 
questões aqui abordadas, este artigo não responde à pergunta (4). Diante disto:  

Para as mortes por suicídio, acrescenta-se o desemprego, morar 
sozinho e ter problemas psiquiátricos (p. 181). 
Situações de crise econômica e desemprego podem levar ao 
aumento do uso de álcool e drogas, problemas no 
relacionamento familiar e sintomas depressivos, o que poderia 
estar associado com a maior ocorrência de suicídio (p. 182). 

Nos registros de ocorrências e declaração de óbito, constataram as tentativas não 
letais foram mais frequentes entre as mulheres, como por exemplo, intoxicação por 
medicamentos, e tentativas mais letais são realizadas pelos homens, como o 
enforcamento. 

As tentativas fatais e não fatais foram divididas de acordo com o 
grau de letalidade do método utilizado, sendo considerada mais 
letal a sufocação, estrangulamento/enforcamento, uso de arma 
de fogo e precipitação de lugares elevados; as menos letais 
incluíram o uso de gás, envenenamento, atear fogo em si 
próprio, afogamento e cortar-se (p. 177). 

Os autores investigaram a evolução do suicídio, e constataram que a pessoa que 
comete o suicídio, já realizou diversas tentativas anteriores antes de consumar o ato, o 
que coincide com o quarto trabalho, que faz uma observação citando que a sociedade é 
incrédula quando alguém ameaça que irá suicidar-se. 

Considerações finais 
O suicídio constitui uma forma de violência autoinfligida, na qual o indivíduo 

intencionalmente tira a própria vida.  
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O comportamento suicida varia desde ideação de se matar até a elaboração de 
um plano e a obtenção dos meios para realização do ato, e representa hoje, no mundo, 
um importante problema de saúde pública.  

Os estudos evidenciam que, no mundo como um todo, em números absolutos, o 
suicídio mata muito mais do que o homicídio e as guerras juntos.  

Este estudo apresentou informações relevantes, sobre os aspectos psicossociais 
do suicídio em idosos brasileiros, baseado na revisão de trabalhos que exploraram a 
temática, e alerta que urgem ações e olhares diferenciados para a pessoa idosa, pois a 
probabilidade dela infringir valores e pactos contra a própria vida é na atualidade algo 
significativo e irreparável. 
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RESUMO: O “Projeto Pamonhizar” é uma proposta de intervenção intergeracional, 
psicossocial e de lazer, que utiliza, como elemento facilitador e estratégico de 
aproximação entre gerações, todo o processo de preparação da iguaria mineira – a 
pamonha. O fazer a pamonha foi escolhido por ser um processo mais demorado e 
tradicionalmente relacionado com a identidade cultural local. Além de fazer parte das 
experiências de convívio familiar e memórias de infância, tanto dos jovens quanto dos 
idosos. A proposta do trabalho surgiu a partir do interesse de se desenvolverem projetos 
que visem a construir espaços relacionais intergeracionais, com vistas a refletir a 
identidade da cultural local, o resgate das histórias e principalmente questões de 
enraizamento. Objetivos: realizar uma intervenção intergeracional psicossocial e de 
lazer com idosos institucionalizados. Promover o bem-estar social, com foco no bem- 
estar psicológico e, consequentemente, na saúde mental dos sujeitos envolvidos. 
Metodologia: Participaram da atividade catorze alunos do curso de Psicologia, cinco 
familiares dos alunos, quatro funcionários e cerca de vinte idosos residentes da 
instituição de longa permanência localizada numa cidade no sul do estado de Minas 
Gerais. Para a elaboração da intervenção, dividiu-se em cinco momentos: 1º) visitas à 
instituição para investigar sobre a viabilidade da proposta; 2º) A preparação da proposta 
com reuniões semanais com alunos para elaboração de todos os elementos do evento do 
dia da pamonha; 3º) o evento de preparação da pamonha com a coleta de 
histórias/narrativas dos idosos e registro fotográfico; 4º) avaliação e reflexão sobre os 
resultados com participação de alunos, idosos e funcionários da instituição; 5º) 
Devolutiva na instituição com a entrega do vídeo produzido pelos alunos. Resultados:  
Como resultado quantitativo, foram produzidos: 200 pamonhas, 2 bolos grandes de 
milho e um vídeo realizado pelos alunos com depoimentos de todos os envolvidos e 
com os registros fotográficos do evento. Enquanto resultado qualitativo, pode-se 
perceber que todos os envolvidos sentiram-se muito à vontade e como se fosse “uma 
grande família”, ou seja, aproveitaram satisfatoriamente as conversas, a divisão de 
tarefas e, principalmente, ressignificaram suas próprias histórias. Considerações finais: 
o “Projeto Pamonhizar” se mostrou como uma oportunidade de resgate de outras 
manifestações culturais locais, da memória de encontros familiares e o próprio processo 
de fazer a pamonha proporcionou maior tempo de encontro intergeracional de 
aprendizado e transmissão de habilidades culinárias. Além disso, funcionou como uma 
estratégia humanizadora, de promoção de bem-estar físico-mental e, consequentemente, 
promoção de qualidade vida de todos os envolvidos.  
Palavras-chave: Intergeracionalidade; ILP; Pamonha. 
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RESUMO: O presente trabalho busca refletir, a partir do relato de caso de um 

acompanhamento terapêutico com um idoso, sobre algumas questões e conflitos 

familiares que costumam se tornar mais evidentes quando um membro da família 

adoece. O Acompanhamento Terapêutico (AT) é um dispositivo que pode proporcionar 

ao sujeito a possibilidade de criar ou resgatar vínculos e redes sociais perdidas, e 

principalmente de ocupar um lugar social reconhecido pelo meio.  O AT, portanto, pode 

ofertar um campo vasto para a existência de desejos e realização efetiva de projetos. O 

contexto de exclusão no envelhecimento fica mais evidenciado quando o sujeito 

apresenta um estado de saúde fragilizado, deixando-o dependente e tornando necessária 

a contratação de cuidados específicos. Nesta situação a família pode sentir necessidade 

de assumir algumas responsabilidades que eram deste idoso, como a execução de 

atividades comuns do cotidiano, cozinhar, ir ao mercado, tomar banho entre outras. Se a 

condição de dependente torna o sujeito vulnerável ao outro e aos seus cuidados, isto não 

significa que o mesmo perde sua capacidade de autonomia. Mesmo não tendo a 

possibilidade de executar simples atividades sem auxílio de um outro, o indivíduo é 

capaz de desejar e de querer fazer aquilo que lhe dá satisfação. Ou seja, a dependência 

não necessariamente o torna impossibilitado de agir e desejar, e até de por em prática 

projetos que anseia. Acompanhei um senhor de 87 anos, que apresentava um quadro de 

saúde física grave, impossibilitando-o de realizar tarefas simples, e a família 

apresentava conflitos e dificuldades em lidar com o estado de saúde do idoso versus sua 

lucidez e autonomia. Trazendo este caso como ilustração, proponho refletir sobre como 

o AT pode lidar com o contexto familiar, e promover a autonomia do idoso frente a uma 

situação de fragilidade e dependência. 

 

mailto:julia.atanasov@gmail.com


60 
Semana de Gerontologia/Simpósio Internacional de Gerontologia Social 

 
 

 
ANAIS – Semana de Gerontologia e Simpósio Internacional de Gerontologia Social 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia da PUC-SP   

REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO CLÍNICO NA FORMAÇÃO DE 

ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO 

Beatriz Bonecker 
Ger-Ações - Pesquisas e Ações em Gerontologia 

E-mail: beatrizbonecker@gmail.com 
 

RESUMO: O acompanhamento terapêutico (AT) no envelhecimento é um trabalho de 

escuta, que visa à construção de um projeto que traga novas possibilidades ao idoso. A 

presença de alguém de fora do seu cotidiano, disponível para escutar e estar junto, 

acompanhar, proporciona ao idoso a possibilidade de compreender seus desejos, 

gerando novas experiências. Ao longo dos atendimentos, o AT busca reconstruir junto 

com o idoso seu lugar de sujeito desejante. O bem estar e a auto-satisfação podem ser 

gerados pela simples presença do AT. Mas também podem servir de ponte para que o 

idoso ou a pessoa possa encontrar este bem estar em atividades de convivência, 

socialização, reconstrução dos laços familiares, amizades e outras relações perdidas por 

conta do isolamento social. Neste trabalho, proponho refletir sobre as mudanças que 

podem ocorrer no percurso clínico ao longo do processo de formação do acompanhante 

a partir do encontro terapêutico. Para ilustrar o percurso utilizarei alguns exemplos de 

casos, em paralelo à minha primeira experiência na área, com o acompanhamento de 

uma senhora com Alzheimer em 2010. 
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RESUMO: Neste mundo moderno temos um excesso de novidades, informações, 
rapidez, agitação, tecnologia, metas cada vez mais elevadas, 
superação, o que gera um stress muito grande e faz as pessoas perderem 
o centro e o sistema de referências, mesmo quando aposentadas. 
Percebendo o problema e buscando pela saúde, muitos começam a se 
preocupar com a forma física, mas deixam para segundo plano a questão 
energética. Para o Tai Chi, técnica da Medicina Chinesa baseada na Filosofia 
Taoísta, existe “Chi” (algo como energia vital) e o processo de 
adoecimento começa em nível energético e está diretamente ligado ao 
declínio e esgotamento da energia: quando o “Chi” está concentrado e 
pleno pode-se alcançar uma longa vida; se disperso, aparecem as 
doenças e o envelhecimento.  É uma questão de fundamental importância 
saber preservar, equilibrar e recuperar a energia perdida para poder 
alcançar uma boa saúde e qualidade de vida em qualquer idade, 
sobretudo na terceira idade. Nosso objetivo foi treinar o aspecto físico e energético, a 
alternância entre movimento e serenidade e a harmonia com a natureza 
para haver equilíbrio; sem isso, a tendência é ir a um extremo, um dia 
sem noite, um verão sem inverno. E ter uma filosofia de vida para não 
apenas manter o foco no materialismo e se esquecer de desenvolver o 
 potencial humano. Para tanto, oferecemos, a Clubes, Prefeituras e Universidades, o Tai 
Chi Pai Lin, um Treinamento de autocultivo alicerçado pela multimilenar 
Filosofia Taoísta, de movimentos lentos, circulares e sem o uso de 
força, executados com concentração, com a musculatura relaxada, a 
mente serena e a respiração totalmente natural. Um verdadeiro 
aprendizado da natureza onde não há disputas, não se almeja quebrar 
recordes, derrubar barreiras ou superar limites. Os resultados obtidos foram muito 
positivos na redução do estresse, ansiedade, insônia e nervosismo, com ganhos em 
termos de bem-estar, maior equilíbrio, mobilidade, vigor e flexibilidade, bom humor, 
poder de concentração, melhoria em diversos quadros de saúde, mudança para 
hábitos mais saudáveis, observância e adequação aos ciclos 
circadianos, mensais e das estações do ano, e uma postura mais 
centrada. Devido ao fato de ter uma forte base filosófica, o Tai Chi Pai Lin tem 
servido como um porto seguro em meio a tantas turbulências, e orientado 
seus praticantes no caminho do equilíbrio, autoconhecimento e 
integração com a natureza. 
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RESUMO: O que é ser Acompanhante Terapêutico? Quais as particularidades desse 

tipo de atendimento? O que o difere das demais formas de atendimento? Será a grande 

diferença o fato do A.T. ir ao encontro do paciente? Se sim, por que não chamá-lo 

apenas de atendimento domiciliar? Para que serve o A.T. no envelhecimento? Essas e 

muitas outras perguntas povoaram minha mente ao ser indicada a atender a paciente A., 

uma senhora de 70 anos, em sua casa. Num primeiro momento, este seria um 

atendimento clínico domiciliar, apenas pelo fato de ela não poder se deslocar pela 

cidade devido a suas diversas afecções de saúde. Contudo, foi ao longo dos encontros 

que eu e A. passamos a ter que notei as diferenças entre um atendimento clínico 

domiciliar e o acompanhamento terapêutico. Poder pensar nesse lugar onde se 

acompanha uma vida, imerso nessa vida, possibilita um olhar diferenciado do caso, 

possibilita viver o caso e atuar no caso. Ser acompanhante nos retira de um lugar 

protegido que muitas vezes os atendimentos clínicos propõem, e nos permite ser o caso 

e propor movimento ao acompanhado. Neste trabalho, será apresentada uma reflexão, 

sobre as angústias de transforma-me A.T. e as sutis, mas importantes, mudanças que 

esse novo papel, por mim exercido, possibilitou neste atendimento. Assim, trarei 

recortes, desses encontros com a senhora A., para ilustrar as peculiaridades do 

acompanhamento terapêutico que ao acompanhar o envelhecimento acaba, também, por 

possibilitar um novo lugar e um novo modo de olhar para o sujeito que envelhece e suas 

particularidades. 
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RESUMO: No já conhecido poema “Cora Coralina, quem é você?”, a poetisa goiana 
nos proporciona uma visão do que pode ser o compósito existencial de sua identidade 
transversal, no campo da pessoa idosa: “[...] Sou mulher como outra qualquer/ Venho 
do século passado/ E trago comigo todas as idades.” (2004, p. 224). Neste contexto 
estético, hibridizado pela necessidade sociopolítica da razão prática, refletiremos aqui 
sobre representações e práticas que movimentam três poemas de Cora Coralina: “Cora 
Coralina, quem é você?”, “Para meu visitante Eduardo Melcher Filho”, e “Nasci antes 
do tempo”. Este córpus é extensivo ao conjunto de obras da poetisa que, de modo 
recorrente, aborda a temática do envelhecimento e da velhice, entre tantos outros temas 
que conformam seu paradigma estético. A partir destes poemas, abordaremos o 
funcionamento da memória pessoal e coletiva, que performam tradições familiares e 
regionais, bem como seus valores, crenças e ordenações pragmáticas do bem-viver de 
épocas antigas. Ao lado deste arquivo memorialístico, também refletimos sobre os 
encontros rizomáticos, nos quais a tradição relembrada entra em contato dialógico, 
fraterno e crítico com as novas gerações de adolescentes, jovens e adultos maduros; seja 
no campo dos agentes sociais que viveram no entorno da poetisa e de sua obra, seja no 
campo dos leitores que tiveram e terão contato com tal obra. Nesse interesse singular 
pelo uso de estratégias existenciais movidas pela intergeracionalidade, observamos que 
a dimensão temporal cronológica, feita por pragmatismos de produtividades variadas, é 
flexibilizada pela temporalidade kairológica, aquela que atenta para ações presentes, 
objetivando construções identitárias e heterogêneos lugares sociais para o futuro. Este 
estudo baseia-se, predominantemente, em Bourdieu (2005), Karl Manhheim (1982), 
Norbert Elias (1998), Maurice Halbwachs (1996), e no já clássico Tratado de Geriatria e 
Gerontologia, organizado por Elizabete Viana de Freitas et al., de 2012. Nosso resumo 
reflete parte de uma pesquisa interdisciplinar de Pós-Doutorado que concluímos no 
Programa de Pós-Graduação em Letras da UFMG. Neste Pós-Doc, tratamos de 
representações e práticas do envelhecimento e da velhice em três escritoras brasileiras: 
Cora Coralina, Hilda Hilst e Adélia Prado. Tal pesquisa está no prelo para ser publicada, 

mailto:jorgeufg@bol.com.br


64 
Semana de Gerontologia/Simpósio Internacional de Gerontologia Social 

 
 

 
ANAIS – Semana de Gerontologia e Simpósio Internacional de Gerontologia Social 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia da PUC-SP   

contribuindo, assim, para a divulgação e consolidação de conhecimento, saberes e 
práticas pertinentes, predominantemente, à Gerontologia Social. 
Palavras-chave: Velhice; Intergeracionalidade: Cora Coralina; Identidades transversais. 
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