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RESUMO: O envelhecimento da população é uma das maiores conquistas da humanidade. 
Graças à alta fecundidade no passado e a redução da mortalidade da população idosa, a 
distribuição etária da população brasileira possui um número expressivo de idosos, trazendo 
assim grandes desafios, principalmente na legislação e efetivação de politicas públicas. 
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Para compreender este fenômeno, também se faz necessário entender a gerontologia enquanto 
campo de conhecimento científico. Nesse contexto de construção do campo da gerontologia é 
que nos propusemos pesquisar a dimensão política do envelhecimento na cidade de Santa 
Maria (RS), num recorte de trinta anos, coincidentemente quando surge em 1984 o Núcleo 
Integrado de Estudos e Apoio à Terceira Idade (NIEATI), da Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM), segundo núcleo criado no País, mais adiante surgindo o Conselho Municipal 
do Idoso (CISMA), considerado o primeiro Conselho do interior, demonstrando o 
protagonismo dos idosos na cidade.  
Palavras-chave: Gerontologia; Políticas Públicas; Protagonismo. 

Introdução 
O envelhecimento da população é uma das maiores conquistas da humanidade. Graças 

à alta fecundidade no passado e à redução da mortalidade da população idosa, a distribuição 
etária da população brasileira apresenta um número expressivo de idosos, trazendo assim 
grandes desafios, principalmente na legislação e efetivação de políticas públicas. O Rio 
Grande do Sul está entre os estados que possuem a menor taxa de fecundidade. Em Santa 
Maria (RS), o percentual de idosos é de 13,7%.   

Para que possamos discutir, contudo, o envelhecimento, políticas públicas e 
protagonismo dos idosos frente a este fenômeno que é o envelhecimento, se faz necessário 
entender a construção da Gerontologia enquanto área de conhecimento científico.  

De 2003-2007 foi período que Santa Maria (RS) já se destacava nas pesquisas e 
projetos voltados para os idosos do município, através do Núcleo Integrado de Estudos e 
Apoio à Terceira Idade (NIEATI), pertencente à Universidade Federal de Santa Maria, como 
referência para tantas outras cidades e universidades, formando vários profissionais que hoje 
se destacam na área do envelhecimento.  

Em 1982, o professor José Francisco Dias – o Prof. Juca – começara a desenvolver  
estudos na área do envelhecimento e, como não seria estranhável, resistências surgiram...
 Em 1984, verificou-se que a área da educação física não estava preparando seus  
alunos para trabalhar com idosos. Nesta época o SESC São Paulo já realizava algumas 
atividades com os idosos aposentados do comércio, sendo pioneiros no país. Começa-se, 
então, em Santa Maria (RS), a se organizarem os primeiros grupos de idosos para praticarem 
atividade física. Logo, surge o Núcleo Integrado de Estudos e Apoio à Terceira Idade 
(NIEATI), que desenvolve há mais de 30 anos ações extensionistas, pesquisas, formação de 
recursos humanos, mobilização política, entre outros projetos em favor dos idosos.  

Nesse contexto de construção do campo da Gerontologia, é que propomos pesquisar a 
dimensão política na cidade de Santa Maria (RS), num recorte de trinta anos, 
coincidentemente a quando surgiu, em 1984, o Núcleo Integrado de Estudos e Apoio à 
Terceira Idade (NIEATI), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), segundo núcleo 
criado no país. Mais adiante surge o Conselho Municipal do Idoso (CISMA), considerado o 
primeiro Conselho do interior, demonstrando o protagonismo dos idosos desta cidade.  

Objetivos 
Objetiva esta pesquisa: (i) Analisar a dimensão política da construção do campo da 

gerontologia na cidade de Santa Maria; (ii) Identificar a contribuição do o Núcleo Integrado 
de Estudos e Apoio à Terceira Idade; (iii) Avaliar os dispositivos legais que contemplem  o 
idoso nas leis municipais, decretos e resoluções na cidade de Santa Maria (RS); (iv) Conhecer 
a organização política do Conselho de Idosos de Santa Maria (CISMA), hoje Conselho 
Municipal do Idoso-COMID e suas ações; (v) Resgatar registros da participação dos idosos 
em atos, eventos, bandeiraços, passeatas através de imagens comprovando o protagonismo em 
suas ações; (vi) Buscar, nos meios de comunicação, acontecimentos importantes que tragam a 
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participação pública e visibilidades dos idosos na mídia dos últimos trinta anos; (vii) Analisar 
os materiais gráficos e as deliberações das conferências  e encontros municipais.  

Abordagem e Método 
Esta pesquisa tem uma abordagem qualitativa, de cunho exploratório descritivo, em 

que serão realizadas entrevistas com idosos protagonistas, ex-presidentes do conselho 
municipal de idosos, profissionais da gerontologia, alguns experts e alguns gestores 
municipais que assumiram cargos eletivos neste período.  

Quanto à análise documental, está sendo analisado também o jornal A Razão, de 
circulação diária na cidade, no período de 1984 a 2014, com cerca de 9.360 exemplares. 
Destes, já foram analisados 4.680 exemplares. A análise se estende ainda às leis e 
documentos, como dispositivos legais e locais que beneficiaram e garantem os direitos do 
idoso. O estudo leva em consideração a interlocução desses três atores: os idosos 
protagonistas, alguns experts do envelhecimento e mídia, fundamentais na construção do 
campo de conhecimento denominado Gerontologia. Segundo Debert (2012), devem estar 
todos comprometidos em gerar um envelhecimento bem-sucedido. Simone Beauvoir 
admitiria,  com clareza, o papel do UFSM/CEFD/NIEATI de romper com a “conspiração do 
silêncio”, marco de Santa Maria, na área do envelhecimento. 

As informações analisadas até o momento já registram o grande impacto que teve, e 
continua tendo, o Núcleo Integrado de Estudos e Apoio à Terceira Idade, dando visibilidade 
ao envelhecimento na cidade e região, admitindo com clareza o seu papel de romper com a 
“conspiração do silêncio”, dando voz a esta realidade, reconhecendo a velhice como uma 
etapa da vida e encorajando os idosos a exercitarem sua plena cidadania, sendo protagonistas 
de sua história o caminho é longo, mas os primeiros passos já foram dados. 

Ao longo desses 30 anos de pesquisa em torno do envelhecimento e velhice, 
formaram-se inúmeros profissionais que desenvolvem suas pesquisas e estudos destacando-se 
na área do envelhecimento, contribuindo especialmente para a criação do Programa de Pós-
Graduação em Gerontologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
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RESUMO: Filhos abdicam de emprego, estudo, atividades sociais, casamento, e de outro 
domicílio, para cuidarem dos pais idosos dependentes, estes demandando, na verdade, 
investimentos de uma rede, familiar e social. Este artigo objetiva propor algumas reflexões 
sobre a situação de filhos cuidadores principais, considerando o processo da finitude ou morte 
de um ente querido como acarretador de grande sofrimento, com exigência de múltiplas 
ajudas, mas gerador de novo entendimento do significado existencial. Trata-se de um estudo 
teórico-reflexivo, de caráter qualitativo e abordagem interdisciplinar com foco social, oriundo 
de pesquisa de mestrado na área de Gerontologia. Ao longo das últimas décadas, a estrutura 
familiar, alterada pelo envelhecimento populacional e redução do número médio de filhos, 
com o aumento da longevidade e a extensão da convivência intergeracional, fez habitar em 
um mesmo domicílio indivíduos de até quatro gerações. Os filhos, ao assumirem a função de 
cuidador principal, justificam-na por obrigação, gratidão ou reciprocidade. Um olhar 
cuidadoso ao filho cuidador que cotidianamente se encontra à beira da finitude, de mãos 
dadas, com seu pai/mãe idoso é também momento de ressignificação de atitudes e vínculos, 
compreensão de que, se no processo de cuidar alternam-se acertos e erros, ganhos e perdas, 
isso nada mais é senão estar predisposto a viver com assunção de responsabilidades e deveres.  
Palavras-chave: Finitude; Filhos Cuidadores; Idoso Dependente. 

Introdução 
Pensar em um filho como cuidador principal de sua mãe/pai idoso é reconhecer a 

grande responsabilidade que ele tem que assumir na família, e por tempo indeterminado, 
ainda que não disponha das habilidades necessárias para lidar com ente muito próximo com 
uma ou várias doenças, quase inevitáveis em alguém com idade avançada ou em final de vida.  

Tal situação foi evidenciada com muito detalhamento pelo estudo denominado Saúde, 
Bem-estar e Envelhecimento (SABE), desenvolvido no município de São Paulo. Foi quando 
se atestou que, dos idosos pesquisados, 76% deles apresentavam pelo menos uma doença 
crônica (LEBRÃO; LAURENTI apud FRATEZI; GUTIERREZ; FALCÃO, 2010). Entende-
se por doença crônica aquela definida desta forma: “[aquela que] acompanha a pessoa por um 
longo período de tempo, podendo ter fases agudas, momentos de piora ou melhora sensível” 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2009, p. 6). Destaque-se que, na 
Pesquisa de Amostra por Domicílio (PNAD), realizada em 2003, verificou-se a prevalência de 
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doenças crônicas na população brasileira que se configuraram como as seguintes: doença de 
coluna ou costas, artrite ou reumatismo, câncer, diabetes (ou hiperglicemia), bronquite ou 
asma, hipertensão (pressão alta), doença do coração, doença renal crônica, depressão, 
tuberculose, tendinite ou tenossivite e cirrose. No grupo considerado idoso, verificou-se a 
presença de mais de uma doença crônica, associada ainda ao declínio da capacidade funcional  
(IBGE, 2009, p. 12). Nesse sentido, o aumento da população idosa com doença crônica tem 
demandado inúmeros estudos relativos a formas de tratamento que possibilitem envelhecer com 
uma certa qualidade de vida, ou a promoção do Envelhecimento Ativo. Contudo, as cidades 
brasileiras “ainda não dispõem de uma infraestrutura de serviços que dê conta das demandas 
decorrentes das transformações demográficas vigentes” (Ibid, p. 6).  

Ressalte-se também que, segundo Camarano (2013), no Censo de 2030, é bem 
provável que se encontrem cerca de 208 milhões de brasileiros, dentre os quais 20% serão 
idosos. Na tentativa de suprir as demandas apresentadas por essa população crescente e as 
doenças que a acompanham, a Lei n.º 10741 de 1º de outubro de 2003 [Estatuto do Idoso] tem 
sido uma ferramenta utilmente utilizada, em especial por profissionais da área da saúde (a 
quem o segmento idoso mais recorre), como forma de efetivar os cuidados a essa população, 
que a priori deveriam ser do Estado por meio de programas específicos, e a garantia por uma 
acessibilidade a esses recursos, de maneira mais ágil e eficaz.  

Contudo, esses cuidados acabam sendo transferidos à família quando, na Lei n.º 10741 
de 1º de outubro de 2003 [Estatuto do Idoso], artigo 3º, inciso V, é preconizada a “priorização 
do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto 
dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência”. 

Em muitas famílias, o cuidado ao idoso com uma doença que o torne dependente de 
cuidados cotidianos - tais como: auxílio no banho, vestuário, troca de fraldas, preparo de 
refeições, dentre outros -, decorre de uma responsabilidade exigida por Lei, conforme antes 
referido, embora para tal os recursos financeiros sejam escassos ou ausentes em grande parte 
das famílias.  Ressalte-se ainda:  

[...] que no novo papel atribuído à família está presente uma hipocrisia social. Não 
apenas porque se desconhecem as diferentes formas de família e unidades 
domésticas, ou porque não se avalia adequadamente o impacto do envelhecimento 
populacional na configuração das famílias. A hipocrisia social reside também na 
visão anacrônica de que a família é “o refúgio num mundo sem coração” e que é 
desejo dos velhos viverem na casa dos filhos e por eles serem cuidados até o fim da 
vida. Essa visão impede a emergência de outras formas criativas de dar dignidade às 
etapas mais avançadas do curso da vida. (Debert & Simões apud Camarano, 2013, p. 
22) 

 Nessa atribuição, quer sejam os cônjuges idosos - vistos invariavelmente como 
cuidadores em potencial -, subestimando-se sua própria condição de saúde no mais das vezes, 
quer sejam os filhos - abdicando de emprego, estudos, eventos sociais, casamento e o próprio 
domícilio para cuidarem de seus pais -, veem-se ambos os possíveis envolvidos na situação 
de, necessariamente, submeterem-se a uma adaptação em sua vida pessoal e familiar que 
muito lhes custa. Uma nova ou inesperada situação que lhes provoca sobrecarga física, mental 
e financeira, geradora de tensões entre familiares. Até mesmo na relação entre cuidador e 
pessoa cuidada, criando-se por vezes um espaço de disputa de poder entre gênero e gerações 
(DEBERT apud CAMARANO, 2013, p. 22). Em dinâmicas familiares quando filhos se 
tornam cuidadores, a troca de papéis ou funções, desempenhadas pelos membros, pode 
ocasionar conflitos intergeracionais no caso de um filho ocupar um novo lugar na 
configuração familiar, ainda que o faça da forma menos incômoda possível.  

É de se destacar que lidar com doença em família não deixa de ser um acontecimento 
complexo, e que exige aprendizado. De acordo com Concone (2003, p. 45), “as formas de 
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lidar com a doença (enfermidade/sofrimento) dependem dos modos de entendê-la ante o 
corpo e o mundo”. Torna-se, pois, de fundamental importância que se dirija, tanto para o 
idoso quanto para seu responsável em família, um olhar, que se poderia dizer, cuidadoso. Ao 
primeiro, por exigência de sua condição fragilizada de vida. Ao último, por estar envolvido 
em suporte emocional e social nesta situação árdua de prestação de cuidados, que se 
intensificam quando as possibilidades de tratamento para a doença se tornam escassas e a 
doença se amplia dentro de um corpo situado em processo de morte ou finitude. Não sem 
razão, 

Falar da questão da morte, da finitude humana sempre foi questão inassimilável, 
inquietante mesmo a ponto de, quando se torna necessário dizê-la ou pensá-la faz-se 
através da morte do outro. A consciência da morte, saber que a permanência na 
Terra é efêmera, talvez seja o elemento que permita o sentido do vazio produzido 
por essa fatalidade da vida. (RESENDE; LODOVICI; CONCONE, 2012, p. 50). 

Os familiares que vivenciam a finitude na condição de cuidadores podem sentir nesse 
percurso dificuldades em dar um sentido sobre o por quê se cuida (quando por muitas vezes, 
escutam que “Já não se tem nada mais a fazer”). E para quem, de fato, é o cuidado (este tido 
como obrigatório ou se desempenhado por uma questão de ressignificação da relação), já que 
“somos capazes de pensar a morte ´em si`”. A dificuldade, na verdade, é pensar a morte 
“para si”, conforme Concone (2012, p. 2). Na relação entre filhos e pais idosos dependentes, 
essa reflexão é permeada, por vezes, pela busca de sentidos, criação de uma nova identidade e 
a preservação da subjetividade, pois  

[...] na vida contemporânea, há dificuldades para o aprofundamento dos laços de 
afeição, da busca do significado existencial, da reflexão sobre o sentido da velhice e 
da morte, da compreensão dos velhos sobre o desempenho do papel de cuidar que 
agora se inverte na relação com os filhos. (NERI apud PY & OLIVEIRA, 2011, p. 
22). 

Estas foram as preocupações da pesquisa de dissertação de mestrado da primeira 
autora deste artigo (AUGUSTO, 2015) que, no presente artigo, faz desdobrar alguns pontos 
reflexivos acerca da relação de filhos cuidadores de pais idosos dependentes, considerando-se 
o processo de morte ou finitude como fator de grande sofrimento, carência, e até mesmo 
gerador de novas maneiras de pensar o significado existencial. Trata-se, aqui, de um estudo 
teórico-reflexivo, de caráter qualitativo e abordagem interdisciplinar com foco social 
(LODOVICI; SILVEIRA, 2011).  

Reciprocidade: Quando o filho se torna o cuidador  
“Ao longo das últimas décadas, a estrutura familiar vem sendo alterada tanto pelo 

envelhecimento populacional quanto pela redução do número médio de filhos”, segundo 
Carvalho; Wong (2008, p. 2), decorrendo o aumento da longevidade e ainda o prolongamento 
da convivência intergeracional, quando em um único domicílio, convivem familiares de até 
quatro diferentes gerações. Essa nova configuração populacional e familiar mostra “como 
consequência [que] a carga per capita de cuidado com os idosos será maior, pois estará 
concentrada sobre um menos número de cuidadores em geral, os filhos” (TOMASSINI; 
WOLF; GUZMÁN apud CARVALHO; WONG, 2008, p. 2). Tal situação justifica, ao que se 
afigura como “aumento nas taxas de separação e divórcio e a situação de carência com que 
sobrevive parcela da população adulta [que] completam a conjuntura restritiva de 
transferência de ajuda de filhos adultos para pais idosos” (SAAD apud CARVALHO; 
WONG, 2008, p. 2).  

“Nesse contexto, a literatura indica que há um envolvimento maior das mulheres no 
processo de cuidar” (FALCÃO apud FALCÃO; BUCHER-MALUSCHKE, 2008, p. 246). De 
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acordo com a pesquisa realizada pela PUC-SP, no período de 1992 a 1997, pelo Grupo 
Multidisciplinar de Pesquisa “Epidemiologia do Cuidador”, foi verificado que: “Em 98% dos 
casos pesquisados predominam os cuidadores familiares, do sexo feminino (92,9%). A maior 
parte formada de esposas (44,1%), seguidas pelas filhas (31,3%)” (KARSCH, 200, p. 863). 
Em outro estudo realizado com filhos cuidadores de idosos dependentes, internados numa 
enfermaria geriátrica, em 2008, verificou-se que 90% dos participantes eram mulheres 
(AUGUSTO; SILVA; VENTURA, 2009, p. 112).  

Contudo, pode-se supor também que, com a maior participação da mulher no mercado 
de trabalho, a possibilidade de o homem ser inserido na dinâmica de cuidado, é aspecto a se 
refletir, tendo em vista as mudanças socioculturais existentes; que outrora a função de cuidar 
era obrigatoriamente mantida pelos cônjuges, sendo atualmente frequente que outros 
membros familiares participem do processo, em especial, os filhos. Estes, ao assumirem a 
função de cuidador, justificam-se: ou por obrigação, ou gratidão ou por reciprocidade, 
entendida esta última como a situação de um [...] “conjunto de indivíduos que se encontram 
numa ligação de expectativa e de obrigação, cujos atos têm impacto sobre o outro” 
(DUCOMMUN-NAGY, 1998, p. 106). Por conseguinte, fatores socioculturais, econômicos e 
religiosos estão envolvidos, e o legado de que o filho se tornará aquele que irá amparar os pais 
na velhice é cada vez mais judicializado, ou ainda segue imbricado nos discursos familiares, 
seja pelo legado ou pela delegação, conforme proposto por Boszrmenyi-Nagy; Spark (apud 
FALCÃO; BUCHER-MALUSCHKE, 2008, p. 250): “Legado significa uma extensão 
transgeracional do princípio da delegação. O termo delegação, por sua vez, evoca uma ligação 
que estende, por meio de várias gerações, um compromisso ou uma obrigação de prestar 
contas”. [...]  

A qualidade da relação afetiva entre pais e filhos é responsável pela questão de as 
dinâmicas de entreajuda serem, ou não, bem-sucedidas, conforme informa a literatura sobre 
isso: “A proximidade afetiva entre pais e filhos prepara e define o contexto para a frequência 
da interação e troca de ajuda” (ROSSI apud PATRÃO; SOUSA, 2012, p. 155). O modo com 
que a relação entre pais e filhos se estabelece também é fator crucial para o modo com que o 
cuidado seja desempenhado, sabendo-se que há diversas configurações familiares, com 
problemas cada vez mais complexos, envolvendo: alcoolismo, violência doméstica e o 
desamparo afetivo aos filhos, que impactam consideravelmente na criação ou na manutenção 
dos laços afetivos.  Alguns fatores tais como: proximidade física ou afetiva e condição 
financeira definem a escolha do filho cuidador, quando há a possibilidade de decisão entre os 
pais ou ainda entre os irmãos. Nos casos em que há o filho único, as “opções” são limitadas, 
não tendo outros irmãos para a divisão, podendo-se sugerir que a sobrecarga do cuidado 
torna-se maior, quando não há outros indivíduos envolvidos.  
  Ressalte-se, ainda que, nas famílias numerosas quanto a filhos, não ocorre 
necessariamente que o cuidado seja prestado por todos; há ainda o caso de filhos que, ao se 
tornarem cuidadores, desenvolvem excesso de proteção, prestando dedicação exclusiva e 
esquecendo-se de si próprios em detrimento dos outros, seja por “acertos de contas” ou ainda 
por monopolizar o cuidado para si. Acreditam que somente seus cuidados são os mais 
apropriados e corretos ao idoso, gerando importante sobrecarga para si (física e mental) e 
ainda tensões com, e entre, os irmãos, e até mesmo com um dos pais. Essa postura adotada 
pelo cuidador pode ser entendida como uma legitimidade destrutiva, no sentido de que o leva 
a agir objetivando a busca de uma restituição ou de uma compensação (DUCOMMUN-
NAGY, 1998, p.108), o que lhe pode ser maléfico:  
 Nas situações em que a mãe/pai idoso está em processo de finitude, os sentimentos 
envoltos podem variar desde o acúmulo de trabalho, ao estresse e à sensação de perda 
imediata (FALCÃO; BUCHER-MALUSCHKE, 2008), e não surgem em ordem cronológica, 
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podendo o filho cuidador em um dado momento apenas sentir um deles. Torna-se importante, 
pois, a compreensão da “morte como parte da condição humana, uma vez que todos nós 
´sofremos` de uma condição que não tem cura, isto é, somos mortais, finitos.” (PESSINI, 
2006, p. 64). 

A finitude e os sentimentos vivenciados pelo ato de cuidar 
 (...) Quem ensinasse os homens a morrer, ensiná-los-ia a viver.”  

Da relevante afirmação do humanista Michel de Montaigne (1533-1592), pode-se 
intuir que ele apontava para a questão da finitude humana como componente inalienável do 
processo de viver. Por outra, a despeito da sensação de sermos seres imortais, pontua Concone 
(2012, p. 2):  

Somos em tese... imortais, cada um de nós. Isso é bom, se nos permite 
quotidianamente viver, marcando os nossos compromissos para a semana, o mês, o 
ano, como senhores do tempo; mas é ruim, se nos impedir de viver intensamente 
dando valor às pessoas, às relações, às coisas, aos compromissos, ao tempo. 

Na relação de cuidados em que o filho (com projeção de vida longa e sadia pela frente) 
e o idoso (doente, dependente de cuidados), as experiências, apesar de partilhadas 
cotidianamente, ostentam um valor singular para cada um. É assustador ao idoso perceber-se 
num caminho muito próximo à morte, e ao filho cuidador, sentir-se envolto em pensamentos 
de impotência diante de tal condição irreversível, tornando-se isso tudo angustiante a ambos. 
Tal como bem definiu o escritor Fabrício Carpinejar, em um de seus textos em 2013: “Todo o 
filho é pai da morte de seu pai”.  Nesse sentido, não deixam de ecoar as memórias de 
momentos vividos ou ainda do que poderia ter sido e não foi, caso, por exemplo, do filho que 
poderia ter realizado mais visitas aos pais, ou o pai que poderia ter sido mais presente na vida 
do filho e não o fez.  

O cotidiano de prestação de cuidados proporciona como que um livro de memórias ao 
filho cuidador, e ao próprio idoso quando sua cognição está preservada. Nesse sentido, a 
compreensão da finitude, ou do processo de morrer, torna-se, de um lado, algo que se quer 
compreender, para então conviver melhor com esse acontecimento, ou por outro, não se fala 
de morte, tal como diz o ditado: “Não se fala em corda em casa de enforcado”. Dessa forma, é 
ainda muito comum que se decida por atitudes como encobrir a gravidade da doença ao 
paciente terminal. “Então, por não quererem ver o paciente partir e, por amá-lo muito, os 
amigos e familiares negam-lhe a morte, por mais que esta esteja próxima” (PITTA apud 
PEREIRA; DIAS, 2007, p. 56).  

Negar ou subestimar que o corpo que padece de dor e definhamento tenha uma 
consciência, também é comum aos familiares, bem como a realização de atividades sem o 
mínimo de diálogo ou contato visual é algo cotidiano. Compreender que o olhar que pisca, 
lacrimeja, ou as mãos que conseguem com o máximo de esforço se fazer sentir nas mãos do 
outro, é forma pungente, ainda que silenciosa de comunicação. Nesse sentido, é comum o 
filho cuidador vivenciar também o luto, ao comparar o pai/mãe que teve antes da doença com 
o que se encontra sob seus cuidados, tendo, então, a configuração da morte do outro (pai/mãe) 
como a vivência da morte em vida (KÓVACS apud PEREIRA; DIAS, 2007, p. 56), gerando 
um luto antecipatório (PY; OLIVEIRA, 2011). Em muitos casos, a não significação da morte 
da própria vida gera uma maior tensão, em especial no filho cuidador, que percebe a velhice, a 
dependência e a finitude do pai/mãe, mas, nega a sua, na tentativa de evitar o que é inevitável. 
Na relação de cuidados em situação de finitude, o filho cuidador torna-se uma espécie de 
“cuidador ferido”, que guarda a dor e o sofrimento para si, diante do outro (pai/mãe); recursos 
psicológicos são imprescindíveis a ele, nesse período, em que vivencia dias de muito trabalho 
e sofrimento.  
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A urgência que suas atividades demandam torna o cuidador familiar um ser que não 
tem condições de resgatar sua noção pessoal de morte, dado que recusa qualquer possibilidade 
de renunciar a sua função, ou qualquer crítica sobre sua ação, ou mesmo negar a emergência 
do fim. Assim, sente que se fortalece para que, cada vez mais, possa, segundo seu ponto de 
vista, cuidar com dignidade, sendo então este um momento propício “para se reconciliar com 
seu próprio sofrimento, com suas próprias feridas” (PY, & OLIVEIRA, 2011, p. 27).  

Nessa perspectiva, uma rede formal ou informal de suporte físico e psíquico ao filho 
cuidador torna-se fundamental diante do processo de morte de um famíliar e do entendimento 
do que significa a finitude, com a troca de vivências com outros indivíduos, com a escuta de 
outras experiências. Tudo isso leva à aceitação de que, nesse percurso, há limites, mas 
também possibilidades, que podem resultar em benefícios ao filho cuidador e, 
consequentemente, ao pai/mãe idoso, que receberá esse olhar enriquecedor para si. 

Rede e suporte social e a capacidade do ser resiliente 
“À medida que se envelhece, a rede social pessoal sofre mais perdas, ao mesmo tempo 

em que as oportunidades de substituição para essas perdas se reduz drasticamente.” (SLUZKI, 
1997, p. 117).  

Nos casos em que mãe/pai idosos não tenham mantido uma rede de amizade com 
amigos da comunidade, grupos religiosos, ou boas e contínuas relações com outros membros 
da família, o contato social mostra-se mais ainda diminuído. Tal fato pode acarretar efeitos 
negativos no filho cuidador que, em virtude da rigorosa prestação de cuidados, tende ao 
isolamento social. Dessa forma, é comum os cuidadores terem, nos profissionais da saúde ou 
da assistência social, justo as pessoas que compõem sua rede social, os únicos talvez a quem 
possam recorrer.  

Na tentativa de minimizar os efeitos negativos advindos do cuidar, os serviços de 
saúde, em especial, oferecem cursos de orientação e grupos de apoio ao cuidador, levando-se 
em consideração que orientar e capacitar o cuidador ao desempenho do cuidado é oferecer 
instrumentos para que o mesmo o desempenhe de maneira efetiva e com a menor dificuldade 
possível.  

Os grupos de apoio também oferecem esse direcionamento; é assim que sua função 
envolve acolhimento, escuta e empatia. Em muitas situações, é possível ao filho cuidador 
compreender determinadas atitudes da mãe/pai idoso que lhe causaram desconforto ou trauma 
por anos; agora, porém, em situação de oferta de cuidados a essa mãe ou pai doente, lhe é 
proporcionado o reconhecimento de suas potencialidades.  

Esta reflexão sobre a relação de cuidados do filho aos pais faz evocar, associada ao 
trabalho do cuidador, a noção de resiliência ― uma qualidade humana importante para lidar 
contra as adversidades decorrentes do cotidiano do cuidar. A resiliência, tomada aqui como o 
“o manejo de condições estressantes e sobrecarga, implicando, na potencialidade para a 
transformação e o crescimento pessoal, e relacionar que se pode conseguir a partir de uma 
adversidade” (WALSH, 2005, p. 78). Compreende-se, também, que uma transformação 
individual pode refletir no âmbito coletivo, ou seja, não só afetando o filho cuidador, mas 
ainda obtendo resultados tais como estes: “Muitas famílias admitem que sobrevivendo, juntos, 
às crises, suas relações se enriqueceram... tornando-os mais afetuosos entre si, do que antes.” 
(STINNETT; DEFRAIN apud WALSH, 2005, pp. 78-79). 
 Em muitos casos de cuidados à pessoa idosa em processo de final de vida, a 
espiritualidade e a religiosidade oferecem subsídios importantes ao filho cuidador que tende a 
entrar num conflito quando a moral lhe diz que é sua obrigação prestar o cuidado, sempre 
como uma retribuição por tudo aquilo que lhe foi feito, ou que não lhe foi feito pelos pais, 
conforme aconteceu na realidade da vida de muitos. No sentido de superar esses conflitos, a 
busca de algo que traga, a cuidador e pessoa cuidado, conforto e a esperança de que dias 
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melhores virão, tem sido discutida em muitas religiões, conforme a afirmação a seguir: “A 
religiosidade atua como um mediador na percepção de ônus e benefício do papel de cuidador, 
uma vez que a fé e os preceitos religiosos favorecem a capacidade de superar os sentimentos 
negativos” (FALCÃO & BUCHER-MALUSCHKE, 2008, p. 252).  

Não sem razão, afirma Concone (2003, p. 57): “O ser humano sempre modulou a sua 
imaginação e a sua aceitação ou recusa diante do que considera sofrimento, incluindo aí a 
enfermidade e a perda”, e por conseguinte, sua busca por espaços que vão ao encontro de sua 
visão de mundo (GEERTZ, 1978; CONCONE, 2003), que lhe proporciona aceitação de sua 
condição, dentro de um manejo acolhedor, de linguagem acessível, e com indivíduos com 
questões semelhantes ou de maior e menor gravidade.  

Dessa forma, a busca pela superação dentro de uma perspectiva que proporcione um 
olhar sobre as potencialidades e a capacidade de criação de novas percepções sobre a velhice 
e a finitude é subjetiva ao momento e história de vida de cada filho cuidador, sendo 
necessário, portanto, a compreensão de que “deve-se aprender a viver por toda a vida, e por 
mais que te admires, durante toda a vida, se deve aprender a morrer” (SÊNECA apud SEIBT, 
2009, p. 375). 

Considerações Finais 
Com o aumento da prevalência de doenças crônicas nos idosos, a família tem sido a 

principal fonte de apoio na prestação de cuidados, em especial, os filhos, que numa condição 
de obrigação moral assumem a tarefa de cuidar. São levados a vivenciar momentos de 
angústia, sofrimento e de autoconhecimento, diante do processo de morte e finitude de sua 
mãe/pai idoso, sendo por vezes, um percurso repleto de dúvidas (do que será dele quando seu 
ente próximo morrer ou, ainda, de que forma gostaria de ser ele próprio cuidado nos seus 
últimos dias).  

A finitude nada é senão cada momento de vida; a cada momento que se está vivo 
aproxima-se cada vez mais do fim; no caso da velhice, essa questão se torna insistente, 
gerando tensão e ansiedade pelo que pode vir a seguir, levando-se em consideração que o 
desconhecido causa sentimentos das mais variadas proporções, criando desconforto em nós, 
dado que não conseguimos ter controle sobre nosso amanhã. 

Nesse percurso, um olhar cuidadoso ao filho cuidador que, cotidianamente, encontra-
se à beira da finitude, e de mãos dadas com sua mãe/pai idoso, é também um momento de 
ressignificação de atitudes e vínculos. É compreender que, no processo de cuidar, se há 
acertos e erros, ganhos e perdas, é senão que estar disposto a viver. 

O cuidado sempre esteve presente nas relações sociais; contudo, sempre numa visão 
projetiva de que “se cuida para a cura”. Entretanto, há poucos anos tem sido objeto de estudo 
estabelecer relações que permitam dignificar a morte, o que nos leva a refletir que, de certa 
forma, esta já é uma maneira de dar voz ao sujeito, e compreender que “podemos ser curados 
de uma doença classificada como sendo mortal, mas não de nossa mortalidade.” (PESSINI, 
2006, p. 70). 
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RESUMO: A preocupação com o futuro próximo da moradia na velhice, em nosso país, é 
tema trabalhado em um grupo de pesquisa (GP) da Gerontologia/PUC-SP ao qual se filia a 
orientadora e esta pesquisa de Iniciação Científica desenvolvida por um dos discentes, 
membro do GP. Este trabalho, apresentado como Comunicação Oral no evento XV Semana 
da Gerontologia/II Simpósio Internacional de Gerontologia Social, em outubro-
novembro/2015, responde por uma parte da referida pesquisa, focando especialmente a 
cobertura da mídia sobre o morar do idoso, e de como está sua real situação nas famílias, e em 
algumas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), além de verificar se é 
divulgado o papel das redes de apoio, formais ou informais ao cotidiano do idoso. Esse tema 
deveria ser, a nosso ver, de interesse especial do campo do Jornalismo, ao qual se filia um 
destes autores: seus profissionais têm a responsabilidade de fazer chegar à população, dentre 
outros aspectos: a análise de dados demográficos em torno da questão do morar na velhice; as 
conquistas político-sociais obtidas pelos idosos sobre seu morar; os investimentos das 
políticas públicas nesse setor, de como o tema é tratado dentro das relações inter- e 
intrafamiliares, com a comunidade etc. Objetiva-se: (i) investigar o que pensam alguns idosos 
sobre o futuro próximo de suas moradias, qual é seu imaginário sobre isso em comparação 
com outros idosos que não são mais independentes em seus afazeres diários; (ii) entrevistar 
jornalistas quando serão recuperadas matérias sobre o tema, para que esse significar da mídia 
possa ser confrontado com relatos significativos da realidade cotidiana das pessoas idosas. 
Como objetivos específicos: (i) verificar, recuperando da própria voz de idosos, o que será 
atestado pela observação pessoal, como vivem, de fato, os residentes com a família ou em 
Instituições de Longa Permanência para Idosos; (ii) observar se os idosos institucionalizados, 
ou os cuidados em família, dispõem de estrutura adequada que atenda às suas necessidades, 
desejos e exigências para terem uma velhice digna; (iii) levantar dados da grande mídia, 
confrontada com uma mídia alternativa, sobre matérias publicadas em 2014 e primeiro 
semestre de 2015, relativas à questão do morar na velhice; (iv) confrontar as respostas e 
interpretá-las, respostas de entrevistas com 3 idosos e 3 jornalistas, levando-se em 
consideração aspectos sociodemográficos e questões abertas. Autores clássicos e atuais da 
área da Gerontologia Social fundamentam a parte teórica sobre envelhecimento, velhice, lugar 
de moradia do idoso no mundo atual, em uma abordagem interdisciplinar. Também autores da 
área da análise do discurso servem de base teórica para as análises dos fragmentos mais 
significativos recuperados da mídia e das entrevistas feitas. Os resultados esperados da 
pesquisa (ora em andamento) são: (i) que a grande mídia, assim como a alternativa, se 
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apercebam do papel importante que têm ao divulgarem conteúdos o mais próximos da 
realidade, e bem-atualizados, sobre a temática que toca tão de perto as famílias, e 
especialmente as próprias pessoas idosas, que é a questão do morar na velhice: com 
autonomia, no caso dos idosos independentes e que gozam de saúde; com dependência, da 
família ou de cuidadores em uma ILPI, caso dos idosos mais fragilizados ou de idade mais 
avançada; (ii) que os idosos sejam ouvidos nas suas sugestões quanto a morar com mais 
dignidade, mais qualidade de vida e satisfação, atendendo a seus desejos.  
Palavras-chave: Moradia; Velhice; Mídia. 

Introdução 
O fazer jornalístico é o interesse desta investigação de Iniciação Científica, 

entendendo-o como uma práxis ligada à realidade que nos circunda; práxis essa cujo sentido 
etimológico práttein significa “fazer” ou “agir” no sentido de atividade produtiva, ou seja, a 
que expressa a “manifestação de uma vontade produtora de um efeito concreto”, conforme a 
perspectiva agambeniana (2010, p.117); perspectiva essa que fundamenta aqui a elaboração 
da pesquisa de caráter interdisciplinar, ou seja, que faz dialogar conhecimentos da 
comunicação jornalística e da área gerontológica  com foco social (cf. LODOVICI; 
SILVEIRA, 2011).  

O fazer jornalístico em torno das problemáticas da velhice contemporânea concretiza-
se em matérias resultantes de reportagens realizadas, que são veiculadas na grande mídia ou 
mídia alternativa, e que geram efeitos sobre a sociedade: será que tais matérias escapam às 
crenças equivocadas sobre a moradia na velhice? Será que ratificam o imaginário do idoso 
quanto a morar sozinho, ou com a própria família? Será que a mídia julga, de forma negativa, 
a institucionalização de um idoso, reforçando os sentimentos de resistência de muitas das 
famílias? Estas e outras questões, de início, nos intrigam, em se considerando os pressupostos 
desta pesquisa: da impossibilidade ou imprudência que é uma pessoa idosa, especialmente 
aquela com possível fragilidade (de mais de setenta e cinco anos), de morar sozinha em 
domicílio unipessoal; da rejeição das famílias e dos próprios idosos pela institucionalização 
em ILPIs, ainda que a própria família muitas vezes se dê conta de que, ainda que tenha 
potencialidade para tal, pode não oferecer o melhor a seu membro idoso (LODOVICI; 
MEDEIROS, 2009); das possibilidades oferecidas por uma rede familiar ou de amigos ou 
vizinhos para cuidados a um idoso dependente, cf. explicitam Lodovici; Medeiros (2009): 

Grande "resistência à institucionalização" é a maior marca recuperada da interpretação 
dos dados, atribuída à "não-flexibilização de horários para  atividades rotineiras", à 
"não-liberdade de sair e entrar", enfim, à "não-consideração das singularidades" de 
cada idoso, embora permaneça em nível de registro imaginário um fator muito 
recalcitrante a qualquer mudança: o preconceito incidente sobre "a solução da moradia 
coletiva", enfim, "contra qualquer outra 'forma de significar' a moradia na velhice", 
que não em domicílio unipessoal ou moradia com a família.  

Algumas formulações sobre o envelhecimento, como as de Mucida (2006), podem nos 
orientar quando, ao tratar dessas questões complexas, ela as traz de forma pungente sob a 
rubrica "Segregação asilar": 

Falar de velhice [e de suas questões] suscita inúmeras indagações [e incomoda] 
porque a velhice expõe o limite ao qual todos nós somos submetidos... o 
despojamento de todos os objetos, o parco salário pelo qual os asilados, aposentados 
ou não, poderiam escolher pequenas coisas que lhes trouxessem insígnias de suas 
diferenças, tudo isso é dissolvido em prol de uma sobrevivência que, para muitos, 
torna-se apenas uma monótona e insuportável espera da morte. Asilam-se os traços 
de uma profissão exercida... tudo isso é deixado para trás com a entrada no asilo-
exílio... representa para muitos a "aposentadoria" da possibilidade de desejar 
(MUCIDA, 2006, p.12). 
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Se falar da questão da velhice e de suas questões incomoda, falar de velhice também 
desacomoda, ou seja, exige que pensemos e realizemos coisas novas, uma vez que se 
"desacomoda a ideia de imutabilidade ou de permanência; desacomoda os ideais e as certezas 
nas quais todo o sujeito busca se alojar..." (MUCIDA, 2006, p. 16).  

Falar da velhice exige que nos demos conta da realidade que os números demográficos 
nos indicam e que assumamos o desafio de enfrentar tal problemática, pensando em como 
atuar a favor da questão do morar do idoso. O idoso, um sujeito que também deve ser 
convocado a implicar-se com aquilo de que se queixa e que reconhece o próprio desejo de 
viver com a dignidade merecida seus anos de vida dos 60 em diante, inclusive se 
considerarmos os numerosos centenários da atual "sociedade longeva"; sociedade cujos 
idosos com 80 ou mais anos constituem o grupo etário de maior crescimento. Como a cidade 
de São Paulo pode atender à necessidade de uma moradia digna aos seus 1.446.662 idosos? E 
aos 116.562 idosos maiores de 80 anos? E aos seus 4.457 centenários (dentre os 24.576 
centenários do país)? 

No caso da capital paulistana, entendida como a região da Grande São Paulo, embora 
seja reconhecida como a que oferece para seus moradores um bom acesso à saúde, educação e 
oferta de produtos e serviços, ela reflete, por outro lado, os contrastes e as contradições do 
país: os idosos aqui se veem diante de situações que evidenciam um verdadeiro despreparo da 
cidade para acolhê-los com dignidade, em termos de uma adequada moradia.  

Assim, diante de fatores como os demográficos, os sociais incluindo-se aqui alguns 
efeitos preconceituosos na sociedade contra a velhice, perversos à subjetividade (SOUSA, 
LODOVICI; SILVEIRA; ARANTES, 2014), além dos relativos à saúde do idoso, estas são 
questões a que nos propusemos de início encaminhar a partir do tratamento dado a elas pela 
mídia: se essa cobertura expressa, de fato, a real situação das pessoas idosas em domicílio ou 
em algumas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs); se a mídia acompanha o 
avanço das políticas sociais e públicas sobre a moradia do idoso, como por exemplo, sobre 
programas habitacionais oferecidos; e saber se a mídia legitima, ou não, os pressupostos da 
área gerontológica social, especialmente o papel imprescindível de uma rede formal ou 
informal que precisa estar próxima a um idoso. 

Por que esse tema seria de muito interesse do campo do Jornalismo? De início, o 
interesse por parte de um dos pesquisadores envolvidos neste estudo é em razão de sua 
formação estar se dando no campo do Jornalismo com interesse na interdisciplinaridade de 
conhecimentos possibilitada pela aproximação a outras áreas, como a da Gerontologia. Em 
segundo lugar, porque o Jornalismo oferece possibilidade de cobertura das mais diversas áreas 
científicas, como afirma Camargo (2001, p. 229): “O Jornalismo voltado para a divulgação 
científica está em ascensão no Brasil, principalmente no estado de São Paulo...”, porque 
“Uma das funções do Jornalismo Científico é, justamente, fazer a aproximação do 
conhecimento produzido nos laboratórios, centros e núcleos de pesquisas e apresentar ao 
público” (CAMARGO (2001, p. 230).  

Por que se torna importante divulgar conhecimentos das mais diversas áreas do 
conhecimento pelo campo do Jornalismo? Uma primeira forma de divulgar, por exemplo, 
entre cientistas em congressos científicos e conferências, a que se configura como 
Comunicação Primária, tem o objetivo de “...estabelecer o intercâmbio de informações em 
um âmbito restrito, podendo ser denominada disseminação”. Uma segunda forma de 
comunicação, a Comunicação Secundária, é realizada entre cientistas e público leigo, 
podendo ser direta ou com a intervenção de jornalistas e divulgadores científicos, objetivando 
a divulgação do conhecimento científico para a sociedade não-especialista (EPSTEIN, 1999 
apud CAMARGO, 2001, p. 230). Este trabalho foca a última modalidade de Comunicação, 
dado que o campo do Jornalismo deve levar as mais recentes informações ao conhecimento 
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do público, no presente caso, todas as informações advindas das políticas públicas ou sociais 
sobre a moradia na velhice.   

Velhice que, em nosso país, terá números preocupantes por volta de 2025: mais de 32 
milhões de pessoas com 60 anos ou mais estará na velhice, conforme dados do IBGE (2010), 
e com problemas relativos à moradia, dentre outros. Em função desses dados, é que os 
jornalistas se sentem comprometidos a fazer chegar à população, dentre outros aspectos: (i) a 
análise dos dados demográficos sobre a velhice no país, e no mundo; (ii) a situação de 
prevenção e terapêutica às doenças mais comuns nessa faixa etária; (iii) as conquistas 
político-sociais obtidas pelos idosos; (iv) de como se vêm dando as relações inter- e intra-
familiares em função do idoso de casa; (v) como as ILPIs tratam o idoso institucionalizado. 

São Objetivos Gerais deste trabalho: (i) investigar o que pensam os idosos sobre o 
futuro de suas moradias; qual é seu imaginário sobre isso em comparação com o de outros 
idosos que não são mais independentes em seus afazeres diários; (ii) ter escuta a jornalistas 
em entrevista e a recuperação de matérias jornalísticas sobre o assunto: justamente para que a 
interpretação dada pela mídia possa ser comparada com a interpretação dada pela 
Gerontologia sobre a realidade cotidiana dessas pessoas. São Objetivos Específicos: (i) 
verificar, recuperando da própria voz dos idosos institucionalizados, o que será atestado pela 
observação pessoal, como vivem, de fato, os moradores de Instituições de Longa Permanência 
para Idosos; (ii) investigar como também vivem aqueles idosos que moram com seus 
familiares; (iii) observar se os idosos institucionalizados, ou cuidados em família, dispõem de 
estrutura adequada, se recebem cuidados necessários para seu bem-estar e terem uma velhice 
digna. 

Como Metodologia de Pesquisa, planejou-se: 
(1) O levantamento de dados sobre o morar na velhice na grande mídia, e também de uma 
mídia alternativa, confrontando os materiais importantes divulgados em 2014 e no primeiro 
semestre de 2015. Cada nova matéria fornece dados importantes de pesquisa e comparação, 
que podem auxiliar na publicação, por este aluno-pesquisador, de matérias e artigos no Portal 
do Envelhecimento; (2) Entrevistas com idosos e jornalistas, de diferentes idades, renda, 
gênero, nível intelectual, escolaridade;  (3) Também visitas a algumas ILPIs e Centros-Dia 
para observação do cotidiano dos idosos. 

Como base teórica, autores clássicos e atuais da área da gerontologia estão sendo lidos 
para fundamentar a parte teórica sobre o envelhecimento e a velhice, como Bosi (1987), 
Beauvoir (1990), Debert (1999), dentre outros. Autores da área da análise do discurso também 
estão sendo lidos, fichados, e servindo de base teórica para as análises a serem feitas dos 
fragmentos mais significativos recuperados da mídia e das entrevistas feitas. Bardin (1990) é 
um dos autores que dão fundamentação para a constituição de categorias temáticas que vão 
sendo criadas, a partir da análise e interpretação dos dados. 

Como resultados esperados da pesquisa: A questão da Moradia para Pessoas Idosas 
apresenta-se como tema pertinente e relevante de investigação teórico-acadêmica na 
atualidade, ao problematizar a emergente temática da longevidade e diante das restrições à 
moradia do idoso na família urbana ou em ILPI, e das possibilidades de novos arranjos 
comunitários.  

Espera-se poder entender e tentar responder por onde caminha a questão da moradia 
dessas pessoas nas próximas décadas, como principal foco deste trabalho. Além disso, 
mostrar o papel da mídia nesse tema é de extrema importância, à medida que as notícias 
fomentam a discussão entre leitores, com a responsabilidade da mídia de informá-los sobre 
algo que lhes diz respeito diretamente – Onde iremos morar em nossa velhice num futuro 
próximo? 
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RESUMO: O trabalho aborda o relato de experiência como docente na coordenação e 
orientação aos estudantes e profissionais pertencentes ao Núcleo de Pesquisas sobre o 
Envelhecimento, e a observação da participação de estudantes nos encontros mensais, 
realizados com os idosos, que participam do Movimento de Moradia e dos Fóruns de Idosos 
da capital de São Paulo. A perspectiva deste trabalho consiste em analisar a participação dos 
idosos pertencentes ao movimento social de moradia e dos fóruns de idosos na efetivação das 
leis, e na tentativa de garantia dos direitos humanos, além de refletir com os participantes do 
Núcleo a atuação interdisciplinar voltada aos idosos.  Foram realizados acompanhamentos às 
reuniões de fóruns, interfóruns em sessões mensais, num caráter de movimentos 
aproximativos à temática, que se fizeram via leitura de textos, análise de dissertações de 
mestrado, sínteses das discussões e oficinas apresentadas no núcleo de pesquisa e dos 
encontros realizados, no que se refere à apresentação de experiências de trabalhos 
interdisciplinares desenvolvidos nessa área, com destaque para a atuação do Serviço Social. 
Com o propósito de mapear as formas de participação dos idosos, além da observação e 
acompanhamento aos encontros, analisamos e interpretamos o depoimento de três idosas 
pertencentes ao movimento de moradia e aos fóruns de idosos. A observação e análise 
qualitativa da realidade pesquisada, o levantamento e a seleção bibliográfica sobre o tema 
revelaram a escassez e a relevância do tema. No entanto, demonstram que a existência de 
políticas públicas está diretamente relacionada às reivindicações populares e que a efetivação 
das mesmas depende da continuação das lutas de movimentos organizados de idosos, por 
profissionais envolvidos e compromissados com a causa e, principalmente, de toda a 
sociedade civil e fundamentalmente da conquista de uma consciência de seu valor e de seus 
direitos como cidadão. Diante deste contexto, acreditamos que o protagonismo dos idosos, 
além de ser relevante para a efetivação da legislação e direitos humanos, contribui para o 
resgate da imagem da velhice como uma etapa relevante da vida. 

Envelhecimento e participação 
A temática sobre o envelhecimento tem se constituído em objeto de estudo entre os 

profissionais da área das ciências sociais, sobretudo na realização de trabalhos acadêmicos. 
Em nossa prática docente no curso de Serviço Social, percebemos que a produção de 

Trabalhos de Conclusão de Curso, no decorrer dos anos, vem demonstrando o interesse 
crescente dos alunos pelo tema da velhice e do envelhecimento.  

Os alunos indagam e buscam responder a questionamentos que se relacionam com a 
prática concreta com grupos de idosos, que vivem no contexto das mais diversas situações 
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familiares, seja em instituições especializadas, seja convivendo em famílias capacitadas ou 
não para a compreensão deste período da vida. 

A metodologia adotada nas diversas atividades direcionadas ao núcleo, os encontros 
com os idosos e a análise das produções, envolveram a participação dos idosos e a questão 
sócio-política do envelhecimento.  

O crescimento populacional no Brasil e no mundo apresenta uma notável 
transformação demográfica, sinalizando o aumento significativo do número de idosos. 
Paralelamente, são observadas no mundo alterações na estrutura etária das populações, 
modificando as relações familiares, culturais, econômicas, políticas e sociais. 

O envelhecimento carrega consigo duas ideias complementares e opostas: a 
primeira, é a de desgaste, diminuição, enfraquecimento; a segunda, de acréscimo e 
maturação. Envelhecer é perder e ganhar. (...). No entanto, nossa sociedade faz o 
acento recair sobre as perdas; as aquisições, tão estreitamente vinculadas às perdas, 
são omitidas e, o que é pior, negadas. (...). No decorrer da história, observamos um 
movimento dialético quanto à percepção e reconhecimento do homem idoso. 
Detentor de sabedoria, e, portanto, sujeito social admirado e valorizado em tempos 
passados, o idoso passa a ser percebido de forma depreciativa em quase todo o 
século XX, sofrendo um processo de exclusão enquanto sujeito econômico, político 
e social. Somente nesta última década, volta a ser reconhecido como um segmento 
portador de direitos inalienáveis: a seguridade e a participação plena no circuito de 
bens e riquezas socioculturais (CARVALHO, 1998, p. 9).  

O envelhecimento populacional é uma questão social de grande relevância e as Ciências 
Sociais em geral e o Serviço Social em particular, apresentam diversas formas para o enfrentamento da 
questão do envelhecimento e velhice. Por esta razão, acreditamos que a Universidade deve ser o lócus  
de aprendizagem que deve debater e refletir sobre esta temática, buscando novas propostas e saberes, 
ampliando o conhecimento e desvelando fronteiras desconhecidas com maior responsabilidade e 
comprometimento.  

Segundo Debert (1999), importantes elementos mesclam-se com a idade cronológica, tais 
como gênero, classe social, saúde, educação, fatores de personalidade, história passada e contextos 
sócio-históricos que determinam diferenças entre os idosos.  

Sem dúvida, há fatores cruciais que nos ajudam a compreender um universo tão complexo 
quanto o envelhecimento humano. Neste sentido, recorremos a Medeiros que diz: 

A longevidade humana é provavelmente, a questão mais instigante do século XXI. 
Que o ser humano viverá mais é um fato indiscutível, mesmo os mais carentes e 
fragilizados (...) A longevidade torna-se, portanto, um desafio filosófico, social, 
político e científico.  Filosófico, porque a velhice carece de um novo sentido e 
requer uma nova ética. Social, porque os velhos ainda não têm um lugar na 
sociedade atual. Político, porque a existência de um número maior de velhos exige 
políticas e ações que permitam ao segmento idoso viver como cidadão. Científico, 
pois não basta sobreviver, a ciência quanto a tecnologia devem, com seus avanços 
colaborarem para a melhoria da qualidade de vida daqueles que envelhecem. 
(MEDEIROS, 2001, p. 9). 

A literatura especializada mostra que o aumento da longevidade das pessoas vem ocorrendo 
devido aos avanços no conhecimento de diversas áreas, entre elas a medicina, o diagnóstico precoce, e 
a prevenção de determinadas doenças. 

No entanto, esse processo vem ocorrendo de maneira diferente nos diversos países do mundo, 
como aponta Veras: 

No bloco dos chamados países desenvolvidos, tal processo se deu de forma lenta, ao 
longo de mais de cem anos (...) A diminuição das taxas de fecundidade e 
mortalidade alterou a estrutura etária da população brasileira, ocorrendo uma 
acentuada redução nas taxas de mortalidade, particularmente nos primeiros anos de 
vida. Entretanto, mais do que a diminuição da mortalidade, a explicação para o 
crescimento da população idosa está na drástica redução das taxas de fecundidade, 
principalmente nos grandes centros urbanos (VERAS, 2003, p.6). 
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 A Seguridade Social brasileira tem como propósito responder às demandas de proteção social 
e atender os direitos dos cidadãos, mas percebemos um hiato significativo entre as necessidades e os 
direitos.  A legislação dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e 
dá outras providências. Tem a missão de coordenar o conjunto das ações das diversas políticas 
públicas, voltadas à população idosa, bem como o Estatuto do Idoso é um instrumento de defesa dos 
direitos fundamentais, das medidas de proteção, da política de atendimento, acesso à justiça e dos 
crimes.  

Apesar do empenho das políticas sociais mencionadas, contudo, a análise que fazemos é de 
que os Estados não atendem os direitos dos cidadãos conforme as necessidades, gerando abandono, 
ilhas de pobreza, vulnerabilidades e risco social.  

 Estudar a participação dos idosos na efetivação das leis, e na conquista de direitos humanos, 
significa pensar nas condições proporcionadas aos idosos no mundo contemporâneo, pesquisar e 
entender a complexidade das relações estabelecidas, perceber os limites, os avanços, as perspectivas e 
a participação do próprio idoso nos órgãos representativos. 

 Os fóruns são organizações apartidárias em que se reúnem idosos de diferentes setores da 
sociedade civil da cidade de São Paulo, com o intuito de formular e propor ao governo municipal a 
criação e o aperfeiçoamento de políticas públicas voltadas ao cidadão idoso. Acreditamos que a 
mobilização da sociedade civil leva a uma visibilidade importante para a conquista dos direitos.  

 A criação da legislação brasileira se constitui em uma forma legítima de defesa dos direitos e 
da dignidade inerente ao idoso, em nossa sociedade. Em 2015 estão acontecendo os encontros 
regionais, ocasião em que discussões e reflexões relevantes estão sendo realizadas para, em seguida, 
culminar nas conferências municipais, estaduais e, por fim, a Conferência Nacional dos Direitos da 
Pessoa Idosa.  

 Apesar das críticas apresentadas pelos idosos, registrando que almejavam mais espaço para 
tomarem as decisões, as Conferências  representam espaços significativos bem como um marco para 
os movimentos sociais, pois têm abrangência nacional. Em 2006, a Conferência teve como objetivo 
central a construção da RENADI – Rede Nacional de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, em todas as 
unidades da Federação, tendo em vista a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso, que já 
preveem as ações propostas pela rede e efetiva uma interlocução entre os órgãos públicos, instituições 
governamentais e entidades civis, o que é essencial para a garantia dos direitos dos idosos.  

 Um estado de direito não se concretiza apenas com a garantia formal dos direitos e liberdades; 
é necessária a organização de diferentes setores da sociedade civil. Portanto, é fundamental a 
participação política dos idosos nos Fóruns de debates, nos Conselhos de direitos de políticas públicas, 
para ampliar os canais de participação, com o objetivo de formular e propor aos governos, programas 
que atendam às suas necessidades.  

Machado (2005) afirma que o combate ao preconceito aponta o Estatuto do Idoso, aprovado 
em 1° de outubro de 2003, disciplinado pela Lei n.o 10.741/03, como enorme avanço legislativo em 
nosso país, pois busca modificar a realidade social do Brasil, com a imposição de condutas a serem 
observadas pelo Poder Público, pela família, pela comunidade e pela sociedade. 

Segundo Machado (2005), além de assegurar ao idoso  proteção integral, prioridade absoluta 
no atendimento junto aos órgãos públicos e privados, direito ao respeito e inviolabilidade da sua 
integridade física, psíquica e moral, o Estatuto do Idoso também prevê que nenhum idoso será objeto 
de qualquer discriminação, sendo universais a responsabilidade e o dever de prevenir qualquer ameaça 
ou violação aos direitos do idoso, ou seja, todos nós somos responsáveis e temos o dever legal de 
evitar que um idoso seja discriminado, bem como o dever de comunicar qualquer tipo de preconceito 
perpetrado contra uma pessoa idosa. 

Mas, apesar do Estatuto do Idoso, intensificar o combate ao preconceito e estabelecer severa e 
rigorosa punição aos infratores, é necessário que os idosos marquem a história por intermédio da 
participação em diversos contextos. Nessa perspectiva, Machado (2005) ressalta que é de extrema 
relevância que os idosos sejam tratados como integrantes da comunidade e da sociedade e que haja 
maior possibilidade de participação no processo decisório das políticas públicas através dos Conselhos 
Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso, pois dispomos de uma legislação exemplar voltada a 
garantir os direitos dos idosos, mas para que as normas preconizadas no Estatuto do Idoso sejam 
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aplicadas com efetividade, e para que seja possível transformar a realidade social de nosso país, é 
indispensável a ampla fiscalização e implantação do controle social. 

Machado (2005) reforça a necessidade de implementação dos direitos preconizados pelo 
Estatuto do Idoso e ressalta o importante papel dos movimentos sociais de tornar público e expressar 
ao Estado e à sociedade os interesses, as ideias e as demandas dos segmentos que representam e ao 
analisar os movimentos de idosos, a autora aponta para características que os distinguem das formas 
tradicionais de organização e luta e os aproximam da criação de novos movimentos sociais. 

Segundo Machado (2005), os movimentos atuais apresentam pautas de reivindicação 
diferentes. Até o final da década de 70, as ações dos movimentos de idosos demonstraram 
preocupação com a garantia de benefícios previdenciários aos aposentados.  

As atuais organizações de idosos estão voltadas para a luta pela garantia dos direitos humanos 
a toda pessoa idosa, a conquista de uma nova identidade para a velhice, a quebra de preconceitos, 
discriminações e riscos sociais e a mudança de valores, tanto no interior das instituições como na 
sociedade civil, e ainda cobra do poder público e do Estado a criação de políticas públicas que 
ofereçam garantias sociais com coberturas de riscos e propõe participar tanto da formulação de tais 
políticas como da gestão das mesmas. “Não buscam o poder, mas sim estabelecer uma nova lógica 
para as relações sociais” (MACHADO, 2005, p. 58). 

Entretanto, a autora coloca as dificuldades encontradas por parte destes novos movimentos. Os 
Conselhos, que são importantes mecanismos de organização e de luta, apesar de atuarem no âmbito do 
Estado e por este ser reconhecido, têm tido muitas dificuldades para encaminhar propostas e de 
participar, junto com o Estado, da formulação e gestão de políticas públicas devido a sua forma de 
organização sem estrutura definida, tais como comitês, conselhos, fóruns, assembleias etc., sem regras 
fixas e sem lideranças fortes, contando com o trabalho de voluntários. 

Mesmo assim, Machado conclui que os atuais movimentos de idosos constituem, de fato, um 
Novo Movimento Social, e uma nova forma de fazer política, pois atuam na direção da mudança 
cultural, de padrões e de regras sociais, contribuindo para a construção de uma nova visão da velhice e 
para a ampliação dos espaços de convivência social para os idosos. Contudo, mais do que associações 
de aposentados e sindicatos de aposentados, o que a sociedade tem visto são idosos mais 
participativos, envolvidos em muitas atividades sociais e políticas, trazendo para a cena pública 
questões até então não consideradas.   

Considerações Finais 

 É sem dúvida, um grande desafio, decifrar a atuação dos fóruns de idosos na cidade de São 
Paulo e as múltiplas expressões da questão social, como afirma Iamamoto (1999): 

Apreender a questão social é também captar as múltiplas formas de pressão social, 
de invenção e reinvenção da vida construídas no cotidiano, pois é no presente que 
estão sendo recriadas formas novas de viver, que apontam um futuro que está sendo 
germinado. ( IAMAMOTO, 1999, p.28). 

 Os resultados indicaram que é necessário repensar a questão social; os idosos participantes dos 
movimentos sociais e fóruns estão tentando superar as barreiras e as dificuldades encontradas, de uma 
maneira coletiva e compartilhada.  

 É importante para o Serviço Social, em seu processo sócio-histórico, discutir e subsidiar 
teoricamente a realidade pesquisada, considerando o verdadeiro sentido da profissão, a luta e a 
efetivação por direitos humanos e sociais a todos. 

Quanto à cidadania e a participação dos idosos na sociedade, as análises apontaram que a 
participação é um processo de conquista contínuo, infindável, intimamente entrelaçado ao exercício da 
cidadania, que exige maior número de idosos envolvidos para tentarem superar as inúmeras barreiras 
cotidianas.  

Nesse sentido, a compreensão dos limites e possibilidades para o enfrentamento da situação 
precária em que vivem os idosos em nossa sociedade, será possível somente com empenho, 
envolvimento e compromisso de participação da sociedade civil na elaboração e implementação das 
políticas públicas e sociais destinadas aos que delas necessitarem. E, tendo em vista a necessidade de 
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construção da cidadania, por parte do cidadão envelhecido, ressaltam a relevância da participação 
social e engajamento do idoso em ações na busca por transformações sociais. 

Quanto à reivindicação popular e efetivação das políticas públicas, as análises apontam que 
cada vez mais os idosos descobrem a importância de se organizarem, participando de associações, 
conselhos, grupos, entidades representativas etc., para conhecer, discutir e reivindicar os seus direitos 
que já estão assegurados em Leis em nível Federal, Estadual e Municipal, propondo novas políticas 
que visam a atender as suas necessidades.  

No entanto, demonstram que a existência de políticas públicas está diretamente relacionada às 
reivindicações populares e que a efetivação das mesmas depende da continuação das lutas de 
movimentos organizados pelos idosos, por profissionais envolvidos e compromissados com a causa e, 
principalmente, de toda a sociedade civil e, fundamentalmente, da conquista de uma consciência de 
seu valor e de seus direitos como cidadão. 

Diante desse contexto, acreditamos que o protagonismo dos idosos, além de ser 
relevante para a efetivação da legislação e direitos humanos, contribui para a mobilização e 
luta social.  

Nesse sentido, observamos que o conhecimento adquirido na observação dos 
movimentos sociais e dos Fóruns de idosos possibilitam, conforme apontamentos de Guerra 
(2012), “construções teórico-metodológicas que orientam a direção e estratégias de ação e da 
formação profissional, dimensão formativa” dos estudantes e profissionais envolvidos, além 
da possibilidade de concretização do projeto ético-político aprofundando os fundamentos 
teóricos que sustentam as intervenções profissionais. O desafio é colocar em prática o 
controle social para a conquista de um lugar menos desigual e mais justo.  
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RESUMO: O Grupo de Pré-Aposentadoria “De Repente... o Futuro!” é um programa 
oferecido aos funcionários municipais de Diadema (SP), em que se promove um espaço de 
informação e preparo para a transição da vida laboral ativa para a aposentadoria. Este 
processo é complexo e intrinsecamente relacionado ao processo de envelhecimento, às 
mudanças físicas, funcionais, financeiras e organizacionais que são depreciadas dentro da 
nossa cultura. Portanto, o Grupo tem como um de seus principais objetivos suscitar o debate 
sobre o conflito da autoimagem e o estereótipo do velho, a negação da velhice e a obsessão 
pela juventude, a fim de buscar desconstruir a imagem pejorativa da aposentadoria e da 
velhice. Previsto no Estatuto do Idoso, o Programa é realizado através de atividades que 
abordam temas como saúde física e emocional, direitos e legislação, empreendedorismo e 
economia. Durante seis anos e cerca de 150 participantes, o Grupo tem permitido a troca de 
experiências e a reflexão sobre este momento de reestruturação identitária e busca incentivar o 
compromisso social e político perante à aposentadoria, e auxiliar a construção de um novo 
olhar sobre o envelhecimento. Participam deste grupo funcionários que já implementaram os 
requisitos necessários para aposentar ou estão próximos a completar, ou ainda aqueles 
aposentados recentemente. A idade é um critério prioritário, sendo a participação voluntária. 
Até então, os retornos dados por meio de questionários de avaliação e conversas informais são 
positivos e norteiam os rumos do Programa. 
Palavras-chave: Programa de Pré-Aposentadoria; Relato de experiência; Envelhecimento. 

Introdução 
O trabalho produtivo tem demasiada importância na nossa cultura. Durante anos, o 

trabalho regula nossas vidas e nos define enquanto pessoas, dentro de uma sociedade em que 
profissões são hierarquizadas e valorizadas de acordo com a geração de capital ou status 
social atribuído ao longo da história. A educação formal progressivamente mercantilista volta-
se para a formação para o mercado de trabalho e para o consumo, sem investir no 
desenvolvimento de potencialidades e autoconhecimento que possam auxiliar o indivíduo no 
decorrer da vida. Assim, sendo o trabalho tão intrínseco à nossa formação e essencial para 
nossa identidade e socialização, o momento da aposentadoria comumente traz sentimentos 
negativos, dúvidas e medos. A aposentadoria é uma transição composta por diversos aspectos, 
desde a perda salarial que ocorre para grande parte dos trabalhadores até o sentimento de 
inutilidade e não pertencimento à sociedade. Estes sentimentos negativos são reforçados pela 
associação feita entre aposentadoria e velhice, já que, para a convalidação da aposentadoria, é 
necessário complementar dois requisitos: determinado tempo de contribuição financeira e 
determinada idade, e a velhice, por sua vez, na cultura ocidental, é uma fase da vida associada 
à depreciação física, mental e social do ser humano. É consenso entre os autores do tema
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aposentadoria que esta é o marco social da entrada na velhice. Falar de aposentadoria é falar 
de envelhecimento e de tudo que permeia esta fase da vida. 

A preparação para a aposentadoria 
De acordo com Teixeira (2008), no Brasil, o envelhecimento passa a ser discutido 

como um problema social e político relevante nas décadas de 80 e 90, quando movimentos 
sociais dos idosos, em consonância com diversas organizações da sociedade civil e 
organismos internacionais, somaram forças impulsionados pela nova configuração 
demográfica mundial, revolucionada pelo fenômeno da longevidade. 

Segundo Brandão (2011), foi em meados das supracitadas décadas que se iniciaram os 
programas de preparação para a aposentadoria reconhecidamente bem-sucedidos, focados em 
orientar o trabalhador quanto à legislação previdenciária. 

O Estatuto do Idoso faz menção aos Programas de Preparação para a Aposentadoria 
por meio do § 2º, do Artigo 28, do Capítulo 10, em que se prevê que “o Poder Público criará e 
estimulará programas de preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com 
antecedência mínima de 1 (um) ano, por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme 
seus interesses, e de esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania”.  

Atualmente, estes programas são amplamente divulgados, tanto no âmbito privado 
quanto público, contando com inúmeras referências, como o Programa de Pré-Aposentadoria 
da UNICAMP ou o PREPARE-SE – Programa de Preparação do Servidor para a 
Aposentadoria, para os servidores públicos estaduais da Bahia. E trazem à tona não só 
informações sobre a legislação, mas também atividades para repensar conceitos 
preestabelecidos e oportunizam novos olhares para a vida após a saída do mercado de trabalho 
formal. 

O Grupo de Pré-Aposentadoria “De Repente... o Futuro!” 
O Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema (SP) é uma autarquia 

municipal criada em janeiro de 1995, regulamentada pelas Leis n.os 35/1995 e 220/2005 que 
têm como função garantir os direitos previdenciários dos segurados, sendo responsáveis pelo 
pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte. Dentro da organização 
funcional, o Serviço Social está consolidado através do trabalho fundamental que apresenta 
em sua estrutura de atendimento e tem como objetivo geral atender servidores ativos e 
inativos, auxiliando na superação das intercorrências decorridas da vida laboral, seja no 
âmbito da Previdência ou na dinâmica da sociedade. O assistente social do Instituto é o 
responsável pela coordenação do Programa de Pré-Aposentadoria desde sua implementação. 

O Programa que tem o nome Grupo de Pré-Aposentadoria “De Repente... o Futuro!” é 
uma parceria com a Prefeitura Municipal de Diadema, que disponibiliza profissionais de 
diversas secretarias para compor o quadro de palestrantes, bem como o auxílio na 
coordenação do Programa – neste caso, especificamente, assistentes sociais ligados à 
Secretaria de Gestão de Pessoas através do departamento de Serviço de Segurança e Medicina 
do Trabalho (SESMT). Estes profissionais compuseram a equipe que elaborou o projeto do 
Programa e, em agosto de 2009, foi formada a primeira turma com 12 participantes e duração 
de 4 encontros. Entre 2009 e 2012, foram formadas duas turmas por ano, e de 2013 ate hoje 
somente uma turma é organizada anualmente. 

O grupo é formado por servidores que são convidados a participar dos encontros, 
quando comparecem ao Instituto para solicitar contagem de tempo de contribuição, e estão há 
dois anos ou menos de implementar os requisitos para se aposentarem, além de servidores que 
são atendidos individualmente pelo Serviço Social do IPRED ou do SESMT e que possuem 
os critérios de tempo de contribuição e idade, ou ainda próximos a completar 70 anos de 
idade, identificados através do Estudo Atuarial Anual feito pelo Instituto. Há também os 
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servidores indicados por colegas que participam do Grupo e sugerem nomes para os próximos 
eventos e os que conhecem o Programa através da divulgação dos colegas ou em jornais 
periódicos institucionais, buscando espontaneamente a participação. São convidados, em 
média, 30 servidores, levando-se em consideração o espaço físico utilizado e também o 
melhor aproveitamento das atividades dinâmicas. Os servidores que desejam participar do 
Grupo são liberados pela chefia, pois as atividades acontecem em horário de trabalho, e têm 
suas horas justificadas, sem prejuízo posterior, vigorando o acordo entre a Superintendência 
do IPRED e as demais Secretarias da Prefeitura. 

Geralmente, são realizados cinco encontros, com duração de quatro horas cada, 
quando são desenvolvidos temas que abordam os diversos aspectos da aposentadoria, 
ultrapassando o foco financeiro, que é a primeira questão levantada por quem cogita encerrar 
sua vida laboral. Logo de início, abordam-se os objetivos do Grupo e, neste momento, 
acolhem-se as primeiras impressões dos participantes, quando são mencionados medos, 
angústias, aspectos positivos como a não obrigação de cumprir horário ou a oportunidade de 
realizar atividades que foram postuladas por falta de tempo ou pelo cansaço da rotina. É feita, 
então, a proposta do repensar a aposentadoria como um direito conquistado pela luta de 
trabalhadores e o reconhecimento da velhice vindoura, esclarecendo que não se trata de um 
grupo como os chamados de “terceira idade”, mas não há como desvincular tais processos, e 
por isso, ao propor um novo olhar para a aposentadoria, consequentemente, propomos a 
construção de um novo conceito de velhice. As atividades que se seguem são todas voltadas 
para este consenso, valorizando o ciclo da vida e promovendo o refletir sobre a velhice, não 
como oposto da juventude, mas como parte da caminhada e que, hoje, com o avanço da 
medicina e da tecnologia, é uma fase mais longa do que foi para nossos pais e avós. 

Os temas sobre saúde apresentam problemáticas que ocorrem comumente na faixa 
etária acima dos 50 anos, em particular para características femininas, como a menopausa e as 
mudanças corporais na sexualidade, como um todo. Isso se deve porque a maioria dos 
participantes são mulheres, o que era esperado, entre outros motivos culturais, pois se trata do 
gênero de maior incidência de funcionários na Prefeitura. A temática “saúde” engloba 
palestras sobre a importância da atividade física, a saúde mental através de atividades 
alternativas, alimentação saudável e a identificação do sofrimento mental. Bastante pontuados 
por participantes já aposentados, a tristeza e o sentimento de vazio são medos dos que ainda 
não se aposentaram, e são relatados mesmo pelas pessoas que disseram estar seguras na 
decisão pela aposentadoria. Isso posto, ressalta-se a importância do recriar o círculo social, 
participar ativamente de espaços públicos que garantam não só o lazer, mas também o 
compromisso político com a busca de avanços nos direitos dos aposentados. Para auxiliar com 
estas informações e mais, a participação do Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema 
é importante e representativa da categoria. 

A explicação sobre a legislação e as condições para a aposentadoria em pormenores é 
recebida com muitas dúvidas e ansiedade, já que traz mudanças concretas na possibilidade de 
manutenção do padrão de vida e de consumo. Esclarecimentos sobre a parte prática, como 
rescisão e documentos necessários otimizam o tempo do servidor. A palestra sobre economia 
busca auxiliar no rearranjar financeiro e também alerta para investimentos arriscados ou 
fraudes mascaradas de facilitadores de crédito facilmente oferecidos no mercado atual. O 
empreendedorismo traz a real possibilidade de concretizar os planos apresentados por alguns 
participantes. 

Como a proposta do Grupo é abordar de maneira otimista esta complexa e longa 
transição, o reconhecimento pelo trabalho realizado é celebrado retomando a trajetória de 
cada servidor, finalizando com a entrega dos certificados de participação. 
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Considerações finais 
 Ao dimensionar a aposentadoria como uma etapa do processo da vida laboral e não 
como o oposto do trabalho produtivo, é possível permitir uma construção de uma vivência  
saudável, contribuindo para o ressignificado da velhice, podendo dificultar o isolamento e o 
sofrimento associado a esta fase da vida.  
 Em consonância com as projeções demográficas brasileiras, que mostram o aumento 
da população idosa, ultrapassando o número de crianças e adolescentes em meio século, 
diversas frentes – do poder público e da sociedade -, estão voltadas para atender as demandas 
advindas com essa mudança, por meio da garantia de direitos e da descontrução da eterna 
valorização da juventude. 
 Programas de preparação à aposentadoria são importantes espaços para exercer este 
movimento. O Grupo de Pré-Aposentadoria “De Repente... o Futuro!” apresenta resultados 
positivos quanto ao objetivo a que se propõe. O apoio e a orientação nesta fase que transita 
entre o querer usufruir da liberdade rotineira imposta pelo modelo de trabalho característico 
do serviço público e o receio de sentir-se improdutivo para a família e para a sociedade são 
verbalizados pelos participantes como fundamental durante o processo. A proximidade com o 
Instituto permite o estabelecimento do vínculo, possibilitando o atendimento psicossocial 
mesmo após o desligamento do servidor da Prefeitura. A convivência com colegas que 
partilham semelhanças de idade e de trajetória profissional dentro da Prefeitura é pontuada 
pelos servidores como algo positivo, permitindo o compartilhamento dos sentimentos 
vivenciados nesta etapa. 
 Ao longo dos anos, as opiniões dos participantes contribuíram para acrescentar ou 
modificar os temas abordados. Em questionário aberto, entregue para os participantes 
preencherem voluntariamente após o encerramento das atividades temáticas, é bastante 
comum solicitações de novos encontros e mais espaços para compartilhar entre colegas o 
momento vivido da pré-aposentadoria. 
 A participação voluntária no Grupo, por vezes é negada por receio da obrigação 
posterior da aposentadoria, mesmo depois de enfatizado que a aposentadoria é voluntária e 
ocorre por decisão do servidor. É recorrente a situação de alguns servidores que participam no 
primeiro encontro e recusam veemente a ideia de falar sobre envelhecimento, por vezes 
verbalizando sentirem-se ofendidos e não enxergando aspectos positivos em ser velho, não 
retornando para as atividades posteriores. É imprescindível respeitar o processo de cada um, 
não havendo obrigações em permanecer em todas as atividades. 

Há perspectivas de investimentos em programas voltados para o aposentado, contudo, 
encontra-se como dificultador a falta de profissionais para atender às diversas demandas que 
compõem o trabalho humanizado dentre da organização, bem como para ampliar e aprimorar 
o Programa em questão.  
 Atualmente, o Programa é parte do Plano de Trabalho do Serviço Social e reconhece-
se a necessidade de transformá-lo em parte da legislação do órgão para sua efetiva execução 
independentemente das configurações funcionais e políticas que possam ocorrer. 
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RESUMO: O presente ensaio tem como objetivo levantar algumas questões que possam 
colaborar para a difícil e complexa compreensão da velhice e do processo de envelhecimento 
humano. Conceitos da Psicologia como identidade, personalidade, subjetividade, sujeito 
psíquico, entre outros, buscam dar suporte aos estudos dos fenômenos afetivos e cognitivos 
supostamente típicos dessa etapa da vida. Em temas como esse, a análise transita todo o 
tempo entre características individuais herdadas e adquiridas, a partir da premissa de que 
somos construídos física e psiquicamente ao longo da evolução da espécie, assim como 
também durante nosso percurso individual do nascimento à morte. Essa construção é sempre 
forjada pela interação do biológico, do psíquico e do social.  

A busca pela identidade da velhice 
De início um esclarecimento: a razão do título deste artigo é que esta reflexão busca 

englobar não apenas o período da velhice propriamente dita, que para alguns tem início 
convencionado aos 60 anos e para outros aos 65 anos, mas também a chamada meia idade, 
que é uma importante fase transicional. A velhice, por sua vez, pode ser subdividida em dois 
momentos. O primeiro diz respeito à chamada Terceira Idade que vai dos 60 aos 80 anos 
aproximadamente abrangendo os chamados “jovens velhos”. O segundo momento é o da 
Quarta Idade ou Velhice Avançada formada pelos “velhos velhos”. 

Introdutoriamente, creio ser importante deixar registrado que falamos sobre a velhice 
com o nosso próprio envelhecimento. Quando jovens, falamos influenciados pelo velho que 
está sendo lentamente gestado dentro de nós, quando maduros, com o velho que já se instalou 
em nosso psiquismo, mas que dele não se apropria integralmente, já que, como veremos 
adiante, em nosso inconsciente não envelhecemos jamais. 

Como premissa e balizamento para esta reflexão, fixemos a ideia de que para além das 
determinações naturais, as culturas humanas pré-históricas e históricas produzem 
significações para cada uma das etapas da existência do homo sapiens. Regras de conduta são 
institucionalizadas para as diferentes fases da vida e são expressas por meio do desempenho 
de papéis e posições sociais. Nessa perspectiva é que devemos pensar o que nossa sociedade 
espera de cada geração e, em particular, de seus velhos e, ainda, o que estes esperam da 
sociedade e de si mesmos, nosso foco neste artigo. 

Quem é o velho? O que sente, o que pensa, o que quer? Essas são perguntas que nos 
convidam a buscar características de personalidade comuns àqueles que envelhecem e que nos 
levam a refletir sobre que tipo de cognições, emoções e sentimentos são, supostamente, 
próprios de determinada idade. Digo “supostamente”, apontando para uma discussão sobre o 
que se inaugura na velhice e o que apenas representa uma continuidade do que já vinha 
acontecendo em fases anteriores, havendo no máximo uma acentuação de características 
psicológicas. Estas são questões que nos incitam a desvendar a identidade etária ou 
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geracional, isto é, aquilo que tenta caracterizar cada uma das gerações que compõe o ciclo 
vital e definir uma identidade etária.  

Lembremos, todavia, que o conceito de identidade é problemático já que 
etimologicamente conota algo fixo, imutável, idêntico a si mesmo. A identidade como algo 
estático, algo que enfatiza o que permanece, algo que sugere uma “mesmidade”1 ou fixidez, 
pertence a um passado mais característico de sociedades de lentas mudanças. Todavia, 
prosseguimos utilizando o conceito de identidade nestes tempos acelerados, apesar desse 
paradoxo semântico. O fato é que testemunhamos transformações frequentes em nós e nos 
outros, ao longo de nossa breve existência. Parafraseando Raul Seixas somos “metamorfoses 
ambulantes”.  

Sob a égide deste momento histórico de aceleradas transformações, Antonio da Costa 
Ciampa (1987, pp.129-146) em sua teorização sobre identidade, enfatiza o que muda, 
analisando as mudanças ocorridas ao longo de histórias de vida e destacando a possibilidade 
de uma metamorfose pessoal rumo ao desenvolvimento de uma consciência crítica mais 
ampla que visa superar a alienação derivada dos valores predominantes no sistema capitalista.  

Neste período mutante em que vivemos e de incertezas quanto ao futuro da velhice 
alguns desenham cenários mais favoráveis a ela, tanto em relação à sua posição social, quanto 
em relação à eficácia dos cuidados de saúde física e mental dos mais longevos. Outros 
vislumbram um horizonte sombrio para os velhos, por exemplo, em relação à 
insustentabilidade da Previdência Social em decorrência da explosão demográfica dos 
aposentados, prevendo sérios conflitos de gerações na disputa por verbas públicas. Mas, 
independentemente da direção que as transformações identitárias tomarão nas próximas 
décadas, o fato é que autores como Bauman (2005) nos alertam para a atual volatilidade das 
relações pessoais e de trabalho, acrescida dos preconceitos dirigidos aos mais velhos, 
influenciando decisivamente a forma de tratamento social dada aos idosos e ocasionando o 
rebaixamento de sua autoimagem e autoestima. 

A ideia de identidade nos remete a indagações de natureza filosófica e psicológica, a 
respeito de quem somos, de quais são as singularidades que nos distinguem tanto como 
indivíduo, quanto como membros de determinados grupos sociais. No primeiro caso, falamos 
de uma identidade pessoal, no segundo, de uma identidade social. Todavia, como não é 
possível dissociar, de modo absoluto, o indivíduo de sua sociedade, podemos adotar a ideia de 
uma identidade psicossocial. Mais especificamente, a associação a grupos mais próximos ou 
mais distantes, pequenos ou abrangentes, constrói nossa identidade, seja ela de gênero, 
profissional, étnica, religiosa, de classe social ou de idade (FERRIGNO, 2006, pp. 12-23). 
Todavia, essa classificação comporta mais divisões, por exemplo, no caso de uma identidade 
etária, teríamos que levar em conta diferenças internas de ordem cultural e socioeconômica. 

A partir de um ponto de vista psicanalítico, Delia Goldfarb (1998, pp. 44-45), baseada 
no pensamento de Piera Aulagnier (1991, p. 224), enriquece esta discussão, ao falar de uma 
identidade corporal, sede da história do sujeito com suas dores e emoções, uma história 
inacabada, que nunca se completa, que é recontada de modos diversos, que se refaz de modo a 
acolher as mudanças impostas pelo tempo, sem que se perca o sentido da permanência, 
decorrência da atemporalidade do inconsciente, que discuto a seguir.  

Reações psicológicas ao envelhecimento 

                                                           
1 Notem que em nosso idioma há uma curiosa aproximação fonética e conceitual entre os termos “mesmidade” 

ou seja, a propriedade daquilo que permanece o mesmo, com “mesma idade”, isto é, algo que se conserva à 
revelia da passagem do tempo. 
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Todos percebemos o quanto nós mudamos ao longo da vida. Transformações, físicas, 
cognitivas e emocionais determinam nossa aparência física e nosso conteúdo psíquico em 
cada momento da existência. Inegavelmente nos transformamos. No entanto, sentimos 
também que algo em nós permanece e que é o que nos faz considerarmo-nos, em vários 
momentos, sempre os mesmos, a despeito de nossa imagem refletida no espelho escancarar as 
marcas do tempo em nosso corpo, apesar do acúmulo de experiências vividas e malgrado as 
mudanças no modo como somos tratados pelos demais, conforme a idade que temos.  

Arthur Schopenhauer também percebeu esse fenômeno e em um de seus aforismos, 
nos diz: 

Ainda que envelheçamos muito, em nosso íntimo sentimo-nos exatamente os 
mesmos que éramos na juventude, ou melhor, na infância. Isso que 
permanece inalterado, sempre igual e que não envelhece com o passar do 
tempo é o cerne de nossa essência, que não reside no tempo e, justamente 
por essa razão, é indestrutível (SCHOPENHAUER, 2012, p. 61). 

Freud, influenciado pelas ideias de Schopenhauer, trabalha essa sensação de 
permanência em suas teorizações e argumenta que ela se deve à influência do caráter 
atemporal de nosso inconsciente, esse poderoso e ainda misterioso condutor da vida humana. 
Segundo Freud (1973, pp. 2061-2082), os processos do sistema inconsciente se acham fora do 
tempo, não cronologicamente ordenados e tampouco sofrem modificações ao longo do tempo. 
Isso explicaria uma certa resistência ou um estranhamento à idéia de que envelhecemos, 
expresso com perplexidade por Simone de Beauvoir, ao dizer: Será que me tornei, então, 
outra, enquanto permaneço a mesma? (BEAUVOIR, 1990, p. 348). 

A essa possível razão de recusa da velhice como consequência da natureza do 
inconsciente, soma-se outra, bem mais notável e objeto de investigação da Sociologia e da 
Psicologia Social, que é a dificuldade de se envelhecer em uma sociedade como a nossa que 
cultua a juventude e os padrões de beleza ligados a ela. Como proteção a um ego ameaçado, a 
ação dos mecanismos de defesa concebidos por Freud e amplamente trabalhados pela 
Psicanálise, constitui os recursos para uma adaptação à realidade da velhice, adaptação às 
vezes mais, às vezes, menos satisfatória.  

Elvira Mello Wagner (1982, pp.1-26), baseada em postulados freudianos e junguianos, 
comenta as diversas formas de reação à velhice e de adaptação2 a ela, efetivadas por meio da 
utilização de diversos mecanismos de defesa do ego, como os de regressão, negação, 
restrição do eu, identificação com o agressor e racionalização. A autora lembra que tais 
mecanismos são importantes para o enfrentamento de situações de crise. Todavia, seu uso 
sistemático e incorporado à personalidade pode constituir uma neurose. Como resultado desse 
uso exacerbado, vários comportamentos desajustados são possíveis. A regressão e a negação 
podem levar pessoas idosas a obsessivamente evitarem a companhia de outros velhos e a 
buscarem apenas a convivência com a juventude. Com o uso da restrição do eu, os velhos 
desistem dos desafios que a vida apresenta e acabam por evitar contatos sociais, isolando-se 
em casa. Já a utilização neurótica do mecanismo de identificação com o agressor pode se 
apresentar sob duas formas. Na primeira, a identificação direta com o “agressor”, entendido 
aqui como a representação do poder autoritário, pode configurar velhos déspotas, intolerantes 
e ranzinzas. Em uma forma “invertida”, o mecanismo de identificação com o agressor se dá 
                                                           
2 Embora, a autora, faça uma distinção entre conformidade e conformismo, em meu ponto de vista, o termo 

“adaptação” utilizado pela autora pode dar a entender uma certa submissão ao status quo de uma sociedade 
cujos valores claramente são hostis à velhice e que, por isso, devem ser superados. Portanto, se considerarmos 
nossa forma de viver como, no mínimo, problemática, fica sempre “no ar” a interrogação: adaptação 
exatamente a quê? Em certo sentido, velhos rebeldes podem serer mais úteis a uma transformação social 
positiva, do que os “bem adaptados”.  
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com atitudes de submissão frente ao mundo. Temos, então, o velho que apresenta como 
“vítima”, impotente para enfrentar as dificuldades da vida. Já a racionalização aparece sob a 
forma de um excesso de explicações e justificativas que resultam em uma supervalorização de 
si mesmo, como quando alguém nessa fase da vida se acha um sábio tendo sempre a resposta 
certa para qualquer questão.  

Se tais condutas neuróticas na velhice são negativas, para Elvira, ainda assim é 
possível reconhecer que representam adaptações parciais, na medida em que a pessoa ainda 
consegue um certo “funcionamento social”, dando conta das tarefas do dia a dia. No entanto, 
a situação pode ser pior para aqueles que, segundo a autora, tornam-se totalmente 
desadaptados. Incapazes de responder minimamente às adversidades, tanto por restrições 
sociais, quanto por doenças limitantes e dolorosas, acabam vitimados pela depressão 
deixando-se morrer no seu dia a dia ou optando inapelavelmente pelo suicídio. Como um 
contraponto mais otimista, Elvira considera possível uma boa adaptação à velhice quando o 
idoso avalia com realismo suas potencialidades criando novas atividades ou, ainda, exercendo 
as habituais de forma diferente. Felizmente, encontramos muitos idosos bem adaptados à fase 
em que vivem e, sem conformismo, lutam por seus direitos e por uma sociedade mais 
humanizada. 

Velhice informada pelo outro e autopercepção da velhice 
Frequentemente dependemos da informação do outro de que envelhecemos. Aos olhos 

dos mais jovens transformamo-nos em “senhoras” ou “senhores”, passando primeiramente 
pela etapa em que somos “tios” ou “tias”, para depois nos convertermos em “avôs” ou “avós”. 
E fica a questão: o quanto a auto-imagem, não só do velho, mas do ser humano em geral 
corresponde à imagem que os outros fazem dele? Como essa correspondência pode variar de 
uma cultura a outra? 

No bojo de tais interrogações, outras emergem como aquelas relativas à maneira como 
cada um encara seu próprio envelhecimento. No transcorrer dos anos em que tenho atuado 
junto a idosos, observo diferentes reações quanto ao jeito de se verem e se denominarem. Uns 
se assumem como velhos com um ostensivo orgulho de suas rugas, marcas do tempo e 
atestado de experiência. A maioria, no entanto, execra o termo “velho”, preferindo expressões 
como “idoso” ou “terceira idade”, recorrendo resolutos, se condições tiverem, a cirurgias 
plásticas e outros expedientes em busca de uma aparência rejuvenescida. Ainda como 
autorreferência, alguns radicalizam lançando mão de eufemismos até ingênuos de tão 
inverossímeis, como melhor idade ou feliz idade. Há uma fase melhor que outra? O que esse 
“sintoma” representa? A negação da velhice? Mas, o que será mesmo aceitar a velhice? Como 
delimitar o território da negação e o da aceitação da velhice? Como definir uma velhice bem 
assumida? Para alguns, aqueles que recorrem a um implante de silicone são pessoas que não 
se reconhecem como velhos. Para outros, trata-se de uma decisão legítima de quem quer 
cuidar de sua aparência, visando elevar a autoestima. Enquanto que para uns essa situação 
reflete a fragilidade de valores éticos de nossa civilização, para outras há que se comemorar a 
liberdade de escolha de comportamentos e estilos de vida. 

Diante de tantas possibilidades, que forma de tratamento utilizar para se referir às 
pessoas de idade mais avançada? Quando alguém de idade avançada é rico, famoso ou culto, a 
tendência da mídia é a ela se referir mencionando sua função, evitando alusões à sua idade. 
Nesse caso, por exemplo, leremos algo sobre “a atriz Fernanda Montenegro”, “o arquiteto 
Oscar Niemayer”, “o empresário Olacyr de Moraes” ou “o professor Antônio Cândido”. 
Quem pertence à classe média tende a ser chamado de idoso, já o pobre, mais provavelmente 
aparecerá nos jornais como o “velho”. Sabemos que existem diferenças de opinião inclusive 
entre profissionais da gerontologia quanto à adequação dos termos “velho”, “idoso” ou 
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“Terceira Idade”. Constatamos, na verdade, uma profusão de autodenominações entre os que 
envelhecem e verificamos também que há uma multiplicidade de nomes dado ao estágio 
avançado da vida humana.  

Mas, independentemente das preferências terminológicas, que, podem ser neutras ou 
revelar ideologias, ou seja, para além dessa discussão, o fato é que a palavra “velho”, é eivada 
de conotações negativas em nossa sociedade, daí porque a imprensa tende a reservá-la aos 
excluídos e fragilizados. Na literatura gerontológica, excetuando-se as denominações 
exageradamente eufemísticas, como já mencionamos, há a utilização mais frequente do termo 
idoso, seguido de velho e, mais raramente, terceira idade. Enquanto o termo velho surge em 
artigos e livros, dificilmente aparece em uma fala dirigida diretamente a esse público, seja por 
parte de especialistas, seja por autoridades, seja pela mídia, seja por quem quer que seja. 
Verbalizar o termo “velho” sem ser ofensivo requer cuidado e circunstância. O preconceito 
pode estar abrigado tanto em quem fala quanto em quem ouve. Ou em ambos, ou, na melhor 
das hipóteses, em nenhuma das partes. “Velho” pode ser um palavrão destinado a humilhar 
alguém, como também uma expressão carregada de ternura por parte de um filho ou de um 
cônjuge. 

Certamente tais polêmicas tendem a se ampliar em uma sociedade de tão díspares 
valores morais e estilos de vida. Muitas ideologias, muitas opiniões. Mas, se, por um lado, 
essa prodigalidade de visões das coisas pode gerar conflito, por outro, e a partir dele, propicia 
a emergência de novas possibilidades de construção de novos caminhos. O que importa é a 
liberdade de escolha para a edificação de singularidades que facilitem a emergência do novo 
com promessas de uma sociedade mais  feliz. Todavia, em um mundo regido pelo capital e 
pelas leis do mercado, a liberdade para muitos se resume a que mercadoria adquirir e a que 
moda aderir. Como se sabe, para a grande maioria das pessoas há ainda um longo caminho 
para superar a condição de meros consumidores rumo ao exercício pleno da cidadania. 

Jung e o processo de individuação 
A experiência do envelhecimento, para muitos, pode proporcionar uma visão menos 

idealizada da vida. À medida que os horizontes vão se encurtando e as limitações tornam-se 
mais palpáveis, os projetos pessoais são de prazo cada vez mais curtos. Movidos por uma 
orientação interna, ficamos mais autênticos, fenômeno que Carl Jung denominou 
individuação. (JUNG, 1972, p. 198). Tornamo-nos singulares, únicos e incomparáveis. Nessa 
linha de raciocínio, as crianças seriam mais parecidas umas com as outras. Já os velhos, mais 
diversos. No entanto, para muitos, em decorrência de uma perspectiva míope e 
preconceituosa, “velhos são todos iguais”. Por essa razão, se o preconceito tem sua gênese na 
generalização indevida, isso fica ainda mais evidente quando dirigido ao idoso. Jung nos fala 
da Metanoia, ponto de entorno, caracterizado pela mudança de uma referência externa para 
uma orientação interna, relativamente ao nosso posicionamento frente ao mundo. Nesse 
sentido, à medida que envelhecemos, idealmente tornamo-nos mais seletivos e menos 
influenciáveis, menos propensos a sermos arrastados pelas paixões. 

Velhice e sabedoria segundo Baltes e Erik Erikson 
Outra questão frequente é se a velhice leva a sabedoria. O primeiro obstáculo é o de 

entender o que é sabedoria e o que caracteriza uma pessoa sábia. “Sabedoria” é um desses 
termos que são usados à exaustão e do qual se tem uma ideia vaga, imprecisa. Alguns 
estudiosos procuraram iluminar nossa compreensão a respeito.  

Paul Baltes (1994, pp. 23-44) buscou operacionalizar a ideia de sabedoria, discernindo 
as habilidades componentes da mesma, como conhecimento de fatos, processos e contextos da 
vida, além da consciência da relatividade de valores e das incertezas que caracterizam a 
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existência humana. Com esse repertório, segundo Baltes, a pessoa pode discernir e julgar com 
maior chance de acerto. Para ele, a sabedoria não é apanágio dos velhos, pois em suas 
investigações alguns jovens responderam sabiamente a determinadas situações colocadas pela 
própria pesquisa. Mas, a sabedoria se mostra mais frequente na maturidade, já que essa fase 
agrega o valor da experiência de vida. Seu cultivo e transmissão representam uma riqueza e 
um legado precioso para as novas gerações. 

A grande contribuição de Baltes foi a de mostrar as possibilidades de adaptações 
cognitivo-motoras para compensar as inevitáveis perdas decorrentes do envelhecimento, 
conquista que também requer sabedoria. Todavia, tais possibilidades se apresentam de modo 
mais intenso durante a Terceira Idade, já que no período da Quarta Idade o quadro é 
pessimista, uma vez que os efeitos da velhice avançada comprometem mais seriamente o 
corpo e a mente (BALTES, 2006, pp.7-31). Ao estudar a questão da sabedoria, Baltes se ateve 
mais intensamente à cognição dos idosos, mas também devemos levar em conta os aspectos 
emocionais desse fenômeno. O desenvolvimento da empatia e do altruísmo são fundamentais 
para a constituição de uma pessoa sábia, como nos mostra magistralmente Matthieu Ricard 
(2015), por isso, além das recomendadas tarefas cognitivas como o hábito da leitura e os 
exercícios de memória para preservação das faculdades mentais, é preciso cuidarmos do 
desenvolvimento de emoções positivas. 

Erik Erikson (1998, pp. 9-11) em sua teoria identifica desafios característicos para 
cada estágio do ciclo vital, desde a tenra infância até a velhice. O que aqui nos interessa mais 
de perto são as conquistas ou os fracassos típicos de dois períodos. Um deles é o da meia 
idade ou da maturidade, momento em que há a oportunidade do desenvolvimento de cuidados 
com a família, sobretudo com os filhos, mas também para com a sociedade. Trata-se de uma 
etapa com muitas responsabilidades em que a resposta mais apropriada, segundo o autor, é a 
da generatividade, entendida como a capacidade de se doar às novas gerações por meio do 
cuidar e do educar. Um fracasso nessa tarefa determinaria o estado que Erikson denominou de 
estagnação. O outro estágio da maturidade é a velhice propriamente dita. Nele, a sabedoria e 
a integridade são as metas a serem alcançadas, entendendo por sabedoria a capacidade de 
integrar os aspectos mais relevantes da realidade e as experiências vividas nas outras etapas 
do ciclo vital. 

Joan M. Erikson, esposa de Erik Erikson, após a morte deste, ampliou o livro de seu 
marido com novos capítulos sobre o nono estágio da vida, com destaque para aquele em que 
ela trabalha o conceito da Gerotranscendência (ERIKSON, Joan, 1988, p. 103-108). Segundo 
a autora, na casa dos noventa anos haveria a possibilidade de alcance de um estado, 
semelhante à individuação junguiana, caracterizado pela paz de espírito. Nele haveria um 
sentimento de comunhão cósmica com o todo o universo, portanto. Um estado sagrado, sem 
uma relação necessária e direta com a religião. Um estado de recolhimento que nada tem a ver 
com o isolamento forçado por pressões sociais negativas, mas sim aquele que propicia a 
compreensão da finitude humana. Essa condição, segundo Joan, é a de uma sabedoria forjada 
pela humildade e que pode ser infinita e estranhamente forte. Brincando com as palavras, ela 
diz que a gerotranscendência pode ser traduzida por uma gerotranscendança, referindo-se à 
importância de se levar esse resto de existência com arte e leveza física e mental, em que 
pesem as sérias limitações impostas por uma idade assim tão avançada. 

Velhice e conservadorismo 

De um ponto de vista ideológico, interroga-se também se com o tempo vamos ficando 
mais ou menos conservadores. Norberto Bobbio (1997, p.11), aos 88 anos declara: 
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“Os pensamentos de um ancião tendem ao enrijecimento. Depois de certa idade, 
desistimos de mudar de opinião. Tornamo-nos cada vez mais obstinados em nossas 
convicções e mais indiferentes às dos outros. Os inovadores são vistos com 
desconfiança. Ficamos cada vez mais apegados às velhas ideias e, ao mesmo tempo, 
cada vez mais desconfiados das novas. O excessivo apego às próprias ideias nos 
torna mais facciosos. Eu mesmo percebo que preciso ficar alerta. A curiosidade de 
saber não diminui. Mas é cada vez mais difícil satisfazê-la.” 

Será mesmo possível generalizar esse enrijecimento intelectual, de que nos fala 
Bobbio? Observamos que muitos velhos expressam uma atitude nostálgica, valorizando em 
demasia o passado, sobretudo o seu próprio passado. Nessa tônica passadista, eles entendem 
que viviam melhor na época em que eram jovens. Aliás, tal saudosismo tende a ver a 
juventude do passado como possuidora de mais virtudes do que a atual.  Os jovens de hoje são 
vistos, por uma parcela dos idosos, como mal educados e rebeldes, além de propensos ao uso 
de drogas e à promiscuidade sexual. 

Mas, quando se diz que os velhos são conservadores, podemos nos questionar: 
conservadores do quê? Bem, podem ser conservadores no sentido de manterem valores 
reacionários e ideias ultrapassadas. Mas, podem também conservar as tradições. E qual é o 
valor da tradição? Considerando-se que o repasse do conhecimento acumulado pela 
humanidade e de cada experiência de vida é realizado do mais velho para o mais novo, 
concluímos que a conservação da própria cultura humana está em jogo nesse processo de 
transmissão. A propósito, relembro a colocação de Hannah Arendt, para quem a educação 
deve conter uma dimensão conservadora (que não se confunde com um conservadorismo 
político) implicando que algo deve ser conservado, preservado, no caso as tradições e os 
valores fundamentais, mas sem reacionarismos, conservando igualmente o ‘espírito 
revolucionário’ do jovem, pois, segundo ela “nossa esperança depende sempre do novo 
trazido a cada nova geração” (ARENDT, 1997, pp. 225).  

Talvez, com o envelhecimento tornemo-nos mais prudentes. Mas, prudência é sinal de 
conservadorismo? O que parece razoável pensar é que a prudência seja uma importante 
contribuição da velhice para o futuro. Isso porque a impulsividade e a ousadia da juventude 
combinadas ao planejamento de ações dos velhos podem resultar em uma produtiva parceria, 
potencialmente geradora de consistentes e positivas mudanças sociais. 

A retomada da apropriação do tempo presente 
Um possível ganho da velhice pode ser o de viver mais intensamente o presente. Num 

mundo tão corrido e tão açodado por obrigações e horários restritivos, o comportamento dos 
velhos pode se assemelhar ao modus vivendi das crianças, tanto na percepção, quanto na 
vivência do tempo. Por terem mais disponibilidade, podem “mergulhar” nas atividades e nelas 
ir bem fundo, situação em que o tempo parece parar, segundo depoimentos que ouvi por 
diversas vezes. Esses podem ser momentos muito felizes. Em meu trabalho, presenciei muita 
alegria compartilhada entre jovens e velhos em situações de jogos e brincadeiras, ao lado de 
momentos de reflexões importantes, sem uma desnecessária e inibidora sisudez. Todavia, para 
muitos adultos essas são circunstâncias raras no cotidiano. Em um mundo rigidamente 
controlado pelo relógio, como o nosso, os adultos em geral, tão sérios, tão compenetrados e 
tão responsáveis, infelizmente não têm tempo de brincar e de viver o presente, nem com 
outros jovens adultos, nem, e muito menos, com outras gerações. Já para os idosos mais 
afortunados os momentos vividos com os netos podem ser de muita ludicidade. 

A busca por um sentido na vida 
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Qual a melhor maneira de envelhecer? As recomendações da ciência em prol de um 
envelhecimento positivo são sobejamente conhecidas pelo grande público em decorrência de 
uma intensa presença na mídia de especialistas no assunto. Resultado de decisões em grande 
conferências mundiais, como as das Nações Unidas, inúmeros documentos de governo e de 
instituições privadas, apregoam os caminhos que levam a uma velhice saudável e produtiva. 
Mas, Cícero (1997, pp. 09-66) já há dois mil anos, considerava, muito antes dos modernos 
gerontólogos, a participação, sobretudo política, assim como o permanente uso do intelecto, 
fatores muito importantes para um bom envelhecimento. 

Encontra-se bem estabelecido no senso comum a importância de se ter um sentido 
para a existência humana. Esse sentido é o que nos move adiante em todas as fases da vida, 
inclusive na velhice. De várias maneiras e com diferentes denominações, diversos pensadores, 
ao longo de suas obras, têm dito algo parecido. Schopenhauer fala em vontade, Nietzsche em 
vontade de potência, Freud e seus seguidores falam em id, inconsciente, libido, desejo. Mas, a 
vida e tudo o que a compõe não possuem um sentido em si mesmas, são os homens que lhe 
dão algum sentido como nos mostra Fernando Pessoa: “O sentido íntimo das coisas é elas 
não terem sentido íntimo algum”. 

Considerações finais 

O conhecimento prático sobre o envelhecimento, isto é, a experiência de trabalho com 
pessoas idosas, nos ensina que há grande variedade de condições e estilos de vida dos velhos, 
fato que nos autoriza a falar mais propriamente de “velhices”. Consciente dessa diversidade, 
Bobbio nos fala de duas situações extremas, a do velho satisfeito e a do velho desesperado e 
acrescenta uma infinidade de alternativas para essa fase da vida: 

“Entre esses dois extremos existe uma infinidade de outros modos de viver a velhice: 
a aceitação passiva, a resignação, a indiferença, a camuflagem de quem está 
obstinado em não ver as próprias rugas e o próprio enfraquecimento e se impõe a 
máscara da eterna juventude, a rebelião consciente através do esforço contínuo, 
muitas vezes destinado ao fracasso, de continuar de modo inflexível o trabalho de 
sempre, ou, ao contrário, o distanciamento da agitação cotidiana e o recolhimento na 
reflexão ou na prece, o viver esta vida como se já fosse outra, dissolvidos todos os 
vínculos mundanos (...) (a velhice) reflete nossa visão da vida e modifica nossa 
atitude em relação a ela segundo a maneira pela qual concebemos a vida, como uma 
inacessível montanha que temos de escalar, ou como um rio onde estamos imersos e 
que corre lento para a foz, ou como uma selva na qual vagamos sempre incertos 
sobre o caminho a seguir...” (BOBBIO, 1997, pp. 28-30). 

Bobbio acrescenta ainda que a velhice não está desvinculada da vida que a precedeu. 
Vários autores, aliás, observam essa continuidade. A velhice, em grande parte, representa 
quem fomos em nossa juventude. Por isso, Sêneca desde a Antiga Roma, já nos alertava para 
a importância da preparação para a velhice “que tanto aflige os espíritos infantis que chegam 
a ela, despreparados e desarmados” (SÊNECA, 2010, p.47). 

O presente texto não teve a pretensão de maiores sistematizações. Realizou um 
pequeno recorte da psicologia do envelhecimento. Resumiu-se a destacar alguns aspectos da 
subjetividade dos “envelhecentes” e dos já mais avançados nos anos. Tema tão complexo 
como esse está constituído mais por perguntas do que por respostas. Mas, se, por um lado, 
esse cenário de incertezas pode gerar uma certa frustração, por outro, nos alivia saber que as 
boas respostas dependem da qualidade das perguntas. Portanto, se, ao menos, os 
questionamentos estiverem na direção correta, representarão um avanço na discussão. Além 
disso, se o envelhecimento é um grande mistério a ser desvendado, sabemos que a construção 
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da ciência assim como de nossas vidas, requer parcimônia e perseverança para que, 
cuidadosamente, possamos formular explicações e construir referenciais teóricos. Como disse 
Guimarães Rosa na voz de Riobaldo em “Grande Sertão Veredas”, Deus é paciência, o 
contrário é o diabo.  
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RESUMO: Pesquisa exploratória, qualitativo-descritiva, teve o trabalho de campo realizado 
na sala de aula durante o desenvolvimento de dois Cursos, do Programa de Formação de 
Profissionais de Nível Médio para Saúde (PROFAPS), do Ministério da Saúde, na Cidade de 
São Paulo, em 2014. O objetivo deste artigo é sistematizar a experiência com a metodologia 
da problematização em um Curso, organizado em oito módulos, cujo propósito foi o de 
habilitar auxiliares e técnicos de enfermagem da Atenção Primária à Saúde (APS) para atuar 
junto a grupos de idosos, contribuindo para a construção de um plano de intervenção 
territorial com enfoque em tecnologias leves. Os resultados foram animadores, inclusive no 
que diz respeito ao fortalecimento das redes de atenção a saúde e das linhas de cuidados no 
processo ensino-aprendizagem da escola formadora que é o SUS. 
Palavras-chave: Profissionais da saúde; Pessoas idosas; Redes de atenção à saúde; Linhas de 
cuidados; Tecnologias leves. 

Introdução 
As diretrizes e estratégias para a implementação do Programa de Formação de 

Profissional de Nível Médio para a Saúde (PROFAPS) foram estabelecidas pelo Ministério da 
Saúde (BRASIL, 2009), que fez uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do 
parágrafo único do art. 87 da Constituição (BRASIL, 1988), que considera a responsabilidade 
do Ministério da Saúde na consolidação da Reforma Sanitária Brasileira, por meio do 
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fortalecimento da descentralização da gestão setorial, do desenvolvimento de estratégias e 
processos para alcançar a integralidade da atenção à saúde individual e coletiva e do 
incremento da participação da sociedade nas decisões políticas do Sistema Único de Saúde 
(SUS); considera, ainda, que a responsabilidade constitucional do SUS remete ao 
ordenamento da formação de recursos humanos para a área de saúde e ao incremento, em sua 
área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico; neste sentido, para a formação 
dos trabalhadores de nível médio da área da saúde é necessário observar as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a educação profissional de Nível Técnico, estabelecidas pelo 
Ministério da Educação, conforme o Parecer n.º 16/1999, a Resolução n.º 04/1999 e o Decreto 
n.º 5.154, de 23 de julho de 2004 e a Portaria n.º 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, que 
institui as diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde.  

Nesse cenário, o auxiliar ou técnico de enfermagem desempenha um papel de 
mediador social, sendo considerado aquela figura que assume a tarefa de estabelecer, no 
território, a ponte entre partes diferentes e, muitas vezes, divergentes, ou seja, aquela pessoas 
que atende de um lado os usuários residentes e do outro atua no serviço de saúde estabelecido 
na localidade. Este papel conferiu-lhe o objetivo de proporcionar a aproximação e a 
concretização do vínculo entre as partes envolvidas, pois muitas vezes, o profissional da saúde 
também reside naquela localidade, e ao associar sua experiência de vida familiar e 
comunitária com as informações profissionais adquiridas na área da saúde tem acesso a um 
conhecimento ímpar, singular e coletivo que o impulsiona a desenvolver habilidades e 
encontrar caminhos que visem a solucionar conflitos, obter a conciliação entre as metas da 
equipe multiprofissional de saúde com as diversas demandas dos usuários, especialmente dos 
usuários idosos.  

Este estudo objetivou sistematizar a experiência com a metodologia problematização 
para habilitar auxiliares e técnicos de enfermagem da Atenção Primária à Saúde (APS) para 
atuar junto ao segmento idoso. 

Trajetória metodológica 

A proposta do curso, financiado com recursos provenientes do Ministério da Saúde, 
respeitou as diretrizes curriculares da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 
(PNEPS), Portaria nº 1.996/GM, de 20 de agosto 2007 (Brasil, 2007), cujos propósitos foram 
oferecer conhecimento qualificado em cuidados à saúde das pessoas idosas para 280 
auxiliares e técnicos de enfermagem da Atenção Primária à Saúde (APS); contribuir para a 
construção de um plano de intervenção territorial com enfoque em tecnologias leves; 
contemplar com profissionais qualificados para atender a população que envelhe as unidades 
saúde (Unidade Básica de Saúde, Estratégia da Saúde da Família, Programa Acompanhante 
de Idosos, Unidade de Atendimento Domiciliar e Unidade de Referência da Saúde do Idoso) 
distribuídas conforme coordenadorias (Sul, Sudeste, Leste I, Leste II, Centro, Oeste e Norte), 
da Secretaria Municipal da Saúde, da cidade de São Paulo.3  

O currículo integrado é definido como a união entre um plano pedagógico e sua 
correspondente organização institucional; nessas duas instâncias, são articuladas (também) as 
dicotomias política públicas/saber local (DAVINI, 1983). Nessa perspectiva, a PNEPS enfoca 
a educação no serviço no serviço de saúde como o tipo de formação “mais apropriado para 

                                                           
3 O processo de avaliação dar-se-á com o acompanhamento e registro sistemático de cada atividade proposta. A aprovação do 

aluno está condicionada à frequência mínima de 75% da carga horária de cada Unidade Didático-Pedagógica e à realização 
efetiva do Plano de intervenção territorial e de todas as atividades previstas, obtendo o conceito APTO. Fonte: Material 
didático. Recuperado em 21 de setembro, 2015, de 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/ems/APOSTILA%20CURSO%20DE%20GERENCIAME
NTO%20DE%20CUIDADOS%20DA%20PESSOA%20IDOSA_CD.pdf 
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produzir as transformações nas práticas e nos contextos de trabalho, fortalecendo a reflexão 
na ação, o trabalho em equipes e a capacidade de gestão sobre os próprios processos locais” 
(BRASIL, 2009a, p. 56).  

O texto constitucional de 1988, indiscutivelmente, reafirma a definição de saúde que 
norteia o SUS, com o propósito de alargar as fronteiras da compreensão de seu formato 
político-jurídico e administrativo que está a requerer a adoção, no âmbito da gestão pública, 
de novos paradigmas capazes de garantir governança, interação e integração das ações e 
serviços de saúde, ampliando a rede de atendimento que tem em vista o usuário como 
protagonista. A atenção a saúde resulta, então, da combinação e interação de vários planos de 
intervenção, tanto na comunidade como nos serviços e nas práticas da saúde. 

Por isso durante o Curso emergiu discussões e reflexões sobre questões relevantes da 
atuação política do auxiliar ou técnico de enfermagem na Rede de Atenção a Saúde (RAS).4 
Observamos que na Unidade de trabalho, por vezes, foi lhe conferido tal status (de mediador) 
por estar interligado a uma rede de relações de vida comunitária, o que se traduz em integrar o 
saber local e o conhecimento científico sobre saúde, o que fortalece na rede, na comunidade e 
na própria família a capacidade de relação de ajuda. Este papel de protagonista do profissional 
do nível médio (na equipe de saúde do SUS) também estimula o protagonismo do usuário 
idoso, e assim ambos começam a concretizar na Rede as vias de acesso ao melhor cuidado e 
implementam respostas do setor saúde às demandas da população de integralidade dos 
direitos sociais garantidos pelo Estado.  

Estudos de casos foram recursos metodológicos para a apreensão dos conteúdos 
direcionados para traçar o perfil do educando/trabalhador da saúde. Esses recursos levaram 
em consideração a utilização de estratégias criativas, dinâmicas e reflexivas, postas em prática 
por meio dos seguintes procedimentos didáticos: problematização da realidade e do processo 
de trabalho, exercícios em grupo, plenárias, leitura comentada, exposições dialogadas, 
oficinas, debates temáticos, apresentação de filmes, interpretações musicais e dramatizações 
(BORDENAVE & PEREIRA, 2004; AZEVEDO, 2003).  

O processo de formação se fundamentou ainda em uma pedagogia dialógica 
direcionada às ações dos auxiliares e técnicos de enfermagem. No âmbito do cuidado em 
saúde, a participação social e a educação permanente devem ser valorizadas e incentivadas no 
dia a dia dos serviços do SUS – diretrizes éticas e políticas que visam democratizar as 
relações no campo da saúde. Portanto, vincular ao eixo da educação permanente à 
aprendizagem no trabalho, para incorporar o aprender e ensinar à prática cotidiana das 
organizações do SUS, igualmente o caracteriza como potência de formação para a cidadania 
(OLIVEIRA, 2014). 

Os encontros presenciais aprofundaram os assuntos propostos como centrais para o 
campo de conhecimento sugerido. Estes encontros foram intercalados com momentos de 
dispersão, desenvolvidos no serviço/comunidade.  

Explicitando a experiência 
No município de São Paulo, no período de julho a dezembro de 2014, foram realizados 

dois (2) Cursos cada um com carga horária total de 160 horas, organizado em oito módulos, 
                                                           
4 Dessa forma, as Redes de Atenção a Saúde (RAS) são definidas, oficialmente, segundo o anexo da Portaria GM nº 4.279/20101 que as 

instituiu no SUS, como: “arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por 
meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado”. As RAS têm como objetivo 
promover a integração de ações e serviços de saúde para prover uma atenção à saúde de forma contínua, integral, de qualidade, 
responsável, humanizada, com vistas à consolidação dos princípios e diretrizes do SUS. Na Portaria que instituiu as RAS no âmbito de 
SUS, é possível identificar seis características importantes e inerentes à sua matriz conceitual: 1. Formar relações horizontais entre os 
diferentes pontos de atenção, 2. Atenção Primária à Saúde (APS) como centro de comunicação, 3. Planejar e organizar as ações segundo as 
necessidades de saúde de uma população específica, 4. Ofertar atenção contínua e integral, 5. Cuidado multiprofissional e 6. Compartilhar 
objetivos e compromissos com os resultados, em termos sanitários e econômicos (Brasil, 2010). 
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totalizando quarenta e sete (47) profissionais formados, assim distribuídos: vinte e dois (22) 
na Coordenadoria da Região Sul e vinte e cinco (25) na da Sudeste. O Curso contribuiu para a 
desconstrução e a construção de visão de mundo a respeito da saúde e do idoso, partindo do 
entendimento de que nós elaboramos o quadro de uma dada realidade sociocultural, ou seja, 
somos nós que culturalmente nos dedicamos a elaborar concepções a respeito de natureza, 
pessoas, sociedade, saúde, doença e todas as coisas. 

Módulo I – Velhice e Envelhecimento – teve como propósito abordar, por meio da 
discussão a respeito de cada item do questionário “Percepções sobre a Velhice”, as atitudes, 
mitos e esteriótipos identificados no processo de envelhecimento e relacionados ao cuidado 
com a pessoa idosa.5 O aluno foi estimulado a pensar nas pessoas idosas que conhece; 
primeiro da própria família, depois do local de trabalho e responder como ele percebe as 
pessoas mais velhas? Para finalizar, cada um contou a história de seu nome. Módulo 
transversal introduziu o aluno ao universo da Gerontologia, reforçando a relação de amizade e 
o foco na valorização da alteridade, da singularidade e do efetivo desempenho de ações 
pertinentes ao perfil profissional do auxiliar e do técnico de enfermagem: competência técnica 
investigativa, reflexão crítica, responsabilidade social e compromisso ético para atuar junto à 
população que envelhece. 

Módulo II – Família e envelhecimento – com o objetivo de ampliar o conhecimento 
sobre ser idoso em nosso meio e sobre a heterogeneidade do próprio processo de 
envelhecimento, ao discente foi solicitado na aula anterior que trouxesse uma “fotografia 
significante”, em sala de aula cada um contou a história daquele retrato. Um momento de 
muita emoção, no qual imagens da família de orientação (aquela em que se nasceu), por 
vezes, em preto e branco, contrastou com outras coloridas da própria família: a de procriação.  

Módulo III – Violência contra a pessoa idosa – Na primeira aula os alunos foram 
divididos em grupos de três, cada grupo recebeu um cartão identificando um dos sete tipos de 
violências mais praticadas contra a população idosa, e foram orientados a dramatizar a 
situação “em mímica” interpretando os seguintes papéis: um de idoso dependente, outro de 
cuidador familiar do idoso e outro de profissional da unidade de saúde; tendo como pano de 
fundo os espaços onde as violências mais se manifestam: na comunidade, na família e nas 
instituições de assistência (MINAYO, 2005, pp. 14-15). Para amenizar, finalizamos a aula 
com a dança circular embalada com a música “Bola de meia, bola de gude” de Milton 
Nascimento. 

A parte inicial da segunda e última aula deste módulo foi no laboratório de 
informática, onde os discentes acessaram on-line o Sistema de Informação para a Vigilância 
de Violências e Acidentes e desvelaram caminhos para mitigar a subnotificação e despertar a 
responsabilidade do profissional de saúde sobre a notificação de casos de violência, 
especialmente a doméstica. Já na parte final, em sala de aula, aos alunos foram apresentadas a 
Declaração dos Direitos Humanos e a noção de Cultura e Violência. Depois de debaterem em 
grupos, levantaram em plenárias questões de referência: (1) a importância de momentos como 
este curso, que é a oportunidade de nos distanciarmos do cotidiano para a reflexão; (2) ao 
conhecimento e a reflexão que mostram como o ser humano é capaz de se libertar da prisão da 
ignorância e do preconceito; (3) a este curso que é um encontro de pessoas que defendem a 
vida, refletem e avançam na construção de propostas para a superação da desqualificação do 
ser humano.  

Módulo IV – Principais conceitos do envelhecimento – ao trabalhar alguns conceitos 
muito comuns em relação ao envelhecimento os discentes foram se preparando para usar este 
                                                           
5 Questionário “Percepções sobre a Velhice. Fonte: Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio 
Arouca. Envelhecimento e Pessoa Idosa. Rio de Janeiro: EAD/ENSP, 2008. Recuperado em 21 de setembro, 2015, de: 
http://www5.ensp.fiocruz.br/biblioteca/dados/txt_415343788.pdf 
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recurso como glossário dos próximos módulos, que terão enfoque no melhor cuidado com a 
pessoa idosa. Para tanto, cada aluno escolheu dois cartões: um vermelho (com palavra cujo 
conceito será trabalhado) e outro verde (com a descrição do conceito propriamente dito); fez 
(individualmente) a mímica do conceito (cartão vermelho) e foi imitado cinco vezes por cinco 
alunos que tentaram adivinhar o conceito; o primeiro (que fez a mímica) nomeou o conceito; 
aquele da turma que pegou o cartão verde com a definição leu o conteúdo. Este último iniciou 
a mímica do conceito que escolheu; outros cinco alunos o imitam dando continuidade ao 
procedimento. Depois, em duplas apresentaram em plenária o mapa conceitual das duas 
palavras escolhidas (registradas no cartão vermelho).  

A figura abaixo ilustra o mapa conceitual do Curso, com os principais tópicos 
apresentados em cada módulo e o procedimento metodológico norteado pelo estudo de caso e 
pela problematização. 

 

 
A dinâmica do mapa conceitual foi fundamental para que os profissionais de saúde 

adquirissem o mesmo entendimento (claro e homogêneo) a respeito dos termos utilizados em 
Gerontologia e, assim, caminharem na mesma direção ao encontro da melhor forma de cuidar 
de si e do outro. 

Os Módulos subsecutivos proporcionaram uma oportunidade de encontro e de uso de 
estudo de casos, um procedimento inovador de ensino-aprendizagem de abordagem holística e 
interativa, focada em perguntas que provoquem diferentes opiniões, perspectivas e debates, e 
que sejam suficientemente complexas para criar escolhas e fazer emergir cenários 
alternativos. Em outras palavras, “Um bom estudo de caso é o veículo por meio do qual uma 
parte da realidade é trazida para a sala de aula” (LAWRENCE, 1953, apud GRAHAM, 2010, 
p. 37). A iniciativa visou também à capacitação para decidir e racionalizar a partir dos 
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princípios aprendidos, com base nos fatos, nas informações, na lógica e nas circunstâncias 
apresentadas. 

O Módulo V – Condições Crônicas Prevalentes – ancorou-se, inicialmente, nas 
modificações que ocorrem com os indivíduos durante o processo de envelhecimento. O estudo 
de casos remeteu a riqueza da descrição de diferentes velhices, nas informações contextuais e 
nas discussões que permitiram aos profissionais da saúde determinar a relevância da 
experiência relatada em servir ou não em outro contexto, ou seja, em ser útil para resolver 
questões similares em outros territórios. 

Posteriormente, o módulo firmou-se no conteúdo teórico das Grandes Síndromes 
Geriátricas, ou seja, sobre condições multifatoriais que podem acometer as pessoas idosas, 
levando à ocorrência de desequilíbrio e incapacidade de readaptação, ocasionando uma 
descompensação progressiva que pode ser manifestada por diferentes agravos ou doenças. As 
“grandes síndromes geriátricas” ou os cinco “is” da geriatria são: Imobilidade, Instabilidade 
Postural, Iatrogenia, Insuficiência cognitiva e Incontinência. Mais uma condição 
“Insuficiência familiar” foi acrescentada e, recentemente ainda, incluiu-se a “síndrome de 
Fragilidade”, porém, nenhum nome iniciado por “i” foi encontrado para denominá-la. 

Módulo VI – Gerenciamento de cuidados – representou um processo interessante, em 
decorrência de terem sido trabalhados desde o primeiro módulo conceitos-chave importantes 
que dizem respeito à realidade do processo saúde/doença e das políticas públicas de saúde no 
Brasil, voltadas ao modelo médico de cuidado que tem como foco principal a prevenção de 
doenças – e não o melhor cuidado com a saúde. Ao experimentar a Dinâmica do Barbante a 
turma ampliou o discurso e a argumentação a respeito da identificação e fortalecimento das 
redes do território, valorizando o saber para a atuação no local.  

O plano de intervenção territorial (PIT) foi desenvolvido em dois módulos. Módulo 
VII de 40 horas (distribuídas ao longo do curso), caracterizado como momento de dispersão 
de atividades práticas na unidade de trabalho, seguiu o Roteiro do Trabalho de Campo, 
visando tarefas para a sistematização do PIT, a saber: definição do público alvo e dos temas 
(tópicos da proposta de intervenção), identificação das facilidades e desafios e descrição da 
intervenção. Modulo VIII ou apresentação do PIT (produto do Curso). Estes módulos 
contribuíram para pré-teste e construção de um plano em conjunto com o grupo de idosos 
usuários do serviço de saúde, cujo enfoque em tecnologias leves, fundamentou-se nas 
experiências (explicitadas durante o Curso) que revelaram atributos da relação humana no 
cuidado. Portanto, os trabalhadores de saúde e os usuários produzem, mutuamente, 
subjetividades – modos de sentir, de representar, de vivenciar as demandas.  

Considerações finais 
Muitas são as dimensões com as quais o SUS está comprometido: prevenir, cuidar, 

proteger, tratar, recuperar, promover, enfim, produzir saúde, foram e ainda são os desafios 
enfrentados, especialmente por ser uma política que lida com a defesa da vida e a garantia do 
direito à saúde. A esse quadro acrescentem-se a desvalorização dos trabalhadores de saúde, 
expressiva precarização das relações de trabalho, baixo investimento no processo de educação 
permanente dos profissionais da saúde, pouca participação na gestão dos serviços e frágil 
vínculo com os usuários. 

Tanto no ensino quanto na aprendizagem, o resultado é um entendimento do problema 
ou da questão a partir de uma perspectiva histórica e contextual. O fator contextual poderá ser 
a fonte da mudança e os possíveis efeitos dessas mudanças. 

A criatividade foi o marco da atividade do trabalho em grupos, pois possibilitou a 
ampliação de vínculos, sendo um espaço complementar de trocas de experiências e 
informações, preceitos que compõem a educação em saúde. 
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A formação na área da atenção à saúde do idoso para trabalhadores de nível médio é 
um componente decisivo para a efetivação da política nacional de saúde, capaz de fortalecer e 
aumentar a qualidade de resposta do setor da saúde às demandas da população, tendo em vista 
o papel dos trabalhadores da saúde no desenvolvimento das ações e serviços de saúde na 
atenção básica do SUS. 
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RESUMO: Esta apresentação oral busca apresentar mudanças de representações em torno do 
envelhecimento em novelas da Rede Globo, num período de vinte anos, e abordar persistentes 
dicotomias existentes em tal processo, quando contextualizado ou mesmo quando 
generalizado. As ideias de idoso e velho, além de não serem excludentes, parecem ser mais 
complexas quando problematizadas e ligadas a marcadores sociais de diferença. A novela 
pode ser também apresentada como um exercício de análise desta complexidade, ao articular 
representações sobre classe social, noções de felicidade, conceitos de sucesso, entrecortados 
por marcadores de diferença como raça, gênero e idade. Velhice e terceira idade, em 
contraponto, representam tendências de positivar ou negativar o processo de envelhecimento 
em caráter coletivo. Neste sentido, pretende-se atentar à influência da difusão de estereótipos 
desta categoria etária entre outras gerações, bem como a fluidez que a velhice pode carregar e 
com que pode ser apresentada. A partir da análise, já em andamento, de personagens de 
novelas da Rede Globo desde 1994, pretende-se traçar uma trajetória a respeito do discurso 
gerontológico sobre os idosos e a amplitude que ganhou em outros espaços de saber, poder e 
produções, simbólicas e sociais. 
Palavras-chave: Babilônia: Novela; Representações; Envelhecimento; Velhice. 

Introdução:  
Este artigo busca apresentar mudanças de representações em torno do envelhecimento 

em três novelas da Rede Globo, num período de vinte anos, e abordar as persistentes 
dicotomias existentes em tal processo quando contextualizado ou mesmo quando 
generalizado. As ideias de idoso e velho, além de não serem excludentes, parecem ser mais 
complexas quando problematizadas e ligadas a marcadores sociais de diferença. É importante 
frisar que a escolha das novelas visa a contemplar essas ideias. 

A novela pode ser também apresentada como um exercício de análise dessa 
complexidade, ao articular representações sobre classe social, noções de felicidade, conceitos 
de sucesso, entrecortados por marcadores de diferença como raça, gênero e idade. Velhice e 
terceira idade, em contraponto, representam tendências de positivar ou negativar o processo 
de envelhecimento em caráter coletivo. No estágio atual do levantamento etnográfico e 
bibliográfico, nem todos os marcadores serão contemplados no texto. Trata-se aqui de um 
início de pesquisa. 

Sobre velhices  
Falar de periodização da vida e das relações entre gerações traz uma oportunidade de 

compreensão das formas de sociabilidade em diferentes contextos e em sociedades distintas. 
Segundo Debert (2003), a velhice não é um fato social total e, como tema de pesquisa, 
enfrenta três dificuldades caracterizadas por: categorias culturalmente produzidas (que 
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possuem como referências alguns aspectos universais), questões ocidentais que passaram a ser 
enxergadas como problema social, e temas que institucionalizaram um discurso científico 
especializado.  

Um dos marcos deste contexto de transformações é representado pelo conceito de 
“terceira idade”. Este “termo foi criado por Pierre Vellas na França na década de 1960 e hoje 
é usado para designar a fase inicial da velhice” (NERI, 2007). Este conceito é fruto do 
discurso gerontológico como enfrentamento à noção negativa do termo velhice. 

Tótora (2008) defende que o envelhecimento como objeto de estudo constitui um 
problema de natureza ético-política. A produção do sujeito velho envolveria relações de 
poder. Ao pensar, a partir do termo problematização utilizado por Foucault, que o caracteriza 
como “um conjunto de práticas discursivas ou não discursivas que faz alguma coisa entrar no 
jogo do verdadeiro e do falso e o constitui como objeto para o pensamento” (FOUCALT, 
apud TÓTORA, 2008, p. 22), a autora nos informa sobre as distintas formas de intervenção e 
soluções que a abordagem do envelhecimento no Ocidente gerou. Nesse sentido, 
problematizar a velhice na contemporaneidade poderia ser uma forma de comprometer-se 
com o combate à submissão da subjetividade, além das formas de dominação e exploração. 
(TÓTORA, 2008). 

Hareven (1999) expôs que a gerontologia aborda os problemas do envelhecimento 
através de diversos ângulos. A perspectiva desenvolvimentista estaria interessada pelas 
mudanças psicológicas e biológicas relacionadas ao envelhecimento. Já a institucional 
sublinharia o status socioeconômico e os papéis dos idosos, enquanto a cultural, teria 
concentração nos estereótipos e percepção dos idosos. 

A gerontologia seguiu o construtivismo social, priorizando a desconstrução radical de 
imagens negativas do envelhecimento e para ele elaborando um imaginário positivo. A 
invenção da terceira idade ocorreu a partir da adesão a um novo estilo de vida, passando essa 
nova categoria etária a ser utilizada não mais exclusivamente em discursos acadêmicos e ou 
profissionais, como também nos meios de comunicação, sendo estendida para um uso 
corrente socialmente mais amplo.  

Entrando em cenários discursivos  
Em 1994, a Lei 8842/94, sob a perspectiva de respostas a reivindicações sociais a 

partir da década de 70, e da produção da Associação Nacional de Gerontologia, Políticas para 
a Terceira Idade, recomendou ações e posicionamentos sobre a questão dos já na época 
chamados idosos. Tratar-se-ia de assegurar os direitos sociais dos que assim passaram a ser 
nominados embora ainda pudessem estes denominar antigas questões ou ainda persistentes.  

A lei referida estipulou normas a favor de promover a autonomia e integração, bem 
como a participação dos idosos na sociedade. Num sentido extremamente importante para a 
especialização dos saberes sobre a temática, este lei também trata da inclusão da Gerontologia 
e da Geriatria nos currículos de cursos superiores, inserção nos currículos mínimos, nos 
diversos níveis do ensino formal, conteúdos voltados para o processo de envelhecimento, de 
forma a eliminar preconceitos e a produzir conhecimentos sobre o assunto e desenvolvimento 
de programas educativos, especialmente nos meios de comunicação, a fim de informar a 
população sobre o processo de envelhecimento.  

Zimerman (2000), ao analisar as diferenças de significado e representação do que é ser 
velho em dois grupos distintos, nos aponta a necessidade de perspectiva. No grupo analisado 
de estudantes da área de saúde, entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos, o velho lembrava 
uma pessoa chata e solitária. Já entre mulheres de 51(cinquenta e um)  a 83 (oitenta e três) 
anos, os significados carregavam experiência e espera. Mascaro (1997) aponta, além da idade 
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cronológica, a aposentadoria ou saída formal do mercado de trabalho como um importante 
demarcador da velhice no imaginário social. 

Diante da grande difusão do campo geriátrico e gerontológico em âmbito 
internacional, e partindo de diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2003 foi 
formulado o Estatuto do Idoso. Este, de acordo com o primeiro artigo, é destinado a regular os 
direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.  

Acrescentando cenários e bastidores folhetinescos 
Entre outros autores, Almeida destaca o intrínseco vínculo entre as novelas e a 

publicidade: 
 “As novelas da Globo são narrativas melodramáticas seriadas que, exibidas de 
segunda a sábado ao longo de um período de 6 a 9 meses, conseguem manter um 
público bastante grande. Sua estrutura narrativa, advinda de formatos como folhetim 
e rádio-novela, é especificamente dirigida ao público feminino, mas capaz de atrair 
ao mesmo tempo algo definido genericamente como "a família toda". A chamada 
"novela das oito", exibida de fato no horário das 21 horas, tem aproximadamente 
60% de seu público do sexo feminino.” (ALMEIDA, 2007, p. 182 )  

A autora também destaca o vínculo das novelas aos personagens que compõe 
idealmente a família, inclusive esta como chave para dimensões íntimas, de cunho doméstico 
e de subjetividades:  

“Os roteiristas revelam que, para que a novela funcione e atraia de fato "a família 
toda", é preciso ter personagens de diversas faixas etárias e estilos de vida numa 
mesma narrativa. Se possível, o texto deve apresentar pares românticos 
adolescentes, jovens, de meia idade e mesmo idosos para garantir essa capacidade de 
interessar a todas as faixas etárias, assim como de diversas classes sociais, como 
suas audiências” (ALMEIDA, 2007, p. 184) 

Diante da exposição destes dois cenários, apresentaremos personagens de três novelas 
que elucidam os embates presentes na dicotomia entre a representação de velhice e de terceira 
idade entrecruzada com marcadores sociais da diferença. 

História de Amor 
 Em 1996, dois anos depois da Lei 8842/94, a Novela História de Amor, de Manoel 
Carlos passou a ser exibida. A novela tinha como personagem principal Helena6, uma 
corretora de imóveis, pertencente à classe média e mãe de Joice, uma adolescente que 
engravidaria solteira. Helena até certo momento da trama desenvolve uma relação de 
dependência financeira parcial do antigo amásio, conforme as falas de Rafaela quando a 
ofende7. Helena se apaixona, durante a novela, por Carlos, um médico que se separa de Paula, 
uma mulher bem mais nova e que passa a receber pensão após o divórcio sem a pretensão de 
trabalhar.  

Paula, mesmo quando ainda casada, tem constantemente necessidade de aprovação da 
avó de Carlos, uma senhora de camadas abastadas do Rio de Janeiro, que atinge os noventa 
anos, Olga, e que apresenta noções de experiência a respeito da vida, bem como ideias de uma 
força de mulher necessária, representada, enfaticamente, pela protagonista da novela.  

                                                           
6 Uma questão interessante desta personagem é sua apresentação e composição de mulher com mais de quarenta 

anos com cabelos longos. 
7 A ideia de ilegalidade vinculada a uniões estáveis nas avaliações jurídicas parecem ter resquícios no sentido 

social mais amplo mesmo após a Lei 6.515/77, que autorizou o divórcio entre os casais. As relações 
estabelecidas entre pessoas não conformáveis às leis estabelecidas pelo Código Civil, o termo amásia(o) 
configura uma convivência entre indivíduos publicamente. 



50 
Semana de Gerontologia/Simpósio Internacional de Gerontologia Social 

 
ANAIS – XV Semana de Gerontologia e Simpósio Internacional de Gerontologia Social: Longevidade como Oportunidade: práxis contemporâneas 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia da PUC-SP e SESC – São Paulo, de 30/09 a 02/10 de 2015 – Local: PUC-Marquês de Paranaguá 
 

Olga recebe em sua casa o filho, a nora e os outros dois netos, todos recém-chegados 
da Itália. Tem em sua casa como empregados domésticos8 uma cozinheira, um motorista e 
uma personagem que vislumbra em certa medida a figura de cuidadora9. Olga apresenta uma 
boa maneira de envelhecer e faz jus à figura da idosa no sentido da abordagem de Mascaro 
(1997) ao relacionar abundâncias, sociais e econômicas, e reconhecimento de sabedoria e 
liderança.  

Nesta mesma novela há um casal de personagens interessantes para a abordagem que 
pretende este artigo. No mesmo rol de advento da terceira idade existe a personagem Zuleika, 
mãe de Paula. 

Presa à nova realidade, a falência do marido, Zuleika estima o casamento de sua filha 
e após a cerimônia, apresenta a vontade de enfrentamento e procura de novas emoções. Passa 
a fazer ginástica, sonha com uma cirurgia plástica e começa a trabalhar na clínica de Carlos, 
mesmo após a separação deste e sua filha. O trabalho prevê noções de etiqueta que Zuleika 
carrega em sua trajetória. Esta personagem marca de maneira incisiva a busca pelo auto-
conhecimento, beleza e juventude, contemplando características-chave das representações de 
terceira idade. 

O marido de Zuleika, Rômulo, é um engenheiro falido, que mantém os três 
empregados domésticos10 com salários atrasados, fuma charutos, bebe muito whisky e adquire 
enfisema pulmonar. Rômulo demonstra certa dificuldade em se enquadrar na possível 
aposentadoria, um elemento também problematizado como demarcador social da velhice. 

Embora detentores de características importantes para a referência à figura idosa, tanto 
Olga quanto Zuleika e Rômulo buscam e vivenciam emoções no plano afetivo, distanciando-
se da questão de sexualidade na terceira idade, pouco difundida midiaticamente neste período. 
Além disso, é importante ressaltar que as duas personagens femininas idosas desta novela 
elucidam a mulher como quem detém o cuidado e intimidade das famílias.  

Enquanto Zuleika cuida da saúde do marido e aconselha a filha sobre relações 
amorosas e outras que tangem a sociabilidade e moralidade, Olga usa sua experiência do 
passar dos anos para manter a família unida, mediante a tantas mudanças na estrutura de tal 
instituição e transita sobre tolerâncias ao apoiar o namoro tanto do neto Carlos com Helena, 
mãe solteira e quem foi amásia por muitos anos, quanto do neto Bruno que se apaixona por 
Joice já grávida de outro rapaz.  

Mulheres Apaixonadas 
Em 2003, mesmo ano da fundação do Estatuto do Idoso, a novela Mulheres 

Apaixonadas contemplou um número bem maior de personagens que envelheciam, bem como 
os conflitos possíveis entre gerações familiares. 

Entre a meia-idade, se demarcada a partir dos quarenta até os cinquenta e cinco anos e 
a partir da aposentadoria próxima, destacam-se duas personagens que passam a aproveitar 
mais tal fase através da música, mesmo esta sendo a área profissional de ambas, o que parece 
não a reconhecer como tal: Pérola e Ataulfo. Pérola, entretanto, aparece, ainda fazendo 
referência à seriedade frente a um relacionamento amoroso quando não legalizado, por ter 
tido um caso duradouro com Theo, com quem teve uma filha.  

Além deste casal, destacam-se outros dois, formadores de uma família de classe 
média. Flora e Leopoldo são um casal de idosos que elucidam a, já na época apontada, 
condição de um grande número de idosos como arrimo de família e ou parte deste. São os pais 
                                                           
8 Não foram encontrados os nomes de tais personagens, com exceção de Kátia, que se assemelha à figura de cuidadora. 
9 Profissional que acompanha o cotidiano de idosos em atividades cotidianas e não necessariamente pertencente à área da 

saúde.  
10 Foram encontrados os nomes de duas destes três personagens: Mendonça e Neusa. 
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de Carlão, um homem de meia-idade que não consegue emprego estável e recebe ajuda 
financeira a partir da aposentadoria de seus pais. Sua esposa, Marta visa ao contorno da 
instabilidade financeira da casa. 

Os netos de Flora e Leopoldo caracterizam questões importantes em relação à 
violência contra a Pessoa Idosa e conflitos geracionais familiares. Dóris, a neta mais velha, 
incomodada em dividir o quarto com o irmão, defende que seus avós passem a dormir, 
conforme a fala da personagem, no quarto de empregada do apartamento. Além disso, em 
diversos capítulos, há ênfase na impaciência de Dóris em relação ao casal, bem como cenas de 
roubo de dinheiro. Seu irmão, em vetor oposto, Carlinhos, além de paciente, é muito 
carinhoso com os avós e representa a necessidade de diálogo e atenção à pessoa idosa como 
prevê o discurso precursor e consequente do Estatuto do Idoso. 

Babilônia (não!) 
Doze anos depois, em 2015, antes da estreia da novela, em larga difusão se comentava 

sobre um casal de lésbicas idosas que a novela Babilônia apresentaria a partir de duas 
valorizadas atrizes brasileiras. 

As personagens Estela e Teresa são duas mulheres de classes altas cariocas que 
compartilham a mesma casa há muitos anos, sem período específico informado. Criam o neto 
Rafael, a favor do casamento homossexual e que se apaixona por Laís, filha de um político 
que, sob uma certa perspectiva, lembra uma caricatura da intolerância homoafetiva. 

O destaque da novela girou em torno do beijo de Estela e Teresa e causou diversas 
falas, no senso comum e em bancadas políticas, contra a continuidade de cenas com algum 
teor sexual entre tais personagens. O repúdio, formal e informal, causou recuo da trama 
quanto à temática homossexual entrecruzada com a velhice e nos revela as dificuldades de se 
pensar não só a velhice entrecruzada como marcadores sociais da diferença, mas também nas 
barreiras de aceitação que estes apresentam em si. 

Considerações Finais  
A presença de casais idosos foram personagens das novelas abordadas neste artigo, 

bem como de outras neste período; contudo, as relações apresentadas pelas novelas anteriores 
à Babilônia eram heteroafetivas.  

Nesse sentido, Babilônia Não! como escolha de título para este artigo tem o objetivo 
de apontar separação tênue entre as representações de velhice e de velhices sob o ponto de 
vista de heterogeneidade presente nas trajetórias e discursos que o segundo conceito carrega. 

Do ponto de vista de velhices como ideia que contempla a diversidade interna de 
grupos considerados idosos e, a partir disso, distintas trajetórias possíveis, a questão da 
sexualidade parece ser incômoda, mas mais ainda se a partir de vínculos homoafetivos.  

As velhices para serem bem gestadas, por idosos e por espectadores, ainda têm muitos 
desafios oriundos de discursos presentes em outras categorias etárias. As questões vinculadas 
à sexualidade e gênero nas velhices nos informam os rígidos discursos do curso todo da vida. 

Se mudanças e diversidade nestes vinte anos em novelas podem ser percebidas nas 
representações de terceira idade, estas parecem apresentar um limite e também nos informam 
que este termo, que positiva os processos de envelhecimento, não exclui o termo velha(o) do 
imaginário social, ora sob certas questões persistentes na discussão deste tema e suas 
dicotomias, ora sob questões estruturantes das moralidades intergeracionais. As fronteiras 
entre os termos que designam velhice e terceira idade se apresentam discursiva, geracional e 
moralmente.  
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RESUMO: A música é uma linguagem e uma expressão que afeta fortemente o cérebro, a 
mente, os pensamentos e o espírito. Estimular a linguagem de idosos fragilizados, utilizando 
os seus elementos tem resultado em ganhos de diversas naturezas, sobretudo no fato de 
despertar neles o desejo para se comunicarem. A utilização de estratégias que envolvem o 
contato com a música tem produzido resultados surpreendentes quanto à estimulação dos 
elementos cognitivos pela capacidade que possui de ativar várias regiões do cérebro 
simultaneamente. Este relato de experiência diz respeito a idosos atendidos em Centro-dia 
onde tenho atuado como fonoaudióloga, desde meados de abril deste ano.  
Palavras-chave: Canto; Música; Velhice; Centro-Dia.  

Introdução 
A música é uma linguagem e uma expressão que afeta fortemente o cérebro, a mente, 

os pensamentos e o espírito. Estimular a linguagem de idosos fragilizados, utilizando os seus 
elementos tem resultado em ganhos de diversas naturezas, sobretudo no fato de despertar 
neles o desejo para se comunicarem. Estes idosos, em sua grande maioria, possuem déficits 
cognitivos provenientes de lesões cerebrais e/ou quadros demenciais avançados. Tanto as 
lesões como os quadros demenciais geram um comportamento de difícil manejo. Quanto 
maior for o comprometimento cognitivo, maior a resistência às intervenções. Atividades 
relacionadas à música apresentam-se como oportunidade de oferecer algo que lhes seja 
bastante atraente e que se desenvolve como uma diversão. Atividades de caráter lúdico e de 
entretenimento produzem sempre resultados muito positivos quanto à aceitação.  Aquelas que 
promovem o contato com as artes, especialmente as relacionadas à música, costumam ser para 
eles bastante prazerosas e estimulantes. A linguagem artística exerce muita atração e explorá-
la sempre surte reações positivas nos idosos, inclusive nos mais fragilizados. A utilização de 
estratégias que envolvem o contato com a música tem produzido resultados surpreendentes 
quanto à estimulação dos elementos cognitivos pela capacidade que possui de ativar várias 
regiões do cérebro simultaneamente. “A atividade musical mobiliza quase todas as regiões do 
cérebro de que temos conhecimento, além de quase todos os subsistemas neurais” (Levitin, 
2010, p. 100). O simples ato de ouvir música estimula as estruturas subcorticais – núcleos 
cocleares, tronco cerebral e cerebelo. Acompanhá-la com atenção demanda a atividade do 
lobo frontal, especialmente o córtex frontal inferior e o hipocampo. As emoções que ela 
provoca envolvem a ação de estruturas profundas das regiões reptilianas primitivas do vermis 
cerebelar e a amígdala – cerne do processamento emocional no córtex. “Marcar” o ritmo 
mobiliza os circuitos de regulação temporal do cerebelo. Cantar ou produzir música com 
algum instrumento mobiliza o córtex motor do lobo parietal e o córtex sensorial, fornecendo o 
feedback que confirma todos os movimentos musicais: nota certa, ritmo, movimentos motores 
no caso dos instrumentos e direção da batuta quando se está regendo. Rememorar melodias e 
letras de canções mobiliza os centros da linguagem, como área de Wernicke e Broca e outras 
nos lobos temporal e frontal (Levitin, 2010).  Toda a expressão artística, especialmente a 
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linguagem musical, abrange um universo muito rico e amplo. A arte está relacionada tanto às 
faculdades perceptivas quanto às intelectivas. Ela é tanto expressão quanto comunicação. “A 
concepção do homem como ser que usa arte tornou-se a base da distinção entre o homem e o 
resto da natureza.” (Dewey, 2010, p. 94). Estimular a fruição e a produção artística, neste caso 
através da apreciação musical e do canto, é restabelecer conexões entre sentido, significado, 
necessidade, impulso e ação. A arte, sendo uma linguagem capaz de acessar os elementos que 
determinam o humano, exerce um forte impacto em qualquer pessoa que for por ela 
sensibilizada, convidando até o idoso mais fisicamente, emocional ou intelectualmente 
comprometido a se expressar, porque provoca uma necessidade de resposta que atinge tanto 
as esferas da razão quanto da emoção. Este desejo emerge quando a arte atinge o fruidor, seja 
ele qual for, tendo qualquer idade, porque ela se caracteriza e se determina através diálogo. A 
arte é o resultado da interação da obra com o apreciador.  Essa é principal riqueza do trabalho 
musical voltado para idosos: despertar o desejo de reafirmar a própria existência e através 
dele explorar e descobrir recursos que resgatam e estimulam a expressão de individualidades.  

Idosos fragilizados 
Este relato de experiência diz respeito a idosos atendidos em Centro-dia onde tenho 

atuado como fonoaudióloga, desde meados de abril deste ano. A proposta do Centro-dia é 
acolher a demanda de idosos que, em virtude de fragilidades de diversas naturezas, 
encontram-se incapazes de frequentar centros de convivência.  Essa fragilidade se evidencia 
na saúde clínica, na saúde mental, nas funções cognitivas e na saúde emocional. Todos os 
aspectos que compõem a integralidade do indivíduo, estando assim comprometidos, afetam o 
exercício do protagonismo na dinâmica de suas próprias vidas.  

A proposta de atendimento é individualizada, objetivando que cada idoso venha ter um 
projeto particular que norteia todos os atendimentos. A prioridade é sempre focar naquilo que 
proporcionará maiores ganhos em termos de qualidade de vida. Os objetivos a serem 
atingidos são discutidos por todos os profissionais que tratam desse idoso e a equipe 
interdisciplinar atua norteada pelo projeto pessoal de cada um. A intervenção, na maioria das 
vezes, ocorre no contexto das atividades propostas pelo Centro-dia, que também são criadas 
visando atingir os objetivos principais de atendimento determinados através de avaliações 
individuais e do grupo como um todo.  

A demanda principal do atendimento fonoaudiológico tem sido estimular a linguagem. 
Tanto a mecânica que envolve a fala, a produção vocal, como todos os elementos cognitivos, 
são o principal foco da intervenção. Os quadros demenciais propiciam a tendência para abrir 
mão da própria comunicação. Mesmo fora desses quadros, por sentirem-se improdutivos, 
dependentes e incapazes, é comum que os idosos, pouco a pouco, passem a se expressar cada 
vez menos e desistam de marcar a própria presença no mundo (BEAUVOIR, 1990). Estando 
limitados os recursos de linguagem e não havendo um impulso interno que provoque a 
vontade de se expressar, acentua-se a deterioração dos mecanismos responsáveis pela 
comunicação. Logo, despertar e incentivar esse impulso são prioridades do atendimento. 

O apelo emocional da música é fortíssimo. Por esta razão favorece os processos 
mnemônicos, sendo que conecta a lembrança ao sentimento. Cada idoso possui uma teia de 
significados já construída referente a ela, portanto é necessário conhecer a cada um 
individualmente antes de abrir mão de suas possibilidades como estímulo cognitivo. Uma 
mesma melodia pode atingir as pessoas de diferentes maneiras. Dessa forma, torna-se 
necessário conhecer bem a bagagem de significados que cada idoso traz em relação à música. 

Problematizar dificuldades para resolvê-las durante o atendimento, no caso destes 
idosos, não surte efeito algum no sentido de estimulá-los para qualquer que seja a atividade. A 
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música e o canto, então, abrem novas possibilidades nos contextos terapêuticos e se mostram 
como alternativas facilitadoras, agradáveis e não ameaçadoras. 

O canto e a música em ação 
Antes de descrever o trabalho realizado é importante ressaltar que a arte é constituída 

essencialmente por conteúdo simbólico. O símbolo possui uma vasta gama de possibilidades 
interpretativas e assim, a expressão artística se revela na forma de signos que emergem das 
esferas consciente e inconsciente da mente humana (JUNG, 2008). Desta forma, reconhece-se 
a delicadeza da linguagem artística e o cuidado que se deve ter no manejo dos elementos os 
quais ela dispõe. Se a arte é expressão proveniente das esferas consciente e inconsciente são 
delas que surgem os diálogos estabelecidos entre obra e apreciador.  

O canto e a música acionam diretamente os sentidos. “Não existe outra maneira de 
compreender o mundo que não seja através de nossos sentidos. Assim, o conhecer surge 
mediante estímulos sensoriais que atingem o corpo, possibilitando-nos examinar estas 
sensações produzidas e preparar o corpo para devolver ao mundo o que foi descoberto, em 
forma de movimento” (MONTEIRO, 2005, p. 31). Logo, na medida em que os sentidos vão 
sendo estimulados, abrem-se novas possibilidades de interação e melhores respostas vão 
surgindo em termos de linguagem.  

Nessa abordagem, a música de forma geral, é desenvolvida para a estimulação das 
funções cognitivas e a técnica vocal é utilizada com o objetivo de estimular o corpo e conectá-
lo ao movimento musical. Os exercícios respiratórios são amplamente utilizados por despertar 
a percepção do idoso para com seu próprio corpo. Os benefícios trazidos por eles são de 
diversas naturezas. Inicialmente, além de intensificar a oxigenação de todo o organismo, 
reforçar a atividade do diafragma também estimula o funcionamento das vísceras abdominais 
melhorando toda a função metabólica (CAMPIGNION, 1998). Potencializar a atividade 
respiratória aumenta a percepção do corpo, assim como dos estados emocionais (BRIEGUEL-
MÜLLER, 1998). Os exercícios realizados são de caráter passivo e ativo. Ao associar o 
movimento respiratório ao sopro ativa-se também a musculatura oral, dissocia-se a respiração 
bucal da nasal e estimula-se a função da sucção. As vocalizações são sempre apoiadas no 
movimento respiratório gerando uma emissão mais projetada e estável, despertando nos 
idosos o desejo e uma prontidão maior para se comunicarem. A gama tonal explorada é 
sempre dentro das condições individuais. É muito importante propor atividades que possam 
realizar sem maiores dificuldades, para que se sintam capazes e motivados. Durante as 
vocalizações estimula-se também a articulação através de sequências de fonemas e versos que 
são declamados, dando ênfase ao significado do texto, à prosódia e à dicção.  

Diversas atividades voltadas para a apreciação musical são realizadas, tais como o 
reconhecimento de instrumentos e seus respectivos timbres, de timbres vocais, distinção de 
alturas (grave x agudo) e intensidades (forte x fraco) em apitos e instrumentos, distinção de 
ritmos durante a apresentação de melodias, marcação rítmica com palmas, com os pés ou 
suporte percussivo, interpretação das letras das músicas, rememoração de letras e melodias a 
partir do acompanhamento, estimulação da memória com sequências de músicas da mesma 
categoria (criando, por exemplo, uma série de canções de roda ou uma série de marchinhas de 
carnaval) e repetição de pequenas sequências de notas musicais entoando com a voz. A 
escolha do repertório é de importância fundamental. Busca-se sempre trabalhar com músicas 
que sejam familiares a cada idoso e ao grupo. Dessa forma, ao relembrarem das letras e 
melodias emergem conteúdos individuais na forma de lembranças permeadas de elementos 
afetivos. Como é comum encontrar importantes déficits na memória destes idosos, a 
estimulação através da música se torna muito positiva e eficiente, pois ela aciona a mente 
racional e a emocional, reforçando assim o processo mnemônico.           
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Conclusão 
Temos observado que abordar a linguagem através da música e do canto tem trazido 

benefícios para todas as demais atividades realizadas pelos idosos. Os exercícios respiratórios, 
assim como o sopro, os conecta ao próprio corpo trazendo mais disposição para a fala e 
comunicação. As vocalizações colocam-nos em contato com a potência da própria voz, do seu 
poder de expressão e isso se reflete em uma atitude mais afirmativa diante do mundo. Os 
elementos da música são muito ricos para estimular o raciocínio e a memória, assim como o 
ritmo, que interfere em importantes atividades, especialmente na marcha. O conteúdo afetivo 
e subjetivo é de extrema importância, pois aciona a memória emocional e através dela o 
impulso que aumenta o desejo e a necessidade de interagirem no mundo de uma forma mais 
efetiva. 

A música tem sido um foco de pesquisa amplamente explorado em neurociências na 
atualidade (ILARI, 2006). Cantar envolve atividade corporal e vivência musical, promove 
uma profunda percepção do corpo e coloca o indivíduo em contato com suas emoções. Sabe-
se que a música demanda bastante empenho mental por estimular os dois hemisférios 
cerebrais, acelera os processos de neuroplasticidade (resgate das funções perdidas em virtude 
de lesão cerebral, através da substituição da área lesionada por outra íntegra do cérebro) e que 
sua prática promove a melhora do raciocínio, da concentração, ativa a memória, além de 
aproximar o indivíduo do próprio universo subjetivo (SACKS, 2007). 

Através dessa experiência, pode-se considerar que o canto e a música são elementos 
valiosos em abordagens que envolvem idosos fragilizados por acionar uma linguagem 
primitiva que é latente em todos os seres humanos. Os ganhos são obtidos paulatinamente e a 
intervenção deve ocorrer sempre de uma forma agradável e lúdica, propiciando o interesse e a 
participação que, no caso desses idosos, são decisivos para que ocorra qualquer tipo de 
atendimento eficiente e satisfatório.  

Referências  
BEHLAU, M. O livro do especialista (Volume I) Rio de Janeiro: Revinter, 2001. 
BERGSON, H. Matéria e memória São Paulo: Martins Fontes, 2010. 
BRIEGUEL-MÜLLER, G. Eutonia e relaxamento São Paulo: Summus Editorial, 1998. 
CAMPIGNION, P. Respir-ações São Paulo: Summus Editorial, 1998.  
DEWEY, J. A arte como experiência São Paulo: Martins Fontes, 2010. 
FERREIRA, L. P. (Org.) Dissertando sobre voz Carapicuíba-SP: Pró-Fono, 1998. 
ILARI, S.B. (Org.) Em busca da mente musical Curitiba-PR: Editora UFPR, 2006. 
LEVITIN, J.D. A música no seu cérebro; a ciência de uma obsessão humana Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.  
MONTEIRO, P. Envelhecer: histórias, encontros, transformações Belo Horizonte: 
Autêntica, 2005. 
SACKS, O. Alucinações musicais. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
 
 

____________________ 
 
 



57 
Semana de Gerontologia/Simpósio Internacional de Gerontologia Social 

 
ANAIS – XV Semana de Gerontologia e Simpósio Internacional de Gerontologia Social: Longevidade como Oportunidade: práxis contemporâneas 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia da PUC-SP e SESC – São Paulo, de 30/09 a 02/10 de 2015 – Local: PUC-Marquês de Paranaguá 
 

CASO CLÍNICO: REFLEXÃO SOBRE O IMPACTO DO DIAGNÓSTICO 
BIOMÉDICO CLÍNICO DO ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO 

 
Gabriela Machado Giberti 

Núcleo de Acompanhamento Terapêutico da Ger-Ações 
São Paulo (SP), Brasil 

E-mail: gabrielagiberti@gmail.com 
 

 O caso clínico que será descrito é um relato de um atendimento de Acompanhamento 
Terapêutico (A.T.) iniciado em 2012 e que ainda está em curso. É importante ressaltar que o 
nome utilizado no relato é fictício, a fim de preservar a identidade do paciente. 
 Questões norteadoras estiveram presentes ao longo da escrita da narrativa do caso, 
visando à compreensão do lugar da demência e do diagnóstico na vida do paciente e na clínica 
do A.T. 

“O sujeito para além do diagnóstico” 
 A primeira informação que tive sobre o caso do Sr. Toninho foi que ele morava em um 
sitio e que houvera um episódio em que ele tinha saído com o seu carro e ido em direção à 
represa perto deste sítio. Entretanto, ele não parou e entrou com o carro dentro da represa. 
Fiquei muito assustada. Como trabalhar com uma pessoa que faz isso? Como ele fez isso? Por 
que fez? Será que planejou? Todas essas indagações me deram medo de me aproximar do 
paciente e de assumir a responsabilidade em acompanhá-lo. 
 Logo obtive mais informações sobre o caso, sendo que algumas me chamaram mais a 
atenção e ficaram marcadas: o paciente tinha acabado de ser institucionalizado; a família não 
sabia exatamente o que estava acontecendo com ele e o Sr. Toninho tinha uma trajetória 
muito forte com a música.  
 Essas três informações me tocaram e fizeram com que eu me interessasse pelo caso. 
Acredito que todos esses dados me apontaram que havia uma demanda de trabalho para o 
A.T., pois havia muitas dúvidas na família em relação ao Sr. Toninho: será que a instituição 
era o melhor lugar para ele ou será que ele poderia voltar a morar sozinho? O que havia de 
errado com ele? Era um momento de crise, de mudança e eu achava que o A.T. poderia 
ajudar.  
 Além disso, havia “a música” como ponto fundamental na história. Música sempre fez 
parte da minha vida, seja em forma de dança, instrumentos ou cantorias. Eu quis atender o 
caso, queria descobrir mais, eu queria conhecer a música do Sr. Toninho. 
 Meu primeiro encontro com ele foi acompanhado de seu filho. Fomos tomar um café e 
o paciente foi muito simpático, fez muitas piadas e interagiu bastante. Ao final do encontro, o 
filho perguntou para o pai se tudo bem se eu, Gabriela, voltasse algumas vezes para visitá-lo e 
fazer companhia a ele. A resposta veio em tom de brincadeira: “Seria uma honra ter a 
companhia de uma moça tão bela”. Eu sai de lá feliz, acreditando que não haveria resistência 
na minha entrada. 
 Entretanto, meu primeiro dia sozinha com Sr. Toninho foi bem mais conturbado. Seu 
filho havia pedido que saíssemos para comprar cigarros. Quando cheguei, o paciente já estava 
me esperando, pronto para sair, perto da porta com sua bolsa que continha seu cartão para 
pagar as compras. Tentei dialogar, mas ele não falava comigo. Ele mostrava ter pressa, pois 
me lembro de ter ficado com bolhas no pé aquele dia, tamanha a velocidade da caminhada.  
 Na venda para comprar o cigarro, Sr. Toninho escolheu o maço e começou a pegar um 
monte de doces. Ele segurou tantos quanto suas mãos, braços e bolsos permitiam. Eu não 
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sabia o que fazer. Tentei negociar, falar que era só o cigarro que o filho havia autorizado e ele 
só dizia repetidamente “não, não, não, não!”. Insisti mais um pouco, falei para ele escolher 
um, dois doces, mas ele não se contentou e tentou fugir: correu para a rua visando a roubar os 
doces. Foi muito difícil manejar a situação, tive que ser mais incisiva, falar que ele teria que 
escolher, que havia, sim, um limite. O paciente acabou cedendo, mas sem falar uma palavra 
comigo, percebi que ele havia compreendido quando largou todos os doces e foi inserir a 
senha no cartão para pagar apenas o cigarro. Senti que o Sr. Toninho me detestou e eu não o 
reconhecia. Se antes eu achava que ele estava em silêncio, parecia que depois dessa cena 
havia um buraco ainda maior, uma distância maior entre a gente. Senti-me sozinha e insegura.   
 Além das tentativas de fuga quando estávamos juntos, Sr. Toninho havia pulado o 
muro da instituição algumas vezes. Para ele conseguir pular o muro - que era alto - ele 
escalava uma árvore e então passava para o muro e pulava. As cuidadoras da instituição 
também descreviam essas situações com muito medo. Essas cenas iam ao encontro de outras 
situações de inconsequência na história do paciente.  
 Então, nos próximos dias, planejei atividades dentro da instituição: levava músicas, 
letras das músicas, poesias, vídeos de música popular brasileira (MPB)... Dentro, eu me sentia 
mais protegida. 
 No começo, minha impressão era que eu continuava sozinha, pois ele sempre estava 
com a bolsa e o cartão a postos para sair e demonstrava sua indignação em ter que ficar dentro 
da instituição, já que ele perguntava incessantemente se não iríamos comprar cigarro. Quando 
eu respondia que não, que ficaríamos lá, ele se afastava de mim, mas ficava por perto, não 
sumia de vista. Então, eu ia até ele e dizia “Ok, Sr. Toninho, não precisa ficar comigo, mas 
vou ficar aqui sentada ouvindo música, tá? Se o senhor quiser, pode se sentar ao meu lado”.  
 Aos poucos, ele foi se aproximando, mas sempre com a bolsa a postos. Primeiro ele 
sentava ao meu lado nos últimos cinco minutos do encontro, depois esse tempo se estendeu 
aos poucos, e começamos a nos fazer companhia durante todos os 60 minutos. Eu começava a 
não me sentir mais tão solitária.  
 Eu pensava sobre o que havia mudado para ele se aproximar. Parecia-me que eu 
também havia me aproximado dele, pois as músicas que eu levava o atraiam de alguma forma, 
minha impressão era que elas faziam sentido. Eram músicas que ele mesmo havia escolhido a 
partir da minha constante pergunta sobre o que gostava de ouvir. Aos poucos, criamos a nossa 
lista de canções favoritas.  
 Certo dia, a sutileza da música foi substituída pelo peso da realidade. O filho do Sr. 
Toninho o levou a uma psiquiatra e, então, veio o diagnóstico: "Demência Fronto Temporal". 
Além da compreensão clínica da médica, havia exames de imagem que comprovavam a 
diminuição da massa encefálica em áreas específicas que reforçavam o diagnóstico. Fiquei 
assustada. Eu conhecia muito pouco sobre essa demência, fugia da minha experiência restrita 
à Doença de Alzheimer. Até então eu tentava compreender o caso com hipóteses clínicas, mas 
o diagnóstico biomédico veio de surpresa e carregando uma força enorme da ordem da 
realidade; afinal, seu cérebro estava diminuindo, como duvidar disso? Mas, também, o que 
isso significaria?  
 Na tentativa de me organizar mais, conversei com a médica algumas vezes e ela 
explicou que esse tipo de demência é caracterizada por alterações comportamentais, como, 
por exemplo, os comportamentos impulsivos que ele teve no episódio da represa e nas 
tentativas de pular o muro. Ainda, me faltavam informações, pesquisei sobre essa demência: li 
artigos, conversei com outros profissionais... Era assustador, as informações apontavam que 
ele só pioraria e o declínio seria rápido, mais rápido do que na Doença de Alzheimer. Qual a 
perspectiva de futuro que havia?  
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 Foi um momento difícil. O indivíduo com demência pode ser bruscamente atrelado a 
uma imagem de fragilidade e incapacidade absoluta. De um dia para o outro Sr. Toninho estava 
amarrado a esse diagnóstico. Parecia, então, que ele seria tratado de maneira diferente pelo seu 
entorno, no sentido de ter oficializada sua necessidade de cuidados externos; afinal uma pessoa 
com demência perde gradativamente sua autonomia e independência.  
 E como eu deveria tratá-lo? O que a demência e o diagnóstico implicariam na vida dele? 
Questionava-me e não sabia por onde ir para responder minhas indagações. 
 Após o diagnóstico, veio, também, a medicação. Essa o deixava completamente apático 
e sem interação. Todos os seus impulsos foram quimicamente contidos. Nossos encontros 
ficaram silenciosos, até as músicas perdiam o sentido, pois ele não reagia mais a elas: ele ficava 
de olho fechado, dormia. Para mim, também, ele perdeu o sentido. Onde estava a sua agitação 
tão característica? Eu olhava para o Sr. Toninho e não o reconhecia mais e, consequentemente, 
não reconhecia o meu trabalho, eu não sabia o que fazer. Se nem a música o tocava mais, qual 
seria a minha via de acesso a ele?  
 Eu achava que não precisava ser assim. Mesmo que estivesse em processo demencial, 
mesmo tendo fragilidades, eu acreditava que ainda poderia haver vida e do jeito que estava 
havia apenas um corpo sob o efeito de remédios que esperaria passivamente o tempo correr. Fiz 
contato com a psiquiatra que diminuiu a dose do remédio e, após algumas conversas e 
tentativas, encontramos um equilíbrio, em que o paciente existia, ficava acordado e interagia, 
mas que sua impulsividade não o colocava mais em risco. Ele parou de tentar fugir. 
 Certa vez, fomos ao dentista. Era longe dos lugares onde circulo. Eu estava tensa: não 
sabia o caminho e dependia do GPS, da tecnologia do celular, de seu sinal e de sua bateria. Na 
ida, passamos por uma favela e eu vi um assalto no carro da minha frente. Na volta, pegamos 
uma tempestade muito forte em que muitas ruas estavam alagadas e, sim, o celular parou de 
funcionar. Eu me senti frágil, cansada, suja. Era muita responsabilidade. Quando finalmente o 
deixei na instituição, voltei para o carro e chorei. Não queria mais estar naquela situação e nem 
voltar a sentir aquilo. Na mesma semana, pedi ajuda ao meu grupo de estudos que me auxiliava 
com supervisões. Precisava achar um sentido para aquela experiência, dar contorno e 
significado ao que meu corpo sentiu, a fim de viabilizar a continuidade do atendimento. 
Pensamos muito e no final o que me tocou foi ter a percepção de que eu provavelmente senti o 
que ele sente, eu estava no lugar dele, senti o peso do desamparo, da solidão. Ter experimentado 
e compreendido isso me deu leveza e vontade de encontrá-lo novamente.   
 As músicas voltaram a fazer parte viva dos nossos encontros. Muitas vezes ele se 
emocionava ao escutá-las, ficava corado e com os olhos cheios d`água. Eram pontos de partida 
para ele me contar alguma história de sua vida, trazer alguma lembrança específica. As músicas 
relembravam-no de sua trajetória, do Rio de Janeiro, de seus colegas: Vinicius, Tom, Baden... 
Eu achava aqueles momentos fundamentais, no sentido de resgate e fortalecimento de sua 
identidade. Sua música favorita era “Eu sei que vou te amar” de Vinícius de Morais. 
 Finalmente, descobri o grande músico que era o Sr. Toninho. Eu sabia do seu histórico 
musical, mas até então as músicas vinham do meu computador. A partir do dia em que 
combinamos que ele me daria aulas de violão e ele trouxe sua viola (como assim chamava o 
instrumento), eu descobri a beleza inigualável de seus acordes e de sua música. De certa 
maneira, eu achava que era uma descoberta mútua, pois toda vez que ele tocava eu o aplaudia 
muito e ele sorria, a meu ver, de maneira tímida. Eu pensava que havia uma descoberta do 
paciente da valorização de seu potencial.  
 As aulas de violão tornaram-se secundárias e as apresentações do Sr. Toninho eram 
prioridades. Os espetáculos tinham sempre o mesmo repertório escolhido por ele. Era curioso 
pensar o por quê de ele tocar sempre as mesmas músicas. Quais músicas seriam àquelas que ele 
elegia? A bolsa e o cartão foram guardados, eu nunca mais os vi. 
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 Suas músicas o fizeram conhecido na instituição e foi meio transformador de sua 
imagem lá dentro. Sr. Toninho passou de “o paciente fujão que só dava trabalho” para “o 
músico que alegrava seu entorno”. Quando pegava a viola todos ao seu redor já olhavam e se 
aproximavam para saber qual seria o local escolhido para o show.  
 Nessa época passamos a nos encontrar duas vezes na semana. Com o aumento da 
frequência do A.T. começou a surgir, em mim, um incômodo e eu me questionava: o que ainda 
me segurava dentro da instituição? O que me afastava das ruas? O diagnóstico sempre vinha em 
minha mente, me remetia à fragilidade, à decadência, à incapacidade. Tinha algo desse caso que 
me atraía para a rua. Lembrava-me do impulso do Sr. Toninho de querer fugir, correr para a rua 
e pensava que algo na rua interessava-o. Resolvi tentar, arriscar e ver como seria a nossa 
nova/velha relação com a rua. 
 Passamos a frequentar lugares públicos, sempre acompanhados da viola. Em cada 
espaço escolhíamos o lugar do show. Quando eu digo escolhíamos é porque eu perguntava onde 
ele queria se acomodar, ele escolhia, apontava e me indagava se poderia ser aquele espaço e 
então eu concordava. Havia troca, era uma escolha conjunta. Nem eu, nem ele estávamos sós 
nas decisões.  
  Depois de nos acomodar, Sr. Toninho arrumava seu cabelo e o espetáculo começava. 
Eu sempre sentava perto em uma direção em que o contato visual era viável. Ele me olhava 
muito durante as apresentações, eu entendia que ele precisava de um retorno, e eu sempre 
respondia mexendo a cabeça positivamente e, sorrindo, querendo passar que estava tudo bem. 
Ao final das músicas, as palmas eram fiéis e o sorriso do músico, com o tempo, parou de ficar 
vermelho e tímido. Ele ria aberto, chegava a gargalhar a cada música conquistada.  
 Durante as apresentações era incrível ver as pessoas que circulavam pararem para 
admirá-lo. Às vezes formava-se uma verdadeira plateia que muitas vezes queria tirar fotos e 
filmar. Eu perguntava para Sr. Toninho se tudo bem o registro; afinal, os direitos autorais eram 
dele, mas ele sempre autorizava com um grande sorriso.  
 Certo dia a corda de sua viola estourou. Quando chegamos à loja de instrumentos, um 
vendedor logo disse: “Ah, mas esse aí é o nosso cliente mais antigo!”. Surpreendi-me. 
Estávamos na loja em que o Sr. Toninho havia frequentado a vida inteira. Todos o conheciam, 
tinham lembranças dele, de suas piadas, de suas músicas... Era um lugar importante, por onde a 
sua música havia passado e deixado marca. A loja tornou-se ponto preferencial de parada das 
nossas turnês. Sempre que saíamos e eu lhe perguntava aonde queria ir e ele falava “vamos 
naquela loja!”.  
 Criamos uma rotina: um dia, eu ficava com ele dentro da instituição, ouvindo as músicas 
que eu levava no computador e outro dia saíamos para ele tocar sua viola. Cheguei a me 
questionar se a mesmice deveria ser superada por novidades. Notava que algo do caso caía 
sempre na repetição, seja das músicas, dos lugares ou das atividades. Refleti que a criação de 
uma rotina proporcionava uma sensação de familiaridade. Percebi isso principalmente nos dias 
em que saíamos para ele tocar sua viola. Sr. Toninho sempre me avisava quando era a última 
música de seu repertório e, ao final, comentava “Pronto, vamos para casa?”.  

A tal “instituição” transformou-se em “casa”. O paciente passou até a contribuir dentro 
da casa: mais de uma vez encontrei-o ajudando as cuidadoras na lavagem das roupas sujas, elas 
ditavam e ele anotava a quem pertencia cada cesto de roupa.  
 Outro ponto que me parecia importante da rotina e repetições, era que as coisas 
passavam a ser conhecidas para mim e para ele. Eu sempre estacionava mais ou menos no 
mesmo lugar quando íamos para nossos espaços de apresentação. No começo, Sr. Toninho me 
seguia, depois, ele passa a ir na minha frente, pois já sabia o caminho.  
 Assim, comecei a ver que existem muitas novidades dentro da repetição, da mesma 
rotina. Cada vez mais eu confiava na potência dele. Certo dia, arrisquei, e ao voltar de nosso 
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passeio pela rua, o deixei na porta da casa e não o acompanhei até dentro, como era de costume. 
Permaneci no carro; ele, por sua vez, saiu do carro sozinho, tocou a campainha sozinho, falou 
que era ele, abriram a porta, ele acenou se despedindo, e entrou sozinho. Desde esse dia, essa 
passou a ser nossa nova rotina velha, em que o Sr. Toninho anda sozinho.  

Discussão11 
 O caso apresentado tem um ritmo, uma melodia de constante aproximação e 
distanciamento entre a A.T. e o paciente, de conhecer e não reconhecer, de saber e não saber 
mais. As aproximações foram pautadas no interesse pela pessoa, por sua história e sua música. 
Os momentos de distanciamento por sua vez, foram marcados por medos, sustos, e, 
principalmente com a notícia e repercussões do diagnóstico. Assim, reflete-se que o diagnóstico 
de demência tem potencial de dificultar o encontro humano. 
 Discute-se, também, sobre a responsabilidade do atendimento e do acompanhar. No 
princípio a A.T. buscou sozinha um norte, um fio condutor, principalmente em momentos 
desgovernados com atravessamentos relacionados ao diagnóstico. Nota-se que a oficialização 
da demência pode obscurecer as habilidades saudáveis da pessoa e dar a ilusão de que há um 
esgotamento de potência, em que o indivíduo se resumiria a uma doença. Entretanto, com o 
tempo, a terapeuta deixa de ser guia e passar a promover encontros e eventos, nos quais o 
paciente pôde se apresentar em suas potencialidades que transcendiam o diagnóstico - por 
exemplo, sendo professor de música e tocando a viola. Assim, situações em comum, em que os 
dois se fazem companhia foram construídas, representados, por exemplo, em uma lista de 
música. Os encontros passam a ter a responsabilidade compartilhada criando um fio condutor de 
afeto, desejos, histórias e vinculação, em que os atendimentos fluíam sem destino previamente 
estabelecido por apenas uma das partes. Uma nova relação de história conjunta foi constituída 
no caso, em que o paciente andava sozinho, mas bem acompanhado. 

Pondera-se, também, sobre o método psicanalítico e a sua importância na aproximação 
da complexidade que é o fenômeno humano. É essencial relativizar o que se chama “demência” 
do ponto de vista puramente orgânico, para recolocá-la como acontecimento inteiramente 
situado no campo do humano. 
 O discurso e o diagnóstico biomédico podem afirmar que o paciente em questão tem 
uma doença estreitamente vinculada ao corpo, ou seja, que a demência é um processo de 
degeneração orgânica, sem se considerar a dimensão humana. Entretanto, reflete-se que o 
trabalho clínico do A.T. não é feito com a doença orgânica, com a classificação e, sim, com o 
sujeito. Por isso, é fundamental não paralisar perante o diagnóstico, no sentido de impedir que 
se conheça a pessoa e sua história.  
 Assim, através de um encontro inter-humano, a terapeuta e o paciente passam a habitar 
um mesmo lugar intermediário que possibilitou a compreensão do sujeito. É nesse encontro que 
foi possível conhecer o Sr. Toninho e suas músicas. A primazia do diagnóstico biomédico não 
esfriou sua história e a partir de um interesse sincero pelo paciente foi possível entrar em 
contato com os sentidos de sua vida através do impacto emocional vivido ao estar com ele. 
 Para a psicanálise, toda a conduta humana é dotada de sentido e é sempre passível de 
compreensão, por mais bizarra que possa parecer, como no caso das demências. Portanto, o 
método psicanalítico é vinculado a uma psicopatologia compreensiva, em que é fundamental 
encontrar os sentidos possíveis e conjuntos, compreender a história e não apenas observar o 
acometimento orgânico.  
                                                           
11 As considerações apresentadas são fundamentadas na discussão do caso realizada pelas psicólogas Roberta Elias Manna e 

Luciana Rebello no evento “Conversas Clínicas”, promovido pelo Núcleo de Acompanhamento Terapêutico da Ger-Açõe,s 
em março de 2015, em São Paulo, Brasil.  

 



62 
Semana de Gerontologia/Simpósio Internacional de Gerontologia Social 

 
ANAIS – XV Semana de Gerontologia e Simpósio Internacional de Gerontologia Social: Longevidade como Oportunidade: práxis contemporâneas 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia da PUC-SP e SESC – São Paulo, de 30/09 a 02/10 de 2015 – Local: PUC-Marquês de Paranaguá 
 

CIDADÃO IDOSO: CONTRAPONTOS ENTRE O CHRONOS  & KAIRÓS 
 

Helen Keller Frank Conceição Leal de Oliveira  
Mestranda Geronto/PUC-SP 

E-mail: h-keller@hotmail.com 
 

Raquel Alessandra de Oliveira Coutinho Renck  
Mestranda Geronto/PUC-SP 

E-mail: raocoutinho@yahoo.com.br 
 

                                Nadia Dumara Ruiz Silveira  
Docente, Pesquisadora Programa de Gerontologia/FACHS/PUC-SP 

E-mail: ndrs@uol.com.br  
 

 O aumento da expectativa de vida da população brasileira e o processo de inversão da 
pirâmide etária tem imposto novos desafios à sociedade. A longevidade é acompanhada de 
considerável mudança de valores em dimensão biopsicossocial. Esse contexto requer uma 
ressignificação do processo de envelhecimento, assim como da velhice e da pessoa idosa, de 
modo a redimensionar as políticas públicas destinadas a este segmento, a fim de atender suas 
necessidades e expectativas visando garantia dos seus direitos e o efetivo exercício da 
cidadania.  

O regime demográfico atual é novo na História, mas a relação entre população e 
desenvolvimento continua velha. A população continua sendo vista como problema. 
Anteriormente, porque crescia muito e era muito jovem, agora por estar envelhecendo 
e crescendo pouco. Ainda assim, a História mostrou que a sociedade e a população 
têm de alguma forma, se adaptado uma à outra (CAMARANO, 2014). 

 A temporalidade, dimensão do Chronos concebida na sua íntima relação com o 
sentido kairós do viver e as intervenções por meio de ações sócio-educativas devem 
consolidar princípios norteadores da convivência humanizadora como a igualdade, a 
solidariedade e a justiça, elementos fundamentais da sociedade contemporânea caracterizada 
como Estado de Direito.  
           Estas questões remetem à necessidade de reflexões que possibilitem tecer 
conhecimentos que desconstruam ilusões e erros gerando saberes pertinentes e libertadores 
frente a fatos da história brasileira que impõem dilemas que dificultam o pleno exercício da 
cidadania, um direito previsto em lei, independente do tempo cronológico. 
           Desvendar formas de compreensão e construção de conhecimentos cientificamente 
fundamentados sobre a realidade da vida humana, considerando os eventos conjunturais que 
permeiam o nosso cotidiano, sustentados pela materialização da vida e diferentes formas de 
discriminação decorrentes de imposições da cultura dominante, converte-se em um dos 
grandes desafios para as pesquisas acadêmicas, em especial na área das Ciências Humanas e 
Sociais, incluindo a Gerontologia  
 Este estudo tem como objetivo contextualizar e refletir sobre as relações existentes 
entre questões que envolvem os conceitos de envelhecimento e cidadania na 
contemporaneidade, considerando a complexidade das indagações cabíveis com base em 
levantamento bibliográfica e análise conceitual dessas temáticas e suas articulações com as 
dimensões Chronos e Kairós.  
 A abordagem metodológica constitui-se, assim, em revisão bibliográfica descritivo-
reflexiva, por meio de análise de produções acadêmico-científicas. Adotou-se como critério 
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básico de seleção, a aderência ao objetivo proposto, observadas as referências aos seguintes 
descritores: Cidadania, Cidadania do Idoso, Ética, Direitos, Deveres, Chronos e Kairós.  
Cidadania 
 Atualmente muito se discute sobre a temática cidadania, porém tal expressão 
conceitual necessita ser compreendida e reconhecida de fato, para melhor entendimento do 
termo e de sua relevância no contexto da velhice. Entende-se que o significado e a aplicação 
desse conceito nem sempre é do domínio das pessoas, não é algo cognoscível, principalmente 
quando associado às pessoas idosas. 

Cabe questionar: o que significa ser cidadão para o indivíduo idoso e como este pode 
exercer plenamente sua cidadania na sociedade contemporânea, um mundo complexo e 
permeado de contradições? 

Segundo T. H. Marshal (1967), cidadania é tudo que vai desde o direito a um 
mínimo de bem-estar econômico e segurança ao direito de participar, por completo, 
na herança social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que 
prevalecem na sociedade. [...] a cidadania é composta por três tipos de direitos: os 
civis (direitos necessários à liberdade individual - tribunais de justiça), os políticos 
(direito de participar no exercício do poder político - parlamento e conselhos do 
governo local) e os sociais (direito a um mínimo de bem-estar econômico e de 
participar na herança social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os 
padrões que prevalecem na sociedade - sistema educacional e os serviços sociais). 

Desse modo, podemos dizer que pode-se diferenciar a definição de cidadão e 
cidadania. Para Pequeno (2001) a definição de cidadão vai além de ter direito ao voto; “Ser 
cidadão, nessa perspectiva, é respeitar e participar das decisões coletivas a fim de melhorar 
sua vida e a da sua comunidade. O desrespeito a tais direitos por parte do Estado, de 
Instituições ou pessoas, gera exclusão, marginalização e violência”.  

 A definição de cidadania para Ferreira (2004) é vista na sua complexidade, pois deve 
ser concebida considerando-se as determinações histórico-sociais, variando segundo o tempo 
cronológico e o lócus onde ocorrem os fenômenos que delineiam o cotidiano de cada 
indivíduo, dos coletivos e de cada sociedade configurando diferentes contextos.  

Frequentemente podemos observar em grupos de convivência, em particular nas 
famílias da atualidade que as pessoas idosas perdem gradativamente oportunidades de 
exercerem sua cidadania mesmo no seu próprio lar. Há evidências de que o reconhecimento 
da pessoa idosa no convívio familiar, muitas vezes se resume ao fato de receber sua 
aposentadoria e nessa condição manter a casa. 

Morin (2011) em reflexões sobre o mundo contemporâneo embasadas no pensamento 
complexo releva a concepção de que o “todo está na parte e a parte está no todo”. 
Transferindo esse pensamento para o sentido de cidadania, decorre a idéia de que o indivíduo 
faz parte de um bairro, de uma comunidade e ao mesmo tempo integra espaços sociais mais 
amplos como a cidade, o estado, o país. Essa coexistência interativa o coloca como cidadão 
do mundo potencialmente capaz de intervenções favoráveis à sua humanização.  

A possibilidade de se engajar e promover ações humanizadoras que possibilitem 
mudanças necessárias e desejáveis para que o relacionamento entre as pessoas de todas as 
idades, incluindo os idosos, deve se pautar em valores sustentados pela ética do 
compartilhamento e da solidariedade presente nos pequenos atos do dia a dia. Neste sentido a 
educação na fase da velhice pode fortalecer a conscientização do idoso e seu empoderamento 
na dimensão do ser sujeito histórico na sua plenitude. 

Tanto as pessoas que trabalham e convivem com idosos como os próprios idosos 
devem aprender a conhecer criticamente a realidade social em que vivemos, 
reconhecendo-se como integrantes desse contexto e cidadãos responsáveis pelas 
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possibilidades de mudança. A educação para viver a velhice e conviver com idosos é 
uma necessidade indiscutível e inadiável  (2009, p.21). 

Empoderar-se exige o enfrentamento dos medos, das ilusões, das incertezas que 
perpassam o processo de envelhecimento. Sempre é tempo para rever e renovar o presente e 
projetar novos interesses e ações que permitam a reconstrução de si próprio e do seu entorno, 
admitindo que há diferentes modos de conviver com os consensos, divergências e conflitos 
que definem o nosso viver. Este potencial de mudança se alicerça na concepção de que “O 
contexto cultural é construído e reconstruído nos diferentes espaços sociais em que se vive, e 
os idosos representam importante segmento nesse processo” (2009, p. 15). 

Cidadania e Envelhecimento 
Atualmente os indivíduos estão mais longevos, devido aos avanços em diversos 

setores da sociedade ao longo do tempo. A dimensão cronológica é acompanhada de diversas 
mudanças e desafios, mudanças estas que repercutem no cotidiano de todos e afeta de forma 
direta a vida do indivíduo em todas as fases etárias, tanto no âmbito pessoal como social.  

O processo de envelhecimento humano está sujeito a diversas transformações, 
caracterizadas na perspectiva de perdas e ganhos, que influenciam diretamente a vida de 
indivíduos longevos, muitas vezes acentuando a condição de fragilidade na garantia dos seus 
direitos como cidadãos e de exercer de forma ativa sua cidadania na sociedade 
contemporânea. 

É muito frequente as pessoas identificarem o idoso e a velhice com base em 
estereótipos que os adjetivam como chatice, caduquice, ser rabugento, assexuado, além da 
infantilização do tratamento ou a ênfase à espera da morte chegar. Segundo Rosa & Rosa 
(2011) “Envelhecer é sempre um confronto com o tempo de maior ou menor violência, dada à 
iminência da morte, por mais longa que seja a perspectiva do viver”. Nessas circunstâncias, 
ignora-se a visão do ser idoso como um ser humano, com experiências vividas (Kairós). 

O processo de envelhecimento é um ciclo natural da vida, começamos a envelhecer 
desde quando nascemos e as transformações fisiológicas do indivíduo estão interligadas a 
fatores biopsicossociais que ocorrem gradualmente, continuamente.  A vida é constituída por 
uma sequência de acontecimentos e etapas; as pessoas se identificam por inteiro e não 
segmentadas pela cronologia do tempo. Este mesmo tempo impõe limites a todas as idades, 
anunciando seus limites e a possibilidade de redescobrirem-se em cada fase da vida.  

Esses cenários evidenciam o quanto o processo de envelhecimento é complexo, porque 
não se reduz apenas ao aspecto físico, mas incorpora diversificadas influências do contexto 
sócio cultural em que o indivíduo idoso está inserido e a subjetividade dimensões estas que, 
inter-relacionadas, constituem o “todo do ser humano”. Esta complexidade esta presente em 
situações emprenhadas do sentido vivenciado do Chronos e do Kairós, termos de origem 
grega, utilizados para designar diferentes sentidos do tempo.   

Reflexões desenvolvidas por Martins (1998) incluem sistematizações que designam 
Chronos como o tempo medido pelo relógio, calendário, rotina, ou seja, esse tempo que já é 
conhecido, contado em 24 horas. O passado sucedido pelo presente, que será ultrapassado 
pelo futuro. É o tempo determinado dentro de um limite. Kairós significa o momento certo, 
oportuno. Refere-se a uma conotação qualitativa do tempo, é o tempo que alimenta a alma, ou 
seja, tempo significado por sensações, aquele que se constrói pelos sentidos e se eterniza na 
recordação do vivido. 

Essas concepções ampliam a compreensão possível sobre o processo de 
envelhecimento que deve ser visto além do seu aspecto Chronos construção possível na 
medida em que nos apropriamos da significação que é atribuída pelo conceito Kairós. Ao 
dominarmos esta diferença conceitual podemos constatar que o tempo Kairós precisa ser 
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reinventado mediante as perversidades impostas pelo mundo contemporâneo globalizado que 
aniquilam forças individuais e coletivas em prol da igualdade, fraternidade e justiça social. 
Santos (2000) indica alguns dos valores sustentadores do  processo de globalização da 
humanidade:  

(...) Consideramos, em primeiro lugar, a emergência de uma dupla tirania, a do 
dinheiro e da informação, intimamente relacionadas, ambas, juntas, fornecem as 
bases do sistema ideológico que legitima as ações mais características da época e, ao 
mesmo tempo buscam conformar segundo um novo ethos as relações sociais e 
interpessoais, influenciando o caráter das pessoas. 

 Um dos grandes desafios do ser cidadão é repensarmos o sentido do viver que 
sobrevaloriza o tempo Chronos afastando a limitação e estreitamento da existência 
condicionada ao relógio biológico, aos afazeres e tarefas do nosso cotidiano. Repensarmos o 
sentido do viver reforçando o ser no lugar do ter, na valorização do tempo com qualidade 
(Kairós). 

Nesse contexto, não podemos nos furtar em descartarmos a ideia do indivíduo idoso 
impedido de sua participação nas relações interpessoais e sociais, vivendo um processo de 
exclusão ou despersonificação visualizado no ambiente social pelo descaso com a velhice e 
com as pessoas idosas, as quais são vetadas de exercerem sua cidadania de forma ativa. Não 
podemos admitir que a velhice como tempo de expropriação, de castração da autonomia do 
cidadão idoso frente aos seus desejos e anseios. 

Esses descasos e ações preconceituosas rotulam e dificultam ações propositivas que 
tenham como objetivo concretizar e fortalecer o reconhecimento dos idosos como cidadãos 
em qualquer espaço de convivência da sociedade contemporânea, como também podem 
causar a ruptura de direitos que, automaticamente, levam à perda do pleno exercício da 
cidadania. A sociedade como um todo precisa reagir diante da condição de despolitização. 

A velhice ainda é despolitizada, assim é necessário que se busque caminhos para 
politizá-la e conquistar um novo lugar e significado na sociedade, bem como a 
marca de uma nova presença do idoso pelo exercício pleno da cidadania (BRUNO, 
2003). 

 Esses sinais desvendados do Chronos precisam ser criticamente concebidos levando-
se em conta o tempo Kairós, por uma nova perspectiva de entender a velhice como uma fase 
além do que a sociedade preconiza, seja no âmbito familiar, profissional, cultural, entre 
outros. Cabe, portanto, potencializar essa consciência de compreender o sujeito idoso como 
cidadão protagonista da sua historia de vida. 

Ponderações finais 
A cidadania do individuo idoso na sociedade contemporânea não deve ser resgatada ou 

recuperada, mas ampliada e reforçada. A pessoa idosa deve ter preservada sua autonomia, 
garantidos seus direitos e deveres legitimamente reconhecidos. A sociedade como um todo 
deve repensar permanentemente os significados da sua existência considerando os 
contrapontos vivenciados entre Chronos e Kairós na perspectiva do envelhecimento, da 
velhice e do ser idoso. Deve-se entender que o individuo que envelhece deve ter preservados 
seus desejos, sentimentos e direitos como ser humano. Todos somos responsáveis pelo 
engajamento consciente nesta causa. 

Quer dizer já não foi possível existir sem assumir o direito e o dever de optar, de 
decidir, de lutar, de fazer política. E tudo isso nos traz de novo a imperiosidade da 
prática formadora, de natureza eminentemente ética. E tudo isso nos traz de novo à 
radicalidade da esperança. Sei que as coisas podem até piorar, mas sei também que 
é possível intervir para melhorá-la (FREIRE, 2015). 
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 Ser cidadão, cidadão idoso, é cumprir deveres e cobrar direitos, assumir atitudes 
responsáveis e comprometidas, participando como protagonista da consolidação de uma 
sociedade democrática. A responsabilidade por um envelhecimento ético é tarefa de todos 
segmentos em especial do cidadão idoso. 
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Introdução 

Na cultura ocidental o trabalho em nossa vida é prioridade. O trabalhador é um 
indivíduo ativo. O termo ativo é utilizado para identificar no mercado de trabalho e junto à 
previdência social o indivíduo que trabalha; e inativo, para o que não trabalha, mesmo que o 
não trabalho seja pela questão da aposentadoria.  

Entendemos esta interpretação como um preconceito em relação ao indivíduo que 
parou de trabalhar, pois deveríamos, ao menos, observar o motivo. Para alguns, foi por opção 
e vivem muito bem dessa forma, pois conseguiram fazer uma reserva financeira para viver 
bem durante seu período de aposentado. Para outros, nem sempre é uma escolha.  

Esta questão faz parte da problemática desta pesquisa documental que teve como 
principal objetivo identificar como a mídia brasileira apresenta o mercado de trabalho para as 
pessoas 60+. Para tal, levantamos artigos sobre a cobertura do mercado de trabalho para 
pessoas 60+ nos jornais O Estado de S. Paulo, Valor Econômico, Metrô News e internet de 
maneira geral, entre fevereiro e dezembro de 2013, encontrando 51 matérias. 

O trabalho no envelhecimento 
O termo “envelhecimento ativo” decorre de uma política de saúde mundial adotada 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2005 e implementada por diversos países, 
entre eles o Brasil, com a finalidade de garantir o acesso à participação, saúde, informação e 
segurança ao longo da trajetória de vida, mas especialmente às pessoas mais velhas e, assim, 
melhorar a qualidade de vida da população. 
 De acordo com essa política, que objetiva melhorar a qualidade de vida à medida que a 
população envelhece, a expressão ‘envelhecimento ativo’ é entendida como o “processo de 
otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança” (OMS, 2005, p.13). O 
documento esclarece ainda que a palavra ‘ativo’ significa “participação contínua nas questões 
sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis”, deixando expresso que o termo ‘ativo’ não 
se refere “somente à capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de 
trabalho”. 

No entanto para o mercado de trabalho, o termo “ativo” refere-se à capacidade de 
alguém continuar trabalhando e, consequentemente, produzindo, divergente do sentido da 
OMS, em que o “ativo” vai além da produção econômica. Essa política de saúde que não é 
considerada pelo mercado, leva em conta a transformação da pirâmide etária, chamando 
atenção para que as empresas se preparem para absorver uma demanda de mão de obra cada 
vez mais envelhecida. 

Qual o peso deste “ativo/inativo” para os indivíduos, independentemente da idade da 
pessoa? Somos seres dependentes durante muito tempo de nossas vidas, encaramos de forma 
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natural a fase infantil, a adolescência, ou o início da vida adulta, mas não aceitamos ser 
dependentes na velhice, situação que pode ser um agravante para a saúde e bem-estar da 
família. Trabalhar costuma significar para a pessoa 60+ reconhecimento do valor da vida e 
favorece a atuação com um nível surpreendente de envolvimento pessoal, além de estimular a 
criatividade. A velocidade, encontrada nos jovens, é substituída pela acuidade e consciência 
de responsabilidade comunitária. 

No ciclo de vida podemos distinguir três fases: pré-trabalho, trabalho e pós-trabalho. 
Na primeira, e na última fase, indivíduos consomem mais do que produzem. A duração de 
cada estágio difere entre indivíduos e é afetada por muitos fatores: biológicos, estrutura 
econômica da sociedade, oportunidade educacional, necessidades familiares e expectativas, 
saúde, etc. A existência de programas públicos, o nível de riqueza, a disponibilidade de 
instituições financeiras e expectativas culturais são fatores essenciais nas decisões de lazer e 
trabalho. Da mesma forma, o nível relativo de consumo entre o ciclo de vida combina 
necessidades biológicas, organização de vida, programas públicos para crianças e idosos, 
taxas de fecundidade entre os pobres e não pobres etc. (BANCO MUNDIAL, 2011). 

Algumas pessoas 60+, com situação financeira estável, aproveitam este momento da 
vida para se dedicarem ao trabalho voluntário, empreender, estudar, ou simplesmente terem 
mais tempo com a família. Propondo-se a realizar um trabalho voluntário, além de executarem 
uma atividade de forma social, elas ajudam outros indivíduos, trazendo-lhes 
benefício/satisfação como ser humano. O trabalho que, antes, era uma questão apenas 
financeira, agora pode ser social, uma vez que se sentem úteis. 

Quaresma, em seu texto Envelhecer com Futuro, assinala que o envelhecimento ativo, 
enquanto estratégia de inserção social, “é essencialmente uma experiência individual”. Mas, 
segundo ela, essa experiência depende da possibilidade que os indivíduos têm de poderem 
“optar por manter uma atividade remunerada ou não, mantendo, assim, a sua ligação à 
sociedade em geral e à sua comunidade em particular” (2007, p. 39). 

Demografia e Mercado de Trabalho 
A frequência com que se fala sobre a alteração demográfica, reinserção no mercado de 

trabalho e como trabalhadores de 60+ são produtivos, está aumentando na mídia. Um estudo 
do Centro de Pesquisas para a Aposentadoria, da Universidade de Boston, indica que os 
americanos com idade entre 60 e 74 anos são mais produtivos que jovens de até 25 anos 
(FERRARI, 2013). 

Na pesquisa “Envelhecimento da força de trabalho no Brasil”, aborda-se acerca da 
relevância em preparar a equipe de recursos humanos para avaliar e aproveitar melhor o 
potencial do profissional mais velho. Observamos pelas afirmações a respeito do tema que o 
principal desafio das empresas é a quebra dos preconceitos, a aceitação do envelhecimento do 
ser humano que acontece para todos, nem sempre igual nem planejado da mesma forma. 
Também, em nossa pesquisa para este estudo, identificamos que os profissionais mais velhos 
desejam permanecer ativos, mas buscam um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, 
desejando trabalhar em condições que lhes deem autonomia e flexibilidade, o que está de 
acordo com o que recomenda a política do Envelhecimento Ativo. 

A busca de conhecimento e qualificação deixa, pois, de ser necessária apenas como 
melhoria dentro do trabalho atual, mas é fundamental como projeto de vida, já que poderá 
influenciar diretamente em todo o seu viver. A pessoa que optar por não retornar ao mercado, 
poderá buscar conhecimento em áreas em que não era possível atuar durante sua vida 
profissional, simplesmente por falta de tempo, porque fora direcionada para outras 
prioridades, e, após a aposentadoria, ela resolve investir neste novo conhecimento, mantendo-
se em um grupo social e a mente ativa. Para quem pretende permanecer ou retornar ao 
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mercado, poderá buscar aperfeiçoamento na carreira atual, ou em uma nova, ligada ou não a 
sua área de atuação. Daí, notarmos que o número de pessoas que estão retornando aos estudos 
a partir dos 40 anos tem crescido consideravelmente.  

Metodologia 
 Definimos esta pesquisa qualitativa como documental por tratarmos de um tema 
social, ao identificarmos como a mídia vem apresentando o mercado de trabalho para a pessoa 
60+. Cada veículo de comunicação tem suas características e busca um público específico. 
Optamos por mídias variadas para verificar se a mensagem é diferente de acordo com o 
público ou se há apenas adequação na forma de expor um mesmo assunto. 
 Depois da coleta, organizamos as matérias com base no conteúdo manifesto, incluindo 
dicas de atualização em vídeo, constituição das unidades de análise dos textos selecionados, 
levando em conta: data, veículo, região, chamada de capa, títulos/subtítulos, caderno/horário 
exibição, foco principal da notícia e responsável pela matéria. Em nossa pesquisa, foram 
selecionados os trechos de jornais com nosso tema de pesquisa e disponibilizados na internet 
através do You Tube. 

Resultados 
Foram encontrados 51 recortes, em seu total. Em relação às matérias selecionadas por 

veículo, verificamos que o OESP apresentou maior número de matérias com 31%, seguido 
por Valor Econômico (24%), Telejornais (18%), Outros (12%), FSP (6%), Metrô News (4%), 
Gazeta do Povo, Jornal Terceira Idade e Revista Exame (2% cada um). Observamos ainda que 
a quantidade maior de recortes foi selecionada na mídia impressa (71%). 

Quanto às matérias selecionadas por mês de publicação, observamos que o maior 
número de matérias recortadas ocorreu no mês de março (18%), na sequência, nos meses de 
setembro (16%), outubro (14%), novembro (12%), maio (10%), agosto (8%), dezembro (6%), 
junho (2) e julho (2%). A região que apresentou maior número de matérias foi São Paulo 
(69%), seguido por Santa Catarina (8%), Rio de janeiro (6%), Distrito Federal, Minas Gerais, 
Paraná (4% cada), Pará, Piauí e Rio Grande do Sul (2% cada). A representação maior no 
Estado de São Paulo decorre dos veículos impressos analisados serem de São Paulo. 

Verificamos que as matérias selecionadas são do Caderno 2/Espetáculos (16%), 
Empregos e Carreiras/Eu Carreira/Carreiras/Negócios e Carreiras (16%), Telejornal (16%), 
Eu/Eu Recomendo/Eu Investimento (12%), Dicas/Outros e Populações 
Especiais/Especial/Destaque (8% cada), Oportunidades (6%), Economia, Metrópole e 
PME/Empresas (4% cada), Economia, Mercado, Televisão e Universidade (2% cada). 

Nas matérias selecionadas por capa de caderno, destacamos o Caderno 2 (50%), 
Empregos/Carreiras, Especial/Longevidade Mercado e Oportunidade (13% cada). Nas 
matérias de capa, o Caderno 2, com notícias da área cultural, recebeu maior destaque do que 
na classificação por caderno, em que representou 16%, ao lado do caderno Espetáculos. O 
maior número de matérias foi agrupado na categoria Longevidade (31%), seguida por 
Experiência (24%), Aposentadoria (12%) e, por último, Empreendedorismo (4%), como 
observamos agrupando por categoria. Verificamos também que uma mesma matéria pode 
constar em mais de uma categoria. No entanto, optou-se por categorizar segundo o foco 
principal. 
 Quanto as matérias selecionadas por procedência, constatamos que as nacionais 
representam 90% do total dos recortes selecionados, enquanto os 10% restantes são matérias 
internacionais que foram traduzidas e publicadas em jornal nacional. 

Considerações Finais 
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As matérias encontradas, além de serem em número reduzido, ainda têm como foco 
principal a longevidade centrada no indivíduo. O envelhecimento ativo, como agenda política, 
não é citado nas matérias relacionadas ao mercado de trabalho para pessoas acima dos 60 
anos. O papel a ser desempenhado pela mídia também faz parte do Estatuto do Idoso (2003), 
capítulo V, Art. 24: “Os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais 
voltados aos idosos, com finalidade informativa, educativa, artística e cultural, e ao público 
sobre o processo de envelhecimento”. Contudo, o assunto é tratado de forma superficial, 
mostrando desinteresse em alertar e informar as pessoas sobre o colapso que pode ocorrer no 
mercado de trabalho e, consequentemente, em nossa sociedade. 

A mídia e o mercado abordam dois extremos, ou seja, os profissionais com poder de 
decisão e os que executam. Não mencionam os cargos intermediários, que são aqueles que 
processam e executam serviços e produtos necessários para a sobrevivência de nossa 
sociedade, lembrando que os idosos não estão qualificados pela falta de estudo e atualização, 
e os jovens estão ou se consideram qualificados demais para desempenhar esses trabalhos.  

As matérias publicadas no Valor Econômico, traduzidas de jornais dos Estados 
Unidos, apresentam as mesmas questões que as nacionais, comprovando que se trata de 
culturas diferentes, porém com os mesmos problemas em relação ao envelhecimento, mercado 
de trabalho, e ausência de comprometimento com uma agenda política orientada pela 
Organização Mundial de Saúde.  

Percebemos divisão entre os veículos de comunicação na apresentação do tema. No O 
Estado de São Paulo e no Valor Econômico há matérias voltadas para o público com maior 
grau de escolaridade e poder aquisitivo e de decisão na sociedade, além de apresentar 
oportunidades para esses mesmos personagens. Já os telejornais divulgaram matérias dirigidas 
para o público com menor grau de escolaridade, mas a maioria em horário diurno, quando 
muitos estão trabalhando, seja fora ou dentro de casa. Os outros veículos trouxeram 
informações detalhadas sobre a longevidade, como foi o caso da edição da revista Exame em 
que o assunto foi destaque de capa, mas também direcionada para o público com maior grau 
de escolaridade e alto poder aquisitivo. No Metro News, veículo direcionado para pessoas 
mais simples, pois é distribuído gratuitamente nos meios de transporte público, encontramos 
uma matéria sobre mercado de trabalho para o profissional a partir dos 40 anos, sem nenhum 
aprofundamento. 

As matérias também retratam como as pessoas são preconceituosas em relação ao 
idoso, pois observam a idade e a aparência e não a capacidade e experiência do profissional. 
Observamos preconceito por parte dos jovens e dos próprios idosos. Trata-se de um problema 
cultural de uma sociedade que sempre cultuou a juventude e considerou o velho como inativo, 
porém não percebeu ainda que o idoso de hoje é diferente, em decorrência de um mundo 
globalizado, em que há novos recursos para manutenção da saúde e principalmente quanto aos 
anos que o indivíduo viverá. A questão da idade pode ser aparentemente diferente de acordo 
com o profissional (área de atuação), mas não deixa de existir. 
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RESUMO: Introdução: Em 2011, o Ministério da Saúde propôs redes temáticas para 
responder a problemas de saúde como as doenças crônicas e degenerativas; mortalidade 
materna e neonatal e as sequelas e mortes provocadas por violência e acidentes de trânsito. 
Uma destas redes é a Rede de Atenção às Urgências e Emergências, conhecida como Rede de 
Urgência e Emergência (RUE), composta por vários serviços, dentre eles, a Atenção 
Domiciliar. Por se tratar de um desenho organizacional recente e inovador de políticas de 
saúde, cabe acompanhar o processo de implantação destas redes nas regiões de saúde. 
Objetivos: - Acompanhar o processo de cuidado de um Serviço de Atenção Domiciliar 
(SAD); - Conhecer a dinâmica de construção de redes de atenção à saúde envolvendo o SAD, 
a RUE e a Rede de Atenção Primária à Saúde (APS). Metodologia: Trata-se de um estudo 
qualitativo, de abordagem cartográfica, em que o pesquisador se insere no campo de pesquisa 
vivenciando a rotina de serviço com a equipe, e pinçando elementos do cotidiano que, 
confrontados com a base teórica, geram os analisadores. O Projeto de Pesquisa foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob Parecer n.º 907.048 de 16/12/2014, CAAE 
39179014.0.0000.5505. Resultados Parciais: O processo de referência de pacientes do SAD 
para o Pronto-Atendimento (PA) é facilitado pela interlocução da gestora do SAD, que 
procura tecer redes com outros serviços. A inter-relação entre rede hospitalar e o SAD passou 
por um grande período de deficiência na comunicação das altas hospitalares ao SAD, o qual 
atualmente vem melhorando, pois há interesse em dinamizar as internações, com a 
antecipação da alta hospitalar de pacientes para o atendimento domiciliar mediante 
encaminhamento. A comunicação entre o SAD e as unidades de saúde da APS é deficiente, 
gerando, muitas vezes, a não continuidade da assistência, devido em parte, ao modelo 
assistencial em vigor e/ou falta de profissionais na APS. Conclusão: Para tecer uma rede de 
serviços que garanta a integralidade da assistência à saúde, é necessário que todos os 
profissionais envolvidos estejam motivados a estabelecer comunicação eficaz entre si e com 
os usuários, bem como exista um fluxo de informações e processos preestabelecidos pela 
gestão municipal que envolva todos os componentes da rede de atenção à saúde e 
investimentos em infraestrutura e adequação/manutenção do quadro de profissionais de saúde. 
Palavras-chave: Assistência domiciliar; Políticas Públicas de Saúde; Atenção à Saúde; 
Cartografia.  

Introdução 
O conceito de “redes” no âmbito da saúde surgiu como resposta ao problema da 

fragmentação do cuidado. Segundo Mendes (2011), o termo começou a ser usado na década 
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de 90 na Europa e no Canadá e a ser aplicado nos Estados Unidos. A ideia central é de um 
sistema interligado que se comunica formando um tecido “em rede”. 

Alguns autores disparam argumentações favoráveis às redes inter-federativas de saúde, 
as quais interligariam serviços para melhorar a eficiência e diminuir os custos, além de 
expandir o acesso e promover o diálogo inter-setorial. Esta interligação de serviços pode 
fortalecer o sistema de saúde e pode produzir um diálogo relacional entre as equipes de saúde 
e os usuários (ACIOLE, 2011). 

Segundo Aciole (2011), como resultado dessa trama, que é a rede, há possibilidades de 
conexões, capturas ou perdas por entre seus “buracos”, mas essa multi-dimensionalidade é 
potente, desde que nela haja cooperação e coordenação compartilhada. E, para além, é 
necessário superar as assimetrias entre poder local e poder central, pois essas redes são 
organizadas através de portarias ministeriais, mas não formam os rizomas necessários em 
nível local, nos municípios. 

Segundo a Organização Panamericana de Saúde (OPAS, 2011), cabe aos serviços da 
Rede de Atenção Primária à Saúde (APS) promover o diálogo entre os “nós” da rede ou os 
“pontos de atenção à saúde” para gerar a integralidade do cuidado e garantir a acessibilidade e 
equidade ao sistema de saúde. 

Desde o Pacto pela Saúde, em 2006, vem ocorrendo discussões sobre uma maior 
integração entre os serviços no Sistema Único de Saúde (SUS) para consolidar os princípios 
da Universalidade, Integralidade, e Equidade. Em dezembro de 2010, o Ministério da Saúde 
apresentou a Portaria 4.279, que estabelece diretrizes para a organização das Redes de 
Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do SUS, motivado pelas inúmeras dificuldades do sistema 
de saúde (BRASIL, 2010). 

Os pontos de atenção à saúde são espaços que oferecem serviços de saúde como: 
Atenção Domiciliar (AD), Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades Saúde da Família 
(USF), Ambulatórios Médicos de Especialidades (AME), Serviços de hemoterapia e 
hematologia (Hemocentro), Centros de Apoio Psicossociais (CAPS), Residências terapêuticas 
etc. E, na área hospitalar, existem outros pontos de atenção à saúde como o Pronto- 
Atendimento (PA), unidade de cirurgia ambulatorial, Centro-Cirúrgico, Maternidade, Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), Hospital-Dia, entre outros (BRASIL, 2010). 

Através de diversos estudos que consideraram o perfil epidemiológico e demográfico 
atual do Brasil, identificou-se a necessidade de ampliar a atenção para lidar com doenças 
crônicas e condições agudas. A partir desta análise epidemiológica, o Ministério da Saúde 
propôs a construção de Redes Temáticas, com ênfase em algumas linhas de cuidado, como a 
Rede Cegonha, Rede de Atenção às Urgências, Rede de Atenção Psicossocial (priorizando o 
enfrentamento do álcool, crack e outras drogas); Rede de Atenção às Doenças Crônicas 
(iniciando-se pelo enfrentamento do câncer de mama e do câncer de colo do útero), e Rede de 
Cuidados à Pessoa com Deficiência, todas estas correspondendo-se com a Rede de Atenção 
Primária à Saúde (APS), a qual deveria coordenar o cuidado à saúde de uma população 
adstrita em um território sob a responsabilidade de uma UBS ou USF, as quais possuem 
concepções assistenciais distintas, que, por si, já geram dificuldades na realização da referida 
proposta. 

Cada uma das redes de atenção está em um momento de implantação nas diferentes 
regiões de saúde dos Estados brasileiros. Nesta pesquisa enfocaremos a Atenção Domiciliar, 
que é um dos componentes da Rede de Urgência e Emergência (RUE). 
Objetivos: 
- Acompanhar o processo de cuidado de um Serviço de Atenção Domiciliar (SAD); 
 



74 
Semana de Gerontologia/Simpósio Internacional de Gerontologia Social 

 
ANAIS – XV Semana de Gerontologia e Simpósio Internacional de Gerontologia Social: Longevidade como Oportunidade: práxis contemporâneas 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia da PUC-SP e SESC – São Paulo, de 30/09 a 02/10 de 2015 – Local: PUC-Marquês de Paranaguá 
 

- Conhecer a dinâmica de conexão do componente Atenção Domiciliar nas Redes de Urgência 
e Emergência e de Atenção Primária à Saúde (APS). 

Metodologia 
Trata-se de pesquisa qualitativa, de abordagem cartográfica em um Serviço de 

Atenção Domiciliar (SAD), com o desenho do Programa Melhor em Casa. 
Como método, a cartografia é um mergulho do pesquisador no campo de pesquisa, na 

experiência, e este movimento gera a produção do conhecimento para o pesquisador, os 
sujeitos e objetos implicados na pesquisa, que são convidados a traçar um plano comum. 

Como o pesquisador está imerso no campo, participando da rotina, observando e 
envolvido nas relações, gerando transversalidade, ele sai da posição de quem julga a realidade 
para aquele que se interessa e cuida; é o ethos da pesquisa; ele é o cartógrafo (Kastrup e 
Passos, 2013, p. 272). 

O cenário de estudo foi o SAD do município de São Carlos (SP), com população 
estimada em 2015 de 233.249 habitantes, numa área territorial de 1.137.332 km² (SEADE, 
2015). O SAD em São Carlos é composto por duas equipes EMAD, e uma equipe EMAP, 
prestando assistência a 90 pacientes acamados. Este serviço iniciou-se em 1997 com o 
Programa de Internação Domiciliar (PID); em meados de 2002 passou a ser chamado de 
Programa de Atendimento Domiciliar (PAD) e, ao final de 2012, foi habilitado como SAD do 
Programa Melhor em Casa. 

Os sujeitos do estudo foram: a gestora do SAD, os profissionais da EMAD e EMAP, 
enfermeiras da APS e cuidadores de pacientes envolvidos no processo de cuidado. 

Em relação ao tempo de pesquisa em campo, este ocorreu no período de janeiro a 
julho de 2015, uma vez por semana, permanecendo 8 horas/dia. Ao total foram 21 visitas, 
com 168 horas de cartografia registradas. 

Na pesquisa de abordagem cartográfica, a análise é feita concomitante ao processo de 
participação e cultivo dos dados. (BARROS; BARROS, 2013). A cartografia é registrada em 
narrativa num diário de campo e, após leitura, são construídos analisadores do processo, os 
quais são confrontados com as bases teóricas e discutidos com os profissionais envolvidos no 
processo de pesquisa. 

Quanto aos aspectos éticos, este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sob n.º do CAAE 
39179014.0.0000.5505 e Parecer n.º 907.048 de 16/12/2014, atendendo às exigências da 
Resolução n.º 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

Neste artigo discutiremos dados parciais relativos ao analisador - redes de atenção à 
saúde. 

Rede de Urgência e Emergência (RUE) e a Atenção Domiciliar (AD) 
Dentre as redes implantadas, a Rede de Urgência e Emergência (RUE) foi organizada 

para atender os principais problemas de saúde apresentados pela população, na área de 
urgência e emergência, que evidencia alta morbimortalidade relacionada às violências e 
acidentes de trânsito na faixa etária entre 18 e 40 anos, e alta taxa de  morbimortalidade por 
doenças cardiovasculares para a população acima de 40 anos de idade, acrescidos de outras 
doenças crônicas que aumentaram devido ao envelhecimento populacional (BRASIL, 2011a). 

A RUE atende diversas condições clínicas, cirúrgicas, traumatológicas, obstétricas e 
de saúde mental em diferentes pontos de atenção como ações de promoção e prevenção; sala 
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de estabilização; Força Nacional do SUS (FN-SUS)12; Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU - 192); Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 h); Atenção em Hospital 
e Atenção Domiciliar. Estes componentes da rede devem atuar de forma integrada, articulada 
e sinérgica, de maneira que em todos eles estejam presentes o acolhimento, a qualificação 
profissional, informação e regulação de acesso (BRASIL, 2013a). 

Em relação à Atenção Domiciliar existem questionamentos sobre o motivo desse 
componente estar na RUE por caracterizar-se como serviço de apoio à APS mais do que da 
emergência; porém, o entendimento adotado se baseia na ideia de otimizar os custos dos 
hospitais, Pronto Socorros (PS) e Unidade de Pronto Atendimento (UPA); humanizar o 
cuidado; apoiar o cuidado aos pacientes crônicos (acamados); reduzir o período de 
permanência de usuários internados. Ganhando reforço com a integração do Programa 
Melhor em Casa com o Programa SOS Emergências através da Portaria GM/MS n.º 1208 de 
18/06/2013 (BRASIL, 2013c). 

A Atenção Domiciliar, hoje conhecida como Programa Melhor em Casa, é viabilizada 
pelo Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), composta por Equipes Multidisciplinares de 
Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multidisciplinares de Apoio (EMAP), fornecendo 
assistência do tipo 2 (AD2), e tipo 3 (AD3), para pessoas acamadas, que podem permanecer 
em casa e necessitam de cuidados mais específicos fornecidos por estas equipes e por 
cuidadores, os quais são necessários para admissão nesse programa. 

Já a assistência de menor complexidade para os pacientes crônicos acamados, sem 
alterações no quadro clínico, considerada AD1, deve ser fornecida pelas unidades da APS, 
uma vez por mês, e também se exige a presença de um cuidador em tempo integral (BRASIL, 
2011b; 2013b). 

Os usuários são oriundos principalmente dos hospitais, mas também das unidades de 
APS, AME e PA. Dessa forma, o SAD pode receber pacientes em situação pré-hospitalar ou 
pós-hospitalar, que estejam impossibilitados de se locomover até a unidade de saúde, 
respeitando os níveis de complexidade crescentes. 

Discussão dos resultados parciais 
Vários analisadores foram identificados durante o processo de cartografia do campo de 

pesquisa e, conforme os identificávamos, estes eram discutidos com a gestora do SAD e com 
os profissionais do serviço, gerando, assim, uma pesquisa-intervenção que suscitava discussão 
e mudanças sobre a prática, à medida que o processo de pesquisa avançava. 

Ressaltamos a impermeabilidade de comunicação entre, e nos, pontos da RAS como 
os hospitais; as unidades da APS (UBS e alguma USF); a Vigilância Epidemiológica e o 
Pronto- Atendimento (PA) em relação ao SAD. Esta falta de comunicação, pessoal ou formal, 
impede a construção da rede entre os serviços; portanto, inviabiliza a integralidade do 
cuidado. Vários autores discutem a comunicação como um elemento central e constitutivo da 
integralidade do cuidado (AZEVEDO, et al., 2012; MENDES, 2011; BRASIL, 2010; 
BRASIL, 2009; TEIXEIRA, 1997). 

Em contrapartida, o processo de referência de pacientes do SAD para o Pronto- 
Atendimento (PA), em casos de atendimento em finais de semana, é facilitado pela 
interlocução da gestora do SAD, que procura tecer redes com outros serviços. O que 
demonstra que a produção em rede é um trabalho vivo, como fala Merhy (2009), pois conecta 
subjetividades, gerando encontro entre pessoas e novas conexões. 
                                                           
12 FN–SUS é um componente humanitário do SUS, sob a gestão do Ministério da Saúde que visa a aglutinar esforços para 

garantir a integralidade da assistência em situações de risco ou emergenciais, especialmente para a população indígena e 
grupos populacionais em áreas de difícil acesso, e deverá prover resposta rápida e eficiente em situações de calamidade e 
urgências específicas (Brasil i, 2013). 
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A relação entre rede hospitalar e o SAD passou por um grande período de deficiência 
na comunicação quanto às altas hospitalares de pacientes com necessidades AD2 e AD3. Esta 
comunicação começou a melhorar após o principal hospital local aderir ao programa de 
dinamização de leito hospitalar, o qual pretende diminuir o tempo de internação dos pacientes, 
passando, por meio de carta-encaminhamento para o SAD, os cuidados ainda necessários. 
Procedimento que anteriormente não ocorria, havendo muitas altas sem a devida orientação 
ou encaminhamento aos cuidadores. 

Quanto ao SAMU, este permanece numa lógica de trabalho isolado, com pouco ou 
nenhum relacionamento inter-setorial para construção da rede assistencial, tendo um contato 
pontual em relação ao transporte e assistência em trânsito. 

Entre o SAD e as unidades de saúde da APS, o relacionamento está em fase de ajuste, 
pois houve um momento de sensibilização que a gestora do SAD realizou junto às gestoras 
das unidades da APS para o desenvolvimento da assistência domiciliar tipo AD1. Há, porém, 
entraves em relação ao modelo assistencial que difere entre UBS e USF, pois as UBSs 
possuem um território muito extenso e não realizam atividades fora de sua estrutura física e, 
por outro lado, tanto UBS quanto USF enfrentam a falta de profissionais, impossibilitando um 
planejamento adequado da assistência. 

Em relação à Vigilância Epidemiológica, componente que viabiliza a promoção à 
saúde de prevenção de doenças na rede, não ficaram claros os motivos pelos quais o serviço 
não inclui o SAD em seu planejamento para imunização dos pacientes idosos, acamados e 
portadores de deficiência, bem como seus cuidadores. Tem cabido à gestora do SAD 
estabelecer contato para viabilizar o acesso aos imunobiológicos e, quando necessário, o 
acesso às Declarações de Óbito. 

Por essa breve discussão é possível identificar também que o trabalho em rede 
depende de uma relação de produção de encontro entre pessoas e, para isso é necessário 
disponibilidade, abertura e flexibilidade para construção de espaços resolutivos. 

Considerações Finais 
As publicações de portarias que regulamentam o SAD e definem seu financiamento 

indicam avanços no sistema de saúde, tendo em vista o movimento epidemiológico que 
vivemos. Outro aspecto positivo é a possibilidade de produção de diálogo entre os 
profissionais, gerando interação entre os vários níveis de complexidade, estimulando a 
capacidade criativa e produtiva desses profissionais na construção de redes. Contudo, para 
ocorrer essa comunicação entre equipes e/ou níveis de complexidade, é necessário disposição 
para tal, pois se trata de estabelecer objetivos comuns, abrir-se ao outro para construção deste 
comum e ter o envolvimento de gestores em espaços de cogestão com profissionais e usuários 
dos serviços. 

A proposta do Programa Melhor em Casa enfatiza a ideia das unidades da APS como 
“organizadoras” do sistema de saúde e as responsabiliza pela continuidade da assistência, 
integralidade, acessibilidade, humanização, vínculo, equidade e participação social. Nesta 
concepção, as equipes da APS devem responder às necessidades de saúde da população 
adstrita em seu território, identificando quem precisa de assistência no domicílio (BRASIL, 
2012). 

O que vemos na realidade observada, porém, é que a APS está longe de ser a 
ordenadora do cuidado devido a seu sucateamento, que envolve falta de: recursos humanos, 
educação permanente, plano de carreira, gestão participativa, deterioração física das unidades 
de saúde, falta de materiais de consumo e equipamentos ou instrumentos e finalmente, a 
continuidade do modelo assistencial baseado em programas de saúde (tipo UBS), que cobre 
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grande extensão territorial, inviabilizando a aproximação dos profissionais às famílias e ao 
cuidado, perdendo o enfoque nas necessidades de saúde. 

Verificamos também que o SAD, neste município, funciona com déficit de recursos 
humanos, influenciando diretamente na integralidade do cuidado. Não obstante isso, 
ressaltamos a vontade que alguns profissionais de saúde têm em transformar a realidade e 
“fazer acontecer” que, para além da inadequação, buscam construir pontes, dar respostas e 
principalmente acolher as pessoas que buscam o serviço, mesmo não estando, muitas vezes, 
dentro do “perfil” de usuário estabelecido pelo programa formal. 

Existe grande diferença daquilo que se idealiza e se propõe nas políticas públicas em 
nível federal e aquilo que efetivamente o município efetua. A rede de atenção à saúde tem 
sido construída mais por inter-relações pessoais, isto é, pela ação da micropolítica. 
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RESUMO: A proposta do trabalho surgiu a partir do interesse de se desenvolver projetos que 
visem a construir espaços relacionais intergeracionais, com vistas a refletir a identidade da 
cidade, o resgate das histórias e questões de enraizamento. Objetivo: construção de um espaço 
relacional entre crianças e idosos em que ambos possam ressignifcar a cidade onde moram, 
por meio das histórias contadas pelos idosos, enriquecendo as experiências infantis de 
reconhecimento de espaços da cidade e transformando a mesma num espaço de história, 
memória e de identidade e, consequentemente, e despertar nas futuras gerações uma cultura 
de cuidado e preservação da memória imaterial e patrimonial da cidade. Método: Trata-se de 
um trabalho que é desenvolvido, numa cidade localizada no sul de Minas Gerais, pelos alunos 
dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e da Psicologia, crianças de diferentes classes sociais, 
e idosos. Para o desenvolvimento da proposta as atividades ocorriam semanalmente em locais 
da cidade que, de alguma maneira, possuem importância histórica, cultural ou sentimental 
para os envolvidos. Desse modo, os idosos contam para as crianças suas histórias, suas 
lembranças sobre a cidade e sobre acontecimentos passados e, a partir desse conjunto de 
histórias orais, as crianças elaboram desenhos e depois suas pinturas com as tintas à base de 
terra. Em seguida, reescrevem, sob sua ótica, as histórias ouvidas, conjunto que subsidiará a 
produção de um livro. Resultados: No presente momento estamos reunindo e organizando o 
material obtido, ou seja, um conjunto de desenhos e as “histórias” e poemas recontados pelas 
crianças e este material será utilizado para a produção de um livro a ser lançado no final do 
ano ou no início do próximo ano. Para a divulgação do livro, pretende-se realizar uma oficina 
de pintura em um muro da cidade com a participação das famílias das crianças envolvidas, 
com os idosos que contaram as histórias e alunos envolvidos no projeto. Conclusão: Percebe-
se que, através de projetos intergeracionais dessa natureza, crianças, jovens e idosos são 
convidados a construírem juntos o espaço da cidade.  Além disso, a criança pode perceber o 
valor do idoso na sociedade e na cidade, bem como os idosos resgatam, através de suas 
”histórias-testemunhos”, o seu valor e sua função patrimônio imaterial  da mesma.  
Palavras-chave: Crianças; Idosos; Memórias; Intergeracionalidade; Cidade. 

Introdução 
A globalização vem provocando mudanças profundas nos parâmetros da condição 

humana. Segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman (1999) vivemos em uma época de 
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liquidez, de fragilidade dos vínculos afetivos em consequência do aumento do individualismo 
e do enfraquecimento de atitudes solidárias. 

 Segundo Rabinovich (2004), a constituição do ser como sujeito passa necessariamente 
pela vivência do espaço público da cidade como experiência de constituição da sua própria 
subjetividade em que o outro tem participação efetiva nas trocas vivenciais e constituição da 
identidade. Desse modo, o estabelecimento da identidade humana é um processo cultural e 
simbólico realizado a partir de diversos enraizamentos.  

A partir do exposto, podemos dizer que a convivência humana na sociedade atual nos 
propõe constantes desafios, que nos convocam a inventar ou reinventar convívios. O nosso 
primeiro grande desafio é o de voltarmos o olhar não só para nossa própria identidade, mas 
principalmente para construção das identidades das outras pessoas ou grupos com os quais 
estabelecemos relações. Além disso, com o crescimento da expectativa de vida na população 
brasileira, várias mudanças  vêm ocorrendo no que se refere ao convívio entre gerações. No 
ambiente familiar, por exemplo, em revisão de literatura elaborada por Dias e Silva (2003), 
houve a constatação de que há na atualidade um aumento na frequência de relação entre 
distintas gerações dentro da família, ou seja, pela primeira vez na história da humanidade 
temos observado de uma só vez cinco gerações convivendo entre si.  

Portanto, com o aumento da expectativa de vida, com a crescente inserção social da 
população idosa, apoiada na construção de um novo papel do velho em distintos âmbitos 
sociais, tais como no lazer, no trabalho, na educação e na cidade, constata-se cada dia mais a 
necessidade de pensarmos nas relações intergeracionais, que ocorrem fora do âmbito familiar.   

A proposta do presente artigo é de apresentar um trabalho de reeducação social para 
uma saudável convivência com a velhice. O Projeto “Contos, encontros e encantos: 
ressignificando a cidade como um espaço relacional” propõe a recuperação da trajetória 
pessoal de idosos da cidade de Poços de Caldas (MG) e acabou se transformando em uma 
ação de educação patrimonial, cultural e de coeducação entre gerações.  Do ponto de vista 
social, esse trabalho é importante porque enfatiza a participação do idoso e da criança na vida 
comunitária. Desse modo, cabe ressaltar que os trabalhos ligados à memória contribuem para 
a reconstrução histórica da cidade, se articulados com a comunidade.  

Sabe-se que a  educação e a psicologia raramente confrontam a velhice com a infância, 
em busca de similaridades e diferenças, justamente porque a corrente dominante de 
pensamento preconiza que as trajetórias do desenvolvimento e do envelhecimento são 
irreconciliáveis. Outro motivo pelo qual esse tipo de relação entre velhice e infância é 
incomum é porque as crenças sociais sobre as relações entre as novas gerações e os idosos 
ficaram marcadas em velhos estereótipos, dos contos infantis, em que o velho é o depositário 
da experiência do grupo, mas no fundo nada têm a dizer por que seus conhecimentos são ditos 
ultrapassados.  

A partir do exposto, a proposta do presente trabalho é relatar uma experiência de um 
projeto extensionista, que buscou promover encontros intergeracionais, que funcionassem 
como estratégia para que uma aproximação entre crianças e idosos fosse provocada, 
observada, experimentada e avaliada, e que vem sendo realizado há três anos. Ao 
compartilhar esta experiência, pensamos que seja uma maneira de poder contribuir com a 
produção acadêmica nacional no que se refere a experiências intergeracionais em ambientes 
sociais diferentes do ambiente familiar.  

Do Projeto: Contos, encontros e encantos: ressignificando a cidade como um espaço 
relacional 

Trata-se de um projeto que acontece há três anos em Poços de Caldas (MG), 
envolvendo professores e alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo e da Psicologia da 
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PUC-Minas, campus Poços de Caldas, e procura estabelecer reflexões relacionadas ao meio 
ambiente, à sustentabilidade, a preservação do patrimônio edificado e principalmente 
proporcionar um espaço de construção relacional intergeracional. Conta com a parceria de 
uma escola particular e uma instituição que atende crianças em vulnerabilidade social. Em 
ambas as instituições, foram realizadas, semanalmente, oficinas com a produção ou emprego 
de tintas à base de terra, visando à integração entre as instituições envolvidas e a aproximação 
de crianças pertencentes a realidades socioculturais diversas. 

O objetivo da proposta foi conscientizar a comunidade através de pinturas produzidas 
que valorizam aspectos da história local e oral, por vezes perdidos, relatados por idosos, que 
articulam palavras para expressar lembranças, costumes e modos de viver. Esta proposta foi 
idealizada para que, através de seu desenvolvimento, fosse possível a sensibilização, a 
valorização, o resgate do patrimônio imaterial poços-caldense e promover o encontro entre 
gerações. 

Como resultado final, que está em andamento, pretende-se registrar , através da 
produção de um livro de histórias e memórias locais, relatos do ponto de vista desses 
pequenos cidadãos sobre os testemunhos ouvidos, estimulando a percepção para a função 
social do idoso enquanto guardião de histórias e memórias, aproximação entre as gerações, 
bem como incentivar a educação ambiental, patrimonial e o convívio respeitoso entre crianças 
e idosos de diferentes classes sociais.  

O Processo   
Inicialmente foram convidados moradores antigos do centro de Poços de Caldas e do 

bairro São José, locais onde estão instaladas as duas instituições de ensino adeptos ao 
compartilhamento de suas experiências. Essas atividades foram organizadas em oficinas que 
se desenvolveram a partir da seguinte metodologia: moradores do centro da cidade e do bairro 
São José estiveram presentes, sempre um em cada oficina. Houve a apresentação dos mesmos 
e, em seguida, as crianças formularam perguntas acerca de aspectos da cidade, de espaços 
urbanos centrais, ou da ocupação do bairro, que sempre foram respondidas pelos convidados 
em forma de histórias. Tais momentos foram denominados como da “contação de histórias e 
memórias”. Após essa atividade, os envolvidos passaram a desenhar os fatos ou momentos 
que mais chamaram a atenção durante o período da contação de histórias. Na oficina seguinte, 
as crianças passaram a finalizar seus desenhos com o emprego das tintas de terra pelas 
mesmas preparadas. Por último, em outra oficina, esses envolvidos, já de posse de seus 
desenhos e rememorando os acontecimentos das oficinas anteriores, foram instigados a 
escrever, em forma de relatos, de histórias ficcionais ou poesias sobre todo o processo. A 
partir do conjunto de desenhos obtido e das “histórias” e poemas recontados pelas crianças, as 
duas entidades envolvidas passaram a organizar o material que será utilizado para a produção 
de um livro a ser lançado no final deste ano de 2015. A diagramação, composição e criação do 
exemplar é uma atividade em processo de realização pelos acadêmicos envolvidos e alguns 
voluntários do Curso de Arquitetura e Urbanismo. 

O projeto privilegiou, portanto, o contar histórias, o envolvimento dos alunos de 
ambas as instituições de ensino com pessoas ligadas de alguma maneira, às suas atividades 
diárias, sejam parentes, sejam moradores de seu bairro ou da comunidade que de alguma 
maneira podem contar e reconduzir os envolvidos a períodos por vezes distantes, mas que 
relatam as transformações que os locais onde vivem sofreram até os dias atuais. Delinearam-
se assim, um foco, o reforço ou a redescoberta de uma memória afetiva nas crianças. Estas 
mostraram-se interessadas, discutindo e questionando como era a cidade, surpreendidas ao 
perceberem a evolução de sua cidade Poços de Caldas e a transformação de sua paisagem.  
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Percebeu-se, com esse Projeto, que as histórias compartilhadas influenciaram o senso 
criativo das crianças. A partir delas, surgiu a proposta a criação de desenhos e textos, 
retratando espaços marcantes e significativos em seu cotidiano.  

Portanto, o presente artigo diz respeito à terceira etapa do projeto de extensão. Durante 
a primeira fase de seu desenvolvimento, o projeto procurou sensibilizar professores e alunos 
sobre o uso da terra como material de construção, demonstrando-lhes como podem ser 
empregadas as tintas à base de terra, tanto em papéis quanto em paredes, despertando nos 
alunos uma reflexão sobre o resgate e a preservação do patrimônio cultural, reconstituído 
através de atividades lúdicas. Como forma de avaliação das oficinas, sempre ao final de cada 
oficina, as crianças recebiam um “carômetro” que completavam e externalizavam sua 
satisfação - ou não- pela atividade proposta. O número de retornos positivos foi sendo 
consideravelmente maior que os negativos. Ao mesmo tempo, a quantidade de informações 
obtidas através das contações de história, tanto pelas crianças quanto pelos alunos 
extensionistas e professores envolvidos, foi muito significativa. 

Como produto final deste projeto está sendo produzido,  até a presente data,  um livro 
a ser lançado no final deste ano de 2015. A diagramação, composição e criação do exemplar é 
uma atividade em processo de realização pelos acadêmicos envolvidos e alguns voluntários 
do Curso de Arquitetura e Urbanismo. 

Para a divulgação do livro, pretende-se realizar uma oficina de pintura em um muro da 
cidade, com a participação das famílias das duas escolas envolvidas, uma vez que a 
divulgação da produção desses materiais, além de valorizar a participação das crianças e de 
seus familiares, poderá estimular a curiosidade dos transeuntes sobre o projeto e a atividade 
em curso. Além disso, servirão de grande estímulo para os envolvidos, ao mesmo tempo que 
produzirão curiosidade entre turistas e moradores da cidade que transitam pelo local.  

 Portanto, o trabalho realizado de pintura no muro é até hoje local de encantamento, de 
contemplação para os transeuntes e visitantes que por ali circulam diariamente. Por isso 
mesmo, entende-se que envolver a família, os idosos contadores de histórias, e as crianças, em 
uma atividade coletiva, pode tornar ainda mais gratificante o trabalho em curso. 

Além disso, desejando mobilizar a sociedade e produzir a divulgação e o  
enriquecimento do projeto, pretende-se, futuramente, expor totens que recontem segmentos 
das histórias contadas, também confeccionados a partir das tintas de terra, em pontos 
estratégicos da cidade.  A ideia dessa estratégia é que, reconhecendo fragmentos da história da 
cidade, os cidadãos possam incrementar suas próprias vivências, transformando efetivamente 
essa proposta como resultado de uma construção coletiva da comunidade. 

Considerações Finais 
O objetivo desse artigo foi de apresentar um trabalho em que há o envolvimento de 

crianças e idosos, por meio de uma metodologia que resgata o conhecimento de fragmentos da 
história de Poços de Caldas por meio da “contação de histórias”, produção de desenhos, 
confecção de tintas e a elaboração de um livro de história. Percebe-se que, pela via de projetos 
dessa natureza, crianças, adolescentes e idosos podem ser conscientizadas para ver, como 
também de maneira simbólica, para perceber a cidade. Esta é uma capacidade cada vez mais 
necessária à vida cultural do mundo contemporâneo.  

Ferrigno (2009) destaca que as atividades de lazer expressas nas mais variadas formas 
culturais (música, teatro, literatura, cinema, atividades físicas, cultura popular, meio 
ambiente), entre outras, guardam considerável potencial para aproximar as diversas gerações, 
como crianças, adolescentes, jovens adultos, pessoas de meia-idade e idosos, ressaltando que 
atividades de lazer podem se constituir efetivamente como uma estratégia de aproximação 
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essas atividades constituem um importante fator de humanização da cidade, do trabalho e das 
relações sociais em geral. 

Argumentando em relação a essa questão, Siqueira (2006) coloca a importância do 
convívio e das trocas intergeracionais, porqu, segundo a autora, a teoria e a prática da 
diversidade mostram que a aproximação, a convivência e a informação sobre o que é diferente 
ou desconhecido para cada pessoa ou grupo são instrumentos poderosos para ultrapassar 
barreiras e permitir um rico compartilhamento. No caso da velhice, a troca de experiências, 
expectativas e saberes entre gerações são fatores decisivos na superação de preconceitos e 
estereótipos. 

Dessa forma, acredita-se que, ao estimular as crianças e adolescentes, seja possível 
fazer com que, paulatinamente, observem, sintam e vivenciem a cidade de uma maneira 
diferente, mais comprometida e quem sabe, mais apaixonada. Capra (2007) afirma que 
“dificilmente existe algo mais eficaz do que a arte para desenvolver e aperfeiçoar a 
capacidade natural da criança de reconhecer e expressar padrões”. Sendo assim, ao reconhecer 
nas histórias ouvidas os fragmentos da cidade, recontextualizando-os ou retirando-lhes as 
“marcas e disfarces” impregnados ao longo do tempo, a criança revaloriza e resgata nos 
testemunhos ouvidos o verdadeiro significado da memória da cidade. E ainda, ao desenhar e 
pintar com a tinta de terra locais da cidade esquecidos pelo tempo, os cantos e recantos da 
paisagem urbana ganham vida tornando-se mágicos, sedutores e muito mais presentes.  
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RESUMO: Por meio de pesquisa empírica, procurou-se apontar alternativas eficazes de 
enfrentamento ao estado de inércia a que o indivíduo é submetido durante o processo de 
envelhecimento. Como alternativas e meios paliativos, enquanto modalidade física, a capoeira 
e o karatê, ancorados  no método de ginástica multifuncional, do SESCSP, podem ser 
excelentes ferramentas neste processo. Isto se justifica, perante a real possibilidade de queda 
que o idoso pode sofrer com a perda da força de toda a sua estrutura física. Além disso, ele se 
vê à frente de um contexto de enorme pressão social, meio ambiente desorganizado e 
exclusão. Neste sentido, oito alunos, seis mulheres e dois homens, inseridos no programa 
SESC de Esportes, durante trinta mesesforam submetidos a treinos variados, em que deveriam 
responder, por meio de  um questionário preparado especificamente para este estudo, como se 
sentiam. E por meio de entrevista em vídeo, fizeram uma correlação do grau de satisfação 
sentida durante a permanência com o grupo, e se houve algum fator físico e/ou emocional 
positivo neste período. Outra questão que merece destaque foi sinalizar e fortalecer no idoso o 
sentido do “resgate” e manutenção da identidade social/cultural e do direito de escolha frente 
ao que a sociedade lhe oferece.  
Palavras-chave: Corpo; Cultura; Capoeira; Karatê; Multifuncional. 

Introdução  
Embora meu corpo pense ser livre, minha mente permanece escravizada pelas marcas 

e amarras que o tempo deixou na minha pele, por estigmas impostos por um sistema de ritos, 
num mundo não tão laico como se diz ser; e me faz refletir sobre que corpo é esse e o qual 
serve ao outro, mais do que a mim.  

Ao me preocupar mais com o que pensam a meu respeito do que com minhas ações, 
isso me tolhe, guardando na minha mente as rusgas de padrões estéticos que fogem daquilo 
considerado belo. Onde preciso marcar um território já demarcado por outras pessoas, mas 
com padrões de comportamentos e gostos diferentes aos meus. Esteticamente, os magros 
querem ser ainda mais esqueléticos, olham para fora, e pouco sabem do que se passa por suas 
vísceras. Assim, cada indivíduo permanece escravo de si e, ao mesmo tempo, se contradiz  
nestes falsos padrões. Nativos de um pensar cultural tornam-se reféns de modelos já 
estruturados. Consumindo determinada  forma de cultura que não escolheu, distancia-se do 
prazer de certas manifestações sociais, como o brincar. Quando não gozam a vida na sua 
plenitude, tendem a se frustrar. Outros, por sua vez, realizam-se na velhice, no que gostariam 
de ter vivido na infância: “Quando estou numa roda de capoeira é como se voltasse a ser 
criança”, diz Mauro, velho jogador de capoeira. 

 Por vezes, a autoimagem e a necessidade de se locomover, mostram-lhe agora ser um 
desconhecido, pois a força física já não é mais sua aliada. Para alguns, o status adquirido é o 
seu capital simbólico, isso quando o meio não o exclui.  Pois se as alianças feitas na juventude 
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foram verdadeiras, embora o corpo sinta os reflexos, a velhice tende ser menos nociva para a 
mente. Sobre este conceito, Diego Miguel descreve que: 

A relação humana está baseada em significações que surgem  a partir de sua 
experiência pessoal com o outro, e é no espaço da convivência que se constitui o 
modo de ser de cada um, acreditando então que não existimos e sim co-existimos, 
não vivemos mas con-vivemos (Miguel, 2012, p.11)  

  Esta forma de pensar evidencia a importância de cada indivíduo ser proativo na busca 
de uma velhice saudável. Favorecer essa possibilidade é um caminho sensato. Tais relações 
podem ser o start que mudará a nova forma de um aprender permanente. Nesse caso, as 
relações intergeracionais favorecem isso, principalmente quando citamos Lev Vygotsky, ao 
lembrarmo-nos do processo de aprendizado da criança pela teoria do desenvolvimento 
proximal e, que pode favorecer o reeducar do idoso inserido ao esporte.  

Nesta percepção, entendemos que isso passa pelas opções de escolha esportiva, de 
lazer e de se correlacionar com o meio, cabendo ao próprio interessado optar por uma ou outra 
atividade. Ao meio,  cabe  oferecer este vasto leque de possibilidades e orientá-los com 
sabedoria. Pois sonhos não dependem da idade, mas sim de se sentir vivo. E a procura pelo 
ser feliz intrapessoal, parece uma estrada interminável. 

 Homem, o desconhecido e o tempo 
Considerado como um dos mais impressionantes mistérios já contados na existência 

da humanidade, a caixa de pandora, hipoteticamente nutre sonhos e desejos, quando muitos 
arqueólogos passam pela vida à procura de tão enigmático artefato. Para estes aficionados 
profissionais, mesmo que tardiamente, se encontrar o referido objeto, todo esforço valerá o 
tempo despendido, mesmo que este tempo se iguale à própria existência.  

Como eternos caçadores da arca perdida, cada ser, de uma forma explicita ou não, 
emprega parte do tempo ou toda sua vida numa  tentativa desesperada para encontrar formas e 
formulas de retardar os efeitos que o tempo exerce sobre sua caixa mágica, seu corpo. 

Como justificativas muitos se apegam as atribulações da dita vida moderna, em que a 
pressão que cada indivíduo absorve nas distintas tarefas, pode ser maior  que o prêmio 
sonhado. Assim, muitas destas obrigações vão além do conhecimento dos que deveriam zelar 
por elas e pelos outros, seus subordinados ou subordinadores. Ao se sentir a margem da meta 
a ser atingida, a frustração intrapessoal se faz presente, como consequência o estresse é 
potencializado, interferindo diretamente na referida qualidade de vida, que passa a ser outra 
utopia do cidadão globalizado.   

E por que a busca pela qualidade de vida seria uma utopia?  
Sobre esse assunto, penso que, para cada caso, faz-se necessário uma análise 

individualizada, pois qualidade de vida também pode estar relacionada ao gosto pela vida e a 
maneira que se pretende usufruir de cada momento vivido; individualmente ou na correlação 
com o grupo a que se pertence e onde se fortalece o sentido de identidade. Neste sentido 
podemos usar o pensamento de  Ferrigno (2006), quando fala das inúmeras possibilidades de 
escolhas, definido assim por ele para abordar o conceito sobre identidade, na procura dela ou 
em inserção aos novos grupos:  

(...) grande responsabilidade recai sobre o indivíduo, que é quem deve escolher uma 
identidade. Ele é solicitado para isso, ou melhor, é forçado a definir quem é, 
processo, muitas vezes gerador de ansiedade (FERRIGNO, 2006, p. 13). 

Ferrigno (2006) ainda reforça as mudanças ocorridas ao longo da história de vida, 
destacando a possibilidade de uma metamorfose pessoal rumo ao desenvolvimento de uma 
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consciência crítica mais ampla, que liberte o indivíduo do jugo da alienação produzida pelo 
sistema capitalista e que são fruto das próprias decisões. 

Sendo assim, são inúmeras as questões que podem interferir diretamente na qualidade 
de vida. Entretanto, para nos aprofundarmos neste assunto, passamos a ver o individuo pelo 
viés do senso comum, considerando as particularidades de cada ser, com sonhos e desejos de 
conquista distintos. Nesta perspectiva fica impossível determinar um único vetor como ideal 
para se chegar a uma boa qualidade de vida.  

E isso, porque, o emprego do termo qualidade de vida pode estar diretamente ligado 
aos sonhos de cada ser, onde, quanto maior o sonho, menor a qualidade de vida, já que para se 
atingir grandes metas precisam-se grandes esforços. E muito esforço, demanda gasto 
energético, com excesso de gasto de energia as lesões (físicas ou psicológicas) tornam-se 
eminentes, podendo se precipitar a qualquer momento no sistema musculo articular ou 
nalgum dos milhões de neurônios.  

Com isso, cada sonho passa por ajustes, e, segundo Minayo (2006:49), cada etapa está 
ligada as “condições socioeconômicas, culturais e ambientais, as redes sociais e comunitárias 
sejam determinantes dos modos de envelhecimento”; onde cada indivíduo opta por uma ou 
mais forma de viver, em como viver e com quem viver. A não ser que tal escolha não esteja 
correlacionada com a independência econômica ou física.  

Minayo (2006) acrescenta ainda que, mesmo considerando tais fatores como 
relevantes ao modo de envelhecer, cada pessoa retoma, permanentemente, os dados de sua 
história e os reconstrói com os fios do presente. É a crença na historicidade, apesar de “tudo e 
de todos”, que nos faz colocar a co-responsabilidade do idoso pela qualidade do seu 
envelhecimento no foco do processo. Tal etapa, para Minayo (2006), pode ser considerada 
como  experiência pessoal, “o tempo da decadência,  o tempo do isolamento, o tempo do 
protagonismo ou o tempo  de amadurecimento”. Ela acrescenta ainda, que inúmeros fatores 
externos têm influência no processo de envelhecimento, 

 (...) incidindo sobre as experiências individuais, mas nada substitui o envolvimento 
do sujeito, pois uma coisa é a preservação da saúde e da independência física, outra 
é a manutenção da autonomia moral que está na raiz de expectativa de ter uma vida 
feliz realizada (MINAYO, 2006, p. 49). 

Neste sentido, não é difícil encontrar pessoas que se orgulham em dizer, “o importante 
é viver o momento”; assim, seguem a risca tal pensar. Embora não saiba o quanto viverá, por 
vezes, passam grande parte da vida em estado de ócio físico e até mental, que possivelmente, 
o fator da inércia motora no processo de envelhecimento implicará numa dependência ao 
longo da velhice. Mas tudo é uma questão de escolha. 

Neste sentido, se constata com frequência a inserção do idoso no programa físico 
esportivo do SESC/SP como “abrigo” sociocultural. Ou então, também pode ser que estes 
idosos só estejam reafirmando seu lugar na sociedade e a manutenção da sua independência 
moral. 

Certa vez pude ouvi de uma senhora já inserida no programa de esportes, na 
modalidade da capoeira, o seguinte:  “Quero praticar a capoeira porque é coisa de jovem!” - 
deixando claro naquele momento o motivo da sua escolha. E que bom que ela teve a 
oportunidade! Pois, entre tantas modalidades, a capoeira era seu sonho de infância e só 
realizado na velhice. Sendo assim, ela se sentia pertencente à cultura brasileira, algo sempre 
presente em sua própria existência. Restava, assim, ao professor/mestre, tornar sua estada nas 
dependências da unidade, um momento ímpar para suas realizações, ampliando suas 
expectativas de qualidade de vida, pelo prazer de se relacionar com os demais alunos. 
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Na perspectiva das atividades esportivas, o meio é como caleidoscópio, a cada dia 
aparece uma nova fórmula bem-avalizada pela ciência qualificada no mérito. Por vezes, 
opondo-se ao potencial protagonista, que tende a optar por uma ou outra modalidade. Em 
determinados casos, tal fato se dá pela intuição ou afinidade por parte de quem está indicando, 
desprezando-se, portanto, fatores culturais e critérios científicos, apostando todas as fichas no 
feeling pessoal. Às vezes, ao aceitar algumas dessas sugestões, o aluno obtém ganhos 
medíocres, quando comparados com a ansiedade de atingir determinado pico, frustrando, 
assim, as expectativas e sonhos deste aluno.  Por outro lado, não podemos deixar de lado a 
decisão de não tomar decisão, dos educadores que usam do livre arbítrio esportivo para 
auxiliar seus educandos em tal procura. Neste sentido, estes professores optam em instruir 
pela afinidade do potencial aluno com o meio; entendendo que sugerir é saudável, e 
determinar, pode ser nocivo.  

Mesmo assim, muitas vezes os profissionais da saúde física são estimulados pelos 
potenciais alunos a certas tomadas de decisão, frente à tamanha insegurança ou 
desconhecimento dos benefícios do esporte, que chegam a depositar sua “vida” nas mãos 
destes profissionais, para que decidam qual a atividade que lhes trará melhor benefício.  

Obviamente que estamos falando de pessoas comuns, não atletas, e que primam por 
melhorar a saúde, como por exemplo, reduzir a taxa de colesterol, perda de peso, baixar o 
nível de estresse, convergindo para melhor aceitação da imagem corporal o que pode ser 
obtido pelo aumento da massa magra. E, ou,  alguma prática corretiva que lhes livre de dores 
crônicas acometidas por desvios posturais. Ou ainda, preparar tanto corpo como mente para o 
“inevitável” processo de envelhecimento físico e social. Neste sentido, o tratamento paliativo 
por meio das praticas corporais, dá-se de muitas maneiras, sendo neste caso, a capoeira/ 
karatê, integrantes do esporte, boas possibilidades. 

A busca por resultados nos diversos métodos de treinamento de força para atletas 
corredoras(es) de diferentes faixas etárias, já se encontra num estágio bem-avançado. Nesse 
sentido, algumas pesquisas sinalizam para os avanços dos benefícios de tais métodos e 
programas. No entanto, pesquisas que apontem os resultados de treinos com exercícios 
multifuncionais, capoeira e envelhecimento, ainda se encontram em estágio embrionário. 

A capoeira/karatê e a ginástica multifuncional, por sua diversidade de gestos e 
possibilidades, durante suas práticas, também são contempladas com o advento do correr. 
Sendo assim, nos apoiamos em textos que exaustivamente abordam esta modalidade física, no 
intuito de apontarmos diretrizes e semelhanças encontradas noutras práticas aeróbias 
similares. 

Tão polêmico quanto esse tema, as pesquisas nesse sentido, ainda carecem de um 
protocolo específico. Isso para se determinar com precisão as reais condições das várias 
possibilidades de incremento de um treinamento híbrido na acepção da palavra. Nesse 
sentido, verificaram-se no decorrer dos últimos três anos, a influência deste tipo de 
treinamento em dez praticantes de capoeira e karatê. Como elemento e ponto principal para 
nossas observações, procuramos analisar os resultados a partir de uma ruptura com o método 
de musculação convencional, e estático, em que o praticante é isolado numa máquina. 

Isso em oposição às afirmações de Moreira (1984), quando ele fala da alienação 
humana frente às modernidades de um mundo globalizado, em que os mecanismos de 
usurpação da expressão conduzem cada ser para a total passividade e inércia eminente do 
senso crítico. Por outro lado, a prática física, quando digerida por cada organismo, em que o 
condicionamento físico balanceia-se no psicológico, pode levar o praticante ao 
desenvolvimento psicossomático (holístico). Sendo assim, a alma seria beneficiada pelas 
ações corpóreas. 



89 
Semana de Gerontologia/Simpósio Internacional de Gerontologia Social 

 
ANAIS – XV Semana de Gerontologia e Simpósio Internacional de Gerontologia Social: Longevidade como Oportunidade: práxis contemporâneas 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia da PUC-SP e SESC – São Paulo, de 30/09 a 02/10 de 2015 – Local: PUC-Marquês de Paranaguá 
 

Objetivos 
Como meta, procuramos averiguar a autopercepção do idoso diante do meio em que 

vive, relativa ao estado de motivação, atenção, mobilidade ao se mover, as limitações ao 
sentar e levantar do chão e a retenção das informações. Bem como após certo período de 
treinamento, ocorrendo ganho destas capacidades que sugiram uma  melhora na sua qualidade 
de vida no sentido de evitar ou proteger de quedas. 

Com isso, mensurar a capacidade de escolhas pela prática preferida e possíveis 
mudanças na estrutura física (postura e gestual de locomoção) e percepção de bem-estar do 
praticante idoso de capoeira/karatê, quando submetido a um programa de treinamento de 
ginástica multifuncional desenvolvido no SESC São Caetano. Tendo como parâmetro a 
relevância de dados comparativos, a própria percepção que o indivíduo tem de si em relação a sua 
autoimagem corporal, sua relação com o outro e com o mundo.  Bem com sua melhora 
cardiopulmonar por meio de esforço vigoroso para alguém num processo de envelhecimento, 
analisando os resultados mensurados pelo tempo em deslocamento (andar) entre bases (A e B).  

Trajetória metodológica 
Posto em prática o programa, procurou-se seguir as características do programa de 

ginástica multifuncional desenvolvido na unidade do SESC São Caetano. Nele se priorizam as 
qualidades físicas básicas, com ênfase, nas habilidades complexas, na agilidade, na 
coordenação motora ampla, na velocidade,  na força, e ao equilíbrio do corpo, numa 
perspectiva mais global. Aliados também aos planos baixo, médio e alto numa junção com os 
fundamentos básicos do cotidiano como: puxar, empurrar, saltar e arremessar, elementos que 
priorizam o lúdico no movimento corporal e suas múltiplas funções. E, também, na 
movimentação básica da capoeira: como a ginga, a percepção de ação e reação, bem como a 
memorização foi posta a prova pela expressão e compreensão do kata (movimento 
coreografado pertencente ao karatê). 

Condicionamento Multifuncional e o corpo na cultura 
A busca incessante pela ótima qualidade de vida, atrelada ao atual conceito de 

desempenho, está intrinsecamente ligada aos trabalhos de potencia e força. Muitas vezes é 
negado ao potencial aluno o direito de escolha esportiva. 

Neste contexto, os treinamentos convencionais de musculação e hidroginástica são 
extremamente sugeridos por terceiros (médicos), aos frequentadores desta unidade, que 
procuram ou são induzidos, para que melhorem sua qualidade de vida. Assim, deixando de 
cair quando tropeçam ou melhorando a sua autoestima. E os bons resultados, quando obtidos, 
justificam os esforços empregados na prática esportiva diária. Para tanto, aventuram-se em 
diversos tipos de esportes radicais ou conservadores, como se cada praticante tentasse 
encontrar algum prazer que fora perdido ao longo do tempo.  

Conhecendo alguns resultados, e na tentativa de ampliar as possibilidades de escolha, 
para este estudo, sugerimos a capoeira e o karatê aliados ao programa de ginástica 
multifuncional.  

 Priorizamos, portanto, algumas de suas vertentes, como o gestual motor. Inserção e 
consumo dos elementos culturais das tradições brasileiras, como a exemplo: o Maculelê e o 
Samba de Roda, a percussão e os cânticos. Assim como o karatê com suas técnicas de 
respiração, a força e as  tradições. 

Para o aluno, este algo mais pode ser encontrado numa nova emoção, como a sensação 
sentida numa conquista intrapessoal. Para Sobotta (1997), quando se pratica uma determinada 
modalidade esportiva por certo período de tempo, nosso corpo sofre alterações que podem ser 
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explicadas pelo aumento de substâncias orgânicas como os hormônios que nos aliviam das 
dores, e isso se dá pela concentração de endorfina mediante um estresse psicofísico. Para a 
fisiologia, exercícios vigorosos e lúdicos e a corrida aparecem como uma das principais 
responsáveis na promoção da substância promotora de tal prazer.  

Em relação à capoeira e o karatê bem como os treinamentos aeróbios de ginástica 
multifuncional, os alunos foram categóricos, afirmando que sentiam sensação semelhante ao 
final de cada seção de treino. Alguns alunos, ao realizarem as tarefas com êxito, mostravam-
se eufóricos, agradecendo por cada segundo vivido com o grupo. 

Como base em seus depoimentos, podemos fazer, mesmo que empiricamente, tal 
relação entre os efeitos relatados na corrida com a sensação de prazer descrita pelos alunos de 
capoeira/karatê e de ginástica multifuncional mediante o treino intenso. Entendendo que o 
sentido de intenso aqui usado é aferido à própria percepção do idoso e sua inaptidão até se 
inserir no programa. 

Sobre a corrida, Paula (1997) ressalta que, como a capoeira e o karatê que são 
praticados mesmo numa breve leitura, num gesto de cordialidade e respeito, a corrida começa 
pela mente e não pela ação muscular, já que a contração muscular involuntária pouco pode 
fazer sem a determinação de uma mente “forte”. Pois, como todo o nosso organismo, nosso 
cérebro também precisa estar em harmonia para termos uma boa qualidade de vida. Logo, a 
corrida é uma das várias possibilidades de se manter o sistema nervoso central funcionando de 
forma harmoniosa. 

E isso tanto na prática da capoeira quanto noutras atividades aeróbias, se dá devido a 
uma maior irrigação sanguínea que ocorre devido à dilatação de vasos, veias e artérias que se 
propagam pelo sistema nervoso central. Com isso, os estímulos tornam-se mais frequentes e 
com velocidade acelerada, melhorando, portanto, o raciocínio, intensificando a liberação de 
endorfina pelo cérebro, substância essa que inibe a dor muscular, sendo  também responsável 
pelo estado de euforia que se sente mesmo após uma extenuante prova física. 

Cientes que somos, que nem todos os praticantes de determinada modalidade 
usufruem totalmente das sensações provocadas pela endorfina, é possível correlacionar este 
sentimento com os praticantes de capoeira de karatê e de ginástica Multifuncional. Mesmo 
não usufruindo das sensações provocadas pela endorfina em seus níveis mais elevados, ainda 
assim, é possível notar em cada praticante a fisionomia de prazer ao final de cada treino. 

Talvez, tal sensação ocorra por uma questão muito simples: a relação sociocultural, 
pertinentes às múltiplas inteligências destacadas por Gardner (1995) que, vista numa outra 
perspectiva, pode influenciar diretamente no processo de interação social do capoeirista velho. 
Que na busca do tempo “perdido” possa se concentrar ao extremo, numa tentativa de se 
igualar aos outros participantes, quando  inclusos numa turma “coeducativa de gerações” e 
serviria de Start para alavancar um processo “performático” na sua faixa etária.  

Isso explicaria o fato da autosuperação, pois, quando uns se realizam com troféus, 
outros encontram a realização em ultrapassar os limites pessoais. Mesmo que, para muitos 
seja muito pouco, para um idoso, subir um degrau sem tropeçar seria o mesmo que subir o 
Pico das Agulhas Negras para um ultramaratonista. Esse pode ser um fator muito significativo 
quando aliado à adaptação neural, estimulado tanto na Ginástica Multifuncional, quanto no 
lúdico pertinente à capoeiragem/karatê, o que, segundo Powers & Holey (2000), parte do 
ganho de força que ocorre com o treinamento, especialmente no início de um programa, se 
deve às adaptações neurais. 

Favorece, assim, sua autoestima, e isso justifica o suor derramado na prática física no 
acùmulo do tempo ao longo do ano. Nesse sentido, seu maior tributo será a resposta quando 
esta ou este praticante ouve do seu médico que sua saúde anda às mil maravilhas.  
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É neste esteio que nos respaldamos para esta pesquisa. Quando deixamos de lado os 
resultados atribuídos aos atletas de alto rendimento e nos empenhamos em analisar dados 
deste nicho de pseudoatletas, tão dedicados e vorazes em ultrapassarem cada obstáculo 
pessoal, numa tentativa de se igualarem aos grandes heróis dos esportes. 

Para tanto, destacamos duas relevantes questões que permeiam e dão sentido a este 
estudo empírico. São elas: em primeiro lugar, o sentido que cada praticante dá ao desempenho 
próprio, apontando quão suave ou rústico encontra-se o treinamento de cada etapa. Em 
segundo plano, nos respaldamos nos dados apontados pelo próprio praticante, como: sensação 
de bem-estar, suposto aumento de força, e as reais condições e bom desempenho ao realizar 
cada tarefa sugerida. 

Com base nas qualidades psicofísicas de cada avaliada(o), montaram-se sessões de 
treinos de força de membros inferiores e superiores, para cada avaliado(a); ambos passaram 
pelo mesmo tipo de treinamento, com exercícios diversificados que priorizavam as 
capacidades físicas básicas, como sentar e levantar, capacidade de locomoção, reflexo de 
reação, sensação de fadiga o ausência de cansaço. Isso, salvo alguma impossibilidade ou falta 
de adaptação, quando motivada pela estrutura física de cada praticante. Foi utilizado como 
padrão para se montar cada treinamento, valores referenciais de carga entre 65% e 70% da 
carga máxima de cada praticante.  

O método ou forma de controle foi à percepção de esforço 
Para cada plano e eixo corporal, utilizaram-se materiais específicos, contemplando o 

objetivo de cada segmento corporal como: força, coordenação, equilíbrio, potência e 
agilidade. 

Noutro momento, montou-se uma sequência com materiais diversos para se provocar a 
adaptação neural. Quando cada etapa era cumprida com sucesso, estímulos mais complexos 
eram inseridos. 

Adaptação ao estimulo físico: capoeira/karatê e o corpo na cultura (Método) 
O treinamento de capoeira e de karatê foi desenvolvido juntamente com o treinamento 

resistido com exercícios multifuncionais, em que os alunos deveriam realizar tarefas 
individuais e em grupo, dois dias por semana.  

Para cada fase, de duas semanas o treinamento foi dividido em quatro etapas de 10 
minutos. Entre uma e outra etapa, foram inseridos exercícios de coordenação, força, 
equilíbrio, agilidade e potência que eram executados da forma mais prazerosa possível, com a 
segunda etapa sendo destinada para picos anaeróbios, por um tempo ou distancia pré-
determinada. Após cada tiro, (caminhar rapidamente), a desaceleração era mantida até o pleno 
restabelecimento da frequência cardíaca, e consequentemente, um novo estímulo era dado, até 
se chegar à fadiga. 

Após terminar a segunda parte (etapa) do treinamento de capoeira, a sessão era 
finalizada com nova sequência de exercícios multifuncionais nos planos e eixos, sequenciais 
que priorizavam o core - com objetivos específicos de melhorar o repertório motor do 
praticante.  

Nesse sentido, os estudos de Powres, & Holey (2000)  sobre treinamento de curta 
duração, que indicam que adaptações neurais relacionadas ao aprendizado, à coordenação e à 
capacidade de recrutamento das fibras (fatores neurais) têm um papel importante no ganho de 
força. Fatores estes que podemos perceber no depoimento de Arcídio, após iniciado no 
programa SESC de esportes capoeira/karatê e ginástica multifuncional: 

“(...) depois da inserção dos exercícios multifuncionais,  eu melhorei muito, sinto 
melhora na minha força e resistência cardiovascular (...) Eu acredito que foi a 
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mudança de exercícios (...) antes eu sentia muito cansaço na subida, hoje percebo 
que  ficou mais fácil.” (ARCÍDIO, 2015). 

Considerando a veracidade dos depoimentos dos avaliados, podemos afirmar que esta 
sensação de melhora fisiológica está intrinsecamente ligada ao processo de treinamento pelo 
qual passou cada participante, em que puderam experimentar inúmeras possibilidades de 
treino resistido, bem como toda a instabilidade característica da prática da capoeira e do 
karatê. E entendemos ser um método eficaz neste tipo de treinamento. Tais relatos ganham 
mais consistência, quando observamos os dados e parâmetros científicos já publicados por 
vários pesquisadores, quando Crawfor & Maron (1992), Efron (1989) e Fleck (1988), 
afirmam que o sistema cardiovascular rege as sobrecargas dos treinamentos impostas pelo 
exercício resistido de maneira fisiológica. Ou seja, o coração de pessoas treinadas com peso 
por muitos anos é absolutamente normal e saudável. Além disso, seu uso mostra-se eficiente 
para situações de esforços isométricos de alta intensidade, comparativamente com o coração 
de  pessoas treinadas apenas aerobiamente. 

Sobre adaptação e potência, Andrade, & Matsudo (2010) destacam que se pode supor 
que a potência muscular e a força explosiva produzidas em condição isoinercial seriam 
capazes de representar melhor as adaptações na capacidade funcional experimentadas com o 
envelhecimento, também classificadas como isoinercial por dependerem da movimentação da 
massa corporal. 

Nesse sentido, podemos pensar que este fator, segundo Andrade, & Matsudo (2010) 
pode favorecer a adaptação neural e é essencial para se potencializar os efeitos do treinamento 
esportivo com elementos de Ginástica Multifuncional e da capoeira/karatê. 

Portanto, consideramos que a capoeira aliada ao treinamento resistido e de 
instabilidade, juntamente com a ginástica multifuncional, torna-se referência neste processo.  
Nele, procuramos por meios de dados monitorados e estímulos constantes, ativar as reações e 
variáveis metabólicas processadas pelo organismo quando se é submetido ao estresse físico. 
Como a exemplo das reações e alterações químicas que ocorrem dentro do músculo para 
fornecer energia para a prática da capoeira, ou qualquer outra atividade desportiva. Para 
potencializar tais efeitos, utilizamos dados que sinalizam que o treino aeróbio de longa 
duração, é eficaz para adaptação do organismo, podendo melhorar a eficiência do mesmo. 

Por se tratar de um estudo de caso, em que trabalhos científicos são escassos, é 
possível observar em alunos de capoeira e Ginástica Multifuncional (jovens), os sinais e  
sensações de fadiga são semelhantes alunos de corrida. Sendo assim, podemos pensar que,  
por ambos trabalharem o  metabolismo aeróbio e utilizarem as pernas para se locomoverem, 
noutros momentos o corpo é integralmente inserido na modalidade. Outra questão 
importantíssima que nos respalda para usarmos esta referência é que a corrida é inerente, tanto 
à pratica da capoeira/karatê, quanto ao treinamento de agilidade e habilidades complexas, bem 
como todos os gestos esportivos inseridos ao método de Ginástica Multifuncional.  

Nesta perspectiva, os estudos de Foss e Keteyian (2000), quando se referem aos 
efeitos que o ato de correr provoca no organismo, apontam para um aumento nas alterações de 
mioglobina, que auxilia no movimento intracelular, fornecendo oxigênio da membrana celular 
para as mitocôndrias onde será consumida. O autor acrescenta ainda que tal aumento é 
específico, pois em corredores fundistas o conteúdo de mioglobina cresce nos músculos mais 
utilizados em corrida de longa duração como: panturrilhas, femoral e quadríceps. Este 
aumento pode chegar a 80%. 

Com base nas afirmações de Foss e Keteyian (2000), podemos considerar que por 
meio do treinamento regular, há uma indução na melhora da oxidação dos carboidratos que 
são utilizados pelo organismo em forma de glicogênio. 
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Esta adaptação no organismo é um dos vários aspectos que favorecem corredores e 
corredoras, em que o aumento de mitocôndrias. Dando, assim, ao músculo maior capacidade 
de oxidação de glicogênio, havendo também um aumento acentuado de quantidade no nível 
de glicogênio estocado nos músculos após cada treino. 

Para Fixx (1977), com o treinamento repetido, nosso organismo se modifica 
constantemente, ocorrendo uma mudança importante no sistema sanguíneo. Ele ressalta ainda, 
que juntamente com o aumento do volume sanguíneo, há um pequeno, mas significativo 
aumento na quantidade de hemoglobina, que é responsável pelo transporte do oxigênio no 
sangue, fazendo-o chegar aos capilares sanguíneos, onde são utilizados pelos músculos. 
Assim, o transporte de oxigênio torna-se mais eficiente, melhorando consideravelmente a 
capacidade física num todo. 

De acordo com Fixx (1977), também foi possível observar que, por meio do 
treinamento hibrido de corrida aplicado aos alunos do SESC São Caetano, a sensação de 
melhoria pôde ser mensurada empiricamente pelos avaliados, quando puderam se manifestar 
nas entrevistas: 

“Sinto que melhorei tanto muscularmente, como também melhorou minha 
capacidade cardiopulmonar.” (CAMPESE, 2015). 

“Percebo que aumentou minha força de membros inferiores e minha definição 
muscular também.” (ARCÍDIO, 2015). 

“(...) após iniciar com os exercícios de capoeira e karatê e ginástica multifuncional, 
melhorei em todos os aspectos, antes me sentia muito cansada, hoje corro com mais 
facilidade. Minha força de pernas melhorou.” (BUENO, 2015). 

“Sinto que aumentou minha força de braços, minhas pernas ficaram mais fortes, e 
não sinto dores nos ligamentos que eram muito fracos, e eu tinha dores com 
frequência.” (TATSUKO, 2015). 

Resultados e Análise  
Na questão ação e reação, a percepção, ou resposta auditiva, foi a que apresentou 

menor resultado, demorando até dois segundos para a resposta motora. 
Com base na ausência de tais protocolos, procuramos, então, investigar um pequeno 

grupo, totalizando oito pessoas que se submetessem aos procedimentos da pesquisa, como: 
assiduidade nos treinos e comprometimento com o programa de educação corporal, 
procurando responder a cada pergunta com a maior fidedignidade possível.  

“Antes do treinamento multifuncional e capoeira/karatê, eu sentia muitas dores (...) 
sempre tive os tendões muito sensíveis, agora não sinto mais dores musculares, nem 
nos tendões (...) meu dia é muito mais prazeroso. Devido às atividades estarem 
ligadas as práticas do cotidiano; sinto que minha recuperação é muito mais rápida 
e não me sinto cansada no trabalho.” (TATSUKO, 2015). 

Outro ponto fundamental neste trabalho foi dedicado ao programa de treino de cada 
avaliada(o), onde se procurou estabelecer uma linha metodológica do próprio programa de 
educação corporal da referida unidade, em que cada estágio do treinamento contemplasse as 
tarefas do cotidiano de cada “praticante idoso”. 

Os avaliados escolhidos treinavam entre 9h e 10h. Passando por um aquecimento 
inicial, a seguir iniciavam com exercícios multifuncionais a ginga e outros exercícios típicos 
da capoeira/karatê. O período deste programa estendeu-se de fevereiro a dezembro de cada 
ano, a partir de 2012. Ao longo do ano, todos os treinos foram prescritos, aplicados  e 
avaliados pelo mesmo professor.  

Como parâmetro para análise e “comparação” ao processo de avaliação, determinou-se 
que seriam utilizados exercícios de sentar e levantar, testes de equilíbrio e mobilidade 
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(deslocamentos) com e sem obstáculos, a partir da ruptura com o treinamento convencional de 
musculação. No final do processo, os novos exercícios seriam analisados e comparados com 
os resultados anteriores.  

Noutro momento, os avaliados passariam por um questionário, em que deveriam 
responder a perguntas relacionadas ao treino. Analisando sua percepção corporal e bem-estar, 
e se ocorreu ganhos ou perdas no rendimento individual. Segundo alguns relatos: 

Capoeira é mais que o corpo. É a alma. É esse abrir a mente para o aprendizado do 
novo, é esse redescobrimento do próprio corpo e do seu reposicionamento, que 
rejuvenescemos. Cada movimento na capoeira precisa de um ponto de equilíbrio muito 
pessoal. Quanto mais equilíbrio, um idoso encontra, mais firmes são seus passos em qualquer 
terreno, o que torna as quedas menos frequentes. Esse mesmo reconhecimento do corpo e do 
equilíbrio faz com que se as quedas ocorrerem, elas se tornem menos lesivas. (Gastaldo, 
2015). 

“Psicologicamente sinto-me com maior disposição física, minha consciência 
corporal melhorou (...) sinto menos cansaço após cada treino (...). (BUENO, 2015). 

Considerações Finais 
Ao finalizar esta pesquisa, foi possível observar que a locomoção humana pode ser 

aprimorada a cada dia, pois são inúmeras as possibilidades existentes no mercado que podem 
auxiliar os profissionais da área nesse sentido. Como dissemos, o combate ao estado de 
inércia é um dos deveres dos profissionais que trabalham assiduamente na promoção da 
saúde. A assiduidade na nossa perspectiva deve ser entendida como parte de um elo de coesão 
entre os profissionais que se dedicam ao ato de educar. E este, pensamos que seja o fator 
principal nesta corrida quase que desleal, contra as “máquinas de inércia”. Em contraposição 
aos profissionais “provocadores de cansaço e dor e prazer”. Neste sentido, destacamos a 
importância de se trabalhar o corpo holisticamente. Em que não se prioriza as partes e sim o 
todo. Sendo assim, podemos afirmar que ao se inserir neste “módulo” da Ginástica 
Multifuncional, nomeado como Programa SESC de Esportes, cada idoso pode experimentar 
diversas possibilidades de se movimentar no espaço físico e temporal. Pois a cada dia uma 
nova tarefa era sugerida, e suas potencialidades foram exploradas ao extremo. Por inúmeras  
vezes seu self foi posto à prova com tarefas complexas, exigindo níveis de percepções e 
compreensão difíceis de serem alcançadas, e cumprindo de forma satisfatória. Alguns até 
beirando a excelência. Dois casos dos oito acompanhados apresentaram desenvolvimento 
menos acentuado que os outros seis. Mas, mesmo assim, responderam significativamente às 
tarefas sugeridas.  

Nesse sentido, talvez a ação mais próxima que o método prioriza, tenha influenciado 
positivamente nos resultados, em que o sensei (professor) precisa ser um provocador que 
aguça, nos praticantes, o interesse por novas formas e meios que os façam chegar ao ápice da 
boa qualidade física para esta faixa etária, numa vida repleta de inércia promovida pela 
modernidade num mundo não tão moderno.  

 Neste contexto, o método de ginástica multifuncional aliado à capoeira e ao karatê 
mostra-se eficaz. No extenuante combate ao sedentarismo, favorecido pela falta de 
movimento corporal, entendemos que os efeitos ocorridos, tanto nos aspectos psicológicos 
quanto físicos, podem ter influenciado diretamente no treinamento dos resultados obtidos 
neste estudo.  

Nesse sentido, afirmamos que o treinamento proposto para os idosos, em que aliamos 
a capoeira/karatê e ginástica multifuncional, quando aplicado de forma sistemática surte 
efeitos significativos num breve espaço de tempo. Viu-se visível evolução da força de 
membros e uma melhora cognitiva.  Assim, reforço que a complexidade imposta em  cada 
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fase do treinamento foi essencial para os resultados alcançados. Porém, durante esta pesquisa 
se primar pela observação e confiabilidade na ética de cada avaliado ao responder ao 
questionário. Sendo assim, se constatar cientificamente estes resultados, torna-se necessário 
que se façam estudos mais minuciosos.  
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RESUMO: O fenômeno do envelhecimento populacional é uma realidade demográfica 
vivenciada no mundo todo. Uma importante questão vinculada ao envelhecimento da 
população é o ‘Ageísmo’, ou ‘discriminação por idade’. Trata-se da discriminação contra um 
grupo etário particular e, especialmente os idosos convertidos em atitudes ou comportamentos 
negativos direcionados a um indivíduo tendo unicamente a idade como critério. O presente 
trabalho trata do resultado parcial de uma pesquisa cujo objetivo é analisar o Ageísmo em 
grupos de terceira idade. O presente trabalho traz resultados de um levantamento feito com 
frequentadores da Universidade da Terceira Idade da Universidade Federal de Mato Grosso, 
localizada na cidade de Rondonópolis. Foram entrevistados 141 participantes por meio do 
Ageism Survey, elaborado por Edward Palmore. Os entrevistados não se identificaram com a 
maioria das perguntas dispostas neste instrumento transcultural. Ademais, vinculam episódios 
de discriminação por que passam em seus cotidianos com fatores como status econômico e 
social, sexo, etnia e escolaridade e não necessariamente com a idade. Apesar de ser crime 
(previsto no Estatuto do Idoso), a discriminação por idade ainda não se converteu em pauta de 
políticas públicas, tal como nos casos da discriminação por sexo, ou por raça. Portanto, é 
necessário dar mais atenção ao fenômeno e colocá-lo em pauta na mídia, nas políticas, na 
cultura e na ciência. 
Palavras-chave: Ageismo; Terceira idade; Políticas Públicas. 

Introdução 
Uma importante questão vinculada ao envelhecimento da população no Brasil e no 

mundo é o ‘ageismo’, termo que designa a discriminação por idade contra os idosos”. 
GREENBERG; SCHIMEL; MARTENS (2002, apud COUTO, 2005) classificam ageismo 
como atitudes ou comportamentos negativos direcionados a um indivíduo tendo unicamente a 
idade como critério. Um dos aspectos mais perigosos do ageismo é que diferente de outros 
tipos de discriminação, trata-se de um fenômeno inconsciente. O ageismo é a terceira forma 
de discriminação mais comum, ficando atrás apenas do racismo e do sexismo (PALMORE, 
2001a; NELSON, 2004). Enquanto a discriminação por raça e sexo vem declinando desde a 
década de (19)70, o ageismo só vem se potencializado com o passar dos anos. 

Apesar de ser um termo novo e pouco conhecido o ageismo acompanha a história da 
humanidade desde a formação dos primeiros grupos sociais. Por meio da análise do clássico 
de Simone de Beauvoir, ‘A velhice’ (1990) percebe-se que, desde as formações sociais mais 
primitivas passando por toda a história da civilização, a discriminação por idade esteve 
presente na vida do homem. Após o advento do capitalismo (e a venda da mão de obra), mais 
especificamente após o advento do capitalismo industrial (MACNICOL, 2006) o fenômeno 
foi criando mais força e passou a vincular sentidos cada vez mais pejorativos ao 
envelhecimento. A industrialização e a aposentadoria são exemplos amplamente apontados 
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como marcos na discriminação por idade, agregando a velhice às noções de invalidez; 
incapacidade; pobreza e dependência (BEAUVOIR, 1990; DEBERT 1999; BARROS, 2007), 
dando assim mais força ao ageismo. Tamanha a complexidade da discriminação por idade 
que, mesmo a aposentadoria sendo considerada como um importante direito e uma das 
principais bases da seguridade social, ela é reconhecida pela literatura uma fronteira de 
delimitação e, portanto, de discriminação de velhice (HADDAD, 1983; KATZ, 1996; 
DEBERT, 1999; GROISMAN, 1999; ASSIS. 2009; PEIXOTO, 2009).  Autores menos 
radicais podem assinalá-la como uma forma positiva de ageismo (PALMORE, 1999). 

Diferente de qualquer outra forma de discriminação o ageimo será dirigido a todo o 
sujeito que viver e envelhecer, independentemente de qualquer variável biológica, econômica, 
psíquica, social, etc. Neste sentido é premente a necessidade de pesquisas que possam se 
converter em formas de combate a este fenômeno. 

Objetivo e Metodologia 
O presente trabalho tem como objetivo abordar a questão do ageísmo em grupos de 

terceira idade, clientela que frequenta os grupos de terceira idade. Neste trabalho, tomouse 
como base 141 entrevistas realizadas com frequentadores do programa universidade da 
terceira idade da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário de 
Rondonópolis (UFMT/CUR). As entrevistas foram realizadas entre novembro e dezembro de 
2014, com participantes entre 45 e 82 anos.  

 O instrumento utilizado neste levantamento foi o ageism survey, questionário de 
pesquisa transcultural que aborda formas de ageismo (PALMORE, 2001a) traz uma série de 
maneiras de insurgência deste fenômeno que podem afetar as pessoas ainda na idade adulta, 
como, por exemplo, ter emprego, ou cargo negado por motivo de idade. 

Resultados e Discussão 
Conforme o pensamento de Palmore (2001a), questões relativas ao sexo, à 

escolaridade e à raça são fatores que pesam mais sobre o ageismo, fazendo com que mulheres 
negras e com baixa escolaridade sejam o alvo mais  frequente desta discriminação. Por isso 
buscou-se observar tais características entre os entrevistados. Procurou-se aqui explorar outra 
questões como estado civil e estado de saúde, por serem considerados como fatores de 
exposição ao ageísmo nesta pesquisa.  
 
Tabela 1 Características dos entrevistados 

   Estado civil 
  

Renda mensal 
 Casados 42% 

 
sem renda 6% 

Solteiros 13% 
 

até 1 salário mínimo 4% 
Viúvo 23% 

 
1 e 2 63% 

vive com companheiro 4% 
 

3 e 4 22% 
Divorciado 18% 

 
5 ou mais 5% 

     Idade 
  

Etnia/cor 
 45-55 20% 

 
branco 36% 

56-60 25% 
 

pardo 56% 
61-70 38% 

 
negro 6% 

71-80 16% 
 

vermelho 0% 
80 ou mais 1% 

 
amarelo 2% 
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     Escolaridade 
  

Estado de saúde 
 Analfabeto 6% 

 
Bom 43% 

1o grau 60% 
 

razoável 48% 
2o grau 21% 

 
Ruim 9% 

Superior 13% 
   pós-graduação 0% 
    

 Nota-se que a maioria dos entrevistados tinha baixa renda; baixa escolaridade; viviam 
sem companheiro; se consideravam pardos; tinham idade entre 56 e 70 anos e declararam que 
estavam com a saúde boa, ou razoável. Vale ressaltar que estas características são peculiares 
do grupo entrevistado. Em outros programas universidades da terceira idade, o perfil dos 
frequentadores pode ser distinto, sobretudo no quesito renda e escolaridade.  
Na tabela 2, encontra-se o ageism survey traduzido, conforme versão original, e a frequência 
as respostas dos entrevistados por frequência. 

 
Tabela 2. Frequência Ageism Survey Nenhuma 

vez 
Uma 
vez 

Duas 
vezes 
ou  
mais 

1. Já lhe fizeram alguma piada, ou brincadeira referindo-se a 
sua idade como avançada? 

58% 4% 38% 

2. Já lhe deram um cartão de aniversário onde se supôs que 
o(a) Senhor(a) é velho(a)? 

97% 2% 1% 

 3. Já foi ignorado(a), ou não foi levado a sério por causa da 
sua idade? 

69% 4% 27% 

4. Já foi ofendido(a) por causa de sua idade? 72% 5% 23% 
 5. Já lhe falaram direta, ou indiretamente algo que 
mencionasse a sua idade como avançada? 

62% 8% 30% 

 6. Já se recusaram a alugar uma casa por causa de sua idade? 97% 2% 1% 
 7. Já teve dificuldade em obter um empréstimo por causa de 
sua idade? 

93% 6% 1% 

 8. Já lhe foi negado alguma posição de liderança por causa de 
sua idade? 

93% 3% 4% 

 9.  Já se sentiu rejeitado por outra pessoa por causa de sua 
idade? 

71% 6% 23% 

10. Já foi tratado com menos dignidade e respeito por causa 
da sua idade? 

77% 6% 17% 

 11. Um garçom, um motorista de ônibus ou vendedor já te  
ignorou por causa de sua idade? 

81% 7% 12% 

 12. Médico, enfermeiro, ou qualquer outro profissional da 
área da saúde já sugeriu que doenças, dores ou mal-estar 
possa ter sido causado por usa idade? 

62% 13% 25% 

 13. Já lhe foi negado tratamento médico por causa de sua 
idade? 

89% 7% 4% 

14.Já lhe negaram  emprego por causa de sua idade? 84% 6% 10% 
15. Já lhe negaram alguma promoção por causa de sua idade? 94% 3% 3% 
 16. Alguém já lhe falou alto aos ouvidos sugerindo que o 
Senhor(a) tivesse problemas de audição por causa de sua 
idade? 

80% 3% 17% 

 17. Alguém já sugeriu que não poderia entende-lo(a) por 
causa de sua idade? 

79% 2% 19% 

18. Alguém já lhe disse? "Você é muito velho para isso"? 66% 4% 30% 
 19. Já vandalizaram sua casa por causa de sua idade. 94% 3% 3% 
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 20. Já foi vítima de algum crime, ou violência (física ou 
psíquica) por causa de sua idade? 

97% 1% 2% 

  
Resultados e discussão 

Os resultados preliminares do ageism survey revelam que o envelhecimento é um 
processo ainda estigmatizado nas sociedades ocidentais. As frequências das questões 1; 4; 5; 9 
e 10 mostram que vários pejorativismos ainda estão bastante vinculados ao processo de 
envelhecer, que passa a ser até mesmo alvo de chacotas. Já as questões 6; 7; 8; 12; 13; 14; 15; 
16; 17 e 18 deixam claro que a idade pode ser utilizada como critério de classificação para 
categorias como invalidez, limitação e doença. As frequências das questões 19; 20 e 21, 
reforçam que a idade avançada pode ser critério de exclusão e discriminação, que pode levar 
até mesmo a situações de violação de direitos humanos.  

Por outro lado, em todas as questões, a maioria das pessoas não percebem que foram 
alvo de discriminação por causa de suas idades. Um fato curioso é que os resultados do 
ageism survey obtidos neste levantamento foram bastante parecidos com aqueles coletados 
por Palmore nos Estados Unidos (PALMORE, 2011b). 

Conclusão 
Apesar de ser crime (previsto no Estatuto do Idoso), a discriminação por idade ainda 

não se converteu em pauta de políticas públicas, tal como nos casos da discriminação por 
sexo, ou por raça. É necessário dar mais atenção ao fenômeno e colocá-lo em pauta na mídia, 
nas políticas e na cultura. No futuro serão necessárias campanhas publicitárias e movimentos 
de conscientização da população para que o processo de envelhecimento passe a ser aceito 
como parte do processo da vida humana nas sociedades atuais.  
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Introdução 
Educação é fundamental!  
Seguramente, a maioria das pessoas concorda com esta afirmação, pensando 

principalmente na preparação das novas gerações, na busca do emprego, no avanço da 
economia, na tecnologia para o futuro do país. E a velhice, qual sua relação com a educação? 

A longevidade traz à sociedade e aos indivíduos novos desafios, entre os quais se 
destaca o de criar e manter condições que favoreçam a atualização permanente de 
potencialidades vitais para o ser humano. Os interesses educacionais das pessoas idosas 
podem ser bem variados e para atender suas possíveis demandas, é necessário que se leve em 
conta diversificadas dimensões que estão em causa no processo educativo.  
Objetivo 

Esse estudo tem por objetivo descrever nuances e dimensões de compreensão da 
educação como um importante instrumento na vida da pessoa idosa.  
Método 

Do ponto de vista metodológico este estudo conta com uma revisão bibliográfica da 
literatura pertinente ao tema. 

Na base da análise crítica, utilizo o método dialético que, segundo Minayo (2013, p. 
26): "a dialética trabalha com a valorização das quantidades e da qualidade, com as 
contradições intrínsecas às ações e realizações humanas, e com o movimento perene entre 
parte e todo e interioridade e exterioridade dos fenômenos", encontrando-se sempre em via de 
se transformar, desenvolver porque, para ela, o fim de um processo é sempre o começo de 
outro. 

Resultados 
A construção dessa história de intersecção entre as áreas da Educação e da Gerontologia 

(DOLL, RAMOS & BUAES, 2015), se apresenta nos anos 1970, quando surgem as primeiras 
propostas científicas que tomam esses campos como fundamento. Enquanto as primeiras revistas 
gerontológicas e geriátricas surgem no contexto norte-americano, ainda nos anos 1940, a primeira 
revista especializada na relação entre a Gerontologia e a Educação - a revista Educational Gerontology 
- surgirá apenas em 1976. 

Com o advento da globalização, o que para muitos marca o início de uma nova era - a 
do conhecimento -, a educação é tida como o maior recurso para enfrentar essa nova 
estruturação do mundo. Nesta conjuntura, colocou-se a premente necessidade de uma revisão 
conceitual sobre educação. Pode-se afirmar que, com a contribuição de diferentes autores, 
propôs-se que ela deixasse de ser abordada pela ótica de conteúdos determinados a serem 
assimilados passivamente pelo educando, num tempo específico (a infância) e passasse a ser 
entendida como um processo permanente, marcado pelo atravessamento da diversidade de 
experiências individuais. 

mailto:sandramirabelli@ig.com.br
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Reportando-se à afirmação de Paulo Freire de que "ensinar não é transferir conhecimento, 
mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção" (2014b, p.24), destaca-se que a 
educação, e principalmente a educação de adultos, passa a ser entendida como um processo 
emancipatório, o que nos remete ao ideal iluminista, segundo o qual a razão e a educação 
deveriam conduzir o homem para a independência e a liberdade. Assim, a concepção freireana 
supõe que o aprendiz traz consigo a possibilidade de contribuir com esse processo, que se 
realiza numa relação dialógica entre educadores e educandos.  

Para tal, faz-se necessário estabelecer uma relação de proximidade entre os saberes a 
serem compartilhados (partilhados com os sujeitos do processo), o que equivale a dizer que 
suas experiências sociais e culturais não podem ser descartadas. Nessa direção, profissionais 
da área de Gerontologia que aspiram ao desenvolvimento de trabalhos educacionais junto a 
idosos, seja no âmbito da educação formal ou não formal, devem considerar as experiências, a 
linguagem, as aspirações, as vivências e a bagagem cultural dos idosos envolvidos. 
Outrossim, mesmo a proposição da atividade deve ser trabalhada prévia e dialogicamente com 
os idosos para que sejam co-criadores de uma aprendizagem com significado. 

Reforça-se também o valor e a importância da educação expressa na compreensão de 
que o ser humano, de qualquer idade, tem o direito, mas também o dever de se preparar para 
viver com plena dignidade.  

A longevidade, característica marcante das sociedades contemporâneas, propicia a 
oportunidade de um constante trabalho de ressignificação de valores, projetos, etc, o que pode 
se desdobrar em atualização concreta de potencialidades e, nessa direção, de bem viver. 

Na trilha de tal proposição, pode-se pensar que o trabalho educativo com idosos deve 
preconizar a participação, a curiosidade e o criticismo dos mesmos, pautado em atividades 
que não são impostas, mas antes construídas e reconstruídas pelos próprios sujeitos, o que do 
ponto de vista de Freire, constituiria uma verdadeira aprendizagem. Essa concepção ampla de 
educação visa ao desenvolvimento integral do ser humano e implica pensar que a construção 
de conhecimentos se realiza em espaços que ultrapassam aqueles classicamente consagrados 
para tal (instituições educacionais). Uma  ampliação de olhar está em causa aí: aprender é 
algo que se estende para além da infância e do espaço escolar, e o aprendiz é entendido como 
alguém que protagoniza esse processo.   

Ao atrelarmos educação e processo de envelhecimento, logo nos vem à mente a ideia 
de cursos para pessoas idosas, principalmente no contexto de universidades abertas. Constata-
se, por meio de pesquisa bibliográfica, que o trabalho educacional realizado com esse 
segmento etário constitui um dos campos menos explorados na Gerontologia que, 
predominantemente, tem colocado em destaque aspectos/temas diretamente relacionados com 
a área da Saúde. Tal constatação não impede, contudo, que se tenha reconhecido, nas últimas 
décadas, um movimento na direção de problematizar a interface entre educação e 
envelhecimento.  

Neste leque em que se situa o contexto educacional contemporâneo, os processos 
informais - que acontecem no âmbito das interações sociais cotidianas -  ganham destaque, 
principalmente se consideramos o forte efeito midiático sobre o longeviver. Ainda nessa 
perspectiva, vale considerar a heterogeneidade marcante do grupo populacional idoso, o que 
nos leva a antecipar que interesses educacionais muito diversos podem estar em causa. Sendo 
assim, há que se levar em conta também, objetivos diversos na proposição de atividades 
educacionais dirigidas aos mais velhos, o que pode exigir o cruzamento transversal de 
diferentes dimensões, tais como, saúde, lazer, direitos, participação social, entre outros. 

Assumir que a educação é processo que se realiza ao longo da vida é premissa que, 
sem dúvida, traz à luz, ainda, a exigência de articulação entre os campos da Gerontologia e 
Educação. 
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Freire (2014a, p.51) afirma que "não há educação fora das sociedades humanas e não 
há homem no vazio". Ele enfatiza que educar é despertar as pessoas para a emancipação. 
Cabe destacar que de acordo com esse autor, a educação envolve um movimento dialético 
entre o fazer e o pensar e o pensar sobre o fazer.  

Essa experiência do existencial levada para o âmbito da relação entre o ensino e o 
aprender é relatada por um dos pesquisados:  

 
"Ser idoso é ser participativo, é não ficar parado no tempo. O idoso está sempre 
aprendendo, desde que você está disposto à aprender. Eu gosto de ler, de fotografia, 
de informática, teatro eu já participei, sou voluntário em uma creche, já fiz 
comerciais de TV, fui membro do Conselho Municipal do Idoso e hoje sou membro 
do Conselho Estadual do Idoso. 
Eu participo de uma entidade chamada Quarteirão de Amigos que estou há 38 anos, 
e consegui na prefeitura a  concessão de um terreno em frente a uma praça para a 
construção de um Centro de Convivência Intergeracional, era um sonho meu, e hoje 
funciona, tem assistentes sociais lá, tem professores que dão aula, tem crianças 
interagindo com idosos. Tem que haver essa interação, do idoso para contar das 
experiências para a criança e a criança também conta muita experiência para o 
idoso, e eu me orgulho de dizer que fui um dos mentores desse projeto. Hoje ele é 
mantido pela Secretaria do Bem Estar Social porque passou a fazer parte da rede 
assistencial do município e tem lá muitas atividades." (U.B., 75 anos) 

 
Nesse relato, pensar na educação é refletir sobre sua importância como instrumento 

que impulsiona a transformação na vida da pessoa idosa. 
Os mais velhos estão se multiplicando, mas a perspectiva que passa a ser mencionada 

é como essa longevidade é percebida pelo idoso. Sob este ponto de vista, evidencia-se 
certamente que encontramos singularidades. 

Mas como as pessoas idosas percebem a educação? Existe uma série de dimensões, 
que passam pela família, vivência da escola, a cultura, que fazem parte da história de vida dos 
idosos, o debate político hoje, o ser velho, entre outras.  

Sobre esse aspecto narra outro entrevistado:  
 

"Eu acho que a gente aprende pela experiência de vida, pela vivência, não é? 
Porque se você viveu 50, 60, 70, 80 anos, se você não aprendeu, o que é que você 
veio fazer aqui? Aprender é só querer, porque eu sou assim, se eu vejo algum curso, 
alguma coisa que me interessa, eu faço e dou conta, porque eu quero. Meu neto veio 
com whatsapp pra mim: vó eu tô dando de presente pra você, bem eu não sei nada, 
então eu vou te explicar, ele me explicou meia hora, agora eu faço tudo, converso 
com eles todos os dias desde seis horas da manhã, então eu acho  maravilhoso, 
porque todos estão fora, a minha filha na Alemanha, então eu falo com ela, eu vou 
pelo skipe todo o dia. Eu penso assim, a gente não pode ficar preso no passado 
porque o passado já foi, então nós temos que viver o hoje, o agora, porque amanhã 
eu não sei, planos a gente tem, mas a gente tem que viver o dia-a-dia." (I. C. G., 85 
anos) 

 
Doll (2008) destaca as diversificadas dimensões que estão em causa no processo 

educativo. Para pensarmos sobre a estrutura desse campo, podemos destacar algumas 
importantes dimensões, tais como: socioeducativa, que propicia o desenvolvimento de 
contatos e relações sociais, compartilhar, trocar ideias e experiências, aprender a escutar e 
respeitar o outro são aspectos importantes desse tipo de aprendizagem. Outra dimensão é o 
lazer, que vem como possibilidade de preenchimento do tempo livre por meio de cursos, 
aquisição de novos conhecimentos, e aqui podemos destacar também a dimensão 
compensatória, destacando que, muitas vezes, a vida nos leva para caminhos que não 
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tínhamos pensado, impossibilidades de realizar algum sonho e que na velhice nos vemos 
alcançando esse projeto, realizando cursos de alfabetização, curso de línguas, curso 
universitário, atividades educativas que procuram compensar o que não foi possível ou 
alcançado na juventude ou na vida adulta. 

Importante destacar outra dimensão muito discutida por Paulo Freire, a dimensão 
emancipatória, pois quando compreendemos melhor o mundo que nos rodeia, temos mais 
possibilidades de intervir, acreditando em nossa capacidade de aprender e compreendê-lo para 
participar de forma ativa na sociedade.  

Vale ressaltar também a dimensão de atualização, pois as rápidas mudanças nos exige 
atualização constante, como por exemplo, a questão do uso da informática, pois sem ela 
corremos o risco de ter menos possibilidades de participação na sociedade.  

Observamos no relato abaixo essa dimensão: 
 

 "E como aprendo na velhice, muito, muito. Tudo que você quer aprender você 
aprende, eu não sabia computação aprendi, aprendi muita coisa diferente, uns 
bordados diferentes, umas danças diferentes, palestras muito boas que tem muito 
aprendizado que eu não sabia, jogo vôlei, tênis de mesa, participo do coral." 
(Z.B.D., 73 anos) 
 

E por fim, a dimensão de manutenção das capacidades cognitivas, permitindo manter-
nos informados, continuar aprendendo, forma pela qual podemos proteger e amenizar 
possíveis perdas cognitivas que possam ocorrer ao longo dos anos. 
 Como profissional, tenho observado cotidianamente nesta prática, a necessidade de 
promoção de ambientes educativos que estimulem o pensamento crítico o que, do meu ponto 
de vista, só se realiza no âmbito de uma aprendizagem permanente e libertadora, em que 
sejam respeitadas as características e histórias individuais; condição para que os mais velhos 
sejam sujeitos do seu próprio processo educativo. Numa relação dialógica, co-participativa, 
reflexiva acerca da realidade onde estamos imersos, para que possamos melhor atuar sobre 
ela.  

Conclusão 
Para propor um trabalho educacional voltado aos idosos é, portanto, necessário 

modificar, antes de tudo, a imagem, muitas vezes tendenciosa, que a sociedade tem das 
pessoas idosas. É preciso extinguir os vários mitos que cercam a velhice, como a destinação 
antecipada a um lugar social estereotipado que o aparente cuidado social reserva aos velhos 
de recolhimento interior e inatividade. 

Assim, para fazer qualquer proposta no âmbito da educação, é preciso assumir que 
atividades educacionais podem e devem ser oferecidas a pessoas que se julgam serem capazes 
de aprender e ensinar. 
 Nessa perspectiva, Silveira (2009, p. 25) defende que: 
 

Se entendermos o indivíduo como ser que vai se fazendo no decorrer de sua 
existência, como alguém que tem o direito e o dever de mudar, passaremos a 
perceber e reforçar a importância e o valor da educação - educação para um tempo 
de vida que se torna cada vez mais longo e que deve ser ressignificado, em seu 
sentido individual e social, por meio de projetos pessoais e coletivos. 

 
 A educação para idosos não apenas é possível, mas fundamental para a construção de 
uma nova sociedade onde eles constituirão cada vez mais uma parcela muito significativa da 
população.  
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Vivemos em um mundo complexo, somos os únicos seres que, social e historicamente, 
tornamo-nos capazes de exercer a educação. Certamente, à medida que temos a oportunidade de 
ressignificar nossa história, temos mais condição para responder aos desafios que nos são impostos 
nos contextos atuais. 
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Introdução 

O presente estudo refere-se a resultados parciais da pesquisa que vem sendo realizada 
pelos assistentes sociais-autores, em instituição de reabilitação integral de pessoas com 
deficiência física incapacitante, prestando serviços que buscam além do tratamento 
reabilitativo propriamente dito, a inclusão social dessas pessoas. Dentre os pacientes 
atendidos encontra-se um número representativo de pessoas na faixa etária de 60 anos e mais. 

Indivíduos de ambos os sexos, que procuram os serviços de reabilitação com o 
propósito de minimizar o sofrimento, qualificar o seu cotidiano familiar e social e obter novas 
chances de participar efetivamente da vida social. 

A pergunta que se faz é: Como vivem as pessoas em processo de envelhecimento ou 
idosas no município de São Paulo após sofrer impactos de vários níveis com a ocorrência de 
uma dor incapacitante, ou uma sequela neumotora por acidente vascular cerebral ou um 
aneurisma; ou sofrer queda com alto impacto osteoarticular, ao participarem do processo de 
reabilitação institucional? Tais questões foram o mote para o desenvolvimento da pesquisa 
relatada. 

 O envelhecimento humano reveste-se de grande impacto sociocultural e político para 
o qual a sociedade brasileira não se encontra devidamente preparada. Conta-se hoje com 
aproximadamente 20,5 milhões de pessoas com mais de 60 anos no território brasileiro 
(IBGE, 2010). Relevante impacto encontra-se no setor da saúde e reabilitação (políticas 
públicas), que busca cuidar das sequelas consequentes de transtornos neurológicos, 
ortopédicos, osteoarticulares e outros, prevenindo agravos (clínicos e funcionais) e 
proporcionando o processo de inclusão social da pessoa idosa, com a melhoria da qualidade 
de vida.  

O conceito de inclusão social de origem estritamente político- econômica findou, ao 
longo da última década e meia por ser incorporado a questões sociopolíticas afetas ao 
seguimento populacional excluído da sociedade por decorrência das limitações impostas pela 
presença da deficiência física, intelectual ou de comunicação (cegueira e surdez). 

Considere-se relevante o fato de que, por meio de políticas públicas e conscientização 
social, as pessoas com deficiência são hoje mais visíveis socialmente. Assim, a pessoa idosa,  
em decorrência do próprio envelhecimento ou por adversidades ocorridas ao longo da vida, 
poderá ver-se duplamente excluída da sociedade: por pertencer ao grupo da terceira idade e 
por ser também uma pessoa com deficiência incapacitante.  

Portanto, tratar destas questões de forma ampla extrapolando os conceitos de doença, 
incapacidade física, limitação intelectual e outras, a pessoa idosa adquiriu o direito de 
cidadania, reinserção à vida familiar e social, agregando valor e qualificando a longevidade. 
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A reabilitação contextualizada no âmbito da saúde, enquanto conceito interdisciplinar, 
de intervenção junto à pessoa com deficiência, tem por objetivo último a reinserção social 
deste seguimento populacional. Constitui-se em uma série de procedimentos técnicos e 
científicos que buscam potencializar as limitações impostas pelo trauma ou patologia, 
redimensionando a sua existência.  

O Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Faculdade, há 42 anos presta serviços de reabilitação, hoje integrando a rede 
do sistema Único de Saúde (SUS), como política pública universal no território brasileiro. 

Há uma convergência entre a preconização do “Envelhecimento Ativo” (Organização 
Mundial da Saúde, 2005) e as possiblidades da reabilitação, enquanto atenção quaternária na 
área da saúde, às pessoas com deficiência, inclusive na terceira idade. A reabilitação, 
simultaneamente, previne agravamentos da incapacidade e explora o potencial remanescente 
do ponto de vista físico, psicológico e social. “A abordagem do envelhecimento ativo é 
baseada no reconhecimento dos direitos humanos das pessoas mais velhas e nos princípios de 
independência, participação, dignidade, assistência e autorealização estabelecidos pela 
Organização das Nações Unidas” (KALACHE, 2009). “Envelhecimento Ativo” é o processo 
de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de 
melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas (OMS, 2005). 

Objetivo 
Detectar o perfil sociodemográfico e obter a compreensão sobre a saúde e os estados 

determinantes relacionados à saúde, e a importância da reabilitação na inclusão social de 
pacientes idosos, com 60 anos ou mais, em tratamento reabilitativo (interdisciplinar) no 
Município de São Paulo.  

Metodologia 
Trata-se de estudo retrospectivo, quantitativo e qualitativo com grupo de 84 sujeitos 

em tratamento, no período de janeiro de 2014 a junho de 2015. A fonte de dados são os 
atendimentos sistemáticos do assistente social durante o período de tratamento reabilitativo 
dos sujeitos. 

A pesquisa quantitativa foi realizada nos prontuários dos pacientes, especificamente 
nos registros dos atendimentos do assistente social. Foi realizado tratamento estatístico e 
subtraído um subgrupo de sujeitos para desenvolvimento da pesquisa qualitativa. 

Os depoimentos dos sujeitos foram extraídos do Instrumento de Avaliação Social e de 
Relatórios de atendimentos sociais. A Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde foi utilizada como base conceitual para analisar os indicadores de 
inclusão social. 

 A análise dos dados (análise de conteúdo) qualitativos (ora em andamento) busca 
seguir o método histórico, contextualizando os sujeitos face à realidade contemporânea 
socioeconômica e cultural brasileira.  

Resultados parciais 
Predominâncias do sexo masculino: 44 (52%); sexo feminino: 40 (48%); idade: de 60 

a 70 anos 49 (58%); acima de 70 anos: 35 (42%); escolaridade: ensino fundamental 
incompleto: 47 (56%); sem escolaridade: 10 (12%); ensino médio completo: 8 (10%); ensino 
fundamental completo: 5 (6%); ensino médio incompleto: 5 (6%); ensino superior completo: 
7 (8%); ensino superior incompleto: 2 (2%); situação previdenciária - aposentado por idade: 
17 (20%); aposentado por tempo de contribuição: 15 (18%); aposentado por invalidez: 13 
(15%); sem vínculo com a previdência social: 12 (14%); recebe o Benefício de Prestação 
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Continuada: 10 (12%); pensionista: 6 (7%); em Auxílio Doença: 6 (7%); segurado sem 
vínculo empregatício: 3 (4%); segurado com vínculo empregatício: 2 (2%); renda média 
familiar: (de 2 a 3 salários mínimos): 47 (56%); (até 1 salário mínimo): 15 (18%); (de 3 a 5 
salários mínimos): 13 (15%); (acima de 5 salários mínimos): 9 (11%); domiciliado em São 
Paulo Capital: 79 (94%) e Grande São Paulo: 5 (6%); diagnóstico de incapacidade: 
Hemiplegia por Acidente Vascular Encefálico (AVE) - 29 (35%); Dores crônicas: 26 (31%); 
Amputados: 11 (13%); Tetraplegia: 11 (13%); Doença de Parkinson: 4 (5%, e Artrose: 3 
(4%). 
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Relatos de pacientes atendidos no ambulatório: 
“Com o envelhecimento tudo muda. Quando fui amputada entrei em desespero, pois 
não conseguia ver minha vida seguir sem uma perna. Agora com a reabilitação vejo 
as coisas de outro modo, sei que é possível viver, mesmo com tantas mudanças. Foi 
o programa de reabilitação, com toda essa equipe que me fez enxergar que a vida 
continua”. H.P.S – mulher, 58 anos, amputada de membro inferior esquerdo, 
independente, casada, reside com o esposo e uma filha. 

“Sempre fui muito ativo, está sendo muito difícil me adaptar com minha mobilidade 
reduzida, estou ansioso pelo momento da protetização, penso que vai facilitar muito 
a minha vida, em todos os aspectos. Após a amputação, sentia muita vergonha de 
sair de casa, mas fazendo a reabilitação e tendo tantas informações de tantos 
profissionais, vejo que é ignorância minha, pois existem muitas pessoas com 
deficiência, eu apenas nunca tinha me atentado para esta questão. Este tratamento 
está sendo magnífico para mim e minha esposa; todos que precisam deveriam ter 
esta oportunidade.”  L.C.T.M., homem, 70 anos, amputado transtibial D, semi- 
dependente, casado, reside com a esposa. 

 

“Quando a idade chega não tem para onde fugir, o que posso fazer é viver como se 
fosse o último dia, mas com dor fica difícil, por isso estou achando esse programa 
de reabilitação muito bom. Estou aprendendo muitos exercícios e também posições 
diferentes para fazer as coisas em casa, o que me deixa mais confortável e sem 
dor.” M.Z.A, mulher, 83 anos, Espondilolistese coluna lombar e Demência leve, 
viúva, reside com uma filha e dois netos.  

 “Essa vida dependendo dos outros é muito difícil, mas pretendo melhorar ainda 
mais. Sinto que todos aqui estão empenhados e me ajudando a alcançar este 
objetivo. Graças a Deus, tenho sorte de poder ser atendido por tatos profissionais 
competentes. Sabe o que mais faz a diferença aqui nesse hospital? A atenção e 
gentileza de todos. Isso ajuda a gente a ter mais forças para continuar.” J.C.C, 
homem, 64 anos, possui: Tetraplegia flácida, Polineuropatia, ex- etilista, 
Adenocarcinoma de próstata e Anemia, casado, reside com a esposa e um filho. 

Conclusão 
A análise de conteúdo, subsidiada pelos dados estatísticos, permitem apreender que o 

processo de reabilitação (interdisciplinaridade), agrega valor às condições de saúde integral da 
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pessoa idosa com deficiência física incapacitante, ampliando suas possibilidades de interação 
sociofamiliar e comunitária, maior acesso a políticas públicas e, portanto, garantia de 
cidadania, autonomia e inclusão social. Pode-se afirmar que a reabilitação potencializa e 
empodera a pessoa idosa, respeitando limites e possibilidades reais, resignificando o 
envelhecimento humano na perspectiva do presente e futuro. 

Os depoimentos revelam medo e incerteza quanto ao futuro, frustração pela 
dependência (funcional e econômica) de familiares (filhos, parceiros e outros), esperança nas 
políticas públicas, restrições à participação social pela presença da deficiência incapacitante. 
O paciente consegue perceber o tratamento reabilitativo como meio de retorno à participação 
social e familiar. 

Considerando que a sociedade, baseada em conceitos equivocados e pré-conceitos 
sobre envelhecimento e velhice é excludente, tornando-se um desafio constante para o idoso e 
sobremaneira para o idoso que apresenta alguma deficiência física incapacitante. O 
envelhecimento ativo, preconizado pela OMS (2005), que insere e recomenda a presença de 
rotina de atividade física saudável, que possa repercutir em melhor desempenho da 
mobilidade, agilidade, postura, como também, retardar os processos degenerativos e de 
redução da atividade global, são preponderantes ao processo de envelhecimento. 

Destaca a adequação postural e de esforço físico, prevenindo os processos de dor e 
suas consequências físicas e emocionais. A prevenção de acidentes em todos os ambientes da 
convivência humana, desde o domicílio até às vias e logradouros públicos; da inclusão no 
mercado de trabalho, favorecendo as condições de renda e participação nos processos 
produtivos; da participação nas atividades de lazer, cultura, evitando o isolamento e a 
segregação social; participação nas rotinas familiares, autocuidado, autonomia de decisão, 
empoderamento e valorização da autoestima (NEVES; CHEN, 2012), são componentes que 
favorecem e predispõem ao envelhecimento ativo. 

As possibilidades de reabilitação e envelhecimento ativo estão intrinsecamente 
vinculadas às possibilidades de vida ao longo da existência dos indivíduos, incluindo: 
educação, saúde, meio ambiente, trabalho e renda, e nas políticas públicas que possam 
favorecer melhoria e qualidade de vida na terceira idade. 
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Introdução 

A realidade do envelhecimento populacional coloca questões de várias naturezas. 
Além de constituir uma evidência estatística, remete à reflexão sobre o que significa 
envelhecer e o que está implicado nesse processo, do ponto de vista da subjetividade. 

Em livro sobre o tema, Messy (1999) aponta as vicissitudes do envelhecimento e 
questiona as noções comumente associadas a este que constitui um processo irreversível 
desde o nascimento. Que noções estão implicadas para se pensar a velhice e o 
envelhecimento? 

O autor relaciona alguns temas que se colocam de imediato: “o velho é o outro”, “o 
envelhecimento é a vida”, “o envelhecimento é aquisição”, “o envelhecimento é perda”, 
“envelhecimento e castração”, “a ‘pessoa idosa’ não existe”...  

Utilizando a metáfora do “espelho quebrado”, o autor demonstra como a velhice 
representa um período da vida que demanda uma elaboração e um trabalho psíquico, intensos.  
Quase sempre o indivíduo é surpreendido pelas limitações e perdas que se colocam no plano 
do concreto e também do simbólico. Para isso, contribuem as representações sociais negativas 
sobre a velhice em nossa cultura, na qual o lugar na produção de riqueza é determinante do 
valor do indivíduo. A perda de valor simbólico acompanha a perda da posição de produtor de 
riqueza. Nesse sentido, o momento em que o indivíduo deixa de produzir representa uma 
ruptura muitas vezes desencadeadora de processos de fragilização e perda de identidade.  

Embora Freud não tenha tratado especificamente da questão da velhice e do 
envelhecimento, referiu-se muitas vezes ao tempo como importante fator para a psicanálise. 
Como coloca Goldfarb (2004), a psicanálise introduz uma ideia de tempo que subverte a 
noção corrente baseada na linearidade ou circularidade. O presente, assim como o passado, 
precisam ser permanentemente construídos e reconstruídos. Único ser vivo a ter consciência 
de sua finitude, o ser humano tem uma relação particular com o tempo: tempo cronológico, 
passível de medição, mas vivenciado de forma absolutamente subjetiva. Como lembra 
Mucida, para Freud e Lacan, o sujeito (e o inconsciente) não envelhece. 

 Se o inconsciente comporta uma dimensão atemporal e para ele não existe diferença 
entre passado, presente e futuro, há o “real da velhice”, a impor-se como tema na medida em 
que coloca a questão da particularidade da clínica do e no envelhecimento.  

Birman (1997), em artigo intitulado “O Futuro de Todos Nós”, observa que a velhice e 
o velho são relegados em nossa cultura a uma posição marginalizada.  

As perdas impostas pelo envelhecimento – da força física, da capacidade de realizar e 
produzir, da beleza, do poder de sedução, do lugar antes ocupado no plano social, de entes 
queridos – impõem um trabalho de luto (BIRMAN, 1997. p. 203) A elaboração desse luto 
implica na substituição simbólica do que está sendo perdido por novos objetos e perspectivas 
diante da vida. Trata-se de um processo complexo que supõe uma contrapartida real para que 
possa ser realizado no plano simbólico. Se o contexto mais amplo do indivíduo idoso – 
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família, grupo social, sociedade – não encerra elementos que facilitem essa elaboração, pode 
ser que lhe reste apenas a melancolia.  

Para pensar o que está implicado no processo de elaboração das perdas na velhice, é 
preciso recorrer aos conceitos relativos ao narcisismo, tais como formulados pela psicanálise. 

Em seu estudo, Messy sugere pensar a velhice e o envelhecimento a partir da questão 
do olhar e da imagem, como sugerido pelos mitos de Narciso e de Orfeu - o primeiro, 
apaixonado pela própria imagem, não pode envelhecer por tê-la olhado;  o segundo, ao olhar 
para sua amada, descumpre seu pacto com a morte e a perde.  

Definido por Freud como o “complemento libidinal da pulsão de autoconservação” 
(DUVIDOVICH, 1990), o narcisismo é fundamental para o processo de subjetivação do 
sujeito e tanto sua falta quanto a sobra têm efeitos nefastos sobre a constituição do sujeito. É 
através do processo de narcisização que o sujeito humano se constitui enquanto unidade 
subjetiva e que, a partir disso, precisará de um esforço constante para manter essa unidade  
(DUVIDOVICH, 1990) 

A necessidade de atualização do investimento narcísico, primeiramente através de um 
investimento libidinal em si próprio e, mais tarde, pelo retorno ao ego da libido investida nos 
objetos, é fundamental para se pensar a velhice, fase em que o sujeito defronta-se 
cotidianamente com as perdas. 

Em A Pessoa Idosa Não Existe, Messy (citando Balier) indica  ser “preciso buscar 
nas causalidades do narcisismo a explicação dos comportamentos patológicos da velhice” 
(1999, p. 61). Ele afirma que enquanto no adulto jovem o narcisismo se nutre de um objetivo 
a alcançar que está quase sempre relacionado ao poder e prestígio, na velhice as perdas nos 
planos biológico e social podem “acarretar uma ferida narcísica que afeta o ideal de ego, 
precipita o desinvestimento de si mesmo e a sobrevinda da morte. É aqui que intervém para o 
autor, uma outra instância que toma o lugar do ideal do ego. Trata-se do ‘si-mesmo’, 
descrito por Evelyne Kestemberg.`” (MESSY, 1999, p. 61)  

Próprio dos primeiros meses de vida, esse “si-mesmo” corresponderia a um esboço de 
estrutura e investimento narcísico no corpo, ainda pouco diferenciado do corpo da mãe e dela 
própria. De acordo com Messy, seria uma instância semelhante ao ‘self’ de Winnicott, 
diferenciada do ego e com um destino funcional próprio (MESSY, 1999, p. 61). Com baixa 
diferenciação entre interior e exterior,  essa instância poderia ser reconhecida no investimento 
dos idosos no que tange ao ambiente circundante: a casa e seus objetos, tornados partes de si 
próprios. A hipótese de Messy é a de que esse retorno ao “si-mesmo” permite uma confusão 
identificatória entre o sujeito que envelhece e seu ambiente, como uma forma de 
compensação das perdas (MESSY, 1999, p. 62). 

Antes de apresentar o que considera uma renovação nas concepções teóricas sobre os 
elementos qualitativos e quantitativos da libido que irão possibilitar uma nova visão do 
envelhecimento, através das contribuições de Balier e outros, Messy discute a visão de Freud 
e de outros psicanalistas sobre o envelhecimento e o aumento da fixação libidinal em objetos 
abandonados (no caso das neuroses). Aborda também a questão da viscosidade da libido 
aderente ao objeto (no caso da perversão), discordando porém da ideia de que os velhos 
tornam-se narcísicos como as crianças ao perderem interesses, capacidade de sublimação e de 
elaboração, como colocado por Ferenczi, para quem os velhos “tornam-se cínicos, malvados 
e avarentos.” (FERENCZI, apud MESSY, 1999, p. 59). 

Messy aponta como essa visão negativa e desalentadora corresponde à imagem 
hegemônica do indivíduo velho,  expressa na denominação assexuada “pessoa idosa”.  

Para fazer face a vivências desprazerosas e ameaçadoras comuns na velhice, 
semelhantes às sensações vividas pelos bebês muito pequenos, é necessário um 
reasseguramento narcísico – a volta a si mesmo. Isto tem implicações na clínica com idosos, 
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onde serão importantes o acolhimento e um certo ‘holding’, especialmente nos casos de 
demência, quando a sensação de desamparo é intensa. 
Interessante registrar a aproximação indicada por Messy (1999, p. 64), entre a clínica de 
Balier e as posições de Melanie Klein uma vez que a angústia de destruição na velhice teria 
relação com fantasias destrutivas mais primitivas (posição esquizoparanoide e posição 
depressiva) do que a angústia de castração. Nesse sentido, o que faria o sujeito idoso sofrer 
não teria relação com as neuroses de transferência, mas com as assim chamadas neuroses 
atuais. A velhice resultaria de um jogo entre forças contraditórias: tendências destrutivas e 
narcisismo (MESSY, 1999,p. 65) 

Numa primeira fase do envelhecimento, que Messy chama de “tempo do espelho 
quebrado”, há uma elaboração da depressão relacionada à constatação de que se está 
envelhecendo, durante a qual o indivíduo consegue atualizar posições neuróticas ou perversas, 
conforme sua estrutura psíquica. Mas podem surgir novas perdas que o sujeito pode não ser 
capaz de elaborar, impossibilitando seu luto e sua simbolização. Isto corresponderia à entrada 
na velhice, um estado caracterizado pela depressão e desinvestimento do mundo externo 
(MESSY, 1999, p. 66). Dito de outro modo, tratar-se-ia de uma “regressão psicótica”, não 
uma volta à infância, mas uma tentativa de retorno à posição auto-erótica. (MESSY, 199, p. 
67) 

Especificamente falando das demências na velhice, em especial no caso dos idosos 
acometidos pela doença de Alzheimer, Messy afirma nunca ter encontrado um caso assim 
qualificado que não estivesse apoiado numa situação existencial desencadeadora de um estado 
depressivo e psiquicamente degenerativo: uma perda insuportável que jogaria o indivíduo na 
demência. Mas se a angústia puder ser enfrentada pela reconquista do ideal de ego, pode 
haver uma recomposição e a pessoa pode não ingressar num quadro demencial. Caso 
contrário, o processo de decomposição psíquica se instala e o sujeito avança para posições 
cada vez mais regressivas.  

Muito interessantes são as observações do autor a propósito do manejo clínico na 
demência (MESSY, 1999, p. 126). Através do relato de alguns casos, ele mostra como o 
investimento terapêutico é fundamental não apenas para contrariar o diagnóstico definitivo, 
imposto aos sujeitos idosos adoecidos, condenando-os a um estado do qual não há qualquer 
possibilidade de retorno ou mesmo estabilização, quanto para evidenciar como a clínica 
psicanalítica com uma escuta atenta e acolhedora pode permitir, em alguma medida, uma 
recomposição do sujeito.  

Minha experiência como acompanhante terapêutica de uma idosa moradora de uma 
ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos) da cidade de São Paulo converge com 
essa visão da clínica do envelhecimento. Diagnosticada como portadora de Alzheimer, 
judicialmente interditada, esta senhora foi transferida para a instituição por não ser mais capaz 
de gerir seu cotidiano. Sua transferência foi abrupta: sem ser preparada, a mudança adquiriu 
um caráter traumático, gerando comportamentos agressivos para com outros moradores da 
casa.  

Ao abordar a questão do projeto terapêutico a ser desenvolvido junto à idosa com a 
equipe técnica da instituição, foi observado que o trabalho seria provavelmente limitado: com 
um quadro avançado de demência, desorientação e memória recente afetada, ela não seria 
capaz de estabelecer vínculos e nem mesmo se lembraria do que tivéssemos feito, de uma 
semana para outra. Um prognóstico pessimista e desencorajador. Contra essa sombria 
condenação, apostei na existência de um sujeito capaz de expressar desejo por detrás da figura 
frágil daquela senhora.  

Mês a mês, fomos nos familiarizando uma com a outra. Alguns fragmentos de sua 
história puderam ser recuperados através de um relato intermitente e desestruturado que dela 
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iam escapando: a perda da mãe quando ainda muito pequena, depois a perda do pai e da meia-
irmã, a perda abrupta do marido, que se suicidou alguns anos antes de seu adoecimento, a 
inexistência de qualquer vínculo familiar.  

Através da escuta possível oferecida pelo acompanhamento, a vivência do desamparo, 
tímida e indiretamente explicitada, a percepção de estar confusa, “esquecida” de tudo (e de 
todos), o não reconhecimento do próprio rosto e do próprio corpo, o estranhamento de si e do 
que a rodeia... tudo isso foi sendo expresso. Enunciar o mal-estar. Talvez seja apenas o que 
pode ser enunciado e nominado. E não creio que seja pouco. 
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As mãos trêmulas seguram uma foto já com o verso todo de cola. À sua frente uma 

agenda de anotações onde todos os seus passos devem ser marcados. 
- Esta sou eu, diz. 

Sua fala era quase uma tentativa de confirmar a imagem que começa a ser vista 
com estranheza. Com a caneta na mão sua escrita continua formando-se com 

dificuldade. 
- Devo lembrar que já almocei! 

Com o cuidador sempre ao seu lado, outra foto lhe é entregue. 
-Esta é sua filha mais velha, disse ele após perceber uma angústia no olhar da 

senhora que deixou transparecer a dificuldade em reconhecê-la. 
Cenas como esta são comuns de serem observadas por nós, profissionais que 

trabalham com pessoas demenciadas e que enfrentam o difícil caminho de ver 
memórias perderem-se com o tempo. 

O olhar 
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, do qual foi extraída a cena que dá início a este artigo. 

O trabalho de arteterapia na reabilitação de portadores da doença de Alzheimer, assim 
como outros tipos de demência decorrentes do avançar da idade - etapa em que tais 
enfermidades são mais frequentes - é de fundamental importância para a melhor qualidade de 
vida deste público. É também uma importante maneira de manter aceso por mais tempo as 
funções cerebrais que continuam ativas. 

O MuBE, Museu Brasileiro da Escultura, situado na cidade de São Paulo, em 2007 
abriu seu atelier para trabalhar a arte na reabilitação de pessoas com necessidades especiais 
por meio da arteterapia. Com o atelier de Arte & Inclusão ativo no museu, começamos a 
sentir necessidade de incluir o idoso já que nossa proposta sempre foi trabalhar a arte sob o 
olhar da promoção da saúde. 

Filhos e parentes percebem a necessidade de tirar o idoso de casa e colocá-lo em 
atividades que ocupem seu tempo, sua mente e lhe dê prazer. Um Museu é um lugar perfeito 
para usar o tempo de maneira positiva, fazer amigos, conhecer o novo e apreciar o belo. 

O Mube possui seu acervo situado na parte exterior, onde existe o Jardim das 
Esculturas. Seu espaço arquitetônico, projeto do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, possui a 
parte interna reservada às diversas exposições de pintura, fotografias, escultura etc. que o 
museu recebe e que mudam com uma boa frequência. 

Para incluir a terceira idade no nosso projeto pensamos e resolvemos respeitar a 
resistência que muitos idosos têm em experimentar o fazer artístico. Resolvemos então criar, 

mailto:jujunaso@gmail.com
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em setembro de 2009, o Faça Memórias onde o espaço das exposições seria nosso grande 
palco. 

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. 

Olhar uma obra de arte pode ser, por si só, enriquecedor e uma experiência satisfatória 
para aqueles que não têm total acesso às suas memórias. Pode ser, sim, uma importante 
ferramenta para a Arteterapia que busca através das imagens da arte uma maneira de 
encontrar a essência de cada ser, mesmo que tudo esteja coberto pela grande névoa do 
esquecimento. 

Gerando memórias 
Possibilitar, através da Arteterapia, a experiência cultural de uma visita a uma 

exposição em Museu, pode servir como estímulo social e cognitivo para pessoas com 
Alzheimer ou outras demências. 

O museu é por definição  o local onde se retêm e se  conservam as memórias de uma 
cultura. Hoje, temos a noção do museu como um ambiente vivo que interage diretamente com 
a população e as suas problemáticas contemporâneas; é nesta relação de cuidar do passado e 
alimentar o presente que vai se gerando um substrato valioso em que tudo se movimenta. É 
exatamente com este olhar passado presente e futuro que nos debruçamos. Este projeto nos 
mostra o quanto pode ser significativo ao idoso o trabalho da arteterapia e que a vida vivida 
com afeto é que vai gerar as lembranças mais resistentes às doenças do cérebro.  

Quando se observa uma obra de arte nos deparamos com o universo das expressões do 
outro, entrando em contato com a cultura atual através de um convívio social-cultural o idoso 
é incentivado a direcionar o olhar para dentro de si e vasculhar lembranças e conhecimentos 
que encontram-se camufladas ou pouco estimulados pelo tempo. 

As visitas 
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. 

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.   

Olhar uma obra de arte é para todos, mas nem todos conseguem entregar-se ao que é 
visto. Muitos idosos criam barreiras e dificultam o olhar. Querem saber sobre as 
interpretações, intenções do artista e esquecem simplesmente de se deixarem levar pela obra. 
Cabe ao arteterapeuta quebrar essas barreiras e ensinar a fluir o olhar, e de se deixar tocar pela 
arte. Difícil tarefa, mas quando feita com criatividade gera bons resultados. 

A obra de arte pede para ser vista. Ela chama pela nossa história, por nosso contexto 
de vida. É a nossa história que vê a obra de arte. Suas pinceladas remetem a nossas memórias 
e emoções, revelando saberes e fatos antes deixados no esquecimento e, no evocar o passado, 
se imprime um novo conhecimento, uma nova experiência. Essa experiência foi descrita pelo 
pintor português João Filipe Bugalho que expôs no Mube. 

O Museu, suas exposições e o ato de olhar uma obra de arte 
O Artista montou uma exposição cujas pinturas eram, ao seu olhar, interpretações das 

poesias de Cristovam Pavia. Suas pinturas revelavam expressividade e muita sensibilidade e 
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serviram de caminho de acesso às memórias dos nossos participantes que tiveram a 
oportunidade de receber o artista e guiá-lo a uma visita especial pela exposição em que o 
olhar de cada um virou história de vida contada e ouvida com atenção e emoção pelo artista 
da exposição. 
 

 
Pintura de João Filipe Bugalho sobre poesia de Cristovam Pavia 

“Entre vós, minhas árvores, me firmo.” 
 
 
Relato do artista 

Foi nessa aula para os alunos de pintura do MuBE que conheci a Cristiane 
Pomeranz. Disse-me que não era aluna de pintura, mas sim monitora de 
uma organização – arte inclusão – de apoio a pessoas da terceira idade e, 
entre estas, especialmente a doentes de Alzheimer. Abriu-se aqui a porta 
para um dia seguinte extremamente rico e de certo modo, impressionante. 
Sobretudo seguramente muito gratificante. A Cristiane, monitora 
especializada em artes reabilitadoras, informou-me que viria no dia 
seguinte na parte da manhã com idosos e na parte da tarde, com um grupo 
de sete ou oito doentes de Alzheimer. Perguntei-lhe se poderia assistir. 
Ficou encantada e que só não se tinha atrevido a pedir-me. Aguardei, pois, 
com expectativa, o dia seguinte. 
De manhã lá fui ao encontro com as pessoas idosas. Foi curioso, sobretudo 
pela vontade que mostravam de querer aprender uma coisa nova. 
Interpretaram os quadros, viram neles coisas que eu nunca imaginei, 
pediram-me que dissesse alguns dos poemas a propósito. Pintaram a partir 
das minhas imagens. Estiveram sempre alegres e muito activas. Senti-me 
contente quando a Cristiane me contou que uma das senhoras, aparentando 
já mais de oitenta anos, não saía mais de casa e aí se mantinha, sozinha, 
fazendo pouco mais do que chorar. Com as saídas neste grupo, retomou a 
alegria, convivia de bom grado e andava satisfeita. Naquele dia, porque lhe 
disseram que iria conviver com o “artista” tomou isso a sério e empapoilou-
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se toda! Vinha muito arranjada, bem penteada, com seus brincos e colares e 
fatinho de ver a Deus… Com a alegria estampada no rosto! 
Impressionaram-me muito as interpretações que fizeram e isso fez-me 
pensar como nunca tinha sentido antes no papel da nossa pintura perante os 
outros e nas emoções que podemos despertar as quais seguramente, pouco 
têm a ver com o que nos levou a pintar. Mas evocam memórias, sensações 
que são pertença do espectador e para as quais a nossa pintura só serviu 
de catalizador para as desencantar, redescobrir, reconstruir no 
subconsciente. Foi uma boa experiência. 
Verdadeiramente impressionante para mim porém, foi a tarde com os 
doentes de Alzheimer. Má doença esta, a do amigo alemão…Uma das 
senhoras teria perto de cinquenta anos, nem mesmo isso! 
Percebi então porque utilizam a pintura para a reabilitação ou, pelo 
menos, para que não haja agravamento na situação destes doentes. 
Como eles esquecem as palavras e as ideias mas não se esquecem 
das imagens, o objectivo é levá-los a ver os quadros e a pedir-lhes 
que os interpretem. Nos dias subsequentes voltam e procuram que se 
relembrem das interpretações que antes fizeram e recuperem os 
raciocínios e as interpretações feitas nas visitas anteriores. É 
fascinante, mas também comovente, acompanhá-los no esforço para 
procurar caminho no labirinto das ideias turvas ou dos pensamentos 
esquecidos. É doloroso presenciar a memória a claudicar mas é uma 
alegria, uma alegria que contagia todo o grupo, quando a 
lembrança reage. 
Contou-me a monitora que uma senhora, na véspera, havia visto no quadro 
“Entre vós minhas árvores me firmo”, um carreiro entre as árvores que 
dava saída para uma clareira enorme que haveria ao fundo, com um céu 
azul luminoso resplandecente. 
Aproximámo-nos do quadro, eu junto e de costas para ele, o que me 
permitia ver todos aqueles rostos fazendo exercícios, procurando pistas 
entre as memórias. Foi quando a Cristiane perguntou: “Então Da. Júlia, se 
lembra do que viu ontem neste quadro?”. Ela olhou, todos olhavam, sorriam 
os que se recordavam, perscrutando os lentos movimentos da memória de 
Dona Júlia. Esta olhou o quadro, olhou-me, voltou a percorrer o quadro 
todo com o olhar e, enquanto uma grossa lágrima lhe corria pela face 
sussurrou: “Não me lembro…” Ficou um silêncio enorme e longo. Todos se 
mantiveram em atenta expectativa, olhando para Dona Júlia como que para 
encorajá-la, estimulá-la. Ajudavam-na a orientar-se nos labirintos da sua 
memória recente. Ficou uma espera atenta, ansiosa. De repente o rosto de 
Dona Júlia iluminou-se, brilharam-lhe os olhos, levantou-se-lhe um sorriso. 
“Espera, olha bem, ali, lá no fundo, um caminho, há uma abertura, uma 
saída para uma clareira muito bonita, cheia de Sol, com um céu azul lindo!” 
Foi a emoção, uma quase comoção colectiva e Dona Júlia parecia até ter 
rejuvenescido. Uma das senhoras, toda de preto, baixinha, vinha 
acompanhada por um neto muito carinhoso com ela, dedicado, entregue à 
missão de lhe dar o braço e a acompanhar nesta aventura. A Cristiane 
perguntou-lhe: “E a Si, este quadro lembra-lhe alguma coisa?” Então a 
senhora voltou-se para mim visivelmente satisfeita, com um ar de quem 
sempre encarou a vida pelo lado mais feliz e disse-me: “Sabe, a minha 
maior alegria, a melhor parte da minha vida, foi ter tido nove filhos. Os 
primeiros oito todos meninos, a última uma “minina”, a mãe desse aqui, 
meu neto “quirido”. E sabe o que me lembra o seu quadro? Quando eu 
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saía a passear com eles e os meus “minino” si juntavam ao pé da árvore e 
faziam, cruzando os braços e segurando os pulsos com o punho, uma 
escadinha pra eu subi!”. E o grupo riu como se fossem crianças, a 
preparar-se para subir também. 
Gostaram muito da tela “Trago-vos rosas brancas, rosas pálidas…” e 
pediram-me que lesse a oração a Nossa Senhora. Dei autógrafos, trocámos 
abraços, fomos colectivamente felizes. Foi bom. Saí eufórico. Pela rua 
apetecia-me dançar, pular, sei lá o quê. Os cheiros húmidos das plantas 
enchiam-me de alegria até ao fundo dos pulmões. 
Lágrimas de alegria bailavam-me cá dentro, o mundo parecia-me leve. Era 
quase lusco-fusco e havia mistério no ar. Até parecia que a presença de meu 
irmão se pressentia ali. 
Era um mundo muito à sua medida, ao nível dos seus momentos de euforia. 
Não era eu nem a minha pintura, era a transmutação da sua poesia. Tinha 
valido tanto a pena fazer aquela exposição! Tinham-se ultrapassado já, 
simplesmente, os factos. Era outra a realidade ali. Vieram-me à memória a 
minha Mãe, o ar fresco da quinta, os poemas de meu Pai, uma amálgama de 
emoções, de cheiros, de sentimentos, numa espécie de filme súbito que me 
ligava à juventude. Era um daqueles momentos em que sentimos com grande 
clareza o mistério da existência da qual retemos apenas a súmula essencial 
e nos encontramos cara a cara com a estranheza do nosso eu, do nosso 
inexplicável percurso. 

 
A experiência com João Filipe Bugalho foi única.  
Bom saber que no mundo existem artistas capazes de fazer de sua obra holofotes às memórias 
apagadas. 

Considerações finais 
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 embaralhado. É uma forma de manter aceso por mais tempo as funções cerebrais que 
continuam ativas. 
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RESUMO: Este texto trata da importância de analisarmos a Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde CIF/OMS, como importante ferramenta para efetivação 
de políticas públicas com base em um modelo multidimensional de atenção e cuidado à 
pessoa idosa. Propõe como instrumento de enfrentamento de um paradigma conceitual 
vivenciado na rotina de serviços, na organização de estruturas, e nas estratégias de ação o uso 
da Classificação e sua incorporação nos diversos setores.  
Palavras-chave: Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade; Modelo de 
atenção e cuidado; Políticas públicas.  
 
ABSTRACT: This text deals with the importance of analyzing the International Classification 
of Functioning, Disability and Health (ICF) as an important tool for effective implementation 
of public policies based on a multidimensional model of attention and care. It proposes as a 
means of coping a conceptual paradigm experienced in routine services, organizational 
structures, and strategies using the Classification and their incorporation in various sectors.  
Keywords: International Classification Of Functioning And Disability; Model Of Attention 
And Care; Public Policy.  

Introdução 
O envelhecimento populacional é uma das principais questões demográficas e sociais 

em todo mundo. O Brasil vive essa situação que, se por um lado é uma importante conquista 
social, por outro, aponta oportunidades e desafios aos sistemas e às políticas públicas, que 
deverão refletir sobre as possibilidades de pessoas permanecerem autônomas por maior tempo 
possível. Esta tendência exige um planejamento sustentado do envelhecimento da população, 
minimizando riscos e maximizando desempenhos.  

São vários os documentos de organizações internacionais que referem a necessidade 
de assegurar um envelhecimento saudável, respeitando todas as fases do ciclo da vida, com 
vistas à saúde, participação e segurança dos indivíduos, cujo resultado final deveria ser 
promover vida longeva, mas sobretudo mais saudável. Apontam para um processo interativo, 
cujas mudanças se entrecruzam e se refletem na vida dos indivíduos, das sociedades e dos 
países, e que exige modificações e adaptações nos níveis individual, social e organizacional. 

Uma das agendas da Saúde Pública neste contexto deverá ser o respeito à diminuição 
das desigualdades sociais ao nível da saúde, que tendem a se acentuar com o aumento da 
idade. Para isso, é necessário, mas não menos difícil, englobar os diversos fatores implicados: 
os socioeconômicos, comportamentais, psicossociais e genéticos, e a autonomia que 
proporcionarmos aos indivíduos em termos de educação e saúde. Ações e estratégias, nesse 
sentido, serão decisivas para minimizar as desigualdades. Os ganhos alcançados com a 
longevidade foram, em muito, o resultado das diversas intervenções da Saúde 
Pública/Coletiva. Espera-se também ser da sua responsabilidade as intervenções para os 
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desafios que se avizinham quanto às dinâmicas do envelhecimento, cuja estratégias e ações 
devem se centrar na manutenção e promoção da saúde dos grupos mais velhos.  

Para atingir esses objetivos, é necessário que a pesquisa interdisciplinar respeite a 
diversidade e a heterogeneidade dos mais idosos, que haja responsabilização dos gestores 
públicos e políticas que possibilitem um ambiente, conceitual e dimensionalmente 
abrangentes, promotor de um envelhecimento saudável.  

Além da transição demográfica das últimas décadas, observou-se uma transição 
epidemiológica que reflete a alteração do padrão das doenças e das causas de morte, 
consequentes de mudanças sociais como a urbanização, os consumos e os hábitos de vida.  

No contexto epidemiológico, a tendência global para os países em desenvolvimento, e 
no Brasil isso já é realidade, é para o aumento das doenças crônicas e degenerativas, como o 
são as doenças cardiovasculares, as doenças oncológicas, as demências, ou a diabetes, e para a 
população idosa importa ainda considerar o risco para as doenças infecciosas, resultado da 
senescência das funções imunológicas e homeostáticas ou da maior interação de 
comorbidades crônicas versus infecciosas.  

Conhecer os mecanismos e os componentes que concorrem para as modificações da 
funcionalidade da população idosa, quer na ausência quer na presença de doença aguda ou 
adquirida, será nos próximos anos um desafio de todas as áreas do conhecimento.  

Para a Saúde Pública, considerar a funcionalidade dos indivíduos e das populações 
como uma variável incontornável do seu estudo, não será apenas um desafio para sua 
intervenção, mas determinante. Um fator determinante não tão complexo e extenso, mas que 
exige sim a necessidade de reproduzir as limitações nas atividades dos indivíduos e 
quantificar a necessidade de equipamentos, serviços e sistemas, promotores da capacidade e 
do desempenho dessas atividades.  

Este objetivo não tem sido atingido de forma plena, principalmente em países com 
alguma fragilidade relativa às variáveis sobre funcionalidade. A maior parte dos inquéritos de 
saúde ou dos censos apresentam-se deficitários, tanto no que diz respeito à sua quantidade, 
quanto aos que se relacionam com a uniformização dos conceitos, sendo este último aspecto 
primordial para a comparação epidemiológica, mas sobretudo para a detecção precoce dos 
grupos ou populações em risco. Os processos de avaliação e de intervenção na assistência em 
curso são o paradigma do determinismo biológico, ao centrarem-se quase exclusivamente ou 
preferencialmente nas alterações das funções fisiológicas, observando-se uma negligência 
importante relativas aos fatores contextuais, ambientais e pessoais.  

As informações do estado funcional são cada vez mais reconhecidas como uma parte 
importante da estrutura dos sistemas eletrônicos de informação em saúde.  

A Classificação Internacional de Funcionalidade Incapacidade e Saúde, CIF/OMS tem 
exercido um papel primordial e central nesse sentido. Por trazer o estado de saúde 
conceituado de uma forma muito mais abrangente, os fatores contextuais ultrapassam a sua 
importância enquanto determinantes do estado de saúde e passam a ser considerados não só 
como uma mudança do lócus da incapacidade, mas sobretudo reconhece a possibilidade de 
serem considerados o próprio lócus da intervenção e por isso da funcionalidade.  

Produzida pela Organização Mundial de Saúde, e aprovada em Assembleia Mundial 
de Saúde em 2001, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde/CIF concebe um novo olhar para os conceitos de saúde, funcionalidade e incapacidade. 
A publicação da Organização Mundial da Saúde (OMS) põe em causa as ideias tradicionais 
sobre a saúde e a doença. Por considerar as atividades e a participação social que o indivíduo 
que apresenta alterações de função e/ou da estrutura do corpo pode desempenhar, traz o 
contexto ambiental onde as pessoas vivem como um importante determinante da 
funcionalidade e da incapacidade dos indivíduos. Isso faz com que as possíveis alterações não 
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sejam percebidas como consequência das condições do binômio saúde/doença, mas 
determinadas também pelo contexto do meio ambiente físico e social, pelas distintas 
percepções culturais e posturas diante da deficiência, pela disponibilidade de serviços e de 
legislação. Previamente, a incapacidade começava onde a saúde terminava: uma vez que o 
indivíduo tinha uma incapacidade, ele estava em uma categoria separada. É a este paradigma 
conceitual que a CIF oferece a diferença, evitando o reducionismo dos modelos biomédico e 
social, ao promover uma perspectiva integrativa, multidimensional e universal da 
funcionalidade e incapacidade, onde o indivíduo interage com o ambiente físico, social e 
atitudinal. A interação, que a CIF oferece ao binômio saúde/ambiente, apoia-se em três 
princípios que traduzem a importância do ambiente na funcionalidade do indivíduo: a 
universalidade, onde todas as pessoas, independente da sua condição de saúde ou ambiente 
habitual, podem ser incluídas; a abordagem integrativa, onde ambiente e pessoa — fatores 
ambientais e pessoais — são integrados e considerados; a abordagem interativa, onde é 
reconhecido a multidimensionalidade e complexidade do fenômeno.  

Através de uma linguagem padrão para a descrição da saúde e dos estados 
relacionados à saúde, a CIF se estabelece como uma ferramenta estatística e de gestão da 
informação para estudos populacionais, como um instrumento de pesquisa para medidas de 
resultados da qualidade de vida, e de planificação e avaliação clínica; como contribuição nos 
desenhos curriculares e educacionais, tornando-se um importante instrumento para avaliação 
das condições de vida e para a promoção de políticas de inclusão social. Aliás, é aí onde se 
encontra seu mais importante uso, como uma ferramenta de planejamento e política para 
tomada de decisões. O modelo biopsicossocial de funcionalidade e incapacidade permite a 
descrição da experiência completa de saúde das pessoas.  

A adoção desse modelo biopsicossocial operacionalizado pela CIF tem possibilitado 
avanços positivos no enfrentamento destes desafios, já atestados por vários países. A 
Classificação foi aceita por 191 países, entre eles o Brasil, em 2001, como a nova norma 
internacional para descrever e avaliar a saúde e a deficiência. O modelo substitui o enfoque 
negativo da deficiência e da incapacidade por uma perspectiva positiva. Os conceitos 
apresentados na classificação introduzem um novo paradigma para pensar e trabalhar a saúde 
e a doença, a deficiência e a incapacidade. Este modelo de entendimento da funcionalidade é 
mais dinâmico e compatível com a complexidade do conceito de saúde.  

A CIF tal como ela é, com sua hierarquia de classe e suas definições, ajuda a 
padronizar as informações de estado funcional no sistema de informação em saúde.  

A Classificação torna-se, assim, uma importante base conceitual para mensuração e 
formulação de políticas públicas para saúde e incapacidade, possibilitando coordenar e 
integrar os conceitos de funcionalidade/incapacidade em todos os níveis de decisão política e 
em todos os setores.  

A CIF é uma classificação e não um instrumento de avaliação, uma vez que não 
estabelece os limites de quem é ou não pessoa com deficiência.  

Define incapacidade como uma condição mais abrangente que deficiência, consistindo 
em um termo genérico que inclui deficiências, limitações de atividades e restrições à 
participação.  

O termo incapacidade indica principalmente os aspectos negativos da interação entre 
um indivíduo com uma determinada condição de saúde, e seus fatores contextuais - fatores 
ambientais ou pessoais -, envolvendo uma relação dinâmica. A CIF, portanto, transformou-se 
de uma classificação de “consequência da doença” (ICIDH/versão de 1980) em uma 
classificação de “componentes da saúde”.  

Os “componentes da saúde” identificam o que constitui a saúde, enquanto que as 
"consequências" se referem ao impacto das doenças na condição de saúde da pessoa. Deste 
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modo a CIF assume uma posição neutra em relação à etiologia de modo que os investigadores 
podem desenvolver inferências causais utilizando métodos científicos adequados. De maneira 
similar, esta abordagem também é diferente de uma abordagem do tipo "determinantes da 
saúde" ou “fatores de risco". No caso da deficiência, essa pode ser parte ou uma expressão de 
uma condição de saúde, mas não indicam necessariamente a presença de uma doença ou que o 
indivíduo deva ser considerado doente.  

Dentro desse contexto, a saúde é vista como um recurso para a vida ao se enfatizarem 
os recursos sociais, pessoais e a capacidade física. E essa multidirecionalidade trazida pelo 
modelo da CIF, em que os fatores ambientais, sociais e pessoais não são menos importantes 
que a presença de doença na determinação da função, da atividade, e da participação, traz 
importante diferencial no modelo de atenção e cuidado em saúde, possibilitando desenvolver 
estratégias e ações de enfrentamento ao processo de envelhecimento populacional.  

A CIF complementa os indicadores que tradicionalmente tem seu foco em óbitos ou 
morbidades. Segundo a OMS, a CID-10 e a CIF são complementares: a informação sobre o 
diagnóstico acrescido da funcionalidade fornece um quadro mais amplo sobre a saúde do 
indivíduo ou populações.  

Apesar dos indicadores de mortalidade, diagnósticos e morbidades serem importantes, 
eles não evidenciam adequadamente as consequências da doença nos indivíduos e nas 
populações.  

A CIF possibilita a construção progressiva de escalas que clarifiquem o fenômeno 
saúde-doença-funcionalidade-cuidado. Promove a mudança de uma abordagem baseada nas 
doenças para uma abordagem que prioriza a funcionalidade como um componente da saúde, 
além de considerar o ambiente como facilitador ou como barreira para o desempenho de ações 
e tarefas, pois a funcionalidade tornou-se o ponto central para avaliação e determinação de 
condutas. Fornece informações de funcionalidade e incapacidade associadas aos estados de 
saúde, permitindo mensurar as mudanças de estado relativas à condição de saúde e classifica e 
descreve o contexto em que esses problemas acontecem o que possibilita o planejamento, 
organização e a efetiva resolutividade das ações e dos serviços em saúde.  

Ciente da necessidade de se conhecer o que acontece com o usuário após o diagnóstico 
de saúde, e entendendo a CIF como uma ferramenta capaz de estabelecer o diálogo entre as 
diversas políticas de saúde, e seu potencial para transposição de um paradigma no modelo de 
atenção e cuidado em saúde, o Conselho Nacional de Saúde publicou, em 2012, resolução que 
versa sobre o tema. A Resolução 452/12 do Conselho Nacional de Saúde dispõe que a 
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) seja utilizada no 
Sistema Único de Saúde, inclusive na Saúde Suplementar.  

Com a resolução 452 aprovada em plenária do Conselho Nacional de Saúde, e 
homologada pelo Ministério da Saúde, temos a instância máxima do controle social exercendo 
uma de suas principais funções, a de propor estratégias em políticas de saúde.  

Um dos modelos exitosos que contribuiu para embasar a proposição de Resolução, 
pelo Conselho Nacional de Saúde, foi a experiência de concessão do Benefício de Prestação 
Continuada à Pessoa com Deficiência.  

Desde 2009 o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério 
da Previdência Social, vem utilizando instrumento de avaliação para concessão do benefício, 
que tem a CIF como base.  

A construção do novo Modelo de Avaliação da Pessoa com Deficiência partiu da 
necessidade de realizar estudos, visando a propor parâmetros, procedimentos e instrumentos 
de avaliação das pessoas com deficiência para acesso de forma equânime ao BPC, uma vez 
que o Brasil não dispunha de metodologia unificada para a classificação de deficiências e 
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avaliação de incapacidades com vistas ao acesso aos distintos serviços, programas e 
benefícios garantidos pelas políticas públicas.  

A partir do Decreto n.º 6.214, de 26 de setembro de 2007, o conceito de incapacidade 
passou a considerar atributos da pessoa com deficiência e os fatores ambientais, e avaliação 
da deficiência e do grau da incapacidade, incorporou como base a Classificação Internacional 
de Funcionalidades, Incapacidade e Saúde (CIF), da Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
composta por avaliação média e social.  

O instrumento, além de trazer uma forma mais judiciosa no processo de avaliação e 
concessão, reforça a importância de instrumentos de avaliação que possibilitem estabelecer 
mensurações com base no estado de saúde, e de forma interdisciplinar, pois agregou a 
avaliação o profissional Assistente Social, não ficando mais apenas sobre a responsabilidade 
do profissional médico, a avaliação e concessão. A resposta foi vista como positiva inclusive 
pelos profissionais. Um dos importantes efeitos positivos dessa mudança no modelo de 
concessão, foi a diminuição da judicialização na concessão de benefícios.  

Contudo, é necessário que novas normas, diretrizes e legislações dispondo sobre o uso 
da CIF sejam estabelecidas. Também a capacitação profissional, tanto na graduação como na 
educação permanente será importante para assegurar e efetivar seu uso.  

Mantemos ainda um enraizamento poderoso no que diz respeito à dialética do modelo 
biomédico, tanto no que se relaciona com os recursos académicos, quanto na ação das nossas 
práticas profissionais. Admitir, e agir de forma equitativa e dinâmica com todas as dimensões 
que, hoje, conhecemos da funcionalidade, mantêm-se como um exercício importante de gerir 
e colocar em prática. O olhar sobre risco de alterações da funcionalidade deve ser o foco da 
nossa prática, nos levando a pensar em ações e estratégias que possibilitem potencializar as 
atividades funcionais dos sujeitos diminuindo suas limitações e alavancando sua participação 
social e cidadania. Possibilita pensarmos e efetivarmos um modelo de atenção e cuidado que 
considere os aspectos biológicos e sociais do indivíduo, porém sendo classificados juntos, 
compreendendo ambos os aspectos como determinantes do estado de saúde do indivíduo. E 
que por constituir uma linguagem universal, possibilita pensar em políticas e ações para além 
da interdisciplinaridade, permitindo construir estratégias calcadas no trabalho intersetorial.  

Discutir questões que envolvem a inclusão e participação social, atenção e cuidado, se 
tornará cada vez mais premente conforme a demografia da sociedade muda e a população 
envelhece. Necessitamos de dados confiáveis e comparáveis sobre a saúde de indivíduos e 
populações, incluindo determinar a saúde geral das populações, a prevalência e a incidência 
de condições não-fatais, medir necessidades de cuidados de saúde e o desempenho e 
efetividade dos sistemas de cuidados de saúde.  
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RESUMO: O presente trabalho busca identificar, dentro de uma ILPI – Instituição de Longa 
Permanência para Idosos, quais as emoções que permeiam os colaboradores no cuidado com o 
idoso e como se poderá executar um trabalho de gerenciamento emocional neste contexto. O 
estudo justifica-se em função de o envelhecimento ser um tema pouco abordado e enfrentado 
no contexto empresarial. Objetivou-se saber quais são os processos referentes ao 
conhecimento emocional dos profissionais de uma ILPI, sendo os seguintes os objetivos 
específicos: 1 – identificar o perfil emocional dos profissionais de uma ILPI; 2 – analisar 
formas do conhecimento emocional dos profissionais da entidade asilar e 3 – implementar os 
resultados por meio de um estudo de caso em uma ILPI. O método utilizado foi uma pesquisa 
de abordagem qualitativa, utilizando-se técnica documental e entrevistas pessoais sendo as 
seguintes as principais conclusões: o perfil do cuidador deve ser de uma pessoa equilibrada 
emocionalmente, ter alto grau de empatia, ter identificação pessoal com o ‘ser idoso’, ter alta 
capacidade de amar; que desenvolva formas pessoais de gestão/conhecimento emocional e 
que a implantação de uma gestão emocional deve ser aprofundada. Os resultados apontam 
para a importância dos gestores de ILPI’s se aprofundarem em um estudo psicológico do 
cuidador empresarial, sob o prisma de “cuidar do cuidador”, no sentido de se desenvolver 
uma prática que oriente os gestores de Recursos Humanos de ILPI’s, a fim de que estes 
possam orientar os cuidadores na execução de suas tarefas visando a que o estresse gerado 
diariamente seja minimizado. Isso se torna importante porque cada cuidador possui sua 
própria leitura das ações e reações dos residentes. Muitas vezes, estas leituras são equivocadas 
e resultam em atitudes agressivas, verbais ou físicas, por parte dos residentes e, até mesmo, 
dos cuidadores. Esta análise permite sugerir a possibilidade de buscar uma formação 
emocional para cuidadores, ou seja, um acompanhamento psicológico permanente de apoio, a 
fim de manter e elevar o nível do cuidado em ILPI’s. Ao final dos questionamentos, foi 
possível chegar a um questionamento importante no imenso mundo a ser desbravado neste 
enfoque: qual o perfil ideal do cuidador de idoso em ILPI? É possível afirmar que, diante do 
estudo realizado, dos dados levantados e algumas conclusões já desenhadas, haja ainda muito 
o que pesquisar sobre o tema. 
Palavras-chave: Gestão do conhecimento; Envelhecimento; Gestão Emocional. 
ABSTRACT: This work has aimed: 1 - identify the emotional profile of workers in a LTCE; 2 
– analyse what is the emotional knowledge of that workers; 3 – introduce the results through 
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a case study. The conclusions were that the workers must be an emotionally balanced person, 
with high level of empathy, personal identification with the elderly and be able to love. In 
addition, the workers of a LTCE develop a personal way to manage their emotional 
knowledge and more studies should be performed until introduce the emotional management 
in an institution.  
Keywords: Knowledge management, ageing, emotional management. 

Introdução 
O presente trabalho busca identificar, dentro de uma ILPI–Instituição de Longa 

Permanência para Idosos, quais emoções permeiam os colaboradores no cuidado com o idoso 
e como se poderá executar um trabalho de gerenciamento emocional neste contexto. O estudo 
justifica-se em função de o envelhecimento ser um tema pouco abordado e enfrentado no 
contexto empresarial. No Brasil, desenha-se um novo cenário: já é um país envelhecido, pois 
soma 23,5 milhões de cidadãos acima de 60 anos, segundo dados do IBGE, ano base 2011. 
Somado a isso, tem-se o elevado custo do envelhecimento que, em 2010, absorveu R$ 14,8 
bilhões de reais em serviços para a terceira idade. Abordar este tema, neste momento, é 
importante em vista do cenário de envelhecimento galopante do país.  

Além disto, a abordagem administrativa de gestão em ONG ainda possui tabus onde a 
prática corrente diz que uma entidade beneficente não pode gerar lucro. Há práticas, inclusive 
a executada na entidade estudada, que levam ao oposto, ou seja, uma gestão voltada a 
otimização do recurso financeiro, com lucro, para que se possa reinvestir na melhoria 
contínua da infraestrutura e de recursos humanos. Ao abordar o tema “gestão do 
conhecimento emocional” um passo adiante será dado na gestão de entidades beneficentes, 
pois, tradicionalmente, tem-se a falsa percepção de que o gerenciamento de ONG deve ser de 
forma voluntária, como caridade.  

Ao levantar as informações relativas ao alcance dos objetivos, que estão 
fundamentados ao explicitar-se o processo de envelhecimento, o perfil dos profissionais que 
trabalham com esta parcela da população, e as emoções que perpassam na execução das 
tarefas diárias pelos profissionais, poderão ser traçadas linhas de atuação para os gestores, 
com a finalidade de auxiliá-los em sua administração, visando a minimizar percalços como 
atestados, faltas injustificadas, conflitos internos entre colaboradores, rotatividade e 
reclamatórias trabalhistas. 

A partir desse cenário, emergem questões importantes a serem pensadas e trabalhadas 
em uma empresa, como estas: como gerenciar, com pouco recurso, uma entidade de grande 
porte e uma equipe multiprofissional? Como proporcionar a esta equipe a formação 
continuada de qualidade? Como fortalecer o gerenciamento do conhecimento tácito da 
equipe? Como realizar o gerenciamento do conhecimento emocional desta equipe? 

O estudo da inteligência emocional inicia com Howard Gardner (1996) e tem 
continuidade com Daniel Golemann (1995) nos apresentando o QE – Quociente Emocional. 
Com base nos precursores desta gestão, buscou-se desenvolver o presente trabalho de 
pesquisa. 

Realizou-se uma pesquisa aplicada qualitativa (BEUREN, 2004) e a coleta dos dados 
se deu a partir da interação social dos entrevistados e a análise a partir da hermenêutica do 
pesquisador. 

A gestão de uma ILPI é um processo muito dinâmico, no momento em que tantos 
profissionais são envolvidos, dos mais diversos níveis de escolaridade e com os mais diversos 
tipos de entendimento e visões de mundo. Com esta diversidade, faz-se necessário gerenciar o 
conhecimento pessoal e coletivo, aliado ao conhecimento emocional destes mesmos 
colaboradores. 
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Os resultados deste trabalho contribuirão para uma nova visão de gestão 
administrativa e de Recursos Humanos, não só em ONG’s, mas em ILPI’s do Brasil, uma vez 
que o objetivo principal é compreender os processos referentes ao conhecimento emocional 
dos profissionais de uma ILPI. O desdobramento específico busca alcançar os seguintes 
objetivos: 1 – identificar o perfil emocional dos profissionais de uma ILPI; 2 – analisar 
formas do conhecimento emocional dos profissionais de uma ILPI; e 3 – implementar os 
resultados por meio de um estudo de caso. 

Referencial Teórico 
Esta seção apresenta uma revisão da literatura acerca de tópicos importantes para este 

trabalho: (i) conceituando ILPI’s e sua base legal; (ii) conceituando envelhecimento e (iii) 
conceituando conhecimento emocional. 

Conceituando ILPI’s e sua base legal 
ILPI’s ou Instituição de Longa Permanência para Idosos são organizações 

governamentais ou não governamentais juridicamente constituídas, que proporcionam 
atendimento integral com serviços especializados que visam à promoção e proteção social, 
manutenção da saúde física e emocional, com cuidados pessoais e o convívio sócio familiar à 
pessoa idosa. 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS classifica as 
ILPI’s enquanto o atendimento e a atividade desenvolvida, desta forma: 

• Atendimento integral institucional – é aquele prestado em uma instituição asilar, 
prioritariamente aos idosos sem famílias, em situação de vulnerabilidade, oferecendo-
lhes serviços nas áreas social, psicológica, médica, de fisioterapia, de terapia 
ocupacional e outras atividades especificas para este segmento social. 

• Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) - instituições 
governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinada a domicilio 
coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte 
familiar, em condição de liberdade e dignidade e cidadania. 
Este tipo de instituição surgiu, historicamente, para atender pessoas em situação de 

pobreza e com problemas de saúde, sem suporte social e/ou familiar. Hoje os fatos e/ou 
problemas de saúde, pessoais e familiares que levam a institucionalização, são bem mais 
claros e demandam diversas dificuldades no atendimento do idoso, principalmente na gestão 
deste tipo de serviço. 

Uma ILPI deve ter por missão proporcionar cuidados e ser um lugar para viver. A 
organização interna da ILPI deve prever a satisfação das várias necessidades dos residentes, 
ou seja, materiais, emocionais e espirituais, proporcionando uma vida diária satisfatória 
enquanto cidadãos e como participantes da vida comunitária, além da assistência à saúde 
(GOVERNO FEDERAL, 2013). 

Em resumo, uma ILPI é uma moradia especializada onde há um sistema integrado de 
cuidados continuados. Como a maior parte dos residentes terá, na ILPI, a casa onde passará 
seus últimos dias, esta casa deverá desenvolver esforços ao máximo na busca da cura, 
passando pela reabilitação visando a readaptação do idoso às suas atividades diárias e 
assistência digna e amorosa até o momento da morte. 

O marco regulatório das ILPI’s se inicia com a Constituição Federal de 1988, em seu 
Art 230 que diz que “a família, a sociedade e o Estado tem o dever de amparar as pessoas 
idosas, assegurando sua participação na comunidade defendendo sua dignidade e bem-estar e 
garantindo-lhes o direito à vida”; a Portaria Federal do Ministério da Saúde em 1989; a Lei 
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Orgânica da Saúde em 1990; a Lei Orgânica da Assistência Social em 1993; a Política 
Nacional do Idoso em 1994 e em 2003 o Estatuto do Idoso. 

Acrescido a este manancial de legislações, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária – ANVISA, através da Resolução n.º 283/2005, aprova um 
Regulamento Técnico que define normas de funcionamento para as Instituições de Longa 
Permanência para Idosos. 

Conceituando envelhecimento 
Para que se possa entender o que vem a ser envelhecer e/ou idoso, é necessário 

compreender certos conceitos. Alguns conceitos se entrelaçam, como, por exemplo, 
envelhecimento, que é um processo, e, velhice, que é uma fase da vida. Do mesmo modo, 
velho ou idoso, resultado final do processo de envelhecimento, são conceitos entrelaçados, 
intimamente relacionados e constituem um conjunto. A linha divisória entre estes conceitos é 
muito tênue, pois é praticamente impossível determinar onde inicia um e onde inicia o outro, 
ou mesmo onde eles se cruzam. 

O envelhecimento é irreversível, inevitável e progressivo. Por isso se diz que o 
envelhecimento é a única doença fatal, da qual todos nós compartilhamos. 

O envelhecimento, além de biológico é, também, psicológico e social. Somos exigidos 
em, pelo menos, três tipos de competências: habilidades intelectuais, controles do corpo e 
controles emocionais. As habilidades intelectuais estão baseadas no uso da linguagem e na 
capacidade de comunicação, vitais para uma pessoa se tornar autônoma e aceita. Aqui se dá o 
envelhecimento psicológico, quando as habilidades intelectuais começam a falhar. A 
capacidade de controlar os movimentos do corpo, ou seja, a capacidade de sentar, ficar em pé 
e andar e a capacidade de conter e reter fluidos do corpo são as habilidades biológicas, onde 
ocorre o envelhecimento biológico. O controle emocional ou a ‘expressão das emoções’ são 
aceitas desde que aconteçam em locais e ocasiões em que possam ser socialmente corretas. 
Quando a pessoa humana expressa suas emoções de forma não aceitas socialmente, se dá o 
envelhecimento social. A perda total ou parcial destas habilidades e controles contribui para 
estigmatizar a velhice e serve de base para estabelecer preconceitos relacionados à pessoa 
idosa; assim, se diz simplesmente que a pessoa idosa perde a sua capacidade de adaptação, 
sua vitalidade e seu interesse pelas coisas, ou que regride; ou que se torna desconfiado, 
avarento, irritável e hipocondríaco entre outras afirmações (Prefeitura Municipal de Curitiba, 
2009). 

Papaléo Netto (1996) refere que o estudo da gerontologia tem o objetivo de compreender 
o fenômeno do envelhecimento, e é um ramo da ciência extremamente jovem. Ele cita a 
opinião de Hayflick, que aponta três fenômenos para que este estudo esteja desta forma: 

1 – O medo de modernos cientistas entrarem em um campo dominado por charlatões e 
praticantes de magia negra; 

2 – A falta de base suficientemente concreta ou de fundamento teórico que pudesse levar a 
um planejamento experimental adequado; e, 

3 – A pequena quantidade de investimentos destinados à pesquisa. 
Papaléo Netto (1996) acrescenta, ainda, a questão da política de desenvolvimento que 

domina as sociedades industrializadas e urbanizadas que sempre tiveram mais interesse na 
assistência materno-infantil e com os jovens. A visão desenvolvimentista prega que o 
investimento em uma criança tem um retorno potencial de 60 anos ou mais de vida útil, 
produtiva, enquanto que os cuidados médico-sociais na tentativa de manutenção de uma vida 
saudável de um idoso não podem ser encarados como investimento. 
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Objetivando chegar a uma definição operacional, Jeckel-Neto (2006), cita as 
premissas estabelecidas por Strehler em 1959, onde afirma que as mudanças fundamentais 
relacionadas com a idade devem obedecer a quatro condições: 

1 – Devem ser deletérias, ou seja, devem reduzir a funcionalidade. 
2 – Devem ser progressivas, isto é, devem se estabelecer gradualmente. 
3– Devem ser intrínsecas, isto é, não devem ser o resultado de um componente 

ambiental modificável. Cabe ressaltar, aqui, que o ambiente tem forte influência sobre o 
aparecimento e a velocidade dessas mudanças, apesar de não ser a sua causa. 

4– Devem ser universais: todos os membros de uma espécie deveriam mostrar tais 
mudanças graduais com o avanço da idade.  

Conceituando conhecimento emocional 
Gardner (2000), autor da teoria das Inteligências Múltiplas, entendendo o fato de que 

existem centenas, se não milhares de tipos de negócios, diz que vale a pena considerar se é 
proveitoso pensar nos negócios – individual e coletivamente – como tendo inteligências 
múltiplas que possam ser cultivadas e desenvolvidas mais ou menos produtivamente. Ele 
afirma que em todos os setores e funções da empresa deve-se empregar todo o leque de 
inteligências. 

Desta forma ele ratifica que é importante ter consciência das inteligências envolvidas 
em diferentes setores dos negócios, e salienta a importância dos aspectos que envolvem as 
inteligências pessoais. Seu estudo o levou a, no momento da contratação de algum 
colaborador, realizar os seguintes questionamentos: 

- Que habilidades ou inteligências são necessárias para determinados papéis, e para 
novos em particular? 

- Quem em minha equipe tem estas habilidades ou inteligências? Quem pode adquiri-
las rapidamente? 

- Quem pode trabalhar bem com uma pessoa com um determinado perfil de 
inteligências e que preencha um determinado papel? 

- Quem, ou que tipo de pessoa, pode treinar outras em novas habilidades? 
- De que maneira uma nova combinação de pessoas trará benefícios para um projeto? 
Gardner (2000), ao realizar estes questionamentos, busca evidenciar quem trabalha 

bem em grupo e quem tem as inteligências pessoais bem desenvolvidas. Estes 
questionamentos citados anteriormente dão ênfase na pessoa, uma vez que indagam sobre as 
qualidades individuais e sondam como estas qualidades podem ser mobilizadas para criar 
grupos de trabalho eficientes. Busca, também, fazer cada pessoa dar o que tem de melhor, 
além de conduzir a todos para que reflitam sobre seu próprio perfil de inteligência, como 
interage com os outros e como se autogerencia. 

Baseada na definição dada por Goleman (1995), que utiliza o sentido literal dado pelo 
Oxford English Dictionary, emoção é ‘qualquer agitação ou perturbação da mente, 
sentimento, paixão; qualquer estado mental veemente ou excitado’. 

Seguindo o raciocínio de Goleman (1995), chegamos ao que ele explica como mente 
emocional, a partir dos estudos realizados por Paul Ekman e Seymour Epstein, dizendo que ‘a 
mente emocional é muito mais rápida que a racional, agindo irrefletidamente, sem parar para 
pensar. Essa rapidez exclui a reflexão deliberada e analítica que caracteriza a mente racional’. 

Já Le Doux (1998) considera a emoção como uma função biológica do sistema 
nervoso. Apesar desta afirmativa, ele também reconhece que os cientistas, como ele, não estão 
conseguindo chegar a um acordo quanto ao que sejam as emoções. 

Com isso, temos duas visões: um de estudo psicológico das emoções, no caso do 
estudo de Goleman (1995) e outra de cunho biológico, realizada por Le Doux (1998). 
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Segundo Goleman (1997), todos têm duas mentes: uma mente que pensa e outra mente 
que sente. Estas duas mentes geram dois tipos de conhecimentos: um deles é a mente racional, 
o modo de compreensão da qual realmente estamos conscientes, despertos, pensativos, 
capazes de ponderar e refletir; o outro tipo de conhecimento é considerado mais impulsivo e 
mais poderoso.  
 

Tabela 1 

Comparação entre mente racional e mente emocional 

ASPECTOS MENTE RACIONAL MENTE EMOCIONAL 

Velocidade de resposta Mais lenta Mais rápida 

Sensação de certeza Exige análise para propor decisões Apresenta rápida sensação de 
certeza 

Nível de detalhamentos em sua 
análise Avaliação cuidadosa dos detalhes Sacrifica a exatidão em prol da 

velocidade 
Fonte de impulsos “cabeça” “coração” 

Caminho para a emoção Intermediação do pensamento 
reflexivo Percepção imediata 

Lógica da mente Estabelece conexões lógicas entre 
causas e efeitos 

Associativa, evocando uma parte 
à totalidade. 

Nota: Tabela construída por Golemann (1997) onde se traça uma comparação entre as mentes. 

 

Método 
O estudo foi realizado dentro de uma ILPI que abriga idosos em situação de risco e/ou 

vulnerabilidade social, tendo sua gestão econômica baseada, praticamente, em doações.  
Caracteriza-se como pesquisa aplicada qualitativa (BEUREN, 2004), pois busca o 

conhecimento a fim de gerar uma aplicação prática da interação entre a subjetividade do 
sujeito pesquisado e o mundo real a ser pesquisado. 

Participantes 
A amostra foi composta por profissionais que trabalham na entidade pesquisada, desde 

01 ano de empresa até mais de 15 anos de trabalho na entidade. Os entrevistados foram4 do 
sexo feminino e 1 do sexo masculino, sendo que suas idades variam de menos de 30 até 50 
anos. As escolaridades variam de ensino médio completo até pós-graduanda. A amostra foi 
selecionada em função de tempo de serviço e por atividade desenvolvida na entidade. Outro 
motivo da escolha foi o grau de contato com os residentes, ou seja, o envolvimento diário que 
cada um dos entrevistados tem com a população residente da entidade. Os entrevistados 
desenvolvem atividades de cuidador, enfermagem, nutrição e recepção, sendo que a atividade 
de enfermagem possui dois perfis de entrevistados em função do grau de envolvimento e 
tempo de serviço na entidade. 

Procedimentos 
A coleta dos dados deu-se a partir das interações sociais dos entrevistados e a análise a 

partir da hermenêutica do pesquisador. A fundamentação dos resultados foi a partir de estudo 
bibliográfico aliado às entrevistas realizadas com a amostra da pesquisa. 
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Sabe-se que, como esta amostra é retirada de uma determinada população que se 
deseja conhecer, é importante ter presente que nenhuma amostra é perfeita, e o grau de erro 
ou viés pode variar (BEUREN, 2004). 

As entrevistas foram pessoais e individuais com cada um dos componentes da 
amostra. A pesquisa de campo foi realizada através de um roteiro de entrevista 
semiestruturado para todos os entrevistados. 

O questionário foi baseado nas leituras dos autores Haward Gardner (2005), Goleman 
(1995), Kotter (2002) e Caruso & Salovey (2007) sobre o envolvimento emocional 
fundamental na execução de um bom trabalho, bem como o grau de envolvimento emocional 
percebido nos colaboradores. 

O objetivo das entrevistas foi obter a percepção pessoal dos envolvidos quanto à 
ligação emocional existente entre eles e os residentes e o quanto isto impacta em cada um dos 
entrevistados. 

As entrevistas foram realizadas no ambiente de trabalho, durante o intervalo da 
jornada diária, que compreende os tempos de 7h às 13h; e 13h às 19h da equipe de 
enfermagem e 8h às 12h; e 14h às 18h da equipe de apoio, de forma presencial, na sala da 
secretaria executiva da entidade.  

Os entrevistados foram informados da razão e objetivo da entrevista, bem como o 
nível de divulgação – acadêmico e virtual – e que as entrevistas seriam gravadas. Todos 
autorizaram a divulgação completa da entrevista. 

Ao atender o objetivo das entrevistas busca-se perceber o quanto o nível emocional 
interfere ou impacta na vida pessoal e profissional de cada um. 

   
Figura 1. Fluxograma da realização do trabalho apresentado. 
Fonte: Os autores. 

Resultados 
As entrevistas foram realizadas com os profissionais da equipe de colaboradores e 

buscaram abordar o fator emoção desde o início do trabalho na entidade, o envolvimento 
emocional com o residente e quais situações em que o colaborador sente certas emoções.  

Definição do tema e 
realização da pesquisa bibliográfica 

Escolha do  método 
de pesquisa de campo 

Definição da amostra 

Coleta de dados 

Análise dos resultados  
e composição das conclusões 
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A abordagem dos entrevistados deu-se em duas etapas de questionamentos 
específicos. Na primeira etapa, os entrevistados responderam quatro questões fechadas e, na 
segunda etapa, relataram em que momentos desenvolviam determinadas emoções citadas pela 
entrevistadora. 

Na primeira etapa foram feitos os seguintes questionamentos: qual a motivação que os 
fez ir trabalhar na entidade; que emoção os identifica com a entidade; que emoção o 
acompanha no dia-a-dia de trabalho na entidade; que emoção o acompanha quando do óbito 
dos residentes da entidade. Na segunda etapa, a pesquisadora solicitou que os entrevistados 
citassem momentos em que se deparava com as emoções de medo, raiva, tristeza, alegria e 
amor. 

Ao responderem a primeira questão, sobre a motivação de ir trabalhar na entidade 
houve dois respondentes que referiram não ter informação do tipo de atividade desenvolvida 
na entidade, mas que ao se depararem com os residentes e o contato com eles, aliado ao 
trabalho desenvolvido, houve uma identificação pessoal com o local e as tarefas a serem 
executadas na atividade proposta. Os outros entrevistados já tinham conhecimento da 
atividade desenvolvida na entidade. Um deles respondeu que o primeiro motivo para vir foi 
financeiro, em busca de trabalho, mas que hoje, após mais de ano na entidade, desenvolvendo 
a atividade que gosta e estando no contato direto com os residentes, diariamente, não há como 
imaginar-se fora da entidade. Outros dois entrevistados, já conhecendo, também, a atividade 
realizada, referem o fato de poderem desenvolver sua atividade profissional na entidade, 
visando o bem estar dos residentes (área de saúde). 

Na segunda questão, quando foram questionados sobre que tipo de sentimento os 
identifica com a entidade, que os faz permanecer em sua atividade, houve unanimidade em 
afirmar que há uma identificação pessoal com a atividade desenvolvida na entidade, isto é, 
todos possuem envolvimento anterior muito forte com pessoas idosas, na sua maioria, 
familiares diretos. Referiram, inclusive, histórias pessoais vividas na infância e adolescência 
junto a avós e isto os mobiliza a permanecerem na atividade de cuidado e interação com os 
residentes da entidade. 

Quatro dos respondentes afirmam que jamais imaginaram, um dia, trabalhar com 
pessoa idosa, cuidar de pessoa idosa, mas que agora após o tempo de trabalho com esta 
parcela da população não se veem distantes da atividade ou trocando a atividade desenvolvida 
por outra sem o contato com os idosos residentes. 

Há unanimidade em afirmar, também, que o motivo da permanência no trabalho na 
entidade vai além do financeiro, sendo que o que é levado em conta na decisão da 
permanência é o sentimento de carinho, amizade, a troca emocional de dar e receber carinho e 
gratidão pelo serviço prestado no cuidado e atenção dedicados aos residentes. 
Complementam, ainda, que não há recompensa financeira que pague esta troca emocional 
entre colaborador/idoso residente. 

Ao serem questionados sobre que tipo de emoção os acompanha no dia-a-dia de 
contato com os residentes houve unanimidade em responder a importância da troca 
emocional, o dar e receber carinho, gratidão, respeito dos residentes para com os 
colaboradores. Que existe empatia, o colocar-se no lugar do residente que já passou por tantas 
perdas e que agora, despido de tudo, necessita de uma adaptação completa às novas rotinas, 
sob o cuidado de pessoas, de imediato estranhas, mas que se tornam sua família, 
gradativamente, a partir do momento em que ali residem. 

Quando abordados sobre a questão do óbito de residentes, houve unanimidade ao 
referir a emoção de tristeza fortalecida pela emoção de perda e impotência em não conseguir 
prolongar mais a vida do mesmo, apesar da consciência de ter feito todo o possível para uma 
sobrevida com qualidade do residente. Para duas respondentes houve referência de ter sido 
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difícil a primeira perda em forma de óbito em função de haver uma interação muito grande 
com o residente que faleceu, mas que com o passar do tempo este sentimento de dor da perda 
foi sendo trabalhado e transformado em “fizemos o possível, proporcionamos dias felizes, 
demos o melhor de nós para que ele se sentisse acolhido, querido e amado enquanto aqui 
viveu”. Apesar da emoção da perda, houve unanimidade ao responder que, quando o óbito 
ocorre com um residente que há muito está somente em leito, a morte se transforma em uma 
“libertação” para o idoso. O fato de o idoso estar no leito e sair apenas para o banho referem 
ao cuidador como se fosse uma prisão e que, então, a morte seria a liberdade deste idoso. Uma 
respondente referiu sobre o grande aprendizado com relação ao fator “morte”. Referiu o fato 
de haver um fortalecimento pessoal com relação ao tema e que hoje é possível falar com os 
residentes sobre o fato e que, apesar de presenciar a tristeza deles na perda de um colega 
residente, sente-se fortalecida em ajudá-los a ultrapassar esta perda, muito em função de que 
vários ali estão conscientes de que seu dia de partir não está muito longe. 

Na segunda etapa da entrevista, os entrevistados foram questionados sobre cinco 
emoções e em que momento eles a percebiam no desenvolvimento de suas atividades e no 
contato com os residentes. Foram elas: 

MEDO – dois respondentes referiam não sentir medo com relação a sua atividade e 
nem com relação ao trato com os residentes. Os outros três respondentes referiram sentir 
medo ao tornarem-se impotentes diante do atendimento ao residente, se, por acaso houver um 
surto de vários residentes adoecerem ao mesmo tempo, no caso de gripe com complicações ou 
outro evento qualquer. Uma situação comum a todos os respondentes, onde sentem medo, 
acontece diante de reações inesperadas por parte dos residentes uma vez que cada um tem 
uma história e vem de situações de vida distintas. Esta questão se acentua com os residentes 
que lá chegam com medida protetiva, encaminhados pelo Ministério Público. Outra situação 
geradora de medo é estar diante de um conflito, principalmente entre homens, não saber como 
agir, pois é mulher e de tamanho pequeno, não tendo condições de intervir para uma 
contenção, por exemplo. 

RAIVA – dentre os entrevistados houve uma resposta que referiu não sentir raiva em 
função de seu perfil pessoal ser esse, ou seja, há a busca de contornar situações, uma vez que 
seu sentimento de empatia é muito forte. Refere ao fato de que o residente já possui o 
descontentamento de não estar em “casa”, uma vez que “trabalhou uma vida” para ter seu 
espaço ao final de sua existência e necessitou viver em uma ILPI, o que gera uma imensa 
dificuldade no idoso em aceitar esta nova situação de vida pessoal. Diante desta compreensão, 
refere usar o bom humor, a zero agressão física e verbal, usando de piadas para a quebra de 
gelo, para não gerar queixas ou descontentamento neste idoso. Os outros respondentes 
referem a emoção de raiva com relação a necessidade de resolutividade no atendimento de 
saúde dos residentes e ver-se impotente diante do descaso do serviço de saúde público com 
relação a fragilidade do idoso e, somado ao fato ser idoso, o mesmo residir na entidade. Neste 
caso específico, há a referência ao fato de que a cultura de cuidado na saúde do idoso é tida 
como “não vale a pena investir no idoso”, pois já não é mais força produtiva na sociedade, e 
sim custo. Houve referência à emoção de raiva diante do descaso de familiares que, mesmo 
solicitados pela entidade, não os visitam e os iludem muitas vezes dando datas de chegada que 
não se concretizam, causando tristeza no residente com saudade do familiar. Outra situação 
que gera a emoção de raiva é quando não há a possibilidade de resolver a situação do 
residente, pois é tarefa de outro setor. Exemplo disto é quando é necessário que o residente 
receba algo do serviço de nutrição e a enfermagem não recebe autorização para receber e 
vice-versa. 

TRISTEZA – esta emoção é referida por unanimidade dos respondentes apontando o 
fato de, praticamente, haver uma transferência de emoções, isto é, ver o idoso triste e não 
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poder mudar a situação, os entristece, também. Citam-se aqui situações como, por exemplo, 
se algum residente tem alguma dor e não é identificada a causa e o antídoto a esta dor demora 
a chegar, o fato de não ter resolutividade causa tristeza no colaborador, mesmo estando ciente 
do esforço em minimizar ou zerar esta dor. 

ALEGRIA – houve unanimidade em afirmar que é uma emoção percebida quando há 
reciprocidade, isto é, quando todos veem e sentem a alegria dos residentes. O fato de chegar 
ao trabalho e percebê-los alegres, cumprimentando com alegria, demonstrando que estão bem 
e que estão felizes com a chegada do colaborador, o deixa feliz. A demonstração de saudade, 
que está feliz em ver o colaborador, deixa o colaborador feliz, também. Poder perceber que os 
residentes estão bem cuidados, cheirosos e alimentados remete ao pensamento de “um dia 
também vou estar com esta idade e desejo ser bem cuidado como estou cuidando e os vendo 
bem cuidados e alegres”. Até mesmo as manifestações de conflitos entre residentes, quando 
um não está bem e manifesta algum descontentamento com outro residente gerando um 
conflito momentâneo é visto, pelo colaborador, como manifestação de vida, e remete ao fato 
de aprender a envelhecer a partir desta convivência diária. 

AMOR – Ao serem questionados sobre esta emoção houve unanimidade em responder 
que ele está presente em virtude de “amar o que faz”, que se isto não está inserido nesta 
atividade não há como permanecer, ao menos por longo tempo.  Que o amor a si próprio passa 
por esta avaliação, ou seja, de continuar ou não nesta atividade. Perceber que é importante 
amar-se, amar seu trabalho para que isto transcenda e seja percebido pelo residente, ou seja, o 
recebedor da tarefa desenvolvida. Em resumo: o ato de cuidar. Todo o trabalho feito com 
amor gera satisfação. O fato de estar na entidade, trabalhar na entidade e permanecer 
trabalhando na entidade remete ao sentimento amor, pois quem não possui esta emoção, não 
permanece não se integra e não tem satisfação no trabalho realizado. Em síntese, um 
respondente assinala “o que não serve para mim, não serve para os outros” realçando o fato de 
que é seu desejo que o idoso residente tenha um bom alimento, preparado com amor, tenha 
bons cuidados, que o toque seja com amor, que receba atenção e que esta atenção seja por 
amor, e não em função de, somente, um atarefa a ser desenvolvida, mecanicamente. 
 
Tabela 2 

 Matriz Teórico Empírica 

Objetivo Específico Método aplicado Resultado esperado 

Identificar o pefil emocional 
dos profissionais de uma ILPI 
 

Pesquisa bibliográfica e 
pesquisa aplicada qualitativa 

Identificação do perfil 
emocional do cuidador de 
idosos em uma ILPI 

Analisar formas do 
conhecimento emocional dos 
profissionais de uma ILPI 
 

Hermenêutica do pesquisador Desenvolvimento de 
umaformação emocional para 
cuidadores de idososemILPI’s 

Implementar os resultados 
por meio de um estudo de 
caso na entidade 

Redirecionar a Gestão de RH 
da ILPI com ênfase na Gestão 
do Conhecimento Emocional  

Implantar no serviço de 
Gestão de Recursos Humanos 
a Gestão do Conhecimento 
Emocional dos cuidadores de 
idosos 

Nota: Matriz construída pelos autores de acordo com a sequência do trabalho realizado neste estudo. 
 
Conclusões 

Para embasar os resultados obtidos com a questão levantada no objetivo específica 
número um, os autores serviram-se, em um primeiro momento, de pesquisa bibliográfica, com 
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foco no cuidador de idosos em uma empresa, ou seja, em uma ILPI. Porém, o referencial 
teórico demonstrou que a literatura, até o presente momento, aborda questões relativas à 
cuidadores em domicílio com raras inserções relativas ao trabalho desenvolvido em ILPI’s. 
As instituições por possuírem um caráter empresarial devem ser gerenciadas, apesar do perfil 
filantrópico, como uma empresa a fim de obter sustentabilidade econômica e financeira 
visando a melhoria contínua do serviço prestado, como forma de sair do assistencialismo. O 
SUAS – Sistema Único de Assistência Social, que é uma política nacional, desde 2004, vem 
norteando todo o Serviço Sócio Assistencial, seja governamental ou não governamental. Este 
novo enfoque direciona a uma gestão que torne o usuário da assistência, do SUAS, 
emancipado na sua integralidade e não mais dependente do serviço. Ao mesmo tempo em que 
se verificou esta deficiência, buscou-se embasamento em fontes da área administrativa para 
desenvolver-se um paralelo entre administração empresarial e administração de ONG. Ligado 
a isso, a pesquisa bibliográfica buscou saber sobre os estudos e teorias da gestão do 
conhecimento, especificamente ligado à gestão do conhecimento emocional. A mesma 
situação ocorre sobre os estudos relativos aos cuidadores em ILPI’s: pouca ou a quase total 
inexistência de pesquisas de como gerenciar o conhecimento emocional de cuidadores em 
instituições. 

A abordagem dos autores pesquisados segue a linha de Inteligência Emocional e, a 
partir deste enfoque, o desenvolvimento de lideranças com conhecimento dos fatores 
emocionais que permeiam o dia-a-dia de uma empresa. Sua abordagem permanece centrada 
nas questões de criação de uma cultura empresarial para que a liderança possa desenvolver 
sua inteligência emocional e, a partir de seu exemplo, transformar o ambiente empresarial, 
tornando-o um ambiente favorável. 

Apesar da identificação de lacuna existente na literatura, persistiu-se no embasamento 
e buscou-se, através do cruzamento de informações, partindo da busca do entendimento do 
processo de envelhecimento, de que forma a pessoa identifica e sente esta mudança em sua 
vida e como repassar esta emoção para os cuidadores com quem tem interação diária. 

A partir destas informações obtidas, foi possível determinar uma linha de 
questionamentos a serem realizados com os cuidadores da ILPI estudada. Ao buscar 
identificar o perfil emocional do cuidador de idoso em uma ILPI, a autora destaca que: 

- O cuidador necessita ter uma identificação pessoal com o “ser idoso”, a fim de 
desenvolver com satisfação suas tarefas diárias; 

- O cuidador necessita ser uma pessoa emocionalmente equilibrada, na busca 
constante entre o manifestar e o sentir a manifestação do idoso para que seu cuidado seja 
efetivo e tenha resultado na qualidade de vida do idoso institucionalizado; 

- O perfil emocional do cuidador deve ser de uma pessoa com alta capacidade de 
empatia, a fim de obter realização pessoal na tarefa diária, uma vez que nem sempre 
encontrará o idoso de forma amigável para receber o cuidado, sendo, muitas vezes, agredido 
física e verbalmente pelo idoso que recebe seu cuidado; 

- O cuidador necessita ser uma pessoa com alto grau de sensibilidade diante das 
dificuldades e dores do residente para que tenha condições de, de certa forma, “ler” na 
expressão facial e/ou física do idoso qual seu estado de humor neste momento; 

- O cuidador necessita ser uma pessoa com alta capacidade de sentir “amor” pelo 
residente que necessita seu cuidado, sentimento que extrapola medidas, uma vez que, ao 
realizar-se uma seleção de RH para qualquer cargo dentro de uma ILPI, é praticamente 
impossível medir a emoção de cada candidato antes da execução das tarefas diárias. Diante 
disso é necessário que o profissional de Recursos Humanos ou o Gestor da ILPI esteja atento 
aos cuidados diários recebidos pelo idoso e ao comportamento dos colaboradores dentro da 
ILPI. 
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Todos os objetivos traçados inicialmente foram alcançados, salientando que há 
necessidade de uma maior investigação e com maiores detalhes a serem observados, além de 
analisar as formas de conhecimento emocional dos profissionais de uma ILPI.  Para os 
autores, ficou muito nítida a diversidade de emoções existentes, bem como as várias formas 
de trabalhar as emoções pessoais por cada um dos colaboradores entrevistados.  

Diante das respostas obtidas e análise das mesmas, percebe-se que os profissionais da 
ILPI estudada desenvolveram cada um, formas emocionais específicas e suas formas pessoais 
de controlar e conter as expressões das emoções com e diante dos residentes. Cada um dos 
respondentes referiu formas específicas de reações diante de situações emocionais citadas. O 
fato de haver unanimidade em respostas, esta foi na síntese da análise, mas a forma de 
expressão e de visão das situações é individual. 

Os resultados mostram que é importante os gestores de ILPI’s aprofundarem-se em 
um estudo psicológico, sob o prisma de “cuidar do cuidador” para que se desenvolva uma 
prática que oriente os gestores de Recursos Humanos de ILPI’s, a fim de que capacitem os 
cuidadores para execução de suas tarefas para que o estresse gerado diariamente seja 
minimizado. Isto se torna importante porque cada cuidador possui sua própria leitura das 
ações e reações dos residentes. Muitas vezes, estas leituras são equivocadas e resultam em 
atitudes agressivas, verbais ou físicas por parte dos residentes.  

Esta análise permite sugerir a possibilidade de buscar uma formação emocional para 
cuidadores, ou seja, um acompanhamento psicológico permanente de apoio a fim de manter e 
elevar o nível do cuidado em ILPI’s.  

Ao chegar ao objetivo específico número três -implementar os resultados por meio de 
um estudo de caso -é possível afirmar que concretizar este objetivo será fundamental para a 
perenidade do serviço que busca a excelência do serviço prestado em ILPI’s.  

A partir desta pesquisa abre-se um imenso campo de estudos e pesquisas no sentido de 
aprofundar a questão ‘Gestão Emocional’, principalmente no quesito prestação de serviços 
junto a um público específico, ou seja, idosos. Como o envelhecimento é irreversível, 
inevitável e progressivo é necessário que sejam buscados conhecimentos e práticas visando a 
excelência no serviço prestado ao idoso residente em ILPI. 

A gestão emocional em uma ILPI inicia com um bom gerenciamento de equipe, que 
destaca a importância das relações interpessoais que pode evitar que problemas do âmbito 
organizacional sejam vistos como ofensas pessoais, prejudicando, além das redes de 
relacionamento, o resultado final do trabalho. Para que isso aconteça a liderança de recursos 
humanos da instituição necessita ter um gerenciamento das próprias emoções em primeiro 
lugar e, em segundo lugar deve possuir quatro competências emocionais: saber identificar a 
emoção, saber compreender a emoção, saber gerenciar a emoção e saber usar a emoção. Em 
síntese as emoções são o radar pessoal e nos fornece um fluxo constante de informação acerca 
de nós próprios, dos membros da equipe e do ambiente. 

Com o trabalho já existem elementos para um direcionamento da Gestão de Recursos 
Humanos com ênfase na Gestão do Conhecimento Emocional. Agregar a visão de 
gerenciamento da emoção ao Gerenciamento de Recursos Humanos, proporcionando uma 
visão muito mais humanista, com certeza dará mais força, qualidade e satisfação pessoal aos 
colaboradores envolvidos. 

Apesar da certeza de que é o caminho acertado, tem-se ciência de que será um 
trabalho meticuloso e de estudo prévio, uma vez que o desafio está lançado enquanto uma 
nova visão de trabalho em ILPI’s. 

Ao final dos questionamentos, foi possível chegar a uma ponta do imenso mundo a ser 
desbravado neste enfoque: qual o perfil ideal do cuidador de idoso. É possível afirmar que 
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diante do estudo realizado, dos dados levantados e algumas conclusões já desenhadas, há 
muito mais o que pesquisar sobre o tema. 

Pesquisas relativas ao perfil emocional adequado para desenvolver o trabalho junto a 
idosos residentes em ILPI’s, além de pesquisas de práticas de gestão de recursos humanos 
adequadas ao perfil do profissional de ILPI poderão ser desenvolvidas e ampliadas a partir 
deste estudo. 

Práticas que auxiliam e melhoram a gestão de uma ILPI, devem ser levadas ao 
conhecimento dos órgãos públicos gerenciadores da Política do Idoso a fim de demonstrar a 
importância de tornar esta prática uma exigência legal, como tantas outras exigências, ou seja, 
o cuidado psicológico e emocional dos cuidadores. 

A partir desta pesquisa, abre-se um imenso campo de estudos e pesquisas no sentido 
de aprofundar a questão ‘Gestão Emocional’, principalmente no quesito prestação de serviços 
junto a um público específico, ou seja, idosos. Com o resultado deste estudo afirma-se que o 
mesmo deve ser ampliado para correção de possíveis inconformidades em função de ter sido 
realizado com uma amostra pequena e abrangendo apenas uma ILPI. Uma abordagem com 
ampliação da área pesquisada, além de testes práticos junto a ILPI’s que estejam dispostas a 
receber o desafio de participarem desta pesquisa. Ao mesmo tempo em que se estudam os 
colaboradores de uma ILPI, buscar conhecer as lideranças destas empresas e como gerenciam 
o conhecimento tácito e o conhecimento emocional das ILPI’s com a finalidade de orientar os 
gestores destas empresas rumo a excelência no serviço prestado aos idosos do Brasil, usuários 
deste tipo de serviço. 

Como o envelhecimento é irreversível, inevitável e progressivo é necessário que se 
busquem conhecimentos e práticas que visem a excelência no serviço prestado ao idoso 
residente em ILPI. 
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RESUMO: Esta pesquisa decorre de cenários observáveis no contexto socioeconômico e 
cultural vividos na sociedade brasileira contemporânea. Esse cenário, interpretado à luz dos 
resultados das investigações desenvolvidas pela abordagem gerontológica contemporânea, 
desencadeou uma postura de questionamento dos resultados de estudos realizados nos anos 
noventa sobre internação clínica de longa permanência para pessoas acima de 60 anos e o 
interesse em comparar esses dados com a realidade atual, considerando especificamente 
evidências constatadas no ano de 2014. Este estudo está focado no atendimento na rede de 
saúde, direcionado às pessoas com idade acima de 60 anos, tendo como hipótese que o 
aumento da expectativa de vida, embora decorrente da melhora da qualidade de vida, acesso 
mais amplo à educação, aumento da renda per capita, inovações tecnológicas nas áreas da 
saúde e comunicação, coexiste ainda com a presença das doenças infectocontagiosas e 
crônico-degenerativas, elevando sobremaneira o tempo de permanência em hospitais e, 
consequentemente, os custos das internações. O prosseguimento deste estudo admite a 
hipótese de que não só houve aumento das internações de pacientes com mais de 60 anos, mas 
que o tempo de permanência continua prolongado, o que torna questionável a eficácia das 
estratégias praticadas pelas operadoras, especificamente das autogestões em saúde, objeto 
deste estudo.   
Palavras-chave: Gestão em Saúde; Políticas em Saude; Envelhecimento; Velhice. 

Introdução 
Esta pesquisa decorre de cenários observáveis no contexto socioeconômico e cultural 

vividos na sociedade brasileira contemporânea. Esse cenário, interpretado à luz dos resultados 
das investigações desenvolvidas pela abordagem gerontológica contemporânea, desencadeou 
uma postura de questionamento dos resultados de estudos realizados nos anos noventa sobre 
internação clínica de longa permanência para pessoas acima de 60 anos e o interesse em 
comparar esses dados com a realidade atual, considerando especificamente evidências 
constatadas no ano de 2014. Este estudo está focado no atendimento, na rede de saúde, 
direcionado às pessoas com idade acima de 60 anos, e que tem a hipótese de que o aumento 
da expectativa de vida, embora decorrente da melhora da qualidade de vida, acesso mais 
amplo à educação, aumento da renda per capita, inovações tecnológicas nas áreas da saúde e 
comunicação, coexiste ainda com a presença das doenças infectocontagiosas e crônico-
degenerativas, elevando sobremaneira o tempo de permanência em hospitais e, 
consequentemente, os custos das internações. O prosseguimento deste estudo admite a 
hipótese de que não só houve aumento das internações de pacientes com mais de 60 anos, mas 
que o tempo de permanência continua prolongado, tornando questionável a eficácia das 
estratégias praticadas pelas operadoras, especificamente das autogestões em saúde, objeto 
deste estudo.   
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O Sistema de Saúde Brasileiro: breve histórico e financiamento do sistema 

O Sistema de Saúde como um conjunto de instituições prestadoras de serviços de 
saúde visa a garantir aos indivíduos a manutenção e recuperação da saúde. É composto por 
estruturas assistenciais que compreendem redes de serviços, como hospitais, laboratórios de 
análises clínicas e imagens, consultórios e pelas funções que organizam as atividades por 
meio de planejamento, informação, avaliação e regulação. O século XX foi marcado por 
várias ações na área de saúde, mas neste trabalho serão destacados apenas os eventos mais 
relevantes que se relacionam aos objetivos desta pesquisa, como o fato da saúde ser vinculada 
a um ministério somente em 14/11/1930 (Ministério dos Negócios da Educação e Saúde 
Pública)  e em 16/11/1953 foi, finalmente, criado o Ministério da Saúde. Em 1975, ocorreu o 
Movimento da Reforma Sanitária, que defendeu a criação de um sistema público de 
assistência gratuito com acesso universal. Esse movimento foi bastante significativo, mas que 
teve voz somente com a Constituição Federal de 5/10/1988, cuja Seção II - Da Saúde assegura 
a importância do direito à saúde e às políticas sociais e econômicas com o Art. 196, (BRASIL, 
1988, p.116). Esta garantia se faz por meio de políticas sociais, econômicas e com 
regulamentação e fiscalização do cumprimento dessas leis. A Constituição de 1998 também 
define que o financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade do 
orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
Os sistemas de saúde são  financiados   por   recursos   públicos   que   provêm   do 
pagamento de impostos, por fundos privados, advindos por via direta do contribuinte ou por 
uma fusão destes dois, dependendo da política de saúde de cada país. A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) relata que as ações governamentais em relação à saúde nem sempre estão 
relacionadas ao rendimento nacional, mas, sim, a motivos políticos, fiscais para aplicabilidade 
dos recursos e ao compromisso dos governos com a saúde da população. A prestação de 
serviços de assistência médica da saúde suplementar é vinculada ao valor de contribuição, 
tendo natureza mercantil e contratual entre o comprador e fornecedor de serviços em saúde. 
Atualmente, o setor brasileiro de planos e seguros de saúde é um dos maiores sistemas 
privados de saúde do mundo. O financiamento no setor privado é feito com recursos das 
famílias, do indivíduo ou das empresas e, na maioria das vezes, por pré-pagamento, mas nos 
últimos anos os planos de saúde estão mudando o perfil do público-alvo, passando a focar nos 
planos coletivos, ou seja, patrocinados pelas empresas, tornando, assim, cada vez mais restrito 
o acesso às pessoas físicas. 

Sistema Único de Saúde - SUS e operadoras de planos de saúde 
A criação do Sistema Único de Saúde (SUS), pela Lei 8.080/90, viabiliza para a 

sociedade brasileira o direito universal e integral à saúde, e por intermédio da Lei Orgânica da 
Saúde - Lei n.º 8.142, de 28/12/1990, os brasileiros passaram a receber o direito à participação 
na gestão do SUS. Nesse contexto, se iniciou a implantação de um modelo de Atenção à 
Saúde que fosse descentralizado, universal, com integralidade da atenção, equidade, e o 
acesso das demandas populacionais aos serviços de saúde, por meio do princípio da 
territorialidade. O sistema de saúde no Brasil é dividido em público - Sistema Único de Saúde 
(SUS) e privado, denominado de Saúde Suplementar que é todo o atendimento privado de 
saúde, realizado ou não por meio de um convênio com Planos de Saúde e recentemente 
regulamentados pela Lei Federal n.º 9.656 de 3/6/1998 e que dispõe sobre os planos e seguros 
privados de assistência à saúde , para regular este setor, foi necessária a adoção de um órgão 
regulador; assim, por meio da Medida Provisória 2.012-2, de 30/12/1999 foi criada a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), vinculada ao Ministério da Saúde, e em 28/1/2000 a 
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Lei n.º 9.961 foi sancionada com a atribuição de ação regulatória a ANS. Neste trabalho, estão 
destacadas as operadoras que oferecem somente assistência médico-hospitalar. As autogestões 
em saúde são destinadas exclusivamente a empregados ativos, aposentados, pensionistas ou 
ex-empregados e a seus respectivos grupos familiares, limitados ao terceiro grau de 
parentesco, consanguíneo ou afim, e aos beneficiários de associações de pessoas físicas ou 
jurídicas, fundações, sindicatos, repartições públicas, empresas privadas, ou caixa de 
assistência, entre outros. Essa modalidade não tem fins lucrativos. As cooperativas médicas 
são uma associação formada por médicos que comercializam ou operam planos de assistência 
à saúde. As filantrópicas são entidades sem fins lucrativos que operam planos privados de 
assistência à saúde, certificadas como entidade filantrópica. Seguradoras especializadas em 
saúde são empresas constituídas em sociedade com fins lucrativos, que comercializam 
seguros de saúde e podem oferecer uma rede credenciada de médicos e hospitais. Empresas 
ou entidades que operam planos privados de assistência à saúde são as de medicina de grupo 
que são constituídas por sociedade que comercializa ou opera planos privados de saúde, 
excetuando-se as classificadas nas modalidades administradora, cooperativa médica, 
autogestão filantropia e seguradora especializada em saúde. Estes cinco tipos de operadoras 
atendiam 50.270.398 brasileiros (ANS de março de 2014). Dentre as modalidades aqui 
mencionadas, destacaremos neste trabalho o segmento da autogestão em saúde que atende 
5.378.932 de beneficiários e surgiu na década de 1940. Para melhor compreender como se 
forma uma autogestão, selecionamos três autogestões em saúde que são originárias de 
diferentes setores do mercado: ABET - Associação Brasileira dos Empregados em 
Telecomunicações; CASSI - Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil e 
UNAFISCO SAÚDE – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Para 
representar este segmento, foi criada, em 2002, a União Nacional das Instituições de 
Autogestão em Saúde - UNIDAS, sem finalidade lucrativa que foi instituída para fortalecer o 
segmento da autogestão em todo o território nacional, e contribuir para o aperfeiçoamento do 
sistema de saúde do país (2012, p.17). Vale destacar que a representatividade dos idosos é 
reafirmada na pesquisa nacional (UNIDAS, 2014, p. 19), que demonstrou a presença de 
882.069 pessoas acima de 60 anos, o que representa 23,9% da população assistida pelas 
autogestões em saúde, resultando num aumento de 22,8% em relação à pesquisa realizada 
pela UNIDAS em 2012.  

Envelhecimento, velhice, saúde e Políticas públicas para as pessoas idosas 
A proposta é apresentarmos uma visão geral de Políticas Públicas e seu significado 

para os cidadãos, em especial para as pessoas acima de 60 anos. Neste propósito, 
destacaremos, a seguir, seis. A Constituição Federal promulgada em 1988, a 7ª após a 
independência do Brasil, delibera sobre a obrigatoriedade do Estado em relação à saúde, aos 
esportes e lazer, em relação à acessibilidade e ao transporte para o idoso (BRASIL, 1988). A 
Política Pública de Proteção Social prevê que todos os brasileiros tenham seus direitos sociais 
assegurados, de acordo com necessidades e independentemente de renda, com base na 
condição inerente de cidadão de direitos, sem distinção de qualquer natureza. O Estatuto do 
Idoso (Lei 10.741/2003) regula as especificidades dos direitos a serem garantidos às pessoas 
idosas. O texto da Lei levou seis anos para ser sancionado (1/10/2003); dirige-se a idosos, 
aqui considerados cidadãos com 60 anos ou mais que, ao completar 65 anos, o direito ao 
transporte urbano e interestadual passa a ser gratuito e garantido por meio da reserva de 10% 
dos assentos no transporte coletivo, além da reserva de 5% das vagas de estacionamento. 
Destacamos que há uma proposta que deveria passar pela Comissão de Constituição e Justiça 
da Casa “alterando a faixa etária para 60 anos”, segundo a Agência Brasil (2013). A Portaria 
687/GM, de 30/3/2006 define a Política Nacional de Promoção da saúde e tem como ações: 
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alimentação saudável, prática de atividade física, prevenção da violência, prevenção e 
controle do tabagismo, redução da morbi-mortalidade por uso abusivo de álcool e outras 
drogas etc.; a n.° 2528, de 19/10/2006, define a P. N. da Saúde da Pessoa Idosa, determinando 
como finalidade recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos 
idosos por meio de medidas coletivas e individuais de saúde; e a n.° 648, de 28/3/2006, define 
a P. N. de Atenção Básica que descreve o conjunto de ações de saúde no âmbito individual e 
coletivo, abrangendo a promoção e prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e manutenção da saúde com treinamento para os profissionais para entenderem as 
questões do envelhecimento com qualificação da equipe e capacitação para o trabalho 
multidisciplinar.  

Conhecimentos gerontológicos em destaque 
Vale esclarecer que aqui ressaltamos e exaltamos o papel da Gerontologia Social, 

como podemos observar nas reflexões apresentadas por Quaresma, no artigo “Questões do 
envelhecimento nas sociedades contemporâneas”, no qual a autora se refere às desconstruções 
de estigmas que enviesam a concepção sobre envelhecimento e velhice: “A capacidade de 
conhecimento das pessoas e dos contextos em que elas se inserem, desconstruindo os 
preconceitos, as categorizações, as ideias feitas sobre envelhecimento e a velhice, 
consubstanciam, sem dúvida, o sentido da inovação nos territórios da gerontologia social”, 
(2008, p. 42). Considerando estas afirmações de Quaresma, podemos ponderar que há 
necessidade de promover melhor qualidade de vida aos idosos, despindo-nos de preconceitos 
e velhos paradigmas, como a associação de velhice com doença, fragilidade e incapacidade. 
Visando à expectativa de condições que concretizem a desejável qualidade de vida, o 
Ministério da Saúde, em 2005, definiu a agenda de compromissos que agrega os três eixos: 
Pacto em Defesa do SUS, Pacto em Defesa da Vida e Pacto de Gestão. Destacaremos o Pacto 
em Defesa da VIDA que está diretamente relacionado com o enfoque de análise deste estudo. 
Ele é definido por ação prioritária na saúde, das quais se destaca a implantação da Política de 
Saúde da Pessoa Idosa, direcionada para a atenção integral, à qualidade de vida,  à Promoção 
da Saúde com ênfase na adoção de hábitos saudáveis, responsabilizando o indivíduo pela 
realização de práticas como: atividade física regular, alimentação saudável e combate ao 
tabagismo. Nesse sentido, a formação dos profissionais da saúde deveria passar pela 
Gerontologia Social, a fim de serem conscientizados de que é preciso sair do olhar 
fragmentado para o olhar da Gerontologia Social, e o caminho é reconhecer os saberes 
construídos cientificamente, os quais refletem de maneira crítica e em abordagem 
interdisciplinar os conceitos de envelhecimento, velhice e pessoa idosa, por meio de bases 
teóricas e conceituais de que não há um único modo de envelhecer e de ser velho.  

Metodologia 
A investigação foi desenvolvida tendo como base metodológica a realização de um 

estudo longitudinal, documental, descritivo e exploratório, pautando em dados inseridos em 
relatórios de pacientes com 60 anos e mais, internados em hospitais credenciados por 
autogestão em saúde para tratamento clínico, cujo período de internação foi igual ou superior 
a dez dias. O caráter comparativo das análises tem como referência temporal pesquisas 
realizadas em 1999 e 2014. Os relatórios consultados no ano de 2014 constituem-se em 
documentos de hospital credenciado pela autogestão em saúde cujos pacientes se submeteram 
a internações clínicas de longa permanência.  O processo de coleta dos dados foi realizado 
com a utilização de um formulário estruturado com categorias pertinentes aos objetivos do 
estudo: hospital referenciado; idade do paciente; sexo; hipótese diagnóstica na internação; 
Código Internacional de Doenças; diagnóstico secundário; data da internação; da alta; do 
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óbito; tempo de permanência (dias); tipo de acomodação (enfermaria, apartamento e unidade 
de terapia intensiva) e valor da conta paga pela operadora de saúde referente ao período de 
internação. 

Resultados 
No estudo de 1999, a pesquisa foi realizada incluindo hospitais de pequeno, médio e 

grande porte e observou-se nos Pacientes em Internação Clínica de Longa Permanência – 
PICLP em relação à idade,  que no estudo de 2014 as internações na faixa etária dos 60 aos 74 
anos, para os beneficiários do sexo feminino, foi 38,70%% (209) do total (540), enquanto no 
de 1999, a relação foi de 21,57% (22), num total de 102 casos. Ao compararmos as demais 
faixas etárias (dos 75 anos a igual ou acima dos 90 anos), verificamos que, em 2014, houve 
redução de 18,33% (99) das internações em relação a 1999, quando houve 37,25% (38). 
Quanto aos beneficiários do sexo masculino, na faixa etária dos 60 aos 64 anos, em 2014 
representou 10% (54) e, na faixa igual ou acima de 90 anos, foi de 0,93% (5) do total 
internado, enquanto em 1999 não houve internação nestas duas faixas etárias. Nas faixas 
etárias de 65 a 89 anos, o percentual de internação foi maior (41,18% - 42 casos) do que em 
2014 (32,04% - 173 casos).  Em relação ao sexo que, nos relatórios de internações, predomina 
o sexo feminino tanto em 1999 como no ano de 2014. Relativamente aos óbitos, foi 
observado no estudo de 1999 o mesmo percentual para o sexo feminino e masculino, em 
relação ao total das Internações Clínicas de Longa Permanência (ICLP); entretanto nas 
internações de sexo masculino (42), houve 42,86% (18) de óbitos, o que foi superior ao 
verificado na população feminina (60) onde os óbitos corresponderam a 30% (18). Nos 
resultados de 2014, observamos que o percentual, para os óbitos em relação ao total, foi 0,48 
p.p.  inferior em relação ao estudo de 1999. No quesito ‘alta’, o resultado apontou 0,48 p.p. 
acima do encontrado em 1999. Para se estabelecer o diagnóstico principal, o referencial 
utilizado foi o Código Internacional de Doenças - CID 10. Também foi feita adaptação dos 
códigos utilizados em 1999 para os usados em 2014, a fim de viabilizar a percepção 
comparativa entre os dois estudos. Das internações ocorridas em 1999, o maior percentual foi 
nas patologias de origem oncológica que representaram 22,55% (23), seguidas da neurologia 
que teve 19,61% (20) e, em terceiro lugar, as de origem infecciosa com 16,67% (17), dentre 
as quais predominou o sexo feminino nas internações oncológicas 82,61% (19) e nas 
neurológicas 80% (16). No masculino, houve destaque nas infecciosas 64,71% (11).  Em 
2014 as internações nas patologias de origem oncológica que representaram 49,05% (155) dos 
diagnósticos principais, seguida da respiratória com 20,31% (104) e em terceiro lugar 
encontramos as patologias de origem cardiológica - que neste estudo abrange o aparelho 
circulatório, foi de 15,43% (79). Para elucidar as características do diagnóstico secundário, 
demonstramos apenas os casos que apresentaram um novo diagnóstico, diferente do principal, 
ou seja, se o paciente foi internado com acidente vascular cerebral e evoluiu com 
broncopneumonia, esta última foi relatada como diagnóstico secundário. Dos casos estudados 
em 1999, somente 22,55% (23) mantiveram um único diagnóstico do inicio ao término da 
internação. A maioria 77,45% (79) apresentou uma nova patologia (81) e, em alguns 
pacientes, até mais de uma. Destas, 45,68% (37) foram em patologias de origem infecciosa 
com maior presença do sexo feminino 51,35% (19). No estudo de 2014 as patologias de 
origem respiratória foram encontradas em maior número (60) representando 37,74% das 
patologias finais. O destaque foi para os beneficiários do sexo masculino que representaram 
51,67% (31) das patologias de origem respiratória. Novamente, se verificou a predominância 
do sexo feminino na média de permanência dos PICLP, na quantidade de dias internado como 
também na média de permanência, tanto para o estudo de 1999 como para o de 2014. Vale 
destacar que a média de permanência diminuiu significativamente de 1999 (47,63 dias) para 
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12,09 dias em 2014. Podemos inferir que esta mudança pode ser decorrente da influência das 
inovações tecnológicas na qualidade dos atendimentos e maior conscientização da população 
quanto aos cuidados com a saúde. Os valores do custo médio diário das ICLP nas internações 
do s. feminino superaram em 5,94% os do s. masculino em 1999 e em 2014 a diferença foi de 
7,47% abaixo dos valores gastos pelos homens. Os dados demonstram que o custo médio por 
dia em 2014, para o total de internações foi inferior ao gasto em 1999. As diferenças, a menor, 
apontadas neste item, são decorrentes do fato de que o estudo de 2014 foi realizado com 
internações ocorridas no hospital ligado à operadora de autogestão; portanto. sem margem de 
lucro. No estudo de 1999, os custos das ICLP, por patologia principal para as internações com 
diagnóstico de origem neurológica correspondem a 36,33% dos gastos das internações do 
grupo estudado, seguidos pelo oncológico com 14,26% e, em terceiro plano, as de origem 
infecciosa com 13,69%. As internações mais onerosas, considerando-se o s. feminino, foram 
as de diagnóstico neurológico (25,67%), seguidas pelo oncológico (12,04%); no s. masculino, 
os maiores custos foram com internações de origem infecciosa - 11,36%, e as neurológicas 
com 10,66% do custo total no período de estudo.  No estudo de 2014 as internações com 
diagnóstico de origem oncológica foram as mais representativas perfazendo 29,89% do total 
gasto com o grupo definido para este trabalho, na sequência observamos as de origem 
respiratória com 15,50% e as de origem cardiológica com 12,27%. O s. feminino também teve 
destaque com o maior valor para tratamento oncológico (18,28%) seguido pelo respiratório 
(10,13%). Para os homens os custos mais expressivos foram com internações de origem 
oncológica (11,61%) seguido das cardiológicas (7,23%). Vale destacar que as internações de 
origem oncológica, em 2014, custaram 40,10% acima do valor gasto com esta mesma 
patologia em 1999 (R$ 1.001.140,57), assim como as de origem respiratória (58,29%) e as de 
origem cardiológica 53,42%. Embora os valores, absolutos, apresentados em 2014 estejam 
acima dos valores de 1999, observamos que o custo por dia ficou 7,47% menor que o 
constatado em 1999. As diferenças, a menor, apontadas neste item, são decorrentes do fato de 
que o estudo de 2014 foi realizado com internações ocorridas no hospital ligado à operadora 
de autogestão, portanto sem margem de lucro. Observamos que a média de permanência 
maior é em neurologia, mas vale destacar que as médias apresentadas para esta patologia nos 
hospitais de porte médio e grande, no estudo de 1999, estão contaminadas pela permanência 
de duas beneficiárias, uma que apresentava esclerose lateral amiotrófica – ELA e permaneceu 
internada por 420 dias em um hospital de porte médio e a outra com esclerose múltipla ficou 
internada por 260 dias em um hospital de porte grande. Outro ponto relevante é que o tempo 
de permanência recomendado para as autogestões, apresentado na pesquisa da UNIDAS 
(2014), é de 4,87 dias, mas é referente à média que inclui todo tipo de internação, ou seja, não 
se restringe a internação clínica. Como demonstram as características das ICLP não tiveram 
muita alteração quando comparadas ao estudo de 1999, salvo o número de internações com 
diagnóstico original de neoplasia de próstata e de mama que tiveram aumento significativos 
sendo 5,56% e 10,93% respectivamente. Em 1999 a proporção foi de 0,98% para as 
internações com neoplasia de próstata e 8,82% e para as de mama.  Também tiveram como 
pacientes predominantes idosos do s. feminino tanto em 1999 (58,82) como em 2014 (57,04) 
e o domínio feminino também foi observado nas várias faixas etárias com exceção da faixa 
entre 85 e 90 anos que apresentou um discreto predomínio do s. masculino em 2014 (3,17%) 
contra 2,22% do s. feminino. O tipo de acomodação mais usado pelos pacientes foi 
enfermaria, seguido pela ocupação dos leitos em unidade de terapia intensiva. Ao considerar-
se o diagnóstico apresentado pelos pacientes de ICLP, foram dominantes as patologias 
oncológicas como diagnóstico principal para ambos os sexos.  

Considerações finais 
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É sabido que a política governamental reduz os direitos do cidadão em algumas 
circunstâncias, como ocorre com a elevação da idade para requerimento da aposentadoria, 
além de haver um atraso na atualização dos valores nos benefícios dos aposentados e 
pensionistas, de acordo o reajuste anual do salário mínimo. Outro fator observado é que as 
novas tecnologias nem sempre elevam os custos dos atendimentos. Isto ocorre porque 
geralmente as inovações apresentam maior efetividade nos tratamentos, proporcionando 
menor tempo de internação e mais qualidade ao tratamento proposto.  

A partir das informações resultantes desta investigação, reforçamos a importância de 
entendermos que as pessoas que têm idade igual ou superior a 60 anos devem também ser 
diagnosticadas com base em indicadores da gerontologia – qualidade/estilo de vida, 
independência/autonomia, demográfico, entre outros – que poderão ser definidos por meio de 
uma visão interdisciplinar, o que certamente contribuirá para uma compreensão de 
integralidade, e admitindo o sentido dialético do processo saúde-doença. Essa perspectiva 
exige ampliar a dimensão das análises contemplando a história de vida cultural, social, 
biológica, psicológica, religiosa, política e de direitos, descartando uma visão reducionista da 
vida humana.  

Para que tal proposta se concretize, é fundamental levar em consideração a 
multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade para garantirmos efetividade nas ações ligadas 
a toda essa dinâmica que envolve o ser humano, para poder reivindicar e viabilizar mudanças 
na sociedade e no Estado.  

Não podemos nos esquecer de que os leitos hospitalares são limitados, seja na saúde 
pública ou na suplementar, e que precisamos preparar o sistema de saúde para absorver o 
percentual da população acima dos 60 anos que, hoj,e está inserida entre os 201.032.714 
habitantes (IBGE, 2013), mas que poderá chegar a 218.173.888 em 2060 (IBGE, 2013), isto 
porque há previsão da redução da população brasileira após atingir cerca de 228.400.000 em 
2042 (IBGE, 2013).  

Os gestores do sistema de saúde devem ter presente que o envelhecimento é constante 
e não se limita a uma faixa etária. Sua complexidade passa pela educação, cultura, economia, 
religião, classe social, características individuais e geofísicas. O primeiro pensamento de 
alguns gestores do sistema de saúde é de que envelhecer custa caro, mas se esquecem de que 
também custa muito caro o atendimento aos recém-natos, que cada vez mais necessitam de 
cuidados especiais, devido às características dos nascimentos atuais.  

Coloca-se o dilema do gasto para manter os seres vivos nos primeiros dias de vida e o 
desafio de que terão que investir no ser que envelhece, até que chegue à velhice. As pessoas 
acima de 60 anos, além de terem trabalhado por muito tempo (na maioria das vezes) 
continuam contribuindo para o aumento da renda familiar o que torna cada vez mais 
necessário projetar e efetivar estratégias de intervenção nas esferas políticas e sociais para 
fortalecer a realização dos anseios e necessidades da população acima dos 60 anos, 
enfatizando-se a importância de incluir nesta nova visão todas as possibilidades já 
desvendadas pelos estudos gerontológicos de uma atuação mais ampla e abrangente para o 
compartilhar de um envelhecimento ativo e uma velhice digna e cidadã.   
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O estudo do envelhecimento e da velhice torna-se imprescindível ao admitirmos a 
realidade da longevidade e o aumento da população idosa. 

Pensar sobre a velhice exige reflexões críticas que contemplem a complexidade do 
fenômeno, de modo a superar concepções reducionistas predominantes como aponta 
Mercadante (2005, p. 24): 

(...) temos, na literatura da área médica, o entendimento da velhice como fenômeno 
biológico que é apontado como gerador de declínio irreversível, tanto físico quanto 
mental do indivíduo, como consequência da passagem do tempo. 

Sob essa perspectiva, o corpo é visto unicamente pela ênfase no biológico, em uma 
abordagem fragmentada e simplificada da velhice, em contraponto à ideia de que o orgânico 
seja apenas uma faceta do nosso corpo, que é constituído, influenciado e marcado pela 
diversidade que caracteriza a condição humana, envolvendo dimensões pessoais, sociais, 
culturais e educacionais.  

O corpo que envelhece carrega uma história e variadas experiências que foram 
enraizadas e, muitas vezes, transformadas no decorrer da vida. Envelhecer faz parte da própria 
evolução e do ciclo da vida, mas, se é tão natural envelhecer, por que se torna um desconforto 
falar em velhice? Por que somos tão preconceituosos com pessoas idosas?   

De modo geral, o velho é sempre o outro, é aquele que nos incomoda por espelhar uma 
condição que não queremos pessoalmente assumir, mas preferimos ignorar. Optamos, então, 
por ocultar essa realidade e evitar aproximações com situações que tratam da questão do 
envelhecimento. Reforça-se desse modo posicionamentos que, ao mencionar a velhice, o 
fazem tomando como referência o outro e não a nós mesmos; é como se essa fase da vida 
inexistisse para nós (CONCONE, 2007).  

Encontramos também, com frequência a ideia do envelhecimento associada à morte; 
essa lógica sustenta o fato de que se torna tão difícil pensar na velhice. Concone apresenta 
uma reflexão elucidadora a esse respeito: 

(...) a presença de idosos ‘nos nossos espaços’ nos confrontaria com a passagem do 
tempo para nós próprios, nos obrigaria a encarar nossa fragilidade e nossa finitude... 
Negar o idoso de carne e osso seria negar a finitude (2007, p. 21).  

 Não podemos negar a história que a própria pessoa constrói, e que apresenta sinais em 
seu corpo, em sua mente, em sua afetividade. O corpo carrega as marcas positivas e negativas 
da vida, é um reflexo de tudo que absorvemos e transformamos em nossa existência; é um 
depositário dos identificadores da nossa história. 
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Percebemos muitas vezes, na velhice, um corpo pouco conscientizado, pouco 
experimentado, uma postura corporal mais enrijecida, fruto da forma como a pessoa escolhe 
‘viver o seu corpo’ durante a vida. Segundo Foucault, este é um corpo obediente, adestrado. 
Um corpo que carrega as marcas de suas vivências, experiências, memórias e de seus valores 
enraizados, como assinala Tótora (2006, pp. 36-37):  

Em uma cultura, que valoriza os excessos de prazeres e o culto da felicidade como 
ausência de sofrimentos, doença e dor, ser velho assume um estatuto negativo. O 
velho, nesta relação de poder e de saber, dispõe de um corpo alvo de controle de 
uma ciência à qual se atribui a meta de prolongar a vida, evitando a morte. 

Nesta concepção simplista e alicerçada na política do poder, a velhice é um fim, etapa 
para a qual não se permitem que sejam definidos ou assumidos novos projetos de vida, 
alicerçados em sonhos e expectativas, dada a sensação de que na velhice cabe se resignar à 
aceitação do fim.   
 Essas constatações nos levam à necessidade de questionar, na busca de elucidar: como 
e quando os nossos projetos de vida são pensados, estruturados e concretizados? Eles se 
findam na velhice ou se reconstroem diariamente? Os projetos estão acabados ou se renovam 
a cada instante? Essas e tantas outras questões nos fazem repensar a nossa postura diante da 
vida e dos sentidos da velhice. Como contempla Bosi (2012, p. 80): 

Durante a velhice deveríamos estar ainda engajados em causas que nos transcendem, 
que não envelhecem, e que dão significado a nossos gestos cotidianos. Talvez seja 
esse um remédio contra os danos do tempo. 

Contudo, admitimos ainda que carregamos os estereótipos de uma visão 
preconceituosa e negativista do idoso, concebido, muitas vezes, como coadjuvante da sua 
própria vida, esquecendo-se de que é ou deve se identificar como protagonista. Conduzir a 
própria existência é uma construção diária e não uma atitude a ser adquirida na velhice. 

Muitas são as propostas, tanto no serviço público como no privado, que visam a 
promover esse protagonismo, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida do idoso, porém 
as ações decorrentes, nem sempre são acompanhadas do devido conhecimento das reais 
necessidades e desejos desse segmento.  

Devemos ter um entendimento da velhice considerando sua complexidade, o que exige 
rever o sentido do processo de envelhecimento e do ser idoso nas suas singularidades. Silveira 
(2009, p. 14) compactua com essa concepção mais abrangente e multifacetada sobre questões 
correlatas admitindo: 

Como indivíduos ativos, os idosos percebem, sentem, emocionam-se, pensam, 
refazem, criam e aprendem, abrindo, assim, a possibilidade de se integrarem em 
todos os domínios da vida social. 

A sociedade busca alternativas para contemplar essa amplitude e a 
multidimensionalidade da velhice; assim, cada vez mais, surgem propostas, programas e 
projetos com perspectivas de reconhecimento dos potenciais da pessoa idosa para garantir-lhe 
não apenas uma existência longeva, mas admitindo a necessidade de que esse período seja 
também de uma vida mais saudável e feliz. 

Esses projetos e programas estão embasados na concepção do “Envelhecimento 
saudável e ativo”, termo adotado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para expressar 
uma visão mais complexa e ampla sobre o envelhecimento. A formalização dessa concepção 
se expressa na ideia de que “O envelhecimento ativo é o processo de otimização das 
oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de 
vida à medida que as pessoas ficam mais velhas.” (World Health Organization, 2005, p. 13) 
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Visando a viabilizar a mensuração da qualidade de vida humana, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) reuniu, em 1998, especialistas de várias partes do mundo (The 
WHOQOL Group), para debater o tema. A posição de consenso defende qualidade de vida 
como “a percepção do indivíduo, de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de 
valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 
preocupações”. O grupo também normatizou a concepção de qualidade de vida com enfoque 
biopsicossocial, propondo um questionário – WHOQOL - como parte de um conjunto de 
ações (FLECK et al., 2003). 
 A ênfase no caráter multidimensional da qualidade de vida amplia a visão simplista de 
conceber a velhice, pois, enquanto vivemos, estamos aprendendo e realizando novos projetos 
de vida. Na velhice não é diferente, pois ainda estamos vivendo e, como seres inacabados, 
reaprendendo e reconstruindo. Como enfatiza Freire (2011, p. 50), “o inacabamento do ser ou 
sua inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida, há inacabamento”.  

Estar engajado em novos projetos é uma das formas em que o idoso pode exercer o 
direito de sua cidadania e preservar a qualidade de vida. Nossos sonhos, ideais e projeções de 
futuro são fruto da forma como exercitamos nossa cidadania. A autonomia do idoso vai se 
construindo ou se fortalecendo na medida em que se considera e respeita sua história de vida, 
seus valores e sua forma vivenciá-los; enfim, quando sua visão de mundo tem em vista que a 
velhice se constitui numa fase da vida e não no seu fim.  

Importante também pensarmos sobre o papel do idoso como um indivíduo que carrega 
a sabedoria da vida, experiências vividas e marcadas no tempo, na sua memória e em seu 
próprio corpo, como elucida Silveira (2009, p. 14): 

Comumente os idosos não são vistos, ouvidos, tocados, mas rejeitados, não 
desejados e, muitas vezes, ridicularizados pelas marcas que o tempo cronológico 
deixou e que se evidenciam em seu corpo, em sua motricidade. Suas dificuldades 
são consideradas insuperáveis ou se constituem em obstáculos em relação a valores 
como produtividade, rapidez e destreza. 

 Essas reflexões nos desafiam e estimulam a vivenciar de modo diferenciado a 
construção de novos projetos, numa perspectiva ampla e holística de perceber e entender 
múltiplas linguagens, dentre elas a linguagem do corpo, em suas mais variadas e 
diversificadas facetas. A Psicomotricidade é uma área de conhecimento que subsidia a 
proposição de alternativas de trabalho com o corpo em uma concepção multidimensional. 

O surgimento da Psicomotricidade como ciência ocorre nos séculos XIX e XX com 
uma nova perspectiva de visão integradora de corpo que antes era visto de maneira 
fragmentada. Ao contrário dos processos de sujeição e aprisionamento do corpo, apontados 
por Foucault (2009), surge a concepção de libertar e possibilitar que o sujeito encontre seu 
lugar no mundo, mediante conscientização desse mesmo corpo, concebido como único e cujos 
gestos possam representar sua assinatura, sua marca pessoal e intransferível. 

Wallon (1997), um dos principais e dos mais importantes pioneiros da 
Psicomotricidade, em sua obra Do ato ao pensamento, enfatiza que a Psicomotricidade 
diferencia-se da motricidade, uma vez que sua atuação tem por finalidade elevar as sensações, 
percepções e outros componentes do funcionamento psíquico, em níveis de regulação, 
conscientização, simbolização, verbalização e conceitualização, efetivando-se por mediação 
do corpo, do gesto, da ação e do questionamento.  

Pensar o corpo como sede de nossas ações, reflexões, construções, pensamentos, 
frustrações, experiências negativas e positivas é entendê-lo como sede da nossa própria vida. 
Observar o corpo nessa concepção ampla e complexa é entender as marcas da vida, o corpo 
como a fotografia de nossa existência. 
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Os estímulos, ensinamentos e conhecimentos recebidos durante a vida são assimilados 
tendo em vista alicerçar processos de aprendizagem no transcorrer dos anos. Essa 
compreensão nos expõe diante de interrogações como: Como aproveitamos no nosso 
cotidiano as aprendizagens acumuladas e transformadas no caminhar da vida? Como 
transcendemos a vida até chegar à velhice?  
 A Psicomotricidade contempla essa visão longitudinal, apoderando-se do estudo da 
condição humana em todas as etapas de desenvolvimento, desde o nascimento até a fase da 
velhice. Seus fundamentos, em especial os construtos relativos à concepção holística e 
multidimensional, que tem como pilar os aspectos cognitivos, afetivos, sociais e motores. 
Como enfatiza Fonseca (2008 p. 12): 

(...) a Psicomotricidade característica da espécie humana não deve ser confundida 
com a motricidade característica das espécies animais, uma vez que só pode ser 
entendida como o conjunto de expressões tônico-posturais, somatognósicas e 
práxicas que expressam e fazem emergir o psiquismo. 

 Essa afirmação nos faz refletir sobre a complexidade da função cognitiva do ser 
humano, que permite organizar suas funções tônicas corporais, possibilitando um pensar antes 
de agir sobre qualquer situação, assim como a capacidade de executar um movimento de 
forma estruturada, organizada e não mecânica, constituindo um movimento práxico. Por fim, 
a capacidade somatognósica, que é a consciência e o conhecimento do próprio corpo. 

A Gerontopsicomotricidade, enquanto área da Psicomotricidade que estuda o 
envelhecimento humano, pode ser uma das alternativas de atenção à pessoa nessa fase da 
vida, em uma visão multidimensional do ser, pois tem, como meio e como fim, a consciência 
do corpo numa dimensão holística, adaptada às necessidades funcionais específicas do idoso, 
no enfrentamento a situações de: imobilidade, passividade, isolamento, solidão, depressão, 
dependência, institucionalização e segregação, favorecendo, assim, o envelhecimento ativo e 
a possibilidade de construção de novos projetos de vida. 

Com o aumento significativo do segmento idoso na população mundial e brasileira, 
consequentemente torna-se importante e primordial pensar em novos projetos e ações com 
enfoques biopsicossociais para este grupo crescente. Cabe nos inquietarmos para repensar 
como viver a velhice com dignidade e qualidade de vida.  

As reflexões anteriores indicam a importância de que as questões norteadoras desta 
pesquisa estejam fundamentadas em uma base conceitual que articule contribuições de 
diferentes áreas de conhecimento, como Gerontologia, Filosofia, Antropologia, Educação e 
Psicomotricidade. Essa base teórica permitirá abordar temáticas pertinentes ao objeto de 
estudo, tais como: envelhecimento, velhice, longevidade, qualidade de vida, corpo e 
psicomotricidade.  

Justifica-se, portanto, o principal objetivo desta pesquisa, de investigar as concepções 
de pessoas idosas sobre Velhice, Longevidade, Corpo e diferentes dimensões da qualidade de 
vida, tendo em vista contribuir na estruturação de políticas educativas com embasamento na 
Psicomotricidade.  

Assim, a OMS reuniu especialistas de várias partes do mundo (The WHOQOL 
Group), que definiram os principais componentes do conceito de qualidade de vida: “a 
percepção do indivíduo, de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores 
nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”.  

As explicitações anteriormente abordadas revelam o sentido amplo do conceito que 
abrange a complexidade do construto e inter-relaciona o meio ambiente com aspectos que 
definem a vida humana, tais como: físicos, psicológicos, nível de independência, relações 
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sociais e crenças pessoais. A definição do The WHOQOL Group reflete a natureza subjetiva 
da avaliação que está imersa no contexto cultural, social e de meio ambiente.  

Tendo em vista a abrangência da temática “qualidade de vida”, optamos pelo 
questionário WHOQOL – ABREVIADO da Organização Mundial da Saúde, mencionado 
anteriormente, em função da sua composição, alicerçada em quatro domínios: físico, 
psicológico, relações sociais, e meio ambiente, que está em consonância com a 
multidimencionalidade da concepção de velhice e de Psicomotricidade.  

O estudo de caráter exploratório e de abordagem quantitativa e  qualitativa inclui 
pesquisa de campo desenvolvida por meio da realização de entrevistas com 15 (quinze) idosos 
freqüentadores do Núcleo de Convivência para Idosos– Calebe, participantes das “Oficinas 
Psicomotoras”. A coleta de dados se deu com a utilização do questionário WHOQOL-bref e 
realização de entrevista semiestruturada com base em roteiro e aplicação dos procedimentos 
requeridos pelas exigências éticas. Como instrumentos de coleta e analise de dados, foi 
utilizado, sob o ponto de vista quantitativo, o Teste T de Student. 

A fase inicial da análise visa a identificar os “domínios” que se destacam em relação 
às temáticas da pesquisa: Longevidade, Corpo, Psicomotricidade e Qualidade de Vida. A 
interpretação descritiva teve como base a literatura pesquisada e anotações registradas durante 
e após as “oficinas psicomotoras”.  

A realização da pesquisa bibliográfica realizada neste estudo permitiu relembrarmos 
que a qualidade de vida é um construto dinâmico e está relacionado às condições de vida de 
um determinado grupo. Com base nessa premissa, são considerados os resultados qualitativos 
atrelados a singularidade da opinião individual de cada participante desse estudo. 

As análises dos dados confirmam a premissa de que qualidade de vida é uma 
expressão considerada como um conceito abstrato, subjetivo e multidimensional, por envolver 
vários aspectos da vida humana, tais como: relações sociais, saúde, família, trabalho, meio 
ambiente, dentre outros. Compreende-se que a concepção é dinâmica devido a sua 
característica mutável ao longo do tempo, ou entre as pessoas sob os diferentes aspectos 
culturais, religiosos, éticos e valores pessoais. 
 Diante do referencial teórico apresentado e dos resultados obtidos tanto do ponto de 
vista quantitativo quanto qualitativo, percebemos, no relato dos participantes, a amplitude e a 
riqueza da concepção de qualidade de vida, reafirmando e contemplando os três aspectos 
fundamentais do constructo: subjetividade, multidimensionalidade e dimensões positivas e 
negativas. Diante dessa amplitude, reafirmamos que cada ser é singular, constrói a própria 
historia e lida de forma impar com as relações estabelecidas tanto intra quanto interpessoais. 

Considerando a visão ampla e holística em que a Psicomotricidade entende o ser 
humano, acreditamos que essa ciência tem como perspectiva sua aplicabilidade para que as 
pessoas assumam a complexidade do seu corpo em suas diversas dimensões. Incorporando 
essas abordagens, esta pesquisa certamente contribuirá para a construção da proposta de um 
trabalho diferenciado de atendimento às demandas da população idosa, não só no âmbito da 
Psicomotricidade, como também com o olhar voltado para o caráter interdisciplinar exigido 
para o devido conhecimento desse segmento, e sua maneira de ser e viver. 

A Psicomotricidade, em sua interface com a Gerontologia, coloca-se como área de 
competência para gerar novos conhecimentos sobre o idoso, tendo em vista uma condição de 
vida saudável, assim como favorece a formulação de novas políticas publicas numa visão 
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intersetorial, abarcando as áreas da Educação, Saúde e Social, que articuladas, podem 
favorecer na incorporação de programas de interesse para as áreas em questão. 

A sociedade tem buscado alternativas para contemplar essa amplitude e a 
multidimensionalidade da realidade da velhice, assim como surgem continuamente ações 
propositivas com perspectivas de empoderamento da pessoa idosa para garantir uma 
longevidade mais saudável e feliz além de formas de operacionalização e efetivação de 
trabalhos, visando a um atendimento amplo e diferenciado da população idosa. 

Os resultados demonstraram a singularidade e a subjetividade da concepção da 
qualidade de vida e o impacto positivo das “oficinas psicomotoras” no cotidiano dos 
participantes, assim como norteadora de novas propostas e ações com enfoque biopsicossocial. 
 O estudo realizado não tem a pretensão de indicar respostas ou apresentar conclusões 
finais, mas, se propõe a abrir um leque de opções para novos questionamentos, novas 
possibilidades e novos arranjos que contemplem a visão critico-reflexiva que devemos 
conceber sobre a velhice numa perspectiva interdisciplinar, contando com a inserção da 
Psicomotricidade. 

Partindo da premissa acima exposta, enfatizamos a não pretensão em finalizarmos esse 
estudo em relação à problemática em foco, encerramos este exercício reflexivo com alguns 
questionamentos: Como vivemos? Quais são os nossos valores? Quais as experiências vividas 
e como foram significadas? Como cuidamos do nosso corpo?  Como aprendemos? Como 
concebemos o mundo e o ser humano?  

Considerando essas questões, e as possibilidades reais em compor políticas públicas 
que atendam as necessidades do segmento idoso, entendemos que as indagações acima se 
apresentam extremamente pertinentes. Especialmente ao contemplar singularidades que 
precisam ser observadas na sua amplitude e multimensionalidade, a fim de possibilitar a 
reconfiguração da nossa visão sobre o ser humano, analisar e buscar respostas para a 
pergunta: TER ou SER um corpo que envelhece com qualidade de vida? “Os efeitos de uma 
ação em longo prazo são imprevisíveis.” (MORIN, 2011, p. 78). 
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Este estudo tem como objetivo refletir sobre o conceito de memória coletiva 
(Halbwachs, 2006), envelhecimento e cinema através do documentário “A Ilha de Bergman” 
(2006). Utilizamos a pesquisa documental e bibliográfica, convidando autores a dialogarem 
com uma arte expressa por imagens e palavras, útil e pertinente quando se estuda temas como 
memória, finitude, e envelhecimento. 

Com 88 anos de idade, o dramaturgo e cineasta sueco Ingmar Bergman (1918-2007), 
revê sua vida e os mais de 60 anos dedicados ao cinema, além da longa trajetória no teatro e 
na TV, em meio a trechos de seus filmes e cenas de bastidores tiradas de seu arquivo pessoal.  

Cineasta complexo que construiu capítulos essenciais na história do cinema, e como 
poucos, ele, como ninguém, usou e abusou da linguagem para realizar um conjunto de obra 
que transcende a própria experiência cinematográfica.  Tratando questões relacionadas à 
existência humana como vida, morte e religiosidade, Bergman ultrapassou as fronteiras do 
cinema clássico da época e atingiu seu apogeu criativo. 

O diretor francês François Truffaut (1932 – 1984), no artigo “As três lições de Ingmar 
Bergman”, afirma que o sueco é o cineasta mais cruelmente autobiográfico de nossos dias 
(JORNAL DO BRASIL, Caderno B, 30/5/1973). 

Sua construção de imagens busca romper o trabalho consciente; ele realiza uma 
“escavação na memória”; a “busca por algo esquecido dentro de uma gaveta”; um prelúdio do 
anúncio que jamais será feito do objeto perdido. Apenas saberemos se abrirmos a “gaveta” 
que guarda as palavras e os nomes esquecidos na “imensidão dos vastos palácios da memória” 
(AGOSTINHO, XXI, 12, 1983). 

Bergman tenta arrancar de dentro de sua memória aquilo que lhe permite a 
imaginação. Esse espaço denominado por Agostinho de distentio13 é um corpo que se entrega 
sempre ao presente, ao instante de quem recorda, e, no caso do cineasta, à recriação do mundo 
                                                           
13 “Distentio” é um termo utilizado por Santo Agostinho para dar profundidade à expressão da alma como espaço 
de ocupação do tempo interior. É, sobretudo, para afirmar que esse espaço refere o de “dentro” da alma, no 
animus, como sendo o mais íntimo do ser. Portanto, não são marcas nítidas que estão nesses espaços, mas traços 
que se inscrevem como ressonâncias de acontecimentos passados, ou seja, como imagens de imagens. A nota 
está referida no livro X, XXI que Paul Ricoeur (2007) cita em A memória, a história, o esquecimento. 
Campinas: UNICAMP. 
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no momento atual, para ressignificá-lo e perpetuá-lo. Em seu exercício de memória, para 
“sustentar” o presente, o cineasta põe em ação esse movimento de lembranças evocadas e 
lembranças invasoras. 

Sobre a importância do cinema, seu instrumento de emoção pela busca das 
lembranças, o mestre explica:  

 
Filme como sonho, filme como música. Nenhuma outra forma de expressão artística 
é capaz, como o cinema, de vir ao encontro dos nossos sentimentos, penetrar nos 
recantos mais obscuros de nossa alma. E tudo graças a um efeito de choque no nosso 
nervo óptico: vinte e quatro quadradinhos por segundo, iluminados, separados pelo 
escuro que nosso nervo não registra. (1987, p. 78) 

 
O cineasta, ao mergulhar no poço fundo das suas memórias, resgata lembranças que 

permanecem coletivas, e nos são lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em que 
somente nós estivemos envolvidos, e objetos que somente nós vimos: “Isto acontece porque 
jamais estamos sós. Não é preciso que outros estejam presentes, materialmente distintos de 
nós, porque sempre levamos conosco e em nós certa quantidade de pessoas que não se 
confundem” (2006, p. 30).  

Este “nós” bergmaniano, suas fantasias, seus pais, suas mulheres, tudo que o rodeia 
desde sua infância até a velhice são ingredientes que produziram calorosas lembranças 
trazidas para o documentário.  

De fato, Bergman nunca ficou só, a natureza das coisas, especialmente em Farö esteve, 
a todo tempo, a seu lado. Vera Brandão, pedagoga, antropóloga e pesquisadora (2011, p. 98) 
traduz a ideia de Halbwacks explicando que “toda lembrança é única, experiência solitária da 
qual o indivíduo é testemunha ocular, mas que é, simultaneamente, membro de uma 
‘comunidade afetiva’ – família e outros grupos sociais”. 

Assim, mesmo ausentes materialmente, sempre levamos uma certa quantidade de 
outros em nossas vidas, indivíduos que não se confundem, mas, que, ao mesmo tempo se 
mesclam na nossa realidade presente. Somos parte de um contexto social mais amplo, pois 
reconstruímos o passado neste contar e recontar de experiências, lembranças conscientes, 
contextualizadas no tempo e no lugar social que ocupamos no momento do relato.  

Devastado pela vida vivida, Bergman entra em cena, na sua última aparição. 
Num mar de um azul indescritível, um homem velho, alto, magro, que caminha com 

vigor, com a ajuda de uma bengala e uma expressão não muito diferente daquela dos tempos 
de juventude, invade magistralmente a grande tela.  

Bergman surge diante da câmera e diz: “Os demônios não gostam de ar fresco, eles 
gostam mais que você fique na cama com medo. Sempre vou dar uma volta após o café da 
manhã. Depois eu sento, sempre no mesmo horário e escrevo por três horas. Então às três da 
tarde, vou para a minha sala de cinema. Para uma pessoa tão desorganizada como eu é 
absolutamente vital ter essas rotinas rígidas”.  

E a lente, quase com vida própria, passeia por todas as belezas de uma natureza idílica, 
repleta de recantos inexplorados, talvez o mais íntimo e intrigante cenário da sua vida. 

A entrevista começa, num clima intimista, apenas Bergman e Marie Nyreröd: uma 
solene entrega às próprias lembranças, a memória se torna protagonista de um momento 
mágico do rememorar, à maneira sueca, à maneira dele. 

Nyreröd pergunta sobre a vida solitária de um homem outrora tão intenso. Ele 
responde que Farö não representa a solidão, mas o prazer de estar com ele. É apenas isso – o 
maravilhoso mundo do silêncio de um Deus sem respostas. 



157 
Semana de Gerontologia/Simpósio Internacional de Gerontologia Social 

 
ANAIS – XV Semana de Gerontologia e Simpósio Internacional de Gerontologia Social: Longevidade como Oportunidade: práxis contemporâneas 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia da PUC-SP e SESC – São Paulo, de 30/09 a 02/10 de 2015 – Local: PUC-Marquês de Paranaguá 
 

Um silêncio originado no tormento do rigor de uma educação religiosa que girava em 
torno da culpa e do pecado, percebidos na sua filmografia com os filmes “O Sétimo Selo”, 
“Morangos Sivestres”, “A Fonte da Donzela” e “Luz de Inverno”, entre outros.  

O silêncio de Bergman se revela num cinema que fala na sua mudez, no enigma 
existencial de vida e morte, em inúmeras perguntas, todas terminadas no vazio. Este homem 
velho, nesta fase da vida, já consegue conviver com um tipo de silêncio trabalhado, resignado, 
talvez até entendido por ele como “prazeroso”. Mas para chegar até aqui foi preciso uma 
longa caminhada. 

Seu fascínio pelo tilitar dos relógios com caveiras, padres, duendes, anjos e outras 
figuras sóbrias, encantadas e enigmáticas, se contrapõe ao silêncio respeitoso de Farö, ao 
mesmo tempo em que denuncia a passagem dos anos, a consciência de uma finitude 
implacável, a consciência da morte.  

Ao se lembrar do pai, Bergman ainda sofre por uma raiva incontida. As surras ocupam 
um grande espaço nas suas memórias. Mas rememorar permite, também, exorcizar o 
sofrimento, a dor e a humilhação que fizeram parte de sua formação.   

Punição seguida de castigo: seria a implacável morte que o perseguiria para castigá-lo? 
Deus o salvaria? Que coisas da existência (vida) e não existência (morte-nada) são essas? Que 
segredos guardam Deus e o Diabo?  

Lembranças da infância, experiências, sementes que o levaram ao seu mundo próprio e 
particular, matéria-prima para a construção desta atmosfera bergmaniana mergulhada em 
questões da existência, tão presentes em sua obra cinematográfica. 

Os filmes de Bergman são caracterizados por recriações de vivências pessoais (como a 
casa de sua avó em Uppsala), em que seus personagens são partes dele, recriações de um 
homem atormentado pelos demônios onde cada representação significava uma catarse, um 
passar a vida a limpo que tinha, muitas vezes, um efeito terapêutico tanto para sua criatividade 
como para um acerto de contas com o passado. Talvez, por isso, o cineasta tenha trabalhado, 
quase sempre, com uma equipe de atores e atrizes praticamente fixa. Era a intimidade 
necessária, um compartilhar de ideias e pensamentos angustiados com uma equipe que 
compreendia a genialidade deste eterno revistar de si-mesmo.  

Para Halbwachs (2006), estes pontos comuns, esta “intimidade” entre Bergman e 
equipe para construção de uma lembrança, semente para sua criatividade, podem ser 
explicados: 

Não basta reconstituir pedaço a pedaço para obter uma lembrança. É preciso que 
esta reconstrução funcione a partir de dados ou de noções comuns que estejam em 
nosso espírito e também no dos outros, porque elas estão sempre passando destes 
para aquele e vice-versa, o que será possível somente se tiverem feito parte e 
continuarem fazendo parte de uma mesma sociedade, de um mesmo grupo. (2006: 
39) 

Brandão (2011, p. 99) ainda esclarece que, quando Halbwachs afirma que – “Nunca 
estamos sós” – refere-se a esse contexto social mais amplo, pois reconstruímos o passado por 
meio das lembranças conscientes em um tempo socialmente referido, e no lugar social que 
ocupamos no momento do relato”. 

Bergman usa e abusa de suas lembranças no processo de criação de sua obra. Podemos 
entender que suas lembranças, vivências são a fonte da vida até para criar uma morte exótica, 
misteriosa que guarda segredos e carrega consigo todos os mistérios da existência. 

Vasculhando seus “esconderijos”, o cineasta encontra o velho cinematógrafo, aquele 
que entrou para sempre em sua vida, aos oito anos de idade. Ele roda a engenhoca e surge 
Carlitos fugindo da morte e do diabo. Até o mágico e inocente Carlitos se amedronta com “a 
maldita”, aquela que não se deve nem falar o nome, vira verdade.  
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Mergulhado num mundo de sombras, este homem velho mais paresse um andarilho. 
Caminha, na sua velhice particular, através de coisas reais e do incompreensível, parece 
transitar entre as brumas, rumo a uma outra realidade.  

Tavez a definição que o teólogo e escritor Leonardo Boff e Frei Betto tenham para 
“Mistério”, no livro Mística e Espiritualidade (2010, p. 51), seja a mais adequada para as 
estranhas experiências vividas por Bergman: “Mistério não equivale a enigma que, decifrado, 
desaparece. Mistério designa a dimensão de profundidade que se inscreve em cada pessoa, em 
cada ser e na totalidade da realidade e que possui um caráter definitivamente indecifrável”. 

Os autores complementam, afirmando: “Mistério, portanto, não constitui uma 
realidade que se opõe ao conhecimento. Pertence ao mistério ser conhecido. Mas pertence 
também ao mistério continuar mistério no conhecimento. Aqui está o paradoxo do mistério. 
Ele não é o limite da razão. Por mais que conheçamos uma realidade, jamais se esgota nossa 
capacidade de conhecê-la mais e melhor”. 

Sobre o “mistério da vida”, Boff e Frei Betto (2010, p. 53) trazem o ensaio de 1938 de 
Albert Einstein, “Como vejo o mundo”: “O mistério da vida me causa a mais forte emoção. É 
este sentimento que sucita a beleza e a verdade, cria a arte e a ciência. Se alguém não conhece 
esta sensação do mistério ou não pode mais experimentar espanto ou surpresa, já é um morto-
vivo e seus olhos cegaram. Aureolada de temor é a realidade secreta do mistério que constitui 
também a religião”.  

A arte de Bergman se fez através da atmosfera angustiante do mistério da existência, 
da crença e da descrença, da dúvida e do silêncio de Deus que ele, com os anos, aprendeu a 
entender. A Ilha de Farö lhe proporcionou isto.  

Sobre sua vida afetiva, num flagrante do corrosivo tempo, a câmera revela o homem 
apaixonado, aquele que sempre amou as mulheres, de um jeito viril, fálico e sempre, 
imensamente, sedutor. Ele conquistava, não pela beleza, mas pela inteligência, criatividade, 
acidez e dificuldades impostas. 

Com a palavra, Bergman: “Eu estive casado cinco vezes, não negarei isso. A maioria 
dos meus casamentos durou cinco anos. Meu casamento com Ingrid durou 24 anos. Eu me 
casei ou morei com muitas mulheres. Não tantas, mas todas mulheres maravilhosas e 
talentosas. Tenho orgulho delas e elas me ensinaram muitas coisas”.  

De uma certa maneira, a paixão, sempre fez parte de seu processo criativo, o libertou 
e, ao mesmo tempo, permitiu que ele convivesse “pacificamente” com seus demônios. Sempre 
me perguntei, de que lugares viriam a criatividade, ideias e imagens inesgotáveis que se 
renovavam a cada experiência, a cada gesto inesperado, a cada olhar, a cada revisitar de cenas 
passadas?   

Assistindo e analisando inúmeras vezes os filmes de Bergman, cheguei a minha 
própria conclusão: ele usava e abusava da sua angústia existencial e a transformava em 
matéria-prima para a condução de sua vida e obra (separados por uma linha, infinitamente, 
tênue) e isso, resultava na rica elaboração de um roteiro.  

Com as imagens da Ilha de Farö, somos invadidos por uma devastadora imensidão, o 
mar azul, as barcas [...] o céu nublado, alguns casebres, talvez perdidos ou abandonados.  
Nyreröd provoca o mestre: “Seus demônios: o que são eles? Como eles são?” 

Bergman responde: “Na verdade, estou preparado para essa questão. Então anotei os 
demônios. Alguns deles pelo menos. Fiz uma lista. O pior é o demônio do desastre. A verdade 
é que tenho um alto estado de preparação para o desastre. Isso significa que você imagina que 
tudo que faz num dia, que tudo que planeja para os dias seguintes dará extremamente errado. 
E então tenho um demônio, é ridículo, mas o tive durante toda a minha vida, é o demônio do 
medo. Na verdade tenho medo de tudo. Não apenas de gatos, cachorros, insetos e pássaros 
que podem entrar voando na sala se eu deixar a janela aberta. Tenho medo de vários tipos de 
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pessoas. Tenho medo de multidões. Pode-se dizer que sou uma pessoa profundamente 
medrosa. Então, há um demônio difícil de lidar. Se tiver de lhe dar um nome, seria o demônio 
da raiva. Não sei porque o tenho, mas o herdei de meus pais. Quer dizer que sou uma pessoa 
irascível, tenho um gênio terrível. Então, há um demônio embaraçoso. Estou quase no fim. Há 
outro, é o demônio do rancor. Tenho uma memória de elefante”.  

Ele completa: “E esses são os demônios que não tenho: um poderia ser chamado de 
demônio do nada, este aparece simplesmente quando minha criatividade ou imaginação me 
abandona. Quer dizer que as coisas se tornam totalmente silenciosas e vazias e não há nada lá. 
Mas isso nunca aconteceu comigo o que é algo pelo qual sou profundamente grato”. 

E assim, a tela se enche de mar, da inescrutável imensidão azul, pela última vez. 
Ingmar Bergman é como alguns dos seus personagens. Pode ser o sofrido velho, Dr. 

Isac Borg de “Morangos Silvestres”, ou pode ser o marido infiel, Johan de “Cenas de Um 
Casamento” ou o angustiado cavaleiro de “O Sétimo Selo” e ainda muitos outros personagens 
que nos encantaram ao longo da vida. A todos eles, Bergman emprestou sua alma, projetou-se 
e, por que não dizer, estilhaçou-se em cada um, até tornar-se o personagem principal de seus 
filmes e da vida.   

Em janeiro de 2004 Bergman esvaziou seu apartamento em Estocolmo e sua sala no 
Teatro Dramático Real. Ele decidiu nunca mais deixar Farö. 

Ernst Ingmar Bergman morreu em 2007 na sua desejada Ilha de Faro, um ano após a 
realização deste documentário, numa atmosfera de angústia existencial que fez parte de toda 
sua vida.  

A investigação realizada mostra que a arte que se faz através do cinema somada a essa 
complexa escavação nas memórias se resume na busca do conhecimento, sentido e 
compreensão da existência, especialmente para um ser que se percebe finito e próximo do 
ponto final, independente da velhice. 

Nascemos com “um olhar de despedida”. A questão é que não nos damos conta disto. 
É ilusão pensar que a juventude faz as coisas serem permanentes e a velhice nos leva ao 
“adeus” constante. A cada dia um novo “adeus” e um velho “olá” em movimentos cíclicos do 
viver e morrer.  

O monge beneditino Ansem Grün, em seu livro “Vive-se apenas uma vez”, explica 
que a arte de envelhecer está ligada à relação que estabelecemos com o tempo. A arte de 
envelhecer consiste também na arte de experimentar o tempo de maneira diferente, não mais 
como oponente, mas como amigo. “Para mim, cada gota do tempo é preciosa”, escreveu 
Santo Agostinho em suas meditações sobre o tempo (2011, p. 19). 
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RESUMO: Este artigo trata de um recorte do Estudo Saúde, Bem-estar e Envelhecimento 
(SABE), realizado junto a 421 idosos residentes na cidade de São Paulo, no período de março 
a agosto de 2015. A Pesquisa de Campo teve como objetivo analisar nas narrativas a relação 
do ambiente com o estado de morbidade e incapacidade relatado pelo idoso. A análise das 
informações registradas em Diário de Campo partiu do entendimento que o entorno 
sociocultural pode potencializar ou postergar as facetas da fragilidade. Os resultados 
mostraram que, ao responder perguntas objetivas com as experiências subjetivas e 
internalizadas, os participantes do Estudo percebem o seu bem-estar pessoal e indicam pistas 
das ameaças existentes no local onde vivem; expressam que há um equívoco ambiental, um 
desvio do foco na atenção à saúde da pessoa idosa, pois o ambiente (entorno) deveria interagir 
com as funções “remanescentes”, preservadas no corpo do idoso e isso não parece ocorrer; as 
narrativas ao ambiente onde ele reside interagem com as incapacidades adquiridas, 
potencializando-as.  
Palavras-chave: Fragilidade autorreferida; Pessoas idosas; Subjetividade; Funcionalidade; 
Incapacidade; Ambiente. 

Introdução 
A fragilidade, a vulnerabilidade, e a dependência, encontram-se atualmente no 

epicentro da atenção geriátrica e gerontológica, configurando progressivamente um dos 
maiores nichos epistemológicos destas especialidades. Estes temas são discutidos desde 
quando Nascher (1909) inventou a “Geriatria”, Marjory Warren (1930) criou o primeiro 
“processo” de avaliação multidimensional e atenção multidisciplinar para os idosos mais 
vulneráveis. Portanto, Ignatz Nascher, focou-se na especificidade e Marjory Warren, na 
integração. Dessa forma, Nascher delimitou o “Quê”, e Warren, o “Como”. Note-se a 
possibilidade de que ambos estivessem se ocupando de questões referentes aos “idosos 
frágeis”. O primeiro sob um olhar mais clínico, e a segunda, trazendo uma visão que agregou 
a humanização na assistência, a interdisciplinaridade e uma percepção política da saúde 
coletiva. Passado quase um século desse pioneirismo, diversas questões ainda permanecem 
em aberto.  

Desde 1991, Kenneth Rockwood estuda os aspectos clínicos e epidemiológicos de 
fragilidade, demência e delírio e vem propondo a utilização do “Índice de Fragilidade” um 
sistema de avaliação que mensura a acumulação de déficits e incapacidades, considerando a 
possibilidade de 40 condições genéricas. Essas condições incluem quesitos clínicos funcionais 
e sociais, pois, segundo este autor, o processo de envelhecimento envolve uma perda 
funcional progressiva e complexa, resultando em limitação de resposta adaptativa ao estresse 
e um risco crescente de patologias relacionadas com a idade. O efeito global deste processo 
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pode estar diretamente relacionado com o aumento da probabilidade de morte e com a taxa de 
mortalidade específica por idade (KIRKWOOD, 2010). 

Várias são as definições de fragilidade e não há um consenso sobre o assunto. Linda P. 
Fried define Fragilidade como um processo fisiopatológico único, resultado de alterações em 
uma série de mecanismos biológicos que leva à mudança no funcionamento de múltiplos 
sistemas e, eventualmente, ao rompimento do equilíbrio homeostático. Fragilidade é, assim, 
considerada uma síndrome clínica caracterizada pela diminuição da reserva energética e pela 
resistência reduzida aos estressores, que resulta do declínio cumulativo dos sistemas 
fisiológicos e causa vulnerabilidade às condições adversas, por haver dificuldade de 
manutenção da homeostase em situações de exposição às perturbações, tais como, alterações 
de temperaturas ambientais e variações na condição de saúde (FRIED et al., 2004). 

O conceito de Fragilidade se apoia em modelos multidimensionais: de um lado, o 
Modelo de redução das reservas fisiológicas, descrito através de um modelo teórico de 
vulnerabilidade fisiológica, que utiliza a presença de 3 itens, de um total de 5, como 
indicadores de um “fenótipo” (FRIED et al., 2001). E de outro lado, o Modelo das coisas que 
não estão dando certo, ou seja, uma proposta que dá menos importância sobre quais os itens 
presentes em um indivíduo frágil, e apresenta um índice de fragilidade baseado no número de 
problemas de que o indivíduo é portador (MITNITSKI, MOGILNER & ROCKWOOD, 
2001). 

Para este artigo, adotamos o Fenótipo de Fragilidade proposto por Fried e 
colaboradores. Neste modelo, a pessoa idosa faz uma avaliação subjetiva, por meio de 
questões dicotômicas referentes a cada um destes componentes (perda de peso não 
intencional, fadiga relatada, redução da força de preensão, redução da velocidade de 
caminhada e baixa atividade física); por isso, a Pesquisa de Campo possibilitou analisar nas 
narrativas a relação do ambiente com o estado de morbidade e incapacidade relatado pelo 
idoso. A análise das informações registradas em Diário de Campo partiu do entendimento de 
que o entorno sociocultural pode potencializar ou postergar as componentes da fragilidade. 
Por isso, cada componente foi identificado como categoria norteadora da análise 
interpretativa. 

Resultados 
Os resultados mostraram que, ao responder a perguntas objetivas com as experiências 

subjetivas internalizadas, os participantes do Estudo percebem o seu bem-estar pessoal e 
indicam pistas das ameaças existentes no local onde vivem; expressam que há um equívoco 
ambiental, um desvio do foco na atenção à saúde da pessoa idosa, pois o ambiente (entorno) 
deveria interagir com as funções “remanescentes”, preservadas no corpo do idoso e isso não 
parece ocorrer; nas narrativas.  

Dos relatos “brotaram” elementos que permitiram identificar no cotidiano dos idosos a 
predominância da visão do Modelo Médico para a abordagem de Incapacidade. Este modelo 
considera a incapacidade como um problema da pessoa, causado diretamente pela doença, 
trauma ou estado de saúde, que requer assistência médica fornecida através de tratamento 
individual por profissional.  

Os cuidados em relação à incapacidade têm como objetivo a cura ou a adaptação do 
indivíduo e mudança de comportamento. Assim, assistência médica é considerada como a 
questão principal. Sendo assim, dizer “incapacidade por doença” reforça o conceito de que a 
incapacidade é originária da doença. Eu posso ter uma doença que não gera incapacidade. 
Portanto, o que me torna frágil, não é apenas a minha doença, mas a forma como o meio a 
acolhe.  
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) descreveu também que o Modelo Social 
para a abordagem da Incapacidade, por sua vez, considera a questão como um problema 
criado socialmente. A incapacidade não é um atributo de um indivíduo, mas sim um conjunto 
complexo de condições, muitas das quais criadas pelo ambiente social. Assim, o 
enfrentamento do problema requer ação coletiva para fazer as modificações ambientais 
necessárias para a participação das pessoas. Portanto, é uma questão de atitude. De acordo 
com este modelo, a incapacidade é uma questão política (BUCHALLA, 2003).  

As narrativas deixam claro que é o modelo de cuidado adotado no ambiente, focado na 
doença e na deficiência, que é limitante. Por que os serviços de atenção à saúde do idoso não 
repetem o modelo social de cuidado? Ressaltando, que a Classificação Internacional de 
Funcionalidade (CIF) orienta a integração do Modelo Médico com o Modelo Social que, 
embora opostos, visam uma abordagem biopsicossocial para obter várias perspectivas para a 
funcionalidade – termo que abrange todas as funções do corpo, atividades e participação; de 
maneira similar, incapacidade é um termo que abrange deficiências, limitações de atividades 
ou restrição na participação (BUCHALLA, 2003).  

Lembrando que: Atividade: é a execução de uma tarefa ou ação por um indivíduo. 
Participação: é o envolvimento em uma situação da vida. Limitações de atividade: são 
dificuldades que um indivíduo pode encontrar na execução de atividades. Restrições de 
participação: são problemas que um indivíduo pode experimentar no envolvimento nas 
situações de vida. A definição de “participação” introduz o conceito de envolvimento. 
Algumas propostas para “envolvimento” incorporam tomar parte, ser incluído ou participar 
em uma área da vida, ser aceito, ou ter acesso aos recursos necessários. O conceito de 
envolvimento também deve ser diferenciado da experiência subjetiva de envolvimento – o 
sentido de pertencer.  

O sentimento de pertencer ao serviço de saúde está explícito na voz do idoso residente 
na comunidade, que respondeu às perguntas sobre as consequências das doenças no seu dia a 
dia, descrevendo as limitações corporais, as dificuldades na lida com o próprio corpo e com os 
desejos de seu corpo; e ao mesmo tempo o convívio em ambientes que tendem a incorporar 
ações tão preventivas que o levam ao imobilismo, ao invés de buscar modelos para 
impulsioná-lo a potencializar suas habilidades – funções/estruturas – remanescentes. 

O imobilismo, por sua vez, caracteriza uma das Grandes Síndromes Geriátricas. Uma 
síndrome geralmente leva à outra, produzindo o que se denomina “efeito dominó”, cujo 
significado final é a piora significativa da mobilidade do idoso – que por fim evoluiu para o 
imobilismo (DUARTE et al., 2015). Lembrando que “Os fatores ambientais constituem o 
ambiente físico, social e de atitudes em que as pessoas vivem e conduzem sua vida”. A 
palavra “atitudes” neste contexto representa o conjunto de fatores ambientais extrínsecos ao 
indivíduo, que podem constituir barreiras ou facilitadores (BUCHALLA, 2003).  

Considerações finais 
A fragilidade é síndrome biológica que reflete a desorganização gradual do organismo 

na velhice, favorecendo a incapacidade funcional, imobilismo e morte. Variáveis subjetivas, 
como a saúde percebida, podem mediar a relação entre a fragilidade autorreferida e a 
funcionalidade da pessoa idosa, para mostrar o impacto do ambiente onde o idoso reside em 
sua velhice. Observamos uma ausência dos “componentes de saúde” no cotidiano e uma 
presença explicitada de “consequências da doença”; obviamente ao acolher (potencializar) o 
impacto das perdas e incapacidades no dia a dia o entorno (ambiente) excluiu do contexto a 
condição de saúde daquela pessoa. 
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RESUMO: O ato de cuidar de idosos em cuidados paliativos, em domicílio, atualmente, é 
responsabilidade cada vez mais atribuída às famílias que, nesse cenário, podem vivenciar 
contextos de fragilidades, subjetiva, física, social e financeira, com implicações sérias, senão 
amargas, para a saúde do seu cuidador. A metodologia adotada nesta pesquisa é a de estudo 
exploratório descritivo, em perspectiva qualitativa e abordagem interdisciplinar que, pautada 
na literatura e na interpretação de um empírico trazido pelos discursos de dez cuidadores 
voluntários em entrevistas semiestruturadas, objetiva contribuir, sob o enfoque da 
Gerontologia Social, com subsídios teóricos para uma melhor compreensão sobre como 
procede o cuidador familiar de idoso em cuidado paliativo, e quais as implicações das práticas 
e efeitos que o impactam. Foi identificado o perfil sociodemográfico do cuidador familiar em 
situação paliativa, assim como categorias temáticas advindas de suas respostas especialmente 
a “como procede nos cuidados paliativos”, “seus limites de atuação” e “possibilidades de 
melhoria em sua performance”. Essas respostas nos fazem ver que não pode haver cisão entre 
acontecimentos da vida cotidiana e políticas público-sociais, sendo ambos necessariamente 
complementares; insiste-se, pois, sobre a importância de serem postas em ação as políticas 
públicas de cuidados específicos ao cuidador familiar em situação paliativa, a partir de suas 
demandas em vários registros, a fim de permitir-lhe a melhoria de seu bem-estar, a prevenção 
de conflitos, do estresse e da depressão, além da segurança necessária para os procedimentos 
de cuidados paliativos. Ratifica-se ainda o imprescindível apoio da família e da articulação a 
uma rede social, formal ou informal, contribuindo para tornar menos árduo o dia a dia do 
cuidador, assim como mais confortável o do idoso em final de vida, escapando da dor e do 
sofrimento.  
Palavras-chave: Cuidados Paliativos; Cuidador familiar; Redes sociais formais e informais; 
Políticas públicas específicas. 

Introdução 
Esta Comunicação Oral é parte da pesquisa de dissertação de mestrado de título 

similar e teve como objetivos gerais: (i) identificar e tentar compreender, sob o enfoque da 
Gerontologia Social, os efeitos da fragilidade extrema aos idosos, a partir das falas de 
cuidadores principais familiares, sobre suas práticas cotidianas em cuidados paliativos; (ii) a 
partir da interpretação de suas falas, tentar contribuir com as reflexões sobre as exigências 
nessas práticas, sobre o suporte necessário a esses cuidadores, bem como tentar recomendar  
ou sugerir o apoio de uma rede social ou informal. Como objetivos específicos: (i) mapear o 
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perfil sociodemográfico de alguns cuidadores principais familiares atuantes em cuidados 
paliativos; (ii) analisar e interpretar suas respostas sobre as atividades da vida pessoal e de 
relacionamentos familiares e sociais; (iii) recomendar ou sugerir, a partir da perspectiva 
gerontológico-social, como tais cuidadores devem proceder em um investimento pessoal; (iv) 
tentar identificar suas perdas (de ordem física, material ou subjetiva), e ganhos, de ordem 
subjetiva especialmente, no ato de cuidar de familiares em final de vida.  

As questões de pesquisa focam-se no cuidador principal nas suas relações com o 
familiar em final de vida: - Ele tem acesso à vigilância periódica de saúde, física e mental, 
mantendo-se atualizado sobre as novas informações a respeito? – Foi ele, antes, habilitado 
para suas práticas ou agora recebe orientação, ou auxílio, de outras pessoas, ou de alguma 
instituição? - Como ele se sente, no momento da morte daquele ser cuidado por ele? - Como 
opera ele a própria resiliência, tornando suportáveis as sérias atividades cotidianas junto ao 
paciente sob seus cuidados paliativos em residência?  Esse cuidador tem algum outro 
encaminhamento pessoal, nas horas de trabalho regular ou após tais atividades?  

O ponto de vista de abordagem do problema foi o qualitativo, com estudo 
exploratório-descritivo (MINAYO, 2010), em perspectiva interdisciplinar e foco social 
(LODOVICI; SILVEIRA, 2011), tendo como base o levantamento bibliográfico, com 
sustentação empírica na recuperação discursiva de cuidadores familiares, entrevistados sobre 
suas práticas de cuidados a parente em final de vida. Os sujeitos de pesquisa foram dez 
cuidadores principais, familiares, voluntários, e que atuassem em cuidados paliativos em 
residência, independentemente de gênero e escolaridade, com distribuição em faixas etárias: 
de 18 a 39 anos; de 40 a 59 anos; e de 60 anos em diante. A diferença geracional destes 
justifica-se no sentido de justamente verificar se havia diferença no modo como eram afetados 
por essa modalidade de função. Os três instrumentos para a coleta de dados foram: formulário 
para a caracterização sociodemográfica dos entrevistados; um segundo formulário com 
questões semi-estruturadas, sobre os procedimentos em cuidados paliativos dos cuidadores, 
com identificação de desafios, problemas, possibilidades de melhoria; o Diário de Campo, 
para anotações de subjetividade, das dificuldades na coleta dos dados. A aplicação da 
entrevista se deu no Ambulatório Núcleo Científico de Cuidados Paliativos do HCFMUSP. 
Ao respectivo Comitê de Ética foi submetido o projeto de pesquisa e, para preservar a 
anonimicidade, houve substituição de nomes por conjunto de letras, cf. Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido.  

Ato de cuidar de idosos em domicílio  
Atualmente, é responsabilidade cada vez mais atribuída às famílias, por lei, ou seja, 

pela expectativa oficial de governo, e também da sociedade (ALVAREZ,  (2001). O cuidado 
familiar é visto, pois, de forma intra e intergeracional (envolvendo mais de uma geração 
familiar), quando “os pais cuidam dos filhos, os mais velhos cuidam dos mais novos em 
certos momentos, e serão por estes assistidos em outros (momentos).” (PERLINI; LEITE; 
FURINI (2007). 

Um desafio às relações, segundo Andrade (2011), é a relação entre paciente e 
cuidador: de complementaridade, visando a uma integração, que nem sempre é tranquila, mas 
absolutamente necessária. Desafio maior é quando o cuidador familiar se vê às voltas com 
familiares dependentes em cuidados paliativos. Nem sempre ele estará preparado para mais 
este desafio, embora necessariamente tenha que se preparar. Mas todas as famílias têm 
condições de cuidar de seus idosos? Na verdade, muitas famílias podem estar vivendo 
contextos de fragilidades - subjetiva, física, social e financeira -, com implicações sérias, até 
mesmo amargas, para a saúde de seus membros. Muitas vezes, um familiar não pode mesmo 
cuidar de si próprio, nem dos demais doentes da família, muito menos cuidar de um familiar 
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em final de vida, cujas exigências são maiores ainda e mais específicas. E como se prepara 
um cuidador familiar? Sabe-se que, diante das necessidades de um familiar doente é que, via 
de regra, forja-se a figura daquele que cuida; é, pois, diante da dependência de um que se 
constrói o papel de cuidador do outro. Os sujeitos - paciente e cuidador - dependem um do 
outro,  estando em interdependência mútua (ALVES, 2007).   

Como ressignificar o cuidado nos cuidados paliativos? Pela OMS (2002), “Cuidados 
Paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a 
melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença que 
ameace a continuidade da vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da 
identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, 
sociais, psicológicos e espirituais.”. 

E como ressignificar os Cuidados Paliativos em domicílio? Pode-se dizer que o ato de 
cuidar ocorre sempre como relação dialógica, envolvendo o cuidado de si, fundamental para o 
cuidado do outro. Há, no cuidado, uma intencionalidade, algo que parte do eu em direção ao 
outro, de forma que, se por um lado o cuidar de algo remeteria a uma tarefa e a um trabalho, o 
cuidar de uma pessoa, por outro, implica aspectos com preocupação, interesse, solicitude, 
devotamento (ALMEIDA, JUNIOR, 2010). 

No âmbito dos cuidados paliativos, o termo cuidado ganha uma dimensão muito mais 
profunda: o do cuidar com comprometimento: o de se garantir, acima de tudo, dias melhores 
para uma morte com dignidade, se possível sem dor nem sofrimento à pessoa em final de 
vida. 

O que se espera do cuidador familiar em cuidados paliativos? Dos cuidadores 
familiares, espera-se a possibilidade de um desempenho sereno, efetivo, e de conforto físico e 
espiritual nas relações consigo mesmo, com o paciente sob seus cuidados, com os demais 
familiares (BOFF, 2015). Investindo, pois, nesse cuidador familiar em cuidados paliativos é 
que se formulou e se estruturou a presente pesquisa. 

Resultados, Análise e Discussão dos dados da pesquisa 
Da análise e interpretação dos dados coletados (cf. BARDIN, 2011), emergiram: - o 

perfil sociodemográfico de alguns cuidadores familiares principais em cuidados paliativos 
(reservando-se este trabalho a comentários apenas à parte de cuidadores mais jovens); - 
algumas categorias temáticas advindas de respostas a questões, tais como: - Como cada um 
procede nos cuidados paliativos; - Quais seus limites de atuação; - Quais as possibilidades de 
melhoria em sua performance atual, dentre outras. 

Focando os cuidadores familiares mais jovens, como estes se apresentam? Assumem 
um modo diferenciado de abordagem ao familiar em cuidados paliativos: - envolvem-se ativa 
e responsavelmente com os cuidados, à primeira vista em autêntica solidariedade 
intergeracional; mas o decorrer das falas desvela aquilo que está guardado: sobre o real 
motivo de ali estarem tão envolvidos; e o por quê do não envolvimento dos demais familiares 
no processo de cuidar. Ambos os fatores, acabam acarretando-lhes sentimentos negativos 
variando entre amargura ou revolta. Esses cuidadores familiares, principais e mais jovens que 
estão entre 20 e 28 anos: são, via de regra, as netas (ou irmãs/cunhadas) ―, cumprindo sua 
responsabilidade com o idoso de casa. Seus depoimentos revelam, pois, uma angústia 
profunda, pela interrupção de suas vidas profissionais e estudantis, para se tornarem 
cuidadoras em tempo integral e em tempo indeterminado. De acordo com o Programa 
Nacional das Nações Unidas (PNUD), realizado em 2013, a média de estudo do brasileiro é 
de 7,2 anos, dado que pode justificar a expectativa de como ficará a inserção no mercado de 
trabalho de alguns entrevistados, ora em idade laborativa, após o término dos cuidados 
provisórios a seu familiar.  
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Algumas categorias temáticas emergiram da análise e interpretação dos dados dos dez 
entrevistados: 
1ª) A falta de opção em não assumir outro trabalho e a falta de apoio familiar ou social ao 
assumir o papel de cuidador familiar principal de idoso em cuidados paliativos:  

“Acabou tudo, trabalho, faculdade, meu namoro, tudo terminou por causa disso... 
que consome muito do tempo, ninguém ajuda, não me sinto vítima, eu acho que as 
coisas acontece quando..., no tempo que tem que acontecer, Deus dá o frio 
conforme o cobertor.” (A.J.R.R.S., 20 anos).  

“Eu não vou deixar minha mãe sozinha nunca, por pior que ela tinha sido comigo. 
Se eu precisar de alguma coisa pra mim, eu conto comigo.” (M.V.M., 63 anos).  

“Olha, não foi uma opção minha, foi porque ele é meu pai e não tinha ninguém pra 
cuidar mais; então, eu tive que optar por cuidar dele.” (V.A.S., 32 anos). 

2ª) Abdicação da vida social para ser cuidador familiar principal em cuidados paliativos:  
“O mais difícil foi ter que largar o trabalho e a faculdade para cuidar dela. Eu 
namorava; faz quase um mês que terminei meu namoro, agora só é ela.”  
(A.J.R.R.S., 20 anos). 

“Não tem dúvida, fui obrigado a abandonar minha profissão, meu serviço, para 
viver exclusivamente para ela. Não, não faço nada, não vou à igreja, não viajo, não 
tem condições, não tenho outra pessoa para cuidar.” (A.P., 67 anos). 

3ª) Insuficiência de recursos financeiros do cuidador: 
“Teve..., porque eu não estou trabalhando fora; estou vivendo de ajuda dos meus 
irmãos, isso quando eles me ajudam, e você tem que ficar implorando às pessoas.” 
(V.A.S., 32 anos). 

4ª) Dificuldades do cuidador familiar quanto às especificidades dos cuidados paliativos 
“Olha! Como ele é traqueostomizado, sabe?, assim, eu que tenho que aspirar ele, o 
engasgamento que ele tem, e a infecção que ele tem direto no pulmão; então assim, 
é bem difícil, prá mim; foi uma mudança totalmente, assim eu ainda tô me 
adaptando, não me adaptei totalmente nessa forma de cuidar!” (V.A.S, 32 anos). 

“Eu acho que o medo de perder ela, acaba atrapalhando a gente, por falta de 
informação; quando ela sente alguma coisa, a gente não consegue entender, na 
verdade, porque ela não fala, só com avaliação médica, a gente consegue saber.”  
(A.V.G., 28 anos).  

5ª) Relacionamentos em família não fortalecidos, ou esgarçados, durante a vida  com efeitos 
no processo atual do cuidar  

“No caso do meu pai, ele foi uma pessoa muito ruim e, como eu falei, às vezes, a 
gente conversa com ele... ´- Pai, peça perdão pras pessoas que você magoou...`. 
Porque eu acho que uma palavra dói mais que um tapa.” (V.A.S., 32 anos). 

“A raiva que eu sinto o tempo todo é dos meus parentes, porque nenhum deles se 
oferece prá nada; nenhum deles não se importou com o fato de eu perder minha 
bolsa de estudo, prá cuidar dela. Difícil ter que fazer tanto prá uma pessoa quando 
você e o seu humor não tá bom, sabe?, e você olha prá pessoa e você fica com 
raiva, eu tenho raiva deles, eu tenho raiva mesmo, sabe?” (A.J.R.R.S., 20 anos). 

6ª) Adoecimento do cuidador que passa a se sentir também paciente: 
“[...] têm dias que me pego chorando, perco noite de sono, às vezes não tenho fome, 
porque, assim, foi uma viravolta na minha vida.” (S. M.F.C., 61 anos).  

“Mas se você acha que eu nunca tive momento de desespero, de raiva, falta de 
paciência, aqui em casa, não vai acreditar que eu sou uma santa, não, que eu tive, 
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por que eu não sou, não. Eu aprendi tudo na marra; minha tia dizia que eu ia ficar 
doente, de fazer tudo sozinha; eu pesava 94 quilos, perdi 30 quilos, em dois anos.” 
(M. V. M., 63 anos).  

“Ontem eu ia vir para São Paulo, à noite, para vir com mais tranquilidade, prá ver 
tudo certinho, aí acabei não podendo vir; quem passou mal ontem fui eu por causa 
disso.” (R.F.B.S., 37 anos). 

 7ª) Reconhecimento da pertinência e relevância dos cuidados paliativos, segundo os próprios 
cuidadores familiares: 

“Significa um cuidado especial, cuidado no final da jornada, na reta final, os 
cuidados paliativos, é cuidar das pessoas que não têm recursos; ... Prá ele não 
sofrer, ele não pode mais fazer uma cirurgia, entendeu? Ele não pode fazer, tá com 
coraçãozinho fraquinho..., rim, pulmão, teve uma trombose... O cuidado paliativo 
veio para aliviar o sofrimento dele, na idade que ele tá.” (M.E.S.M., 57 anos).  

“Significa dar atenção, dar carinho é isso (risos); cuidado paliativo, a gente faz de 
tudo, assim, para ela ficar confortável, pra que ela se sinta bem... É isso.” (J.B., 50 
anos). 

 “Tenho que ajudar ele ter uma qualidade de vida melhor, cuidados paliativos, e 
tentar ele conviver com a doença que ele tem. Para ele ficar mais em casa do que 
ficar no hospital.” (V.A.S., 32 anos). 

8ª) Apoio de equipe multiprofissional voltada aos cuidados paliativos: 
“Foi muito bom conhecer os médicos... Os médicos que cuidam desses pacientes, 
...especiais... Que estão na reta final, quer dizer, e o carinho que eles têm pelo 
paciente...[...] Quando preciso de uma receita, ligo; tudo que preciso ligo pra 
Letícia” [Assistente Social do Serviço]; eles me ajudam. (M.E S.M., 57 anos).  

“Só conto com Hospital das Clínicas (fazendo referência ao Ambulatório de Cuidados 
Paliativos).” (G.B.D.M., 50 anos).  

“Quando preciso de socorro, corro ao posto da Brás Leme, que eu converso com a 
gerente, a Lúcia, ou ligo pra Letícia, dos Cuidados Paliativos.” (M.V.M., 63 anos).  

 “Eu fiquei o máximo tempo possível com as enfermeiras pra aprender o que elas 
faziam, é dedicação, atenção, cuidados paliativos... Aliviar sofrimento...” (R.F.S., 37 
anos). 

9ª) A espiritualidade/religiosidade/fé: imprescindíveis nos cuidados paliativos 

“Existe várias religiões, mas Deus é um só; então, eu tenho muita fé em Deus, 
nAquele que criou o céu e a terra, eu tenho fé... Eu tenho fé... Essa fé que eu tenho 
me sustenta a cuidar dele, porque eu sei que um dia ele vai partir, entendeu?, mas 
enquanto ele não partir... Eu tenho Fé em Deus.” (M.E.S.M., 57 anos). 

“A fé ajuda bastante, porque nas minhas orações peço a Deus que dê a ela paz e 
tranquilidade; e saúde prá eu cuidar dela.” (G.B.D.M., 81 anos).  

 “Acho que tem espírito de luz que está me ajudando; só pode ser isso... Porque se 
não fosse essa fé... Essas coisas, não aguentaria se não fosse isso, não conseguiria 
passar por isso.”i (...) “A fé, né, isso tudo, né, se a gente não tiver fé, como a gente, 
né, vai viver, a gente qué continuar, a fé ajuda muito na dificuldade... tem que 
continuar...”  (R.F.B.S., 37 anos). 

10ª) A possibilidade da rede de apoio formal (político-social) ou informal (vizinhos, amigos, 
parentes) (no sentido de ALVES, 2007),  para cuidadores familiares de idosos em cuidados 
paliativos: 

“Têm vizinhos que ajudam, se for necessário. Se for um caso de emergência mesmo, 
acredito que minha irmã me ajudaria.” (A.J.R.R.S., 20 anos).  
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“Então, quem me ajuda é minha mãe, uma prima minha, e uma irmã, e minha tia 
que trabalha no posto.” (A.V.G., 28 anos).  

“Na emergência, eu conto com dois vizinhos lá de casa; conto com minha mãe que 
mora em outra residência.” (V.A.S., 32 anos).  

“Além da família, tem uma pessoa que vem fazer o asseio da minha mãe, limpeza, 
banho e higiene...” (A.P., 67 anos).  

Considerações Finais 
A especificidade dos discursos dos cuidadores em cuidados paliativos, na sua 

correlação com fatores objetivos e subjetivos, encaminhou-nos à postulação de duas macro-
categorias temáticas assim subsumidas: LIMITES (correspondentes às seis primeiras 
categorias); e POSSIBILIDADES (as 4 últimas) dos Cuidados Paliativos em domicílio a 
pacientes familiares. Os cuidadores entrevistados indicaram as possibilidades a serem 
construídas, projeções que se podem tirar para uma atuação renovada no caso dos cuidados 
paliativos, na tentativa de se superarem os limites apontados.  

Por isso, destaca-se, aqui, a solidariedade intergeracional, atestada por alguns desses 
cuidadores em cuidados paliativos – caso de algumas jovens-netas ou adultos-jovens, que 
valorizam esses espaços familiares de vivência da autoestima, da sociabilidade familiar. 
Ainda que eles guardem ressalvas sobre a condição de se sentirem isolados pela não-ajuda do 
resto da família, mas a um só tempo afirmam que  os cuidados familiares bem-qualificados 
valem muito. E intuem que esses cuidados têm grande valia não apenas para idosos em 
cuidados paliativos, mas para cada membro da família, independentemente de idade, no 
sentido de se uma sociedade é boa para os idosos também o é para todas as idades!  

Os cuidadores entrevistados mostraram, ainda, o quanto são necessárias e urgentes 
Políticas Públicas, voltadas para os próprios cuidadores, e em níveis diversos. Que estas sejam 
implementadas, e sob a responsabilidade do Estado. Um Estado que deve não se eximir de 
suas responsabilidades inclusive diante daqueles em final de vida, ao transferir unicamente à 
família, o que, na verdade, seria de sua alçada! Destaca-se, pois, nesta pesquisa a importância 
das Políticas Públicas voltadas aos Cuidadores em Cuidados Paliativos como ações 
possibilitadoras da reconstrução/reconfiguração da identidade social de muitos dos 
cuidadores, prejudicada pelo seu afastamento da vida social e de estudo/trabalho fora do 
próprio domicílio. 

Faz-se imprescindível uma maior divulgação dos Cuidados Paliativos para todas as 
famílias saberem de suas responsabilidades que devem ser partilhadas. E formação necessária 
para os profissionais que assistem aos pacientes nessa condição, a fim de qualificar seu 
Cuidado, que eles invistam em sua formação  específica em cuidados paliativos, a fim de que 
sejam sensibilizados para se adequarem  às exigências do estado progressivo de uma doença e 
do nível de dependência do doente sob seus cuidados. 

Que haja a inserção do tema Cuidados Paliativos em discussões no âmbito da 
sociedade em geral, de modo que se conheçam as possibilidades desse Cuidado e que as 
pessoas estejam mais instrumentalizadas, para reivindicar seus direitos por um cuidado 
específico e de qualidade, no seu final de vida.  

Como proposta - e acreditando que não poder haver separação entre fatos científicos e 
fatos políticos para lidar com essa questão [ambos são complementares], - este estudo aponta 
ser possível que se possibilite ao cuidador familiar em cuidados paliativos mudanças 
significativas em sua vida quanto: - a melhoria de seu bem-estar; - a prevenção de conflitos e 
estresse; - a segurança necessária para a realização dos cuidados paliativos; - o apoio do 
restante da família para a melhoria das condições de saúde de seu idoso; - estar 
necessariamente articulado a uma rede social, formal ou informal. Aspectos que podem 
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funcionar, a nosso ver, como caminhos indicadores para um maior bem-estar, uma melhor 
qualidade de vida aos Cuidadores Familiares em Cuidados Paliativos. 
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RESUMO: O adoecer, especialmente em pessoas idosas, desencadeia, em geral, ansiedades, 
conflitos e fantasias nas pessoas afetadas e vão “contagiando” todos os envolvidos, sejam 
familiares, amigos próximos, ou cuidadores. Inseguranças tanto do doente quanto da família 
podem gerar dúvidas quanto ao atendimento prestado pela equipe e cuidadores. Muitos 
pacientes podem se beneficiar do atendimento de home care; porém,  o conforto trazido pela 
assistência em casa pode se tornar, muitas vezes,  um incômodo tanto para o paciente que se 
sente inseguro, quanto para a família, que se sente despreparada para essa função e 
responsabilidade. Dentro do conceito de assistência domiciliar, há tipos distintos de 
tratamento, como a internação domiciliar, quando são colocados equipamentos hospitalares 
na casa do paciente e há a presença de profissionais qualificados 24 horas por dia para operá-
los e acompanhar o doente, e o atendimento domiciliar,  que tem características distintas, não 
se dispondo de aparato hospitalar ou recursos humanos especializados diuturnamente no 
domicílio. Os profissionais de saúde visitam o paciente periodicamente, e familiares podem 
manusear os equipamentos necessários ao tratamento. Tanto um como o outro implicam em 
mudanças na rotina tanto do paciente, quanto da família, com quem o mesmo convive ou não. 
Administrar pessoas novas incorporadas à rotina da casa e ao contexto familiar é uma tarefa 
por demais difícil, tanto do ponto de vista emocional quanto financeiro. Na maioria das vezes, 
no entanto, assistir pessoas doentes em domicilio recai para cuidadores informais, que são 
pessoas da própria família ou amigos que desempenham essa função, sem serem profissionais 
da saúde. As pessoas assistidas em domicílio são acometidas pelas mais variadas doenças, em 
geral crônicas, limitações temporárias, ou sequelados que impossibilitam ou pelo menos 
dificultam sua locomoção para o tratamento em hospitais ou clínicas. São pacientes que não 
se beneficiariam de uma internação, nesse momento. Alguns pacientes, geralmente idosos 
com limitação de locomoção, passam a necessitar também de acompanhamento diuturno de 
cuidadores. A mudança abrupta de papel, devido à necessidade inesperada de acompanhante 
tem gerado nos pacientes, pelo menos inicialmente, um incômodo advindo da  mudança de 
vida; inversão de papéis, tendo-se, muitas vezes, o habitual provedor da casa em situação de 
dependência dos filhos; sentimento de culpa por se perceber como um “peso” para os 
familiares. Em relação aos cuidadores informais, eles apresentam-se quase sempre 
sobrecarregados com o acúmulo de tarefas a cumprir e sem disposição para cuidar de si 
próprios, além da sobrecarga de gastos inesperados sobre a renda da família. Com a 
responsabilidade de ter o familiar doente em casa, muitos familiares, por se sentirem 
inseguros e preocupados com a condição de fragilidade do mesmo, acabam por solicitar 
atendimento psicológico para a pessoa doente, entendendo que seja ela  quem mais precisa de 
cuidado psicológico. No entanto, durante os quase 20 anos de experiência no atendimento 
psicológico domiciliar, tenho percebido que esta solicitação na verdade expressa, muitas 
vezes, a dificuldade dos familiares em lidar com a fragilidade do doente, a mudança de 
papeis, a antevisão de vir a estar na mesma situação que o doente e precisar de cuidados de 
outros,  bem como o inesperado aumento de gastos. Dessa forma, o atendimento psicológico 
domiciliar a pessoas doentes, limitadas, e acamadas tem sido uma oportunidade única para a 
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observação da dificuldade que significa para a família lidar com uma pessoa que passa a 
necessitar de cuidados contínuos, e principalmente quando esta apresenta limitações 
definitivas. Esta experiência mostra como não estamos preparados para sermos cuidadores, 
nem do ponto de vista emocional e nem econômico. A doença e ou limitação de alguém na 
família impõe uma nova organização que muda repentinamente a rotina dos familiares, impõe 
gastos não previstos, nem desejados, responsabilidades muitas vezes além das possíveis. A 
sobrecarga familiar gerada pelo cuidado com a pessoa doente e limitada, principalmente 
quando esta pessoa é um idoso, gera por sua vez um desgaste nas relações dos familiares tanto 
pelas exigências do próprio cuidado, quanto pelas restrições impostas pelos gastos com o  
cuidado da pessoa doente. As comorbidades inerentes ao envelhecimento implicam numa 
sobrecarga para a família responsável pelo idoso, e desemboca na questão: como se preparar 
econômica e psicologicamente para cuidar de um idoso doente em domicilio?  
Palavras-chave: Atendimento Psicológico Domiciliar a Pacientes Idosos, Adoecimento e 
Família, Cuidadores Informais. 

Introdução 
Se podemos, de certa forma, nos preparar para uma velhice mais saudável, nem 

sempre podemos nos preparar para situações inesperadas, agudas, que mudam de forma 
bastante drástica a vida de uma pessoa e daquelas que a cercam. Por doença orgânica aguda, 
estamos chamando a doença para a qual a pessoa não pode se preparar.14A pessoa afetada tem 
seu curso de vida interrompido pelo fato inesperado, e isso geralmente traz modificações tanto 
no âmbito físico, pelas limitações impostas, social pelos impedimentos e restrições do 
convívio e realizações de tarefas, mas principalmente  no âmbito familiar, pelas mudanças 
impostas no ciclo familiar em decorrência de tal episódio. 

Assim como nós, enquanto indivíduos, não podemos nos preparar para todas as 
situações agudas eventuais, a família também não pode. Utilizaremos neste trabalho o 
conceito de família de Gomes (1999), que define família como um grupo de pessoas com 
características distintas formando um sistema social baseado em uma ligação afetiva, 
estabelecendo, desta forma, uma relação de cuidado dentro de um processo histórico de vida. 
A noção de saúde da família depende dos recursos de cada membro e dela como unidade, para 
superação de crise e conflitos, evidenciando a busca por normatizar seu funcionamento 
através do cuidado e do estar com o outro. 

Ao longo de mais de vinte anos, realizando atendimento psicológico domiciliar a 
pessoas doentes, impossibilitadas de locomoção, tenho podido observar o sofrimento e as 
dificuldades que os familiares e aqueles que cercam o  doente enfrentam no convívio com a 
pessoa doente, e na administração dos cuidados e dos recursos financeiros, agora necessários 
para o provento de seu cuidado. 

Ainda que, poucas vezes, a família tenha solicitado diretamente o auxilio  psicológico 
para administração do cuidado imposto pela nova situação, pude observar, enquanto atendia 
os pacientes identificados  como “ doentes”, há mudanças significativas e difíceis  no 
relacionamento familiar e conjugal. 

De repente, alguém se transforma em cuidador. O cuidador é simplesmente eleito, 
entre os membros da família. Geralmente a filha solteira que não tem família para cuidar, a 
jovem que está na escola, e larga os estudos para cuidar de alguém, porque as outras pessoas 
trabalham, ou às vezes só tem uma pessoa responsável por ele e automaticamente recai sobre 
ele também essa tarefa, a ele esse papel por falta de outras pessoas na família  (Leitão 2000). 
Diante de uma crise vital e significativa como esta, a família passa a vivenciar situações novas 

                                                           
14 GUNN-SECHEYHAYE, Alain. Aspectos Psicológicos as Doença Orgânica Aguda (s/d.) (mimeo).  
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que exigem redefinições, formas de enfrentamento, mudanças no funcionamento familiar e 
períodos extensos de adaptação. 

Segundo Kurtz, et al (1995) e Hodgson, et al. (1997), a família é afetada pela doença e 
a dinâmica familiar afeta o paciente, de tal forma que se pode afirmar que a depressão no 
paciente, por exemplo, prediz depressão no cuidador e vice-versa. 

Pouco se fala e pesquisa sobre esses cuidadores informais (CI), pessoas não 
remuneradas, familiares ou amigos, que se assumem como principal responsável pela 
organização ou assistência de cuidados a pessoas dependentes (BRAITHWAITE, 2000), 
sendo os trabalhos mais voltados para os cuidadores formais – profissionais de saúde. 

O que acontece do ponto de vista emocional, psicológico, social e principalmente 
econômico com o familiar que se torna de repente cuidador informal, passando a ser, de um 
dia para o outro, o responsável pelo cuidado, pelos gastos, e pela administração de tudo que 
envolve a vida da pessoas doente idosa, que passa por uma situação aguda, ou crônica, que 
compromete a qualidade de vida autônoma, passando doravante a ser uma pessoa que 
depende de cuidados e assistência? 

Metodologia 
São aqui discutidas situações familiares de pessoas doentes atendidas em domicilio 

pela psicologia, e por familiares que procuraram o atendimento psicológico, quando se 
tornaram cuidadores. 

As considerações foram feitas através do relato da paciente atendida pela psicologia, 
bem como das observações casuais realizadas na dinâmica familiar quando da visita 
domiciliar, e dos relatos feitos em consultório pelos familiares que se tornaram cuidadores e 
solicitaram atendimento. 

Para este artigo são discutidos dois casos que apontam para as questões aqui 
apresentadas. 

Caso 1: paciente F, 91 anos, nível universitário, aposentada pelo Estado. Mora sozinha 
em casa da família autônoma, cuida de si. Lúcida, orientada e sem problemas de saúde 
significativos. Um dia ao se levantar à noite, cai, e não consegue levantar-se. Chama pelo 
telefone a única filha, que se dirige ao local e chama o resgate que a leva para o hospital. 
Devido à quebra do fêmur, passa por uma cirurgia, e tem alta 7 dias depois. Ao ter alta 
médica, não pode voltar para sua casa, pois agora depende de alguém que empurre a cadeira 
de rodas, e a leve ao banheiro uma vez que não consegue ficar em pé. Neste caso, a filha que 
mora com os dois filhos torna-se uma cuidadora informal. A filha trabalha fora, tem um 
salário fixo, os filhos ainda dependem em parte dela e como trabalha fora, e seus filhos 
também necessitaram de imediato contratar alguém que ficasse o dia todo fazendo companhia 
e atendendo sua mãe em suas necessidade, além de providenciar a cadeira de rodas, a cadeira 
higiênica para banho, e o andador. Segundo orientação médica,  a paciente deveria fazer 
fisioterapia todos os dias. De um dia para o outro, viu a sua rotina completamente alterada, 
além de ter que dar conta de gastos não previstos, e para os quais não pôde se preparar. 

A filha, que se tornou cuidadora informal, buscou ajuda psicológica, pois se sentia não 
só abalada emocionalmente com o impacto da mudança de vida de sua mãe, em virtude do 
acidente, bem como se sentia sobrecarregada com as novas responsabilidades do cuidar e 
financeiramente. Ao longo de dois anos, em que acompanhei essa cuidadora informal, seu 
sentimento sempre fora ambivalente, entre a necessidade de cuidar da mãe da melhor forma 
possível, já que era a única filha, e a única que estava arcando com o cuidado, e a impotência 
e revolta diante do fato de não ter podido fazer escolha, pois a situação lhe fora imposta. Os 
gastos foram aumentando na medida em que a mãe fora deixando de ter autonomia, devido à 
dificuldade de andar mesmo com andador, e mais debilitada, precisava de alguém 
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diuturnamente. Viu-se, de repente, administrando e pagando duas empregadas mais 
fisioterapeuta, além do plano de saúde. Envolvida em questões administrativas, e tendo os 
gastos aumentados de forma abrupta, uma vez que seu salário continuava o mesmo, a 
ambivalência gerava cada vez mais sofrimento, alternando-se com momentos de depressão. 
Ao longo desses anos, devido aos seus gastos aumentados, necessitou fazer empréstimos no 
Banco algumas vezes, e restringiu ao máximo os gastos e sentiu-se privada “ injustamente” de 
realizar algumas coisas de que gostaria. A sensação de impotência e a irritação e o incômodo 
gerados pela sobrecarga do cuidado, da gerência dos cuidadores, da administração de gastos e 
de prover o melhor possível para sua mãe geraram muito conflito, pois ao mesmo tempo em 
que se sentia pressionada, também sentia que era sua responsabilidade. Não conseguia 
imaginar-se numa situação parecida, tendo que depender de seus filhos um dia, e privando-os 
de outro curso na vida. 

O falecimento da mãe a deixou mais em conflito ainda. Teria feito todo o possível? 
Fez da melhor forma? Poderia ter dado mais do que deu? Principalmente sentiu-se muito 
incomodada de ter se sentido sobrecarregada, e ter reclamado algumas vezes da situação. 
Como evitar isso? Com quais recursos pode-se contar numa situação dessas? 

 
Caso 2: Fui procurada por uma moça de uns 40 anos, casada, que havia ficado 

incumbida de administrar os cuidadores e o atendimento médico à sua mãe. 
A mãe de 85 anos morava sozinha em casa própria e tinha cuidadores para atendê-la, 

além de empregada e motorista. Não havia problema financeiro, mas alguém precisava 
administrar os cuidados e acompanhar a mãe. V. se ofereceu para desempenhar essa tarefa 
entre os 7 irmãos, e com gosto. Desses irmãos, uma morava fora do país, outro fora de São 
Paulo, e duas outras, ela gostaria que também frequentassem a orientação. Convidou as 2 
irmãs, que moram em São Paulo, para frequentar as sessões de “orientação”. 

Inicialmente uma das irmãs não se mostrou disponível, pois alegou não querer fazer 
terapia. A outra, com o marido doente e cuidadora dele, não tinha muito tempo, mas mostrou-
se disposta a vir. V., que me procurou, demonstrava grande carinho pela mãe e procurava 
almoçar com ela todos os dias. No entanto, preocupava-se se estava administrando da melhor 
forma os arranjos com os cuidadores e principalmente por ser a interlocutora entre a mãe e a 
geriatra que cuidava dela. Preocupava-se se estava passando as informações corretas. A mãe 
apresentava alucinações. Muitas vezes sentia-se em meio a um bombardeio. Outras vezes 
manifestava desejo de querer ir para sua casa, enquanto se encontrava nela. Esses episódios 
deixavam V. muito preocupada: sofria com o sofrimento da mãe durante a alucinação e não 
sabia o que fazer para acalmá-la. Quanto a querer ir para casa, a cuidadora a colocava no 
carro, dava uma volta na rua e dizia estarem chegando em casa. Por um tempo isso parecia 
acalmá-la. Queria compartilhar esse "sofrimento" com as irmãs e decidir da melhor 
maneira possível. Ao longo dos encontros, era bastante recorrente que se lembrassem de 
situações da infância, da relação com a mãe que fora uma grande bailarina, de como 
precisavam se virar sozinhas, muitas vezes. Sempre essas lembranças vinham acompanhadas 
de expressão de felicidade e nunca de sofrimento; enquanto falavam de uma infância com a 
mãe também iam se dando conta de um afastamento entre os irmãos; de como eles deixaram 
de se encontrar  e também com os sobrinhos. Não havia mais aquele momento familiar. A 
irmã que morava em Paris queria participar das decisões apesar de estar lá e nem sempre, 
segundo V., fazia sugestões cabíveis; no entanto, procuravam respeitar os espaços de todos. 

Uma vez me solicitou que visitasse sua mãe e que principalmente conversasse com as 
cuidadoras para avaliar se gostavam de fato de ela cuidar da mãe, e se estavam satisfeitas com 
o trabalho. A preocupação com o cuidado da mãe e com a qualidade do cuidado sempre foi 
muito presente entre as conversas. 



175 
Semana de Gerontologia/Simpósio Internacional de Gerontologia Social 

 
ANAIS – XV Semana de Gerontologia e Simpósio Internacional de Gerontologia Social: Longevidade como Oportunidade: práxis contemporâneas 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia da PUC-SP e SESC – São Paulo, de 30/09 a 02/10 de 2015 – Local: PUC-Marquês de Paranaguá 
 

Um vez, V. chegou muito angustiada, pois a mãe estava mal e ela telefonou para a 
geriatra. Esta perguntou se a mãe estava delirando, e ela refere ter ficado muito insegura com 
a resposta, pois dela dependia a medicação que a médica iria administrar. Comentei que ela 
não podia fazer diagnóstico, porque não havia estudado para isso; que ela deveria descrever o 
que via e à geriatra caberia dizer se a mãe estava, ou não, delirando. Isso recolocou V. 
novamente no lugar de filha. 

Ao longo dos encontros, as irmãs foram se aproximando e começaram a se encontrar 
juntamente com filhos e maridos para uma pizza mensal. A família pôde se reunir de novo; 
como tudo caminhava bem, depois de vários meses, decidiram por encerrar com os encontros. 
Soube que sua mãe morrera alguns meses depois. 

Esta situação mostra que, mesmo com recursos financeiros para proporcionar o melhor 
atendimento ao paciente idoso em domicilio, ainda assim a responsabilidade por esse cuidado 
é gerador de muita angústia e preocupação para a família. Qual é o suporte que cuidadores 
informais têm para poder desempenhar da melhor forma o seu papel? São pessoas que 
adoecem no exercício de sua função, sofrem sem nenhum apoio, quem cuidará dos 
cuidadores? 
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RESUMO: O crescimento da população idosa é algo notório no mundo em que vivemos. 
Vários são os discursos que encontramos, os quais se encontram nas diferentes esferas de 
atividade humana, abarcando todas as camadas sociais, pessoas de faixas etárias distintas, 
enfim, a sociedade num todo. Tem-se presenciado um olhar especial para o discurso do/sobre 
o idoso nas várias mídias. Entendemos o discurso como uma prática social, por meio do qual 
os enunciadores manifestam pontos de vista, ideologias, visão de mundo, interagindo no meio 
do qual fazem parte. Dentro desse contexto, encontramos a imagem do idoso, que passa a ser 
veiculada nos diferentes suportes midiáticos. As mídias, digitais e impressas, destacam a 
figura do idoso, levando os enunciatários a construírem um ethos discursivo do idoso que 
contrapõe presente e passado, promovendo a reflexão sobre os idosos na sociedade 
contemporânea, quebrando determinados paradigmas que imperavam na sociedade. Esta 
comunicação tem por objetivo apresentar algumas reflexões sobre as interfaces entre mídias, 
discurso e idoso, considerando os aspectos da linguagem verbal e da não verbal. Por meio de 
uma pesquisa qualitativa, analisamos o ethos discursivo do enunciador em uma propaganda 
veiculada em canais abertos de televisão, a qual divulga um produto de consumo de todas as 
idades, sobretudo de adolescentes. Para atingir nosso objetivo, a análise se pauta em 
Maingueneau (2008, 2010, 2011), em relação ao discurso e ao ethos discursivo. Em relação às 
mídias, recorremos a Côrte e Gomes (2006), Martin-Barbero (2009) e, quanto à figura do 
idoso, voltamos nosso olhar para Brandão (2007) e Grin (2004). Pelo estudo realizado até o 
momento, é possível afirmar que ainda encontramos um discurso em que se apresentam traços 
de discriminação em relação à imagem do idoso nos diferentes suportes das mídias. 
Palavras-chave: Discurso; Ethos Discursivo; Idoso; Mídias. 

Considerações Iniciais 

Este artigo pretende apresentar a análise do discurso de um texto escrito por Renato 
Kramer, publicado na Folha de São Paulo online, no qual o autor traz uma reportagem cuja 
personagem principal é Jane Fonda, atriz norte-americana que chega aos 77 anos com toda 
jovialidade possível. 

A análise procura evidenciar a construção do ethos discursivo que Jane leva o 
enunciatário construir a partir da enunciação em que ocorre a entrevista dela nos Estados 
Unidos, em um programa de auditório. 

Pautamos nosso estudo em Maingueneau (2004, 2011) no que diz respeito ao discurso 
e ao ethos discursivo. Quanto à figura do idoso, valemo-nos dos estudos de Beauvoir (1990) e 
Debert (1999). Setton (2011) norteará nossas considerações em relação às mídias. 

As mídias influenciam (in)diretamente o comportamento das pessoas, levando-as à 
construção de imagens da realidade em que estão inseridas. E, para isso, elas utilizam 
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estratégias diversificadas que visam à persuasão, de alguma forma, no posicionamento de 
determinado público-alvo.  

Maingueneau (2004), por sua vez, considera que, na maioria das vezes, o discurso 
como uma forma diferente de apresentar a linguagem. Porém, o autor evidencia que o 
discurso possui características essenciais, visto que é: 

Uma organização situada para além da frase. Isto não quer dizer que todo o discurso 
se manifesta por sequências de palavras de dimensões obrigatoriamente superiores à 
frase, mas sim que ele mobiliza estruturas de uma outra ordem que as frase (...). O 
discurso é “orientado” não somente porque é concebido em função de ema 
perspectiva assumida pelo locutor, mas também porque se desenvolve no tempo de 
maneira linear. O discurso se constrói, com efeito, em função de uma finalidade, 
devendo, supostamente dirigir-se para algum lugar (...). Falar é uma forma de ação 
sobre o outro e não apenas uma representação do mundo (...). A atividade verbal é, 
na realidade uma inter-atividade entre dois parceiros (...) O discurso é 
contextualizado (...) O discurso só é discurso enquanto remete a um sujeito (...) O 
discurso é rígido por normas (...) só adquiri sentido no interior de um universo de 
outros discursos, lugar no qual ele deve traçar seu caminho (...) (MAINGUENEAU, 
2004, p.52-54)  
 

O linguista francês considera que cada discurso possui mecanismos de linguagem, por 
meio dos quais o enunciador procura agir sobre seu público alvo; quem produz o enunciado 
tem em mente a que tipo de público deseja se dirigir. Sendo assim, o enunciador produz em 
sua enunciação uma “imagem de si”, com a qual pretende conquistar seu público. Esta 
“imagem” consiste no ethos discursivo.  

As mídias e o ethos discursivo 
De acordo com Setton (2011), as mídias são processos capazes de produzir uma 

cultura em relação ao público-alvo do discurso, pois “a cultura mediatiza uma ideia, um 
sistema de ideias, ela oferece um discurso que cria os sentidos e as verdades” (idem, p.21). 
Ressalte-se, ainda, que  

o discurso que conseguir maior visibilidade será o que obterá mais adeptos. O 
significado dos discursos não surge das coisas em si, mas dos jogos de linguagem e 
dos sistemas de classificação nos quais são e estão inseridos. (ibidem, p.21) 

O discurso consiste na materialização da linguagem que apresenta e produz sentido. 
Para Maingueneau (2011. p. 52), o discurso possui algumas características essenciais para se 
concretizar, a saber, (i) o discurso é uma organização situada para além da frase; (ii) o 
discurso é orientado; (iii) o discurso é uma forma de ação; (iv) o discurso é interativo; (v) o 
discurso é contextualizado; (vi) o discurso é assumido por um sujeito; (vii) o discurso é 
regido por normas; (viii) o discurso é considerado no bojo de um interdiscurso. 

Ao produzir um discurso, o enunciador constrói uma “imagem”, que será constituída 
de acordo com a intenção do enunciador, mas também pode haver divergências entre a 
“imagem” mostrada que corresponde a “imagem de si” que o enunciador deseja que seu 
público construa, e a “imagem constituída” que consiste na “personalidade” que o co-
enunciador constrói do enunciador.  

Tal imagem é definida por Maingueneau (2011) como ethos discursivo e pode ser 
aplicada tanto em textos orais quanto em textos escritos, pois os textos escritos também 
possuem uma “vocalidade que se pode manifestar numa multiplicidade de “tons”, estando 
eles, por sua vez, associados a uma caracterização do corpo de enunciador (...), a um fiador 
construído pelo destinatário a partir de índices liberados na enunciação” (MAINGUENEAU, 
2011, p. 18). 

Em relação ao idoso, várias são as considerações que podemos fazer. São criados 
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inúmeros estereótipos do idoso na sociedade, como a propaganda em torno da beleza, jovem, 
esbelta e da ditadura do corpo perfeito. Existe certa obrigação por escondermos os traços do 
tempo, as marcas expressas externamente, em nosso rosto, na pele, no corpo. De fato, velho 
ou idoso é sempre o outro. O indivíduo de sessenta anos acha que quem é idoso é o de setenta, 
o de setenta chama de velho o de oitenta. Essa negação, visível na grande maioria dos 
longevos, é senão resultado da necessidade da juventude que rege a sociedade. Permitir-se ser 
velho é entregar-se ao acaso, ao descaso. 

A análise 
A imagem do idoso, extraída do termo nascido nos anos 60 para designar mais 

respeitosamente o velho, permanece recorrente em várias esferas de atividades humanas, 
como a propaganda, publicidade, telenovelas, dentre muitas outras. 

A categoria velho se mostra a partir de estratégias que ressaltam as limitações 
impostas pela condição física e biológica, reforçando sua condição de finitude, da reclusão 
social, do distanciamento da modernidade, da exclusão ao consumo “servindo de base aos 
estereótipos negativos [...]” (DEBERT, 1999, p.50) e, por isso, acaba por valorizar ainda mais 
a fase da juventude. 

O corpus desta análise é constituído pelo texto produzido por Karmer, o qual traz 
várias vezes a fala de Jane Fonda, a partir da qual o enunciatário é capaz de construir uma 
imagem desta enunciadora. Vale lembrar que, segundo Maingueneau (2004), o ethos 
discursivo é construído pelo enunciatário no momento em que o enunciador enuncia.  

“Após uma certa idade, a mídia nos ignora”, diz Jane Fonda, aos 77. Este é o título da 
matéria, retirado de um momento da entrevista que a artista norte-americana dá a um 
programa de televisão nos Estados Unidos. Pelo título, o leitor/enunciatária já constrói uma 
imagem de Fonda: uma mulher que tem consciência do reflexo, nas mídias, da sociedade 
capitalista, em que a aparência é o que vale. Para a ideologia capitalista, o ter está acima do 
ser. 

Ela foi entrevistada pela apresentadora do The Ellen Degeneres Show. O foco era o 
lançamento de uma série em que Fonda irá atuar ao lado de Lily Tomlin. Ao ser questionada 
do porquê de estarem separadas há tanto tempo, a atriz afirma: “Há tempos que queria fazer 
uma série. Eu queria representar as mulheres de idade, pois somos excluídas. Após uma certa 
idade, a mídia nos ignora. Eu queria mudar isso”. Nesse trecho nos leva a algumas 
observações, como mostraremos a seguir. 

Essa fala nos chama a atenção pelo fato da enunciadora usar excessivamente o 
pronome pessoal de 1ª pessoa, o que nos leva a construir a imagem de um “eu”  egocêntrico. 
Ou seja: o ethos discursivo construído é de uma mulher que volta-se para si mesma, 
preocupada consigo mesmo, na condição de pertencer ao grupo de “mulheres de idade”. No 
entanto, em seguida, esse ethos se desfaz, pois a enunciadora passa a usar a 1ª. Pessoa do 
plural – “nós” – o que demonstra um ethos preocupado não só com ela, mas com todas 
aquelas que são ignoradas pelas mídias.  

De acordo com Maingueneau (2011), a vocalidade presente em um texto apresenta 
elementos que contribuem no processo de construção da “imagem” do enunciador, pois 
através dessa “voz” são transmitidas informações ao co-enunciador a partir da maneira de 
dizer e da maneira de ser, dentre as outras diversas formas de enunciar idenficando, portanto, 
o posicionamento discursivo do enunciador. Nesse sentido, os valores culturais, sociais, 
ideológicos, éticos etc. influenciam na constituição da “personalidade” do enunciador. 
Podemos dizer, assim, que Jane Fonda leva o enunciador a fortalecer a imagem de uma 
mulher preocupada com os idosos, quando ela afirma: “Eu queria mudar isso”. O enunciatário 
acaba por construir a imagem, agora, de uma mulher militante, que deseja, aos 77 anos, mudar 
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a concepção que as mídias constroem do idoso. 
Em seguida, a apresentadora pergunta a ela sobre o beijo romântico. Jane Fonda 

responde: “Sabe de uma coisa? Eu não beijava nas telas há 15 anos. Eu larguei o ´show biz´ 
por 15 anos e se alguém tivesse me dito que aos 77 anos eu estaria de volta em uma série de 
internet... Nem é TV! Você pode ver a temporada toda em 6 horas. E que eu teria o meu 
primeiro beijo após 15 anos, aos 77 anos, eu diria: ‘Você está maluco! Mas foi divertido!’. 

Desse trecho é possível apreendermos a construção do ethos discursivo de uma mulher 
que percebe as mudanças da sociedade, impostos pelos “novos tempos”. Rompe com a ideia 
de que aos 77 anos a pessoa não seja capaz de divertir-se, trabalhar, ousar.  Ela ratifica o ethos 
de uma mulher ousada.  Cria-se o ethos de um idoso ousado, que rompe com paradigmas que 
o considera velho, que não pode sorrir, divertir-se; no anúncio, pelo contrário, as duas 
personagens mostram-se dispostas, em plena atividade na vida. Para Fiorin (2004, p. 74), “a 
eficácia do discurso ocorre quando o enunciatário incorpora o ethos do enunciador”. Se isso 
ocorre, consuma-se a aquisição do produto e a comunicação torna-se eficaz; chega-se a um 
grau de persuasão. 

Durante a entrevista, é possível construir o ethos de uma mulher divertida, bem 
humorada, feliz, rompendo com o estereótipo da pessoa velha ranzinza, passiva. Ao ser 
questionada sobre a sua 60ª Reunião da turma da escola ela diz: “(apareceram) Quatro, sendo 
que uma com balão de oxigênio”. O ethos discursivo que se constrói neste anúncio opõe-se ao 
estereótipo do idoso dependente, passivo e retrógrado. Caracteriza-se o ethos de um idoso que 
realça vivacidade, jovialidade, felicidade. Os próprios trajes usados por eles no anúncio 
evidenciam a descontração. O efeito de humor é gerado por um jogo de posicionamento da 
enunciadora que, dentro do espaço discursivo que ocupa, vê-se numa posição totalmente 
diferente da colega de escola. 

Pela enunciação, podemos observar que o enunciatário é capaz de construir a imagem 
de uma mulher que encara o envelhecimento como algo natural: “É, e a atitude também conta. 
Mantenha-se curiosa. Isso nos mantém jovens”. Mais uma vez, o enunciado dela rompe com a 
ideia de que o idoso não é capaz de agir. Constrói o ethos de uma mulher segura, certa do que 
faz e do que diz. 

Considerações Finais 
De acordo com a Análise do Discurso, o discurso não é visto como único, mas que ele 

é construído por meio de uma interdiscursividade. Isso permite conceber o discurso como 
uma espécie de teia de conexão entre outros discursos.  

Nenhum discurso é produzido sem se ter em mente quem é seu enunciatário e qual a 
finalidade desse discurso. Isso também ocorre com as mídias, que revelam discursos a partir 
do qual o enunciatário é capaz de construir possíveis sentidos. Para que esses discursos sejam 
construídos pelos sujeitos, os participantes da enunciação devem levar em consideração seus 
diversos conhecimentos.  

O processo de envelhecimento é vivenciado de forma muito subjetiva. Cada indivíduo 
percebe à sua maneira as mudanças como boas ou más, sejam físicas ou sociais, o que pode 
interferir diretamente no âmbito psicológico. Mas o importante é que essa subjetividade seja 
respeitada. 

Como vimos na análise, o texto de Kramer, ao trazer a fala de Jane Fonda, leva o 
enunciatário a criar a imagem de uma mulher que rompe com preconceitos, assume o seu 
posicionamento diante da vida. É o ethos discursivo de uma mulher idosa que mostra 
independência. Rompe-se o estereótipo da mulher idosa comparada à figura daquela vestida 
com um xale, fazendo tricô. Pelo contrário, aos 77 anos, sua fala confirma o ethos de uma 
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mulher com glamour. Constrói o ethos discurso,  por meio do discurso de Jane Fonda, de uma 
pessoa com liberdade de ação.  

Os enunciados de Jane Fonda levam o enunciatário a construir uma imagem positiva 
da velhice, saudável e ativa. É possível afirmar que o texto de Kramer vai além do público-
alvo do jornal Folha de S. Paulo. Ele interessa à sociedade de uma forma geral, que vem 
rompendo com a forma de olhar o idoso na sociedade, apesar de ainda encontrar grande 
resistência nessa ruptura. 
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RESUMO: Com participação maior e crescente na população, mas principalmente com 
hábitos e atitudes mais heterogêneos, a população idosa se potencializa como consumidora, 
sendo sua dinâmica financeira e de consumo e suas necessidades ainda bastante 
desconhecidas. Objetivo: Fazer uma releitura das pesquisas realizadas pelo SPC Brasil e o 
portal de educação financeira 'Meu Bolso Feliz' para apontar necessidades relacionadas à 
capacidade financeira e ao processo de consumo da terceira idade. Metodologia: Pesquisa 
documental, incluindo análise de conteúdos indicativos das tendências observadas nas 
pesquisas realizadas de 10 a 23 de julho de 2014, em que foram entrevistados pessoalmente 
632 indivíduos de ambos os sexos e classes sociais, acima de 60 anos, em 27 capitais 
brasileiras. Resultados: As pesquisas mostram um olhar positivo dos idosos, apresentando o 
índice de felicidade de 8 numa escala de 0 a 10 e a expectativa de vida de 89 anos frente aos 
81,6 estimados pelo IBGE. Os dados apontam, porém, que a maioria dos idosos não tem 
reserva financeira. A maior parte dos idosos tem o compromisso de contribuir com o sustento 
da casa, o que reduz seu poder de compra. A grande maioria dos idosos controla seu próprio 
dinheiro e tem autonomia nas decisões de compra, mas sem nenhuma forma de gestão 
financeira. É alto o endividamento entre os idosos (7,5%), mais que o dobro da média 
nacional (3,8%), por incapacidade de gestão e desconhecimento. Entre os mais velhos, há 
desejo e intenção de ter seus gastos mais direcionados para seu bem-estar e melhor viver 
(62%). Por conta do baixo poder de compra, ainda é preferência de maior parte (58%) ficar 
em casa. Os desejos estão centrados no bem-estar dos filhos e na companhia de familiares e 
amigos. As pesquisas apontam oportunidades a serem exploradas pelas empresas do mercado. 
Discussão: Se por um lado, há espaço para expansão do serviço ofertado pelas empresas para 
a terceira idade, e há que se entender qual é a real demanda e a melhor forma dela ser 
entregue, por outro lado, há também muito espaço e muita necessidade de preparação deste 
velho para uma vida de maior consumo que ele deseja, principalmente no aprimoramento de 
uma melhor gestão de sua vida financeira.  

O perfil do idoso 
Os idosos representam 13% da população adulta no Brasil (IBGE2013) e movimentam 

mais de R$ 402,3 bilhões por ano (Data Popular), sendo a faixa etária que mais cresce no país. 
A mudança do perfil etário populacional, com maior participação do grupo dos idosos, se dá 
principalmente pelo aumento da expectativa de vida. Uma melhor infraestrutura básica nas 
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cidades, o desenvolvimento da medicina e hábitos mais saudáveis foram alguns dos diversos 
fatores que elevaram a idade populacional.  

Mais importante, porém, que o tamanho da população idosa ou seu crescimento é a 
mudança de seu modelo de vida e, principalmente, do ressignificado da velhice. A imagem e 
conceitos sobre os idosos presentes até hoje no senso comum são dos velhos inválidos, 
doentes, inúteis, chatos, implicantes ou vários outros atributos negativos. São significados que 
geram preconceitos e rejeições frente ao envelhecer. Mas, em meio a esta unidade de velhice, 
começa a emergir uma reconsideração deste pensar, apesar de estar ainda bastante presente no 
nosso inconsciente. Se desconsiderarmos o senso comum e observarmos os idosos a nossa 
volta podemos constatar uma heterogeneidade de velhices, não havendo, portanto, uma só 
forma de ser velho. Estes novos e múltiplos formatos de velhice implicam também em novas 
informações sobre hábitos e atitudes dos 60+ e novas dinâmicas de consumo.   

“Se antes, a velhice era sinônimo de descanso, atualmente, ela significa uma 
oportunidade de transformar o tempo livre para novas atividades, como lazer, socialização e 
até mesmo o consumo”, afirma o educador financeiro do portal ‘Meu Bolso Feliz, José 
Vignoli. 

Nos resultados das pesquisas avaliadas (SPC Brasil e o portal de educação financeira 
'Meu Bolso Feliz'), os idosos mostram um olhar e uma atitude positiva frente à vida, com 62% 
se considerando mais otimista do que antes. O felizômetro: índice criado pelo SPC Brasil e 
portal “meu Bolso Feliz” para mensurar o grau de felicidade dos consumidores acima de 60 
anos, comprova este otimismo. Os dados mostram um índice de felicidade 8, numa escala de 
0 a 10 para 78% dos respondentes. Outra informação que exprime esta positividade é a idade 
declarada da expectativa de vida. Os entrevistados consideram uma expectativa de vida de 89 
anos, enquanto o IBGE estima 81,6 anos. Uma boa parte dos entrevistados concorda que a) 
deseja aproveitar a vida neste momento (66%); b) deseja mais aproveitar a vida do que poupar 
(49%); e c) que ‘não quer se preocupar demais com o dia de amanhã’ (58%).  

De fato, algumas atitudes declaradas nos estudos comprovam uma nova dinâmica de 
lazer e consumo. São 46% que concordam que o lazer é mais frequente depois dos 60 anos, e 
58% preferem sair, ao invés de ficar em casa. Além disso, a grande maioria considera que tem 
boa saúde (77%). Já em relação aos cuidados consigo mesmo, a vaidade, não se tem maioria, 
mas são consideráveis 36% dos entrevistados que declaram ter ficado mais vaidosos com o 
passar do tempo. 

“É claro que existem muitos idosos brasileiros em situação de vulnerabilidade, 
enfrentando solidão, problemas de saúde ou dificuldades financeiras. No entanto, a pesquisa 
desafia o senso comum e a imagem que se faz deles. Com a melhora da expectativa de vida e 
os avanços da medicina, os idosos de hoje já observam uma significativa evolução na 
qualidade de vida”, afirma o educador financeiro do portal ‘Meu Bolso Feliz’, José Vignoli. 

Temos, portanto, novas facetas mais positivas do envelhecer, que interagem com os 
hábitos e dinâmicas provenientes da imagem de velhice ‘mais negativa’ que temos formatado, 
sem saber ao certo quais dinâmicas vêm ou não do padrão estipulado e quais são genuínas de 
cada idoso, além do quanto e como o idoso está preparado para vivenciar e priorizar cada 
uma. Por exemplo, quando olhamos para seus desejos, vemos trânsito entre o fazer pelo outro, 
amigos e familiares, e fazer para si mesmo.  

Considerando a rotina e condições de vida atuais, seus maiores desejos estão ligados 
ao bem estar da família e ao tempo que passam juntos: 53% ajudam os filhos a comprarem 
moradias e carros, 51% aproveitam a vida com familiares e amigos e 25% afirmam que 
passam boa parte do tempo com amigos. Mesmo com uma atitude mais positiva de vida, o 
investimento em si, em suas vidas, em desejos que realizam somente eles próprios, seja para 
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um bem estar ou uma extravagância, ainda está em um segundo plano: viagens (37%), 
comprar ou reformar a casa (21%), encontrar um novo amor (4%).  

Considerando uma situação hipotética em que há uma entrada extra de dinheiro, a 
prioridade volta para seu bem-estar e melhor viver com 62% declarando que fariam viagens, 
compras para si e reforma da casa. Já como segunda prioridade, volta a atenção para a ajuda 
aos familiares e amigos (36%), seguida dos cuidados com saúde (24%), pagamento de dívida 
(13%) e somente por fim fariam investimentos (9%). Ou seja, o dinheiro extra ou a ausência 
dos parâmetros da vida real, mudam a direção dos desejos dos idosos, colocando família e 
amigos num segundo plano, e os reais desejos do indivíduo no plano principal.  

O consumidor idoso  
Os novos hábitos e atitudes desvendam também um novo consumidor, que deseja e 

interage além do mercado da saúde, ou farmacêutico. Como qualquer outro consumidor, os 
mais velhos buscam produtos e serviços que atendam suas demandas, levando em conta as 
necessidades específicas e adaptações necessárias. É, porém, importante ressaltar que o 
consumidor com mais de 60 anos não precisa, não espera, e não deseja receber uma etiqueta 
de pertencimento a este grupo etário, muito menos ser segregado por este mesmo motivo. A 
grande maioria (83%) dos 60+ entrevistados nos estudos aqui utilizados não se declara 
pertencente à terceira idade. O padrão de velho que ainda tem em mente contribui para esta 
barreira de aceitação e pertencimento, pois os velhos atuais não se identificam com essa 
imagem. Há também o preconceito em torno da velhice, sendo que 24% dos pesquisados 
relatam já terem sido alvos de discriminação pelo fato de não serem mais tão jovens. 

Os idosos são consumidores ativos e com uma parcela ávida por consumo, declarando 
que comprar é uma das atividades de lazer favorita (23%). Têm total autonomia sobre seus 
gastos, sendo que 64% concordam que são os únicos responsáveis por suas decisões de 
compra e 73% afirmam ‘não depender de outras pessoas para decidir as compras’. São 
exigentes, dando muito valor à qualidade do produto (52%) mesmo que tenham que pagar 
mais caro por isso. 

 Como consumidores, também mostram o trânsito entre o que compram para os outros 
e o que compram para si mesmo. Declaram atualmente comprar mais presentes para outras 
pessoas (45%), mas afirmam também gastar mais hoje em dia com o que desejam do que com 
itens de necessidades básicas da casa (41%).  

Talvez pela experiência de vida, ou pela limitação de renda, 78% dizem não gastar 
mais atualmente com itens que não são de extrema necessidade e 67% se descrevem 
cautelosos com o que compram por terem preocupação com o amanhã. 

O mercado 
As pesquisas apontam oportunidades a serem exploradas pelas empresas do mercado 

de produtos e serviços. Apesar de não desejarem ser taxados de velhos ou reconhecidos nos 
produtos que compram, há necessidades específicas latentes na terceira idade, como 
vestuários confortáveis, adequados, que deem segurança nos movimentos, ou celulares mais 
apropriados, de fácil manuseio e visibilidade, por exemplo. O uso do canal eletrônico é ainda 
muito baixo, apesar de ter aumentado entre os idosos, é somente 7% que declaram comprar 
pela internet, e 9% dos idosos usam a internet para transações bancárias. 

“Os consumidores da terceira idade constituem, um importante mercado a ser 
explorado pelos setores do comércio e de serviços... Essa parcela da população sente falta de 
peças não estereotipadas e que não os façam se sentir inadequados para a idade que têm”, 
afirma a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti. 

Renda e Situação Financeira 
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Apesar de declararem ter uma vida estável e boa (72%) e autonomia para seus gastos, 
a vida financeira parece estar numa corda bamba, principalmente para os idosos pertencentes 
às classes mais baixas. A grande maioria dos idosos (96%) tem uma fonte de renda garantida: 
a aposentadoria do INSS ou pensão para 74% e o recebimento de previdência privada para 
7%. Há quem ainda tenha renda de trabalho com carteira assinada (9%), sendo somente 7% 
que recebem ajuda dos filhos ou familiares. Porém, essa renda, para 94% dos entrevistados é 
usada para o sustento da casa que moram, sendo 54% dos idosos o esteio da família, ou seja, o 
único responsável pelas despesas. O valor que recebem mensalmente, junto com os familiares, 
é suficiente para suas necessidades, e para 37% dos entrevistados não há sobras mensais, 
ganhando o dinheiro justo para conseguirem viver. São 48% que ainda precisam ter algum 
tipo de trabalho para conseguirem manter uma vida minimamente confortável. Em caso de 
algum imprevisto ou desejo de algum gasto extra, não há garantias de conseguirem incluir 
esse valor no orçamento mensal, o que dificulta a busca por um melhor viver e bem estar e 
reduz o seu poder de compra.  

Além das baixas sobras orçamentárias mensais, são poucos os idosos que podem 
contar com alguma reserva financeira, que poderiam ter feito ao longo da vida, não tendo para 
onde correr quando chegam os imprevistos, ou não tendo recursos para uma extravagância 
maior de lazer ou conforto.  

Com o foco dos desejos direcionado para a família, é principalmente por conta da 
ajuda financeira que dão aos familiares e amigos que a maioria dos idosos não tem reservas 
financeiras. “47% deixa de gastar com coisas que gostaria para cuidar do futuro dos filhos e 
netos”. Os poucos idosos que fizeram reservas financeiras, pertencentes à classe mais alta,  
usaram da caderneta de poupança e/ou de aquisição de imóveis, pensando inclusive em deixar 
como herança aos filhos.  

Gestão e controle do dinheiro 
Com uma renda justa mensal, sem sobras ou reservas, o dinheiro que entra parece já 

estar direcionado para seu fim, eliminando a necessidade de um controle maior. É grande 
também o desconhecimento sobre gestão financeira na terceira idade. Portanto, seja pela falta 
de necessidade latente ou pelo desconhecimento, não há gestão financeira entre os idosos. Os 
entrevistados declaram ter autonomia do seu dinheiro, sendo o controle feito por ele próprio, 
porem poucos controlam suas finanças mais formalmente (38%), sendo somente 4% em 
planilhas e 34% em anotações informais. Para a maioria, esse controle é mental (40%) e para 
7% o controle é feito por outra pessoa. São 14% que declaram não ter nenhum controle. O 
desconhecimento de cálculo de juros, por exemplo, é prejudicial no momento de se 
comprometerem com os empréstimos que costumam fazer para seus amigos e familiares, ou 
gastos supérfluos. São 17% que concordam que se endividam mais com gastos supérfluos 
atualmente do que anos atrás; e 25% concordam que fazem empréstimos para poder 
aproveitar coisas a que antes não tinham acesso. 

Além disso, os mais velhos são alvos de muitos golpes financeiros e são apenas 33% 
que declaram ter algum cuidado maior contra golpistas.  

Endividamento 
Como consequência de uma situação financeira limítrofe e ausência de gestão, é alto o 

endividamento entre os mais velhos. A razão de endividamento se deu para 30% dos 
entrevistados por falta de planejamento e mau-uso, para 26% por empréstimo a amigos e 
parentes, para 14% por problemas médicos e de saúde; e para 8% por pagar cobranças 
indevidas; e roubo 8%. Um terço dos entrevistados está ou já esteve com “nome sujo” no 
serviço de proteção ao crédito. De acordo com estimativas do SPC Brasil, o número de idosos 
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inadimplentes já chega a 4 milhões de pessoas, o que representa cerca de 25% da população 
acima de 65 anos. "A média nacional de crescimento de pessoas inadimplentes nas bases do 
SPC Brasil atualmente é de 3,8%. Quando consideramos só a população entre 64 e 94 anos, o 
crescimento é de 7,5%, bem acima da média", afirma Kawauti. 

Conclusão 
Com expectativa de vida prolongada, com uma atitude positiva, com a saúde em dia e 

uma demanda de consumo latente, os idosos precisam se estruturar, se reprogramar para 
viverem bem, podendo, enfim, usufruir o que esta fase de vida pode lhes proporcionar de 
melhor. Compreender a fonte dos seus desejos e necessidades, ou seja, quais são provenientes 
de um modelo social de velho estereotipado, e quais são provenientes das múltiplas formas de 
velhice contemporânea, pode ajudá-los a direcionar suas atitudes, definindo melhor suas 
escolhas, além de ampliar o leque de possibilidades das suas fontes de satisfação.  

Mudanças de hábito e atitudes de consumo já se manifestam e podem ser incentivadas, 
seja pelas relações sociais entre familiares, amigos, grupo social etc.; seja pelo Estado, através 
de políticas públicas, estruturas de acesso e transporte etc.; ou pelas empresas com a oferta de 
produtos, serviços, campanhas, ações etc., agregando numa melhor qualidade de vida, 
satisfação e realização dos idosos.  

Se por um lado, há espaço para expansão do serviço ofertado pelas empresas para a 
terceira idade, e há que se entender qual é a real demanda e a melhor forma de ela ser 
entregue; por outro lado, há também muito espaço e muita necessidade de preparação deste 
idoso para uma vida de maior consumo que ele deseja. Ter um melhor controle e gestão da 
vida financeira é fundamental para uma melhor estabilidade, menor risco de descontrole e 
possibilidade de ação, de gerir suas rendas, mesmo que enxutas, a fim de obter alguma reserva 
para seu melhor bem-estar, segurança e aproveitamento de vida.     
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Sendo conhecimento o mundo, tal como é, é muito mais do que isso: revelação de 
um outro mundo que permanece aberto a todos aqueles que tiveram coragem para 
entrar nos mares desconhecidos e sedutores para as quais ela aponta. Obra que 
permanecerá para sempre inacabada, pois isto pertence à sua própria essência: o 
fascínio permanente ante os espaços que a liberdade não permite que se fechem 
jamais (ALVES, 2008, p.35). 

Para Rubem Alves, o mundo é conhecimento. E tal como é, cabe a cada um de nós 
embarcarmos nessa viagem e descobrirmos os caminhos aos quais esse mundo, ou melhor, o 
conhecimento, pode nos levar. 

Nessa perspectiva, o mundo é um campo de possibilidades a serem exploradas, 
conhecidas e descobertas. E se, como mencionado acima, é “Obra que permanecerá para 
sempre inacabada [...]” (Ibid, p. 57), o mundo como conhecimento não se limita apenas a 
algumas das estratificações etárias instituídas na modernidade, ou seja, apenas à crianças, 
adolescentes ou jovens adultos. 

Atribuímos a essas gerações a possibilidade e o direito de conhecer e descobrir o 
mundo. Em relação à criança, o mundo é novidade e é esperado que essa criança efetue um 
processo de descoberta desse mundo (PAPALIA, OLDS; FELDMAN, 2006, p. 212); para o 
adolescente a expectativa é de que o mundo pode e deve ser redescoberto, com um novo senso 
e sentido de responsabilidade e de busca de sua própria identidade (Ibid., p. 477); já ao jovem 
adulto considera-se o momento de desvelamento dos relacionamentos íntimos e da 
estabilidade na carreira (Ibid., p. 561). 

A essas três faixas de classificações etárias é socialmente aceito – e incentivado – 
viver o mundo como um campo de descoberta e de conhecimento. 

Debert (1999, p. 51) também trabalha essa ideia de cronologização ou 
institucionalização do curso de vida no decorrer do processo histórico de existência da 
sociedade ocidental, como afirma: 

A institucionalização crescente do curso da vida envolveu praticamente todas as 
dimensões do mundo familiar e do trabalho e está presente na organização do 
sistema produtivo, nas instituições educativas, no mercado de consumo e nas 
políticas públicas que, cada vez mais, têm como alvo grupos etários específicos. 

mailto:klimtchagall@gmail.com
mailto:ndrs@uol.com.br
mailto:scfonseca@pucsp.br


187 
Semana de Gerontologia/Simpósio Internacional de Gerontologia Social 

 
ANAIS – XV Semana de Gerontologia e Simpósio Internacional de Gerontologia Social: Longevidade como Oportunidade: práxis contemporâneas 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia da PUC-SP e SESC – São Paulo, de 30/09 a 02/10 de 2015 – Local: PUC-Marquês de Paranaguá 
 

Para Debert, institucionalizar o curso da vida gerou uma forma de organização social 
que subdivide e atribuí características, necessidades e identidade específicas a essas diferentes 
categorias etárias. 

Tal estratificação ou cronologização expressa sua importância para a organização da 
sociedade na possibilidade de pensar as necessidades mais gerais vivenciadas por cada uma 
dessas faixas etárias e propor, a formulação de políticas públicas para esses diferenciados 
segmentos, de acordo com seus interesses e necessidades. 

Contudo, será que essa cronologização se presta somente a esse fim? Será que ao 
“generalizar”, com a intenção de pensar no todo que compõe um determinado segmento, tal 
estratificação não encobre o fato desse todo também ser composto de individualidades, 
subjetividades e especificidades pertinentes a cada um desses sujeitos que integram uma 
mesma faixa etária? 

Há uma perversa dualidade nesse processo de identificar um grupo por características 
comuns e estigmatizar esses sujeitos, massificando suas individualidades. Além da 
estratificação gerar uma homogeneização, ela também pode ser um perigoso instrumento para 
efetivar as intencionalidades ideológicas pertinentes ao pensamento neoliberal que legitimam 
a exclusão dos estratos sociais que não correspondam às exigências do modo de produção e 
reprodução da ideologia dominante. 

Segundo Chauí (2000, p. 90),  
Estruturada pela matriz senhorial da Colônia, disso decorre a maneira exemplar em 
que faz operar o princípio liberal da igualdade formal dos indivíduos perante a lei, 
pois no liberalismo vigora a ideia de que alguns são mais iguais do que outros. As 
divisões sociais são naturalizadas em desigualdades postas como inferioridade 
natural (no caso das mulheres, dos trabalhadores, negros, índios, imigrantes, 
migrantes e idosos). 

Aos idosos - ou velhos, estratificados em uma categoria que naturaliza sua 
desigualdade -, o mundo ainda é colocado como um campo aberto a ser vivenciado como 
descoberta e conhecimento? Esse mundo colocado por Rubem Alves é socialmente permitido 
ao velho? 

Aos idosos quais alternativas? O recolhimento ou, em oposição e conforme 
intencionalidades e discursos neoliberais, aproveitar sua “melhor-idade” no consumo alienado 
de bens, passeios e viagens, elaborados cuidadosamente pelo mercado a criar fetiches a esses 
aposentados-consumidores? 

Na citação do início deste artigo, Rubem Alves defende a ideia do conhecimento como 
inerente ao homem que, por sua vez, é: 

Obra que permanecerá para sempre inacabada, pois isto pertence à sua própria 
essência: o fascínio permanente ante os espaços que a liberdade não permite que se 
fechem jamais (2008, p. 35). 

Releva-se a reflexão sobre a relação intrínseca entre o mundo como espaço de 
conhecimento e a liberdade. Liberdade! 

Decorrem então as questões: de qual liberdade estamos falando se estamos todos 
mergulhados nos ditames da produção e reprodução do neoliberalismo, sendo que muitos de 
nós estão alienados para identificar as correntes que nos aprisionam? Qual liberdade é 
concedida (aqui falamos de conceder liberdade!) ao sujeito que envelhece, se a contrapomos 
às expectativas e comportamentos socialmente esperados à etapa de cronologização da vida 
pertinente à velhice? 

Há os limites socialmente impostos e, por outro lado, há a possibilidade do 
questionamento desses limites a fim de redimensioná-los criticamente. Para Goffman (1978, 
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p. 47) há a ambivalência da vinculação do sujeito com a categoria a qual ele é identificado ou 
estigmatizado: 

Haverá “ciclos de incorporação” através dos quais ele vem a aceitar as 
oportunidades especiais de participação intragrupal ou a rejeitá-las depois de havê-
las aceito anteriormente (ibid). 

E é nesse movimento de contradição entre o conformismo e a resistência (Chauí, 
1989) que a liberdade (não aquela concedida) é exercida. 

Paulo Freire (2015, p. 103), ao discutir as especificidades do humano, do ser humano e 
diferenciar liberdade de autoridade explicita que “Quanto mais criticamente a liberdade 
assuma o limite necessário tanto mais autoridade ela tem, eticamente falando, para continuar 
lutando em seu nome”. 

A liberdade é motor propulsor do indivíduo para que esse se empodere do mundo 
como conhecimento, assim como essa liberdade será tanto resultado desse processo, quanto 
também reforçada constantemente por ele. Será um resultado consequente dessa navegação 
nos desconhecidos mares do mundo a ser desvelado.  

Nesse processo de conhecimento do mundo, ou mundo como conhecimento, a 
liberdade conquistada será constantemente ressignificada, assim, dialeticamente, acontecerá a 
ressignificação dos limites éticos dessa liberdade frente aos ditames do modo de produção 
capitalista e do lugar social que é legado ao sujeito velho.  

Nessa relação entre tomar o mundo como um espaço aberto ao conhecimento e a 
liberdade necessária para exercer tal prerrogativa, quebrando paradigmas de discursos que 
delegam ao velho o que e como este deve se portar, é inserida a questão do desejo. Segundo 
Clavreul (1978, p. 153), “o desejo de reconhecimento é, pois, inicialmente, desejo de 
existência”. 

O desejo se insere entre a relação liberdade, conhecimento e mundo, pois o desejo 
propicia a mediação das “relações possíveis entre o ‘conceito de impossível’ no âmbito da 
Formação Social e no das subjetividades particulares” (Costa-Rosa & Costa Rosa, 2011, p. 
327). 

O desejo não se reduz à esfera da necessidade, pelo contrário, coloca ao indivíduo a 
responsabilidade ética de incluir mais do que apenas o básico necessário à sua qualidade de 
vida! Traz à tona a subjetividade, a busca por aquilo que muitas vezes não tem nome, aquilo 
que coloca o sujeito em movimento, na perspectiva do presente, mas em prospecção ao 
futuro! Ou, como diz Clavreul (1978, p. 156), “o desejo é o que emerge da necessidade”. 

Nesse caso, a relação entre liberdade e desejo se coloca como uma questão ética: a 
responsabilidade de não ceder do seu desejo (COSTA-ROSA; COSTA ROSA, 2011, p. 333).  

Assim, apresentam-se questões: como o sujeito que envelhece pode exercer sua 
liberdade, questionando e ressignificando suas limitações, a fim de ter o mundo como 
conhecimento, se não se colocar como um ser desejante nesse e/ou desse processo?    

Ao velho, que ocupa o lugar do sábio, o de detentor da experiência e muitas vezes de 
“bonzinho”, lhe é permitido assumir a liberdade pela irresponsabilidade de seus desejos? E se 
a velhice é também culturalmente identificada com a proximidade da morte, o quanto lhe é 
socialmente permitido investimentos em projetos de futuro? 

Reforçando possibilidades interrogativas temos segundo Lacan (1991, p. 373) a 
provocação: “Agiste em conformidade com teu desejo?”. Esta é a questão ética colocada ao 
sujeito pela Psicanálise: carregar a responsabilidade por ter cedido de seu desejo. E como 
inquietação decorrente: Como encarar essa questão e o viver a velhice na contemporaneidade? 
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As estratificações das idades colocam o velho como um ser em que seu desejo é 
intrinsicamente ligado às satisfações de suas necessidades básicas e, atualmente, ao consumo 
de bens e serviços, 

(...) ou seja, a ideologia do “aproveitar” o tempo – às vezes desesperadamente. 
Aproveitar o tempo quer dizer consumir o tempo na diversão “inconsequente”, no 
consumo resignado e comportado, dentro das possibilidades de “escolha” das 
“opções” previamente escolhidas pelo mercado e propagandeadas pela publicidade 
comum (COSTA-ROSA & COSTA ROSA, 2011, p. 333). 

Nessa perspectiva o desejo é abolido da velhice e, para compensar, são criados 
inúmeros fetiches para alimentar o consumo, substituto alienado do desejo do qual falamos. 
Desejar passa a ser sinônimo da voracidade em obter bens e produtos que o modo de 
produção capitalista faz todos crerem que lhes são essenciais para a vida, ou que trarão 
sentido a esta. Conforme Lacan (1991), a busca do ter em detrimento do ser é uma falsa 
satisfação do ser que nos falta. 

Além de tudo isso, temos de também mencionar que o contexto sócio-cultural das 
pessoas que envelhecem deve ser levado em consideração, pois uma grande parcela dos 
velhos é economicamente excluída das formas de abundância e conforto, surgindo o tédio e a 
depressão (COSTA-ROSA; COSTA ROSA, 2011, p. 323). 

Assim os velhos podem sofrer uma dupla exclusão social: primeiro a do compromisso 
com o que se deseja e, segundo, a do acesso aos fetiches e bens de consumo. Para muitos, 
resta-lhes apenas o acesso ao que lhe é necessário, ou seja, a necessidade em lugar do desejo. 
As leis do mercado limitam o desejo à esfera do consumo e excluem grande parcela dos 
velhos a este acesso. 

Falar da relação entre o desejo e o envelhecimento é situar a pessoa em seu tempo, é 
jogar luz sobre “(...) a dimensão da relação do envelhecimento com o tempo propriamente 
dito, como tempo de duração da vida, e com o desejo, como modo de se situar no tempo dessa 
duração (ibid, p. 322)”. 

Ser um ser desejante é assumir a liberdade de permitir projetar-se, a partir do presente, 
no futuro, considerando os limites e contrapondo-os aquilo que é inerente ao desejo: a noção 
do impossível. Desejo, como diz Costa-Rosa e Costa Rosa (ibid, p. 332),  

...é a posição de reconhecimento do envelhecimento como uma situação que de fato 
pertence a todos nós. É a posição de reconhecimento (na maioria das vezes 
“sonegada” a todos) daquilo que nunca envelhece: seu desejo diante da vida como 
arte de viver. 

Então, a relação entre o envelhecimento e o desejo também é aquilo que Rubem Alves 
menciona como “conhecimento o mundo” na citação que abre este artigo, e que convido o 
leitor a ler novamente, imbuído desta nova perspectiva: 

Sendo conhecimento o mundo, tal como é, é muito mais do que isso: revelação de 
um outro mundo que permanece aberto a todos aqueles que tiveram coragem para 
entrar nos mares desconhecidos e sedutores para as quais ela aponta. Obra que 
permanecerá para sempre inacabada, pois isto pertence à sua própria essência: o 
fascínio permanente ante os espaços que a liberdade não permite que se fechem 
jamais (ALVES, 2008, p. 35). 

Conforme Paulo Freire (2015, p. 105), a vida é o próprio processo de amadurecimento 
do sujeito, pois ninguém amadurece de repente, a gente vai amadurecendo no cotidiano, no 
dia-a-dia, ou não. Mas é processo, é “vir-a-ser”, é autonomia acontecendo no transcorrer da 
vida, em transformação, não tem data certa para acontecer. O envelhecer é uma constante. 

Assim, amadurecer, envelhecer é nos educarmos na vida, para a vida, com autonomia 
do sujeito, na liberdade de ser quem se é e desejar em qualquer idade, assumindo as 
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responsabilidades de suas ações e seus desejos, identificando e questionando criticamente os 
limites impostos aprendendo a ler o mundo como conhecimento e a história, não como 
determinação, mas como possibilidade (FREIRE, 2015, p. 74). 

Viver na plenitude, não ceder de seu desejo é projetar-se no presente, viver a vida 
como obra de arte. A velhice, entendida no processo constante da continuidade da vida, na 
inconclusão, não identificada como proximidade da morte, mas como tempo a ser vivido, 
como desejo a ser buscado e alimentado, como conhecimento do mundo, como esperança. 

É também na inconclusão de que nos tornamos conscientes e que nos inserta no 
movimento permanente de procura que se alicerça a esperança (Freire, 2015, p. 57). 
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RESUMO: Este estudo propõe-se discutir a importância do trabalho do assistente social com 
a população idosa abrigada em moradia coletiva, denominada Instituição de Longa 
Permanência do Idoso (ILPI). Serão abordadas inicialmente questões sobre a concepção de 
velhice e envelhecimento, concebido este último em suas várias faces, entendendo-o e 
respeitando-o como processo natural da vida, quando ocorrem em uma pessoa modificações 
físicas, subjetivas, e psicossociais. Será pesquisada a ILPI em sua organização, funcionamento 
e alguns aspectos cotidianos de seus residentes, bem como os desafios que são enfrentados na 
operacionalização da casa. Este estudo originou-se da experiência de estágio de uma das 
pesquisadoras em uma ILPI, quando, a partir da observação-participante, foi possível detectar 
as dificuldades de um profissional da área do Serviço Social em atuação na ILPI, que se 
evidenciavam pela sua limitação devida talvez à não adequada qualificação e ao despreparo 
quanto aos conhecimentos do processo de envelhecimento e da velhice. Entendendo a 
importância do fazer algo na vida desses idosos como fundamental para sua autoestima, este 
trabalho enfatiza que as instituições precisam desenvolver atividades que levem essas pessoas 
a se sentirem úteis, produtivas, “vivas”. Sabemos dos efeitos benéficos das atividades, na sua 
diversidade, para a satisfação humana, pois viver requer movimento, ação, execução, enfim, 
fazer algo: este pode ser um caminho novo para se pensar as instituições para idosos de nosso 
país. São os profissionais, especialmente os do Serviço Social, que têm por compromisso a 
garantia dos direitos à vida desses idosos. É através dos conhecimentos teórico-
metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos, que lhes são específicos, e que 
fundamentam a operacionalização de suas ações, que se torna possível promover, aos 
asilados, um envelhecimento mais digno e respeitoso, sem a perda de sua identidade como 
indivíduos em mudança permanente. O assistente social deve priorizar em seu trabalho a 
singularidade e heterogeneidade do idoso, mas a este considerando na totalidade de seu ser. 
Deve reconhecer suas necessidades e demandas, e tendo seu trabalho o objetivo de 
transformar a vida cotidiana desse idoso, fazer com que este se sinta ativo e integrante na 
sociedade, ao trabalhar sua autoestima, com atividades de lazer, cultura, atividade física, 
dentre outras, embora não deixando de atendê-lo em seus problemas de saúde.  
Palavras-chave: Gerontologia; ILPI; Velhice; Idosos; Serviço Social. 
Introdução 
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O envelhecimento populacional é um fenômeno natural e irreversível. A questão atual 
no mundo e muito particularmente em nosso país é que a população idosa tem crescido de 
forma rápida e em termos proporcionais, relativamente a outros segmentos da sociedade. De 
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atualmente existem no 
Brasil, aproximadamente, 20 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, o que 
representa pelo menos 10% da população. Segundo projeções estatísticas da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), no período de 1950 a 2025, o grupo de idosos no país deverá ter 
aumentado em quinze vezes, enquanto a população total em cinco. Assim, o Brasil ocupará o 
sexto lugar quanto ao contingente de idosos, alcançando, em 2025, cerca de 32 milhões de 
pessoas com 60 anos ou mais de idade que passam a necessitar de cuidados mais específicos a 
si mesmos. Dentro do grupo idoso, os denominados “mais idosos, muito idosos, ou idosos em 
velhice avançada” (acima de 80 anos), também vêm aumentando proporcionalmente, e de 
maneira mais acelerada, constituindo o segmento populacional que mais cresce, nos últimos 
tempos, e passa a exigir cuidados especiais, sendo hoje mais de 12% da população idosa. 
Cumpre, por conseguinte, a todas as áreas do conhecimento, a todos os brasileiros enfim, 
tentar encaminhar propostas para equacionar as problemáticas advindas dessa situação 
populacional evidenciada pela demografia. 

A criação de Instituições de Longa Permanência para Idosos deu-se, como um 
primeiro passo, para atender às necessidades de idosos que já não dispunham de atributos para 
o convívio social e que, por motivos de incapacidade física e/ou mentais, ou quando a família 
estivesse impossibilitada, por algum motivo, de cuidar de seu membro-idoso; busca-se, então, 
nessas Instituições a solução para o dilema que se instaurou (PAPALEO NETTO, 2006). 

Embora o processo de envelhecimento seja universalmente inerente ao ser humano, ele 
se apresenta, contudo, de forma diferenciada em grau, amplitude e consequências para os 
indivíduos. Sendo o envelhecer tanto um processo biológico contínuo quanto um ciclo da 
vida, cada pessoa vive, pois, este processo de forma única e particular. Assim é que a velhice 
precisa ser entendida dentro de seu contexto, e considerada uma condição complexa 
(MERCADANTE, 2005) e total (BEAUVOIR, 1990), que envolve antes que questões apenas 
biológicas, também sociais e culturais. A complexidade dessas questões veio sendo pensada, 
em termos legais, consubstanciando-se em documentos subsumidos no Estatuto do Idoso, a 
seguir comentado. 

O que diz o Estatuto do Idoso 
De acordo com o Estatuto do Idoso - Lei n.º 10.741, de 1° de outubro de 2003, as 

pessoas idosas são aquelas a partir de 60 anos, cujos direitos são assegurados pelo Art.3° 
dessa lei, que traz a seguinte redação: 

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar 
ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

No que tange às Entidades de Atendimento ao Idoso fica estabelecido no Art. 49°, nos 
seus incisos de I a VI, que: 

Art. 49: As entidades que desenvolvem programas de institucionalização de longa 
permanência adotarão os seguintes princípios: 

I – preservação dos vínculos familiares; 

II – atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

III – manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior; 
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IV – participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno e externo; 

V – observância dos direitos e garantias dos idosos; 

VI – preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e 
dignidade. 

Parágrafo único – O dirigente de instituição prestadora de atendimento ao idoso 
responderá civil e criminalmente pelos atos que praticar em detrimento do idoso, 
sem prejuízo das sanções administrativas. 

No sentido de cunhar, de forma mais atual e adequada, um dos locais de acolhimento e 
atendimento à pessoa idosa, segundo Lima (2005), a Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia (SBGG) foi que adotou a expressão “Instituição de Longa Permanência para 
Idosos” (ILPI), substituindo a denominação anterior, com conotação excludente, de Asilo. A 
SBGG definiu-a, nessa nova caracterização, como estabelecimento para atendimento integral 
institucional, cujo público-alvo são as pessoas de 60 anos ou mais, dependentes ou 
independentes, que não dispõem de condições para permanecer com a família ou em 
domicílio unicelular (i.é, morando sozinhos).  

Entende-se, neste estudo, o que Costa e Mercadante (2013) apontaram com muita 
propriedade, “que pensar a instituição ILPI como uma das formas de morar de uma população 
que cresce a cada ano, remete-nos a pensar também em novas formas de organização para 
atender e gerir, no sentido de acolher melhor não só o idoso de hoje, mas também as gerações 
futuras” (p.212). Nessa direção, importa que a vida cotidiana de uma pessoa idosa em uma 
ILPI seja pensada em todos os seus momentos, mas a começar de como o idoso se apresenta, 
nesse momento de ingresso na instituição.  

O cotidiano de acolhimento/atendimento de uma ILPI 

Ao falar do cotidiano de uma ILPI, o primeiro ponto a ser levantado é a questão do 
afastamento do sujeito, asilado do mundo exterior. A partir do momento em que o sujeito 
deixa sua própria residência, não deixa de lado apenas bens pessoais, mas também 
significados de uma vida inteira, o que causa efeitos no emocional da pessoa idosa que precisa 
se adaptar a uma nova realidade. “A vida passada deixa com ela lembranças, objetos, pessoas, 
e um tempo que não volta mais. E nesse contexto, há coisas que marcam muito a vida de uma 
pessoa, a nossa, como, por exemplo, o espaço que ocupamos, que diz muito do que somos” 
(COSTA; MERCADANTE, 2013, p. 215). 

Em sua dissertação de Mestrado, O “morar” na velhice, Martines (2008, p.27) explica 
que: 

Desses espaços, o que mais marca nossa vida – nossa identidade - é a casa; seus 
cômodos, cantos e labirintos. Entre nós e a casa - das mais simples às mais 
sofisticadas – temos lócus existenciais. [E a autora acrescenta mais]: A casa não é 
um espaço indiferente; nela temos nossos “cantos prediletos”, espaços onde 
sentimos que somos mais “nós”. Espaços onde nosso “eu” experimenta o doce sabor 
de sermos alguém em um mundo onde reina a impessoalidade. Espaço de 
intimidade!  

Talvez esses dizeres de Martines (2008) expliquem a difícil adaptação de um idoso em 
uma instituição, na medida em que tem que se desfazer de objetos pessoais que têm 
significados para ele e, a partir daí, construir um novo significado para a vida, baseado na 
realidade do que é se tornar um sujeito idoso. Nessa direção, Costa; Mercadante, apud Lima 
(2013, p.215), explicitam o que representa na vida de uma pessoa a mudança de condição na 
família e sociedade trazida pela entrada na velhice:  
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Ao longo da nossa vida, criamos hábitos, adaptamos e transformamos o nosso 
espaço, possuímos nossos objetos pessoais e construímos uma rede de relações. A 
nossa história é construída, a partir de todas essas construções simbólicas e, caso 
haja uma perda total ou parcial delas, para o idoso representa um corte com o seu 
mundo de relações e com sua história. Portanto, o idoso tem dificuldade em assumir 
aspectos da sua vivência, enquanto pessoa plena, isolando-se afetiva e socialmente, 
negando ou desvalorizando as suas capacidades. Essa adaptação a uma nova 
situação marcada pela velhice leva a pessoa a uma perda de posições na família, na 
sociedade, que é mais ainda sentida por ocasião da transferência para um asilo. A 
partir do momento em que o sujeito é considerado velho, novas organizações da vida 
são pensadas para ele, começando pelo espaço na própria casa, entre seus familiares. 

Sobre a perda de lugares, como marca da velhice, Costa & Mercadante, apud Martines 
(2013, p. 216), acrescentam: 

Pode-se afirmar, desde logo que uma das marcas da velhice é a perda de “lugares”: 
lugares sociais, relacionais, afetivos, econômicos e espaciais ou físicos. A perda 
desses “lugares” faz com que muitos idosos passem a residir – por imposição ou 
“opção” em espaços diversos: uma dependência isolada da casa, uma cadeira bem no 
cantinho da sala ou, o que é bastante comum, uma casa “de repouso”, longe dos 
olhos dos familiares. O próprio idoso aceita sua condição de velho e, debilitado, dá-
se conta de que não pode ficar entre os familiares, porque pode “atrapalhar”. 

Ainda sobre as grandes mudanças na vida dos idosos, é a substituição do contato ou 
convívio mais próximo com a família, por um convívio cotidiano com pessoas outras, 
desconhecidas de início, e em um novo ambiente, o da habitação coletiva como é a ILPI. Daí 
que os idosos precisam reconstruir, sem oferecer resistência, sua forma de vida na instituição: 
com regras, normas, horários determinados a cumprir, em relação a cada momento de sua 
vida, inclusive quanto a aceitar a alimentação uniforme e invariável a todos, devem firmar 
novos relacionamentos com outros residentes, assim como com funcionários da casa e 
profissionais que ali trabalham.  

Segundo Costa e Mercadante (2013), esse novo modo do fazer a vida, condicionado e 
determinado pelas instituições, acarreta algumas mudanças no comportamento dos internos, 
podendo distorcer sua identidade, afetando sua individualidade” (p.217). De fato, verifica-se 
que essas instituições têm como forma de trabalho o controle exercido por seus funcionários, 
refletindo no tratamento dos idosos, que mais se assemelha a um tratamento militar, com 
horários pré-estabelecidos para as refeições, para o banho de sol, para ir para a cama etc., o 
que determina uma perda do direito desses idosos de expressarem seus desejos mais simples. 

De acordo com Lima (2000): 
No dia a dia de várias instituições para idosos residentes, a sensação que se tem é de 
um lugar onde o tempo estagnou. As horas não passam e existe uma situação de 
“mesmice” nas diferentes horas do dia: idosos sentados estáticos, muitas vezes um 
do lado do outro, sem conversar, ou, quando se ouve alguma voz, na maioria das 
vezes é solitária. Idosos conversam, mas não se ouvem. Uns gritam sem motivo 
aparente, outros vagam. A sensação é de desistência da vida. Permanece um tempo 
vazio de “espera” da morte nas instituições. 

Entendendo a importância do fazer algo para a vida desses idosos residentes em ILPIs 
como fundamental para a manutenção de sua autoestima, acredita-se que profissionais e 
funcionários precisam desenvolver atividades que levem essas pessoas sob seus cuidados a se 
sentirem úteis, produtivas e “vivas”. Sabe-se dos efeitos benéficos das atividades nas suas 
diversidades para a satisfação humana, pois viver requer movimento, ação, execução e fazer 
algo, e especialmente em se tratando daqueles afastados de uma vida mais próxima à família, 
e acometidos pelas fragilidades de uma velhice mais estendida; este pode ser um caminho 
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novo para se pensar as instituições para idosos de nosso país, contando-se com a qualificação 
e o envolvimento nesse sentido dos profissionais que atuam nas ILPIs, em que deve ser 
exemplar o Assistente Social.  

A importância do trabalho do Assistente Social na ILPI 

Os profissionais do Serviço Social têm por compromisso a garantia e legitimação de 
direitos dos sujeitos sociais, sendo, hoje, um momento de plenos desafios para a profissão, 
assim como aponta Iamamoto: “O momento presente desafia os assistentes sociais a se 
qualificarem para acompanhar, atualizar e explicar as particularidades da questão social, nos 
níveis nacional, regional e municipal, diante das estratégias de descentralização das políticas 
públicas.” (1998, p. 41). Por meio da aplicação de conhecimentos teórico-metodológicos, 
ético-políticos e técnico-operativos, da área do Serviço Social, é possível, certamente, 
potencializar a operacionalização de ações efetivas no sentido de promover aos 
institucionalizados um envelhecimento digno e respeitoso, sem a perda de sua identidade. Sob 
uma perspectiva teórica interdisciplinar e com foco social (LODOVICI; SILVEIRA, 2011), se 
o assistente social priorizar, em suas práticas, o bom acolhimento e atendimento total ao idoso 
como atividades rotineiras dentro da ILPI farão revelar aí um processo de atuação reflexivo-
crítico e criativo, porque capaz de criar novas propostas de ação em favor de um cotidiano 
bem-sucedido aos idosos sob seus cuidados. 

O assistente social, priorizando em seu trabalho a singularidade do idoso, e vendo-o 
em sua totalidade, deverá buscar conhecer suas necessidades e demandas e, objetivando 
transformar a vida cotidiana desse idoso, deve fazê-lo sentir-se vivo, e integrante da 
sociedade, elevando sua autoestima no seu envolvimento em atividades de lazer, cultura, 
física, dentre outras, embora não deixando de atendê-lo em seus problemas de saúde. 

Ao assumir uma atuação que se torne feliz, bem-sucedida, aos idosos residentes na 
Instituição sob seus cuidados, o profissional verdadeiramente comprometido com esse 
propósito, estará na verdade tentando cumprir a agenda profissional de um assistente-social, 
segundo Iamamoto, que continua: “[...] reforça a preocupação com a qualidade dos serviços 
prestados, com o respeito aos usuários, investindo na melhoria dos programas institucionais, 
na rede de abrangência dos serviços públicos (...) (1998, p. 49). 

Considerações Finais  
Preparar o presente e o futuro das gerações longevas é missão de cada ser humano, 

diante do que se interpreta dos novos dados demográficos. Onde poderá morar o idoso e como 
ele deverá ser cuidado em sua velhice é pergunta a ser respondida a partir do estudo das várias 
possibilidades existentes e de novos arranjos domiciliares que se criem para tal, sob a luz dos 
últimos conhecimentos gerontológicos e geriátricos. 

As ILPIs sugeridas como um desses arranjos, caracterizadas como um lugar coletivo 
de acolhimento e atendimento contínuo a pessoas idosas fragilizadas ou dependentes, 
inclusive aquelas sem família ou que se encontram desprovidas de assistência familiar, 
precisam ter um corpo de profissionais e funcionários que considerem o idoso em sua 
singularidade e complexidade. Especialmente que o façam sentir-se ativo e integrante no 
ambiente e na sociedade, ao trabalhar sua autoestima, e que também dirija sua estima aos 
demais com quem convive, a partir de seu envolvimento em atividades motivadoras e muito 
diversas, de lazer, cultura, atividade física, dentre outras, a um só tempo não deixando, 
entretanto, de atendê-lo em suas necessidades, demandas e exigências quanto a seus 
problemas de saúde.  
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Esta é uma das funções que se espera de profissionais, como o Assistente Social que 
for atraído pela problemática das pessoas idosas, mas mobilizado à altura de procurar tornar a 
velhice mais produtiva e dinâmica, mais feliz, portanto. 
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ABSTRACT: Our research reports an experience based on the group of therapy supervision 
and joints the combination of the Reflective Staff resources with the use of poems in therapy. 
However, as the Reflective Staff was not present in the therapeutic setting, we call it “the later 
Reflective Staff”. One member of this staff has an ability to write poems that are inspired by 
the report made by the later reflective staff and the poem is drafted after the therapy session 
from the hearsay and observations of the entire group. The therapist (poet) writes feelings, 
ideas and metaphors that are arising in her mind during the report.  At the end of the session 
of supervision all the suggestions of the supervision group and as well as the poem is given to 
the client as the group´s contribution to the therapy. The therapist rapporteur notes how the 
case develops after this contribution and shares with the group. Both, the client and the 
therapist felt that the poem built a new bridge between them and provided another perception 
to the problem. This allows the client to view the therapy in new way that connects his/her 
nostalgic feelings.   
Keywords: Poetry; Nostalgia and Therapy; Poetry and Nostalgia; Nostalgia and its Catharsis 
with Poetry; Nostalgia, the place of memories. 

Introdução 
O presente relato fez parte da Conferência Mundial sobre Nostalgia, que teve lugar em 

julho de 2015, em Oxford, no Mansfield College, Reino Unido, a qual reuniu 16 delegados de 
diversos países. 

O liame de ligação entre nostalgia e poesia requer algumas considerações, as quais 
passamos a fazer com o auxílio de diferentes áreas do saber.  

Holbrook (1993) em suas pesquisas sobre Consumo, estudou a Nostalgia e a entende 
como um recurso humano que nos conecta com o passado. O papel da Nostalgia seria 
conservar nossa mente e coração unidos.  

Henri Bergson (2006), filósofo e contemporâneo de Freud, diz que o tempo, passado, 
presente e futuro, no processamento de nossa memória corresponde a um fluxo da 
consciência. Esse tempo não pode ser medido pelo tempo de deslocamento dos corpos no 
espaço, como a Física mensura, o qual é uma convenção científica. 
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Para Bergson (1990) a memória é uma espécie de experiência humana no tempo e é na 
memória que a experiência deve ser definida. Assim, este autor considera aceitável a noção do 
tempo como o núcleo central dos acontecimentos em relação aos objetos externos, na 
continuidade entre o antes e o depois. Os acontecimentos iniciais e os posteriores são 
percebidos como ligados ou isolados. No entendimento de Bergson (1990), o tempo presente 
é a condição da continuidade do passado num fluxo que segue continuamente. Nossa memória 
une o tempo presente e o tempo passado, fazendo com que algo ocorrido fique aberto e pronto 
para agregar novas memórias e percepções. 

Pimenta (2014) e Menéndez (2006) concordam que existem aproximações e 
divergências entre o pensamento de Bergson (1990) e Freud (1914, apud PIMENTA, 2014) 
em seus campos de conhecimento, no que se refere ao processo mental de formação das 
nossas lembranças. 

Lisboa (2013) refere que a Nostalgia liga o passado e o presente. E que, quando nos 
lembramos de alguém que não está mais entre nós (um sentimento nostálgico), ou de como as 
coisas costumavam ser, recriamos lembranças familiares e construímos memórias com novas 
referências. A Nostalgia acaba por ser um recurso comunicativo que está presente quando se 
escreve cartas, ou cartões postais, ou quando tiramos fotos, ou filmamos acontecimentos. 
Assim, as cartas que os emigrantes enviavam e enviam para os parentes em sua terra natal são 
como fragmentos de tempo e espaço e um modo pelo qual eles preservam a língua materna, 
mantinham e mantêm suas identidades social e pessoal. Os cartões postais são como objetos 
que sinalizam alguém como sujeito ativo na construção de sua história. 

Routledge, Arndt, Wildschut, Sedikides, Hart, Juhl, Vingerhoets e Scholtz (2011) são 
autores que entendem que as memórias nostálgicas têm um papel importante na manutenção 
do significado da vida quando experimentamos situações delicadas. Estes autores entendem 
que a Nostalgia opera de vários modos: 1. Faz com que as pessoas se sintam amadas e aceitas 
socialmente; 2. Promove satisfação própria em relação aos relacionamentos e incentiva a 
pessoa na busca do relacionamento romântico; 3. Influi no otimismo para atingir metas 
desejadas; e 4. Auxilia a vencer os efeitos psicológicos negativos da solidão. 

No início dos tempos, a expressão oral era o modo pelo qual os antigos passavam aos 
mais novos as tradições, o conhecimento, os mitos e as crenças dos povos. Estas memórias 
vivas atravessavam os tempos como imagens vivas. A comunicação oral era a forma mais 
significativa de transferir as lembranças e faziam com que os eventos passados 
permanecessem vivos ao longo dos tempos. Não era este fato um modo de Nostalgia? 

Bergson (1990) diz que a nostalgia é como uma ponte entre o passado e o presente e 
expressa dúvida sobre o modo pelo qual se mensura o tempo, quando nos lembramos dos 
acontecimentos. Ele vê a memória como um agente na criação de subjetividades e, ao fazer 
isso, diz ser necessário observar as funções do nosso corpo de memórias em relação às 
imagens que vêm do exterior e como elas agem sobre as memórias mais antigas de diferentes 
maneiras. No entendimento de Bergson (1990) é importante entender como as imagens são 
criadas e identificar como os aspectos influenciam na produção das áudio-visualidades. O 
corpo de memórias tem uma posição ativa na relação entre imagem e subjetividade, e cada 
indivíduo tem um corpo de imagens diferenciado. Com relação às imagens, ele identifica dois 
tipos: 1. A Imagem- lembrança; e 2. A Imagem- ação. A primeira é um processo no qual a 
memória é como um condutor e o passado e o presente permanecem ativos enquanto 
circunscrevem o limite da nossa interpretação sobre as imagens que nos rodeiam. As imagens 
são como peças de referências sobre situações que já vivemos. A imagem- ação é como a 
necessidade de reconstruir nossa percepção sobre o passado. Este segundo tipo não é 
responsável pela representação do nosso passado, mas sim pelo nosso agir em nossa vida. 
Bergson (1990) chama de “duração” o processo comunicacional, que permite entender o 
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passado/ presente e a produção/ atualização das imagens em nossa vida e o modo de nos 
exprimir no tempo e no espaço. 

Pimenta (2014) refere que para Bergson (1990), o passado e o presente não são 
momentos sucessivos, mas elementos que andam juntos: um é o presente, que segue em 
frente; o outro é o passado, que aparenta ter se completado. Ele se completou, mas tudo no 
presente o modifica. É como uma pintura borrada que vai sendo repintada com cores mais 
luminosas. Assim, o tempo não é mais imaginado como uma linha, mas como um fluxo 
circular de memória com um status antológico. 

O poder curativo dos poemas 
O uso de poemas e a crença no seu poder curativo foi experimentado por Michael Lee, 

em 1996 (1996, 2006), inicialmente como um projeto e que, posteriormente, recebeu 
apoiadores nos Estados Unidos e outros países ao redor do mundo, tendo, inclusive lugar nos 
hospitais. Muitos autores usam Literatura e Artes Plásticas como um recurso em terapia. Nise 
da Silveira (1946, apud FRAYZE-PEREIRA, 2003), trabalhando com esquizofrênicos e 
Schrodes (1949), utilizando a Biblioterapia como recurso terapêutico, são alguns dos 
pioneiros neste procedimento, mas já Aristóteles, na Antiguidade Clássica, fazia referência ao 
processo de liberação de emoções (catarse) na dramaturgia. 
Nostalgia: de doença a recurso existencial. 

Antes de Nise da Silveira (1946), ou Schrodes (1949), entre tantos, a Nostalgia era 
vista como uma “doença cerebral”, uma condição que foi observada nos mercenários por 
Hofer (1688); ou uma condição psiquiátrica (Psicose dos Imigrantes), como foi estudada por 
Frost (1938) e outros autores. Temos que agradecer a estes cientistas, o fato de hoje ser a 
Nostalgia considerada uma condição funcional e natural.  

Podemos estabelecer algumas relações entre o uso de poesia e a Teoria Narrativa 
(WHITE; EPSTON, 1990), ou com a Psicanálise (WINNICOTT, 2011). Podemos dizer que 
há algo de nostálgico na poesia, ou uma função existencial na Nostalgia, e que ela funciona 
como um modelo de proteção. A poesia pode ser um recurso que nos coloca em contato com 
nossos sentimentos mais íntimos, exatamente como quando vemos certas fotos, ouvimos 
certas músicas, ou escrevemos cartas. Estes se tornam momentos ou datas congeladas que 
gostamos de relembrar e nos trazem uma sensação de bem-estar, como se pudéssemos revivê-
los mais uma vez, o que pode ser um recurso contra a solidão. 

Fala-se das perdas do envelhecimento e de quanto nessa época é hábito falar sobre as 
lembranças de tempos passados. A nostalgia carregada pelos fatos recordados pode ser um 
recurso para ser possível visitar esses momentos congelados que nos fazem manter o 
significado da vida. 

O caso clínico 
O caso a ser apresentado une poesia, terapia e nostalgia. Muitos autores estudaram e 

acreditaram no poder catártico da Poesia e das Artes, enquanto experiência. O caso é o relato 
de um grupo de supervisão em Terapia que combina o Grupo Reflexivo de Tom Andersen 
(1996) com o uso de poemas em Terapia. Entretanto, o grupo reflexivo não está presente no 
set terapêutico, conforme idealizado por Andersen (1996) e por isso foi chamado de “grupo 
reflexivo tardio” (aspas dos autores). O caso escolhido pelo grupo para ser analisado tem 
como requisito uma evolução lenta, como se um nó o impedisse de ir avante. O poema nasce 
inspirado pelo relato do caso do terapeuta ao grupo, usando palavras ditas pelo terapeuta 
relator, pelo cliente, pelos apartes feitos pelo grupo e sentimentos que afloram no terapeuta 
poeta com a oitiva do caso.  
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A cliente é uma senhora judia, que chega ao consultório uma semana antes de 
completar 78 anos, seis meses após ter falecido seu marido. Ela estava deprimida, ansiosa e 
dizia que toda sua vida procurou agradar as pessoas, sempre concordando com tudo, nunca se 
posicionando ou expondo o que pensava. A relação com sua filha não é boa. Como numa 
dança, os poemas foram feitos pelo terapeuta-poeta, baseados na história de vida da cliente e 
foram dados a ela, um por um, em um intervalo de tempo.  

O primeiro poema: 

(Re) nascer 
 Arlene Moreira 
A paz que eu quero 
Eu te dou. 
Apenas a dor 
Agora me acompanha  
E eu a conservo 
Para lembrar-me 
Que se coloco uma rocha no peito 
A vida passa 
Sem julgamentos. 

Este poema iniciou um processo que ajudou a desfazer o nó que ela percebia em sua 
vida e ela manifestou o desejo de escrever uma carta a sua filha para dizer-lhe coisas que 
nunca havia dito antes. Essa carta foi entregue ao terapeuta-poeta e originou um segundo 
poema. Segue-se um episódio de 04 semanas até nova sessão e resultados que apareceram 
nessa visita.  

A visita 
A cliente entrega ao terapeuta um diálogo entre animais, selecionado enquanto 

esperava na ante-sala e a letra de uma nova canção predileta. 

Conclusão 
O poder terapêutico do poema tem relação com a linguagem metafísica que liga o 

homem consigo mesmo, promovendo um processo inconsciente dinâmico. A experiência 
poética tende a ser catártica, porque libera emoções e stress. Isso permite ao cliente ver o 
processo terapêutico com novo olhar, conectando-o com seus sentimentos nostálgicos. O 
grupo acredita que neste caso o uso de poemas facilitou o encontro da cliente com seu 
passado e a auxiliou na catarse. Isso pode ser observado, quando ela retornou à sessão quatro 
semanas após a entrega dos poemas. Ao aguardar pela sessão na sala de espera, ela selecionou 
um diálogo entre animais de um livro que repousava na mesa de centro, além de trazer a letra 
de uma nova canção favorita e os entregou ao terapeuta. O grupo de terapeutas acredita que os 
dois objetos selecionados refletiam seus sentimentos mais profundos e acredita que o uso de 
poemas a ajudou a encontrar um novo caminho.  

Referências 
ARISTÓTELES (século III). Sobre a Poética. Disponível em: 
https://www.pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%/B3teles. Acesso em 01 janeiro, 2015. 
Bergson, H. (1990). Matéria e Memória. Ensaio da relação do corpo com o espírito. São 
Paulo: Martins Fontes, 1990. 

https://www.pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%25/B3teles.%20Acesso%20em%2001%20janeiro,%202015


201 
Semana de Gerontologia/Simpósio Internacional de Gerontologia Social 

 
ANAIS – XV Semana de Gerontologia e Simpósio Internacional de Gerontologia Social: Longevidade como Oportunidade: práxis contemporâneas 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia da PUC-SP e SESC – São Paulo, de 30/09 a 02/10 de 2015 – Local: PUC-Marquês de Paranaguá 
 

_________________. Duração e simultaneidade: a propósito da Teoria de Einstein. São 
Paulo: Martins Fontes, 2006. 
FRAYZE, J. P. Nise da Silveira: imagens do inconsciente entre Psicologia, Arte e Política, 
2003.  Disponível em: 
http://wwwscielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142003000300012.  Acesso 
em 1, janeiro, 2015. 
FROST, I. Homesickness and immigrant psychoses. Journal of Mental Science, 84, 801-
847, 1938. 
HOFER, J. Medical dissertation on Nostalgia (C.K. Anspach, Trans.). Bulletin of the 
History of Medicine, 2, 376-391, 1988/1934. 
HOLBROOK, M. B.  Nostalgia and consumption preferences: Some emerging patterns of 
consumer tastes. Journal of Consumer Research, 20, 245-256, 1993. 
LISBOA, W. T. “Presença-Ausente”: as Cartas como Primeiros Registros 
Comunicacionais da Experiência Migratória. Trabalho apresentado no XVIII Congresso de 
Ciências da Comunicação na Região Sudeste. Bauru, São Paulo, 03 a 05.07.2013. 
MENÉNDEZ, J. G. A relação entre percepção e memória: aproximações e divergências entre 
Bergson e Freud. Revista Ad Verbum 1(1): pp.23-34, julho a dezembro de 2006. 
MICHAEL, L. Poems in the waiting room: Aspects of poetry therapy. Journal of Poetry 
Therapy: The Interdisciplinary Journal of practice, theory, research and education. Vol 
19, Issue 2, 2006. 
PIMENTA, A. C.  O Tempo em Freud. Estudos de Psicanálise. Belo Horizonte, no.14, p.59-
66, Julho/2014. 
ROUTLEDGE, C., ARNDT, J.  WILDSCHUT, T, SEDIKIDES, C., HART, C., JUHL, J., 
VINGERHOETS, A. J., and SCHOLTZ, W. The past makes the present meaningful: 
Nostalgia as an existential resource. Journal of Personality and Social Psychology, 101, 
638-652, 2011. 
SCHRODES, C. Bibliotherapy: a theoretical and clinical experimental study. Thesis of 
Doctor of Philosophy in Education, 344p. University of Berkeley California, 1949. 
TOM, A.  Processos Reflexivos. Rio de Janeiro: Instituto NOOS, 1996. 
WHITE, M.; EPSTON, D. Medios narrativos para fines terapeuticos. Barcelona: Paidos, 
1990. 
WINNICOTT, D. W. Tudo começa em casa. São Paulo: Martins Fontes, 5ª ed., 2011. 

 

 

 

 

 

http://wwwscielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142003000300012


202 
Semana de Gerontologia/Simpósio Internacional de Gerontologia Social 

 
ANAIS – XV Semana de Gerontologia e Simpósio Internacional de Gerontologia Social: Longevidade como Oportunidade: práxis contemporâneas 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia da PUC-SP e SESC – São Paulo, de 30/09 a 02/10 de 2015 – Local: PUC-Marquês de Paranaguá 
 

POR UMA VELHICE CRIATIVA  
 

Sônia Azevedo Menezes Prata Silva Fuentes  
Doutora em Psicologia Clínica/ PUC-SP 

Mestre em Gerontologia/PUC-SP 
E-mail: soniapratafuentes@gmail.com 

 
RESUMO: Este artigo é parte do desdobramento da tese de doutorado intitulada: Geras 
Vitallis – Um estudo pela compreensão e pelo conhecimento da velhice a partir da 
experiência de pesquisa em uma ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos). 
Trata-se de um estudo sobre a velhice que se apoia, epistemologicamente, nos modos de 
pensamento de Carl G. Jung, Michel Foucault e Hannah Arendt. Autores que configuraram as 
rupturas históricas, políticas e culturais da cena contemporânea no início do século XX. 
Inseridos nesse contexto, os velhos, como tantos de nós, veem-se oprimidos por exigências 
ideológicas, desde as familiares até as midiáticas, na direção de alcançarem um status 
existencial que é próprio das pessoas jovens. Procurando transcender tais limitações 
ideológicas, o objetivo desta pesquisa foi proporcionar a escuta das expressões de senhoras 
velhas e de seus sofrimentos, mediante uma série de Oficinas de Convivência em uma ILPI. 
Aproximadamente quarenta Oficinas de convivência foram realizadas no período de dezesseis 
meses, tendo sido eleitas onze Oficinas para análise. Entre outras complicações, as velhas em 
sua maioria sofriam de demências variadas, além de se encontrarem severamente restringidas 
dentro do espaço da instituição. Desse processo, objetivou-se atribuir significados às 
expressões das idosas. Fazendo um paralelo, apresento nesta pesquisa uma série de 
personagens velhos e notórios. A vida desses velhos/velhas reverberam como referências 
exemplares das reflexões de Jung, em sua parábola da montanha, uma imagem que ele criou 
para compreender e conhecer as passagens do envelhecimento e da morte. Por outro lado, 
existem milhares ou mesmo milhões de velhos e velhas desamparados, alheios a uma das 
ideias centrais da pesquisa, qual seja, o “cuidado de si” (FOUCAULT, 2006). Foi a 
compreensão da pesquisadora sobre o universo dos velhos, adquirida em estudos e trabalhos 
anteriores na área de Gerontologia, que possibilitaram, durante esta pesquisa, que as velhas se 
tornassem coautoras de uma experiência coletiva, e especialmente criativa, junto a 
funcionários, familiares, cuidadores e voluntários da ILPI aqui em foco. O conhecimento que 
deriva dessa experiência mostra-se precioso para ampliar e aprofundar a ação profissional da 
pesquisadora, assim como disseminar e promover novos debates no tratamento de velhos 
inseridos em ILPIs.  
Palavras-chave: Velhice; Envelhecimento; Instituição de Longa Permanência para Idosos 
(ILPI); “Cuidado de si”.  
 

Movida pelo desejo de gerar vida, movimento e mudanças significativas a um grupo 
de velhas de uma Instituição de Longa Permanência ( ILPI ) na cidade de São Paulo, 
desenvolvi o projeto de pesquisa - Geras Vitallis: Um estudo pela compreensão e pelo 
conhecimento da velhice a partir da experiência de pesquisa em uma ILPI. Importante 
ressaltar que na Instituição, havia quinze velhas, das quais, 80% apresentavam algum tipo de 
demência. Portanto, preencher as lacunas apresentadas pela falta de atividades e estimulação 
às velhas na Instituição, tornou-se um grande desafio e ao mesmo tempo um incentivo para 
transpor obstáculos à construção de uma série de Oficinas de Convivência para as velhas da 
ILPI. Foram dezesseis meses de comprometimento, realizando mais de quarenta oficinas, 
contando com o auxílio de dez voluntários. Ao mesmo tempo em que os voluntários eram 
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incentivados a participar das Oficinas oferecidas junto aos familiares, cuidadores e 
funcionários procuramos fazer com que as velhas da Casa se tornassem coautoras da 
experiência. Como resultado dessa intervenção, significativas expressões e falas criativas das 
velhas ocorreram no decorrer do processo da pesquisa, assim como visíveis alterações 
positivas de humor. Este ganho parece ter sido resultante da experiência com as Oficinas, do 
vínculo estabelecido mediante a atenção e a escuta empática às velhas.  

A experiência, segundo Larrosa ( 2002 ) é cada vez mais rara na cena contemporânea 
em que a falta de tempo e o descaso para com os velhos vêm crescendo, principalmente para 
com os velhos demenciados. Se não pararmos para pensar e refletir no que estamos fazendo 
(ARENDT, 2014), corremos o risco de sermos atravessados pela pressa, velocidade e também 
pelos excessos. Esquecendo-se de que a velhice, assim como a juventude, também fazem 
parte da odisseia humana. 

Costa (2004) aponta o perigo de sermos levados pelo impulso a participar de uma 
sociedade hedonista, individualista, competitiva, marcada basicamente pela hegemonia da 
aparência.  Parecer jovem e atingir a longevidade tornou-se uma busca social, cultural e 
ideológica. Uma busca que visa garantir um mercado de consumo que tende a coagir os 
velhos à adquirirem tudo que os mantêm jovem. Como se isto fosse possível (COSTA, 2004). 
Um verdadeiro paradoxo. De um lado, celebramos a longevidade e os avanços tecnológicos 
que a mantêm e de outro repudiamos tudo que parece velho e mostra sinais de degeneração. A 
velhice se torna quase inadmissível em plena cena contemporânea no século XXI. 

Para compreender e conhecer a velhice dentro deste cenário, faço uso de três 
pensadores contemporâneos: Carl G. Jung, Michel Foucault e Hanna Arendt. Autores que, 
cada qual com sua singularidade e com sua experiência peculiar procuraram entender e 
conhecer as circunstâncias da vida do homem moderno. Pensadores que valorizavam o 
pensamento, a experiência, a reflexão, a busca da verdade e o cuidar de si. Valores que 
deveriam ser prioridades no mundo moderno. Entretanto, o que vimos hoje é uma mudança 
desse cenário. O equilíbrio corporal relacionado com a harmonia da alma tão valorizado na 
Grécia Antiga, que se apoiava no desenvolvimento pleno e harmônico do ser humano migrou 
de posição. O “cuidado de si”, que antes dava atenção aos valores morais, se deslocou para 
uma preocupação desmedida na longevidade, na juventude e na manutenção de um corpo 
perfeito (FOUCAULT, 2006; DEBERT, 2004; COSTA, 2004 ). A velhice como ela é se torna 
quase uma doença cultural. E como deveria ser a verdadeira velhice?  

 Para compreender, encontro ressonância na escrita de Fabíola Simões, que se inspirou 
na poética de Adélia Prado (Erótica é a alma), quando escreveu15: 

“Todos vamos envelhecer... Querendo ou não, iremos todos envelhecer. As pernas 
irão pesar, a coluna doer, o colesterol aumentar. A imagem no espelho irá se alterar 
gradativamente e perderemos estatura, lábios e cabelos. A boa notícia é que a alma 
pode permanecer com o humor dos dez, o viço dos vinte e o erotismo dos trinta 
anos. O segredo não é reformar por fora. É, acima de tudo, renovar a mobília 
interior: tirar o pó, dar brilho, trocar o estofado, abrir as janelas, arejar o ambiente. 
Porque o tempo, invariavelmente, irá corroer o exterior. E, quando ocorrer, o 
alicerce precisa estar forte para suportar. Erótica é a alma que se diverte, que se 
perdoa, que ri de si mesma e faz as pazes com sua história. Que usa a 
espontaneidade para ser sensual, que se despe de preconceitos, intolerâncias, 
desafetos. Erótica é a alma que aceita a passagem do tempo com leveza e conserva o 
bom humor apesar dos vincos em torno dos olhos e o código de barras acima dos 
lábios. Erótica é a alma que não esconde seus defeitos, que não se culpa pela 
passagem do tempo. Erótica é a alma que aceita suas dores, atravessa seu deserto e 

                                                           
15 Disponível em: http://www.asomadetodosafetos.com/2013/09/erotica-e-alma.html.  Acesso em 10 maio, 2015. 

http://www.asomadetodosafetos.com/2013/09/erotica-e-alma.html
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ama sem pudores. Aprenda: bisturi algum vai dar conta do buraco de uma alma 
negligenciada por anos a fio." 

São inúmeros exemplos de velhices criativas encontrados. Vou me ater a alguns deles. 
Maria Alice Vergueiro, 80 anos, é uma atriz controversa, conhecida no meio teatral brasileiro 
como “a dama dos outsiders”. Depois de um câncer na garganta, ela foi diagnosticada com a 
doença de Parkinson e, presa a uma cadeira de rodas, foi vítima de uma cirurgia mal-sucedida 
para a colocação de uma prótese no joelho. Atualmente Maria Alice Vergueiro encena e dirige 
o próprio velório na peça “Why the horse?”16, um espetáculo literalmente escatológico que, 
como a palavra grega, tem a ver com o destino último do homem.17. 

Antonio Abujamra, diretor e ator de teatro e apresentador, durante quinze anos, do 
programa “Provocações” na TV Cultura, era conhecido por sua irreverência, suas encenações 
e por seu humor ácido e crítico em relação aos tabus sociais. Abujamra, 82 anos, morreu 
recentemente, dormindo. O filho, o músico André Abujamra, 3 semanas antes de sua morte, 
gravou com o pai um vídeo breve18, em que se ouve o velho Abujamra dizendo, de olho na 
câmera: 

“Não existimos apenas dentro do universo, é o próprio universo que existe dentro 
de nós. Olhe para o céu e veja a estrela mais distante, o que vemos dela é o 
passado refletido, o que existiu ainda existe e o que existirá vai refletir no futuro, 
sendo o passado vencendo o tempo, vencendo a morte, e o que aconteceu ainda 
acontece e acontecerá: o seu tataraneto terá o brilho do seu olhar”. 

Para Abujamra, o pai, a vida não tinha roteiros. 
De uma entrevista19 com Caetano Veloso, 73 anos, músico, produtor, arranjador e 

escritor brasileiro. 
 

“Uma vez perguntaram à escritora Rachel de Queiroz como era envelhecer, e 
ela respondeu: “você não sente que envelhece”. Caetano, como é a sua 
relação com o tempo e como foi chegar à casa dos 70? 

 
Caetano Veloso - Bem, a gente sente mudanças notáveis com o passar dos anos. 
Nunca me esqueço o quanto foi estranho, aos 45, começar a deixar de enxergar bem 
de perto. Muitas coisas vão mudando. De fato, como a gente convive consigo mesmo 
a maior parte do tempo (há momentos de sono profundo e sem sonhos), a gente não 
nota o processo com clareza. Mas toma sustos. Aos 50, no entanto, eu me sentia 
basicamente igual ao que eu era aos 20 (apesar dos óculos para ler). Aos 60, quase 
igual. Já faz uns anos que sei que é diferente. Nunca digo que é necessariamente 
ruim. Uma pessoa pode ter passado o pior período de sua vida aos 32 e ser feliz aos 
80. Rachel de Queiroz dizia que não gostava de viver (eu achava maravilhoso ouvi-
la dizer isso, com aquela cara de tranquilidade satisfeita). Eu acho que gosto de 
viver. Mas sou intranquilo e quase nunca satisfeito – sempre fui assim.” 

Cleonice Berardinelli, especialista em Literatura Portuguesa, é uma das maiores 
conhecedoras, no mundo, dos poetas Fernando Pessoa e Luís de Camões, tendo vários livros 

                                                           
16 O título da peça, “Why the horse?”, refere-se à pergunta “por que o cavalo?” feita há tempos atrás pela mãe da atriz, aos 98 

anos, quando a filha levou para o seu elegante apartamento de Higienópolis (bairro de São Paulo) um pangaré 
cenográfico. Disponível em http://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,maria-alice-vergueiro-encena-seu-
velorio-na-peca-why-the-horse,1666853 Busca em 10/05/2015 

17 Disponível em http://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,maria-alice-vergueiro-encena-seu-velorio-na-peca-
why-the-horse,1666853 Busca em 10/05/2015. 

18 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/05/1629503-em-entrevista-andre-abujamra-exibe-video-
inedito-do-pai-assista.shtml Busca em 10/05/2015. 

19 Disponível em http://www.oolho.com.br/noticias/noticia/nunca-rompi-com-torquato-diz-caetano-veloso Busca em 
31/03/2015. 

http://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,maria-alice-vergueiro-encena-seu-velorio-na-peca-why-the-horse,1666853
http://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,maria-alice-vergueiro-encena-seu-velorio-na-peca-why-the-horse,1666853
http://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,maria-alice-vergueiro-encena-seu-velorio-na-peca-why-the-horse,1666853
http://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,maria-alice-vergueiro-encena-seu-velorio-na-peca-why-the-horse,1666853
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/05/1629503-em-entrevista-andre-abujamra-exibe-video-inedito-do-pai-assista.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/05/1629503-em-entrevista-andre-abujamra-exibe-video-inedito-do-pai-assista.shtml
http://www.oolho.com.br/noticias/noticia/nunca-rompi-com-torquato-diz-caetano-veloso
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publicados sobre a obra de ambos. Sua carreira acadêmica apresenta um volume manifesto de 
excelentes trabalhos correspondendo a vários títulos para a sua autora. Professora Aos 98 anos 
(nascida em 28 de agosto de 1916), a Professora Cleonice vem ministrando, até agora, cursos 
de Pós-graduação e realizando orientações de mestrado e doutorado20. Entrevistada, 
recentemente, pelo jornalista Roberto D’Avila21, que lhe perguntou como se sentia vivendo e 
trabalhando por tanto tempo, a mulher apaixonada por poesia, respondeu:  

“A velhice em primeiro lugar é uma vitória. Chegamos cá. Andamos todo esse 
tempo. É uma vitória porque estou viva e ativa até agora, durando mais do que todo 
o mundo, onde vou nem sempre sou a melhor, mas invariavelmente sou a mais 
velha... também é uma derrota, toda a minha família se foi e só sobrei eu... meu 
consolo é que não me tornei um fardo para ninguém.” 

Boris Fausto, advogado, historiador, professor (USP) e cientista político brasileiro, 
nasceu em 1930. Em 2010, quando tinha 80 anos, atingido pelo luto decorrente da morte de 
sua esposa, teve o impulso de escrever um diário22, mesmo se sentindo angustiado entre o 
desejo de se resguardar e o desejo de se expor. Venceu o último, segundo seu autor, para que 
ele se redimisse da culpa pelo desaparecimento do seu diário de adolescente, por meio da 
publicação de outro diário, escrito por um velho: 

11 de setembro - SOPINHA 
“Leio na FOLHA uma entrevista de Paulo José23, que luta contra a doença de 
Parkinson há anos – luta que dispensa adjetivos ou advérbios. Falando de como lida 
com a doença, no contato com outras pessoas, ele lembra algo que também sinto. 
Diz que é irritante ser tratado como criança pelas enfermeiras do hospital: 
- Chegou a sopinha! Vovô vai tomar a sopinha agora! 
Ao que ele responde, irritado: 
- Porra, caralho! Que sopinha o quê?! 
Já passei por situações como essa e fico pensando de que cabeças iluminadas saiu a 
ideia de infantilizar os idosos, como se a morte à espreita nos fizesse recuar, 
ilusoriamente, à condição de criança24”. 

Norberto Bobbio (1909-2004) foi um filósofo e político, historiador do pensamento 
político, escritor e senador vitalício italiano. Bobbio é conhecido por sua ampla capacidade de 
produzir escritos concisos, lógicos e, ainda assim, densos. No seu 94º aniversário, foi 
homenageado por muitas personalidades, de diferentes instâncias, entre eles, o brasileiro 
Celso Lafer25 26. Bobbio foi um ativista e democrata em seu país, a Itália, que apesar do 
esforço de muitos como ele, nunca alcançou se libertar verdadeiramente das malhas do 
                                                           
20 Disponível em http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=9948&sid=668. Acesso em 05/04/2015. 
21 Disponível em http://globotv.globo.com/globonews/roberto-davila/v/aos-98-anos-cleonice-berardinelli-fala-da-paixao-

pela-poesia/4087465/ Acesso em 05 abril, 2015. 
22 O brilho do bronze [um diário], São Paulo, Cosac Naify, 2014. 
23 Além de ser um dos mais ativos e talentosos atores brasileiros dos últimos 50 anos, com presença destacada no cinema, 

teatro e televisão, e de ter dirigido vários espetáculos de teatro, Paulo José é também diretor de televisão. Tem 78 anos e, há 
vinte anos, foi diagnosticado com a doença de Parkinson, desde então recebendo tratamento e permanecendo 
profissionalmente ativo. Disponível em http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa13465/paulo-jose. Acesso em 05 abril, 
2015. 

24 O brilho do bronze [um diário]. São Paulo: Cosac Naify, 2014, 12. 
25 Celso Lafer é advogado, jurista, professor, membro da Academia Brasileira de Letras e ex-ministro das Relações 

Exteriores do Brasil. 
26 Trecho do discurso de Celso Lafer em homenagem a Roberto Bobbio: [...] A contribuição de Bobbio ao conhecimento, no 

correr de sua fecunda existência, tem a sustentá-la a sua percepção de que no labirinto da convivência coletiva existem 
caminhos que não levam a nada. Cabe, assim, à razão tanto o papel de mostrar quais são esses caminhos bloqueados quanto 
o de indicar quais são as saídas possíveis. Estas, ele as vem desvendando no seu percurso intelectual, pelo método de 
aproximações sucessivas, que residem nos nexos que vem propondo entre democracia e direito, direito e razão, razão e paz 
e paz e direitos humanos [...] 
Disponível em http://www.institutonorbertobobbio.org.br/#!nobertobobbio/biografia Acesso em 12 maio, 2015. 
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fascismo. No entanto, Bobbio nunca deixou de se surpreender, enquanto percebia que sua 
vida cronológica estaria indo muito além das suas expectativas. E escreveu sobre esse tema, o 
próprio envelhecimento: 

“A verdade é que – é difícil explicar aos mais jovens – a descida em direção a lugar 
nenhum é longa, mais longa do que jamais imaginara, e lenta, a ponto de parecer 
imperceptível (mas não para mim). A descida é contínua e, o que é pior, irreversível: 
você desce um pequeno degrau de cada vez, mas ao colocar o pé no degrau mais baixo 
sabe que nunca mais vai retornar ao degrau mais alto. Quantos ainda existem, eu não 
sei. Mas de uma coisa não tenho dúvida: restam cada vez menos. [...] A sensação que 
experimento em estar ainda vivo é sobretudo de assombro, quase de incredulidade. 
Não sei explicar por qual ventura, protegido, sustentado, amparado pelas mãos de 
quem, consegui superar todos os obstáculos e perigos até mortais, doenças, acidentes, 
desastres naturais, as infinitas desgraças pelas quais a vida humana é assolada desde a 
hora em que nasce. [...] Estou louco. Cada vez mais trôpego, as pernas cada vez mais 
fracas, apoiando-me à bengala e amparado por minha mulher, ainda atravesso a rua”27. 

São muitas e variadas as histórias de velhas e velhos que tenho visto, ouvido, lido, 
vivido durante esse período de pesquisa. Entretanto, nenhum desses parece viver ou ter vivido 
um processo de “idealização da velhice”. Elas e eles sabem, que essa experiência de vida, tão 
próxima da inevitável finitude, traz consigo uma carga pesada de restrições, decepções, 
doenças, solidão. Parecem aceitar que “a vida termina de volta ao vale” (JUNG, 1971), e 
esperam por esse momento, vivendo. Mais uma vez com Jung (1971) que a esse respeito 
disse: se não tiveram medo de viver, não terão medo de morrer.  

Além desses, existem outros, e outras, anônimos, dos quais se tem notícia geralmente, 
nos dias de hoje, pelas redes sociais28 ou mesmo andando pelas ruas. 

O que teria acontecido para que esses velhos e velhas – tão singulares, tão diferentes 
entre si - evitassem os apelos dos modismos de um equivocado “cuidar de si” (FOUCAULT, 
2006), típico da cena contemporânea (COSTA, 2004; MUCIDA, 2004; DEBERT, 2004; 
ARENDT, 2014)? 

“Sou um velho de espírito jovem”; “Sou velha, mas faço tudo que os jovens fazem”; 
“Sou velho mas não me sinto velho”; como se para serem valorizados tivessem que possuir 
algo de jovem ou dos jovens, sem perceber que as características atribuídas à juventude – 
ânimo, alegria, disposição – podem ser atribuídas, na verdade, a qualquer tempo da vida. 
Reiteramos, então, que o “cuidado de si”, da Antiguidade clássica à modernidade das ideias 
de Foucault, inclusive constrói uma crítica fundamentada a respeito do discurso homogêneo 
que prega, pelos meios midiáticos, “valores da juventude” para todas as faixas etárias.  

Opondo-se ele também a essa tendência, Jung escreve sobre o envelhecer:  
A vida desce agora montanha abaixo, com a mesma intensidade e a mesma 
irresistibilidade com que subia antes da meia-idade, porque a meta não está no 
cume, mas no vale, onde a subida começou. A curva da vida é como a parábola de 
um projétil que retorna ao estado de repouso, depois de ter sido perturbado no seu 
estado de repouso inicial (1971, p. 359). 

A caminhada é árdua e arriscada, porque as leis da natureza29 mencionadas aqui por 
Jung pela imagem da montanha, são recusadas, segundo ele, pela curva psicológica da vida, 
desde o seu início. Enquanto, biologicamente, o projétil sobe, psicologicamente retarda. A 
criança recusa-se a crescer; o jovem evita tornar-se um adulto; e quando finalmente o 

                                                           
27 Norberto Bobbio. O tempo da memória – De Senectute e outros escritos autobiográficos, Rio de Janeiro: Campus, 
1997, 34-35. 
28 No caso desta pesquisa, pela rede FACEBOOK. 
29 Quando Jung menciona “natureza”, está se referindo às leis do inconsciente. 
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indivíduo alcança o cume da montanha, geralmente atrasado, ele senta-se aí para descansar e, 
psicologicamente, no cume ele deseja permanecer, evitando a inevitável descida. Agarrado ao 
cume, o medo que antes o paralisava diante da vida a sua frente, agora, paralisa-o diante da 
morte:  

E embora admitamos que foi o medo da vida que retardou nossa subida, contudo, 
exigimos maior direito ainda de nos determos no cume que acabamos de galgar, 
justamente por causa desse atraso. Embora se torne evidente que a vida se afirmou, 
apesar de todas as nossas resistências (agora profundamente lamentadas), não 
levamos esse fato em conta e tentamos deter o curso da vida. Com isto, nossa 
psicologia perde a sua base natural. Nossa consciência paira suspensa no ar, 
enquanto embaixo (no inconsciente), a parábola da vida desce cada vez mais 
rapidamente (JUNG, 1971, p. 359). 

Nada mais distante do “cuidado de si” do que essa fixação em um tempo da vida que 
não é mais. Segundo Jung (1971, p. 360), do meio da vida em diante, só aquele que se dispõe 
a morrer conserva a vitalidade. A segunda metade da vida não significa subida, expansão, 
crescimento, exuberância, mas morte. A recusa em aceitar a plenitude da vida (pela fixação 
em estágios vencidos) equivale a não aceitar o seu fim. Tanto uma coisa como a outra 
significam não querer viver. Não querer morrer, então, é não querer viver. A ascensão e o 
declínio formam uma só curva. 

O discurso junguiano sobre nascimento/vida/morte me leva a mais um dos 
personagens que encontrei no curso da pesquisa. Trata-se de Barbara Heliodora30 (1923-
2015), que foi uma ensaísta, tradutora e crítica de teatro além de, reconhecidamente, uma 
autoridade em William Shakespeare. 

Barbara, 92 anos, morreu durante a escrita deste texto de pesquisa, no mês de abril de 
2015. Próximo da sua morte, ela decidiu aposentar-se como crítica. Conservou a dedicação à 
tradução do seu amado Shakespeare, além de manter, nas noites das segundas-feiras, um 
grupo eclético que se reunia em sua casa há anos, para conversarem sobre teatro.  

Nesse cenário, ‘cuidando de si e dos outros’ (FOUCAULT, 2006), estudando, 
pesquisando, escrevendo, trabalhando, reunindo seus pares, envelhecendo mais e mais a cada 
caminhada diária à beira-mar, respeitada e reconhecida pela dedicação ao conhecimento sobre 
teatro, Barbara Heliodora confirma – em sendo quem foi – “que o significado de uma 
existência se revela na totalidade, exatamente ao seu término” (JUNG, 1971, p. 361). 

Inspirada por estes velhos e velhas notórios e notáveis, revejo a trajetória dessa 
pesquisa, e destaco o “cuidar de si”, compreendendo que este conceito esteve sempre presente 
no trabalho das Oficinas com as velhas da Instituição. Desde o primeiro encontro da pesquisa 
ao conhecê-las, até o desfecho propriamente dito. Do conhecimento particular de uma velha, 
da pessoa singular, a um grupo de velhas constituindo a pluralidade. Do grupo, à formação da 
roda. A roda dos encontros com elas e entre nós, um olhar de si para o outro (FOUCAULT, 
2006). A roda ritual do grupo. 

Cecília Warschauer31 (1993) diz que a roda tem como principal característica a 
abertura para o novo, promovendo o encontro e a integração igualitária entre todos os 
participantes. 

Na roda que deu lugar para sorrisos, olhares de espanto, expressão de lamentos, dores, 
apegos e alegrias. As velhas personificadas em figuras inesquecíveis, em histórias singulares, 
em situações dolorosas, em acontecimentos hilários.  

Os “efeitos das Oficinas” foram tantos e, muitos deles, criativos e inesperados: uma 
mulher canta com alegria; uma mulher dança com desenvoltura, uma mulher atua na 

                                                           
30 Disponível em http://www.barbaraheliodora.com/. Acesso em 10 maio, 2015. 
31 Disponível em:  http://www.scielo.br/pdf/ep/v35n1/a12v35n1.pdf. Acesso em 21 junho, 2015.  
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imaginação. Uma mulher incomodada pelo gemido de outra; uma mulher come bananas; uma 
mulher dorme um sono profundo; uma mulher cria contos para narrar na roda. Uma mulher 
tem um encontro com a escrita. 

Daí em diante, ela se recolhe em si mesma, absorta nas palavras que seu lápis desenha 
sobre o papel. Aprendeu um caminho próprio para “cuidar de si” – essa mulher velha, doente, 
institucionalizada. Ainda hoje sou tomada pelo espanto, quando me lembro dessa incrível 
experiência.  

O espanhol Ortega y Gasset32 costumava dizer - Eu sou eu mais as minhas 
circunstâncias. Eu me pergunto: se a mulher que em um lugar tão adverso encontrou a magia 
poderosa das palavras tivesse vivido melhores circunstâncias em sua biografia, quem ela 
poderia ter se tornado? Uma estudiosa como a Prof.ª Cleonice Berardinelli33? Uma pessoa 
forte e produtiva tal qual Barbara Heliodora34? Escreveria a mulher sobre as vicissitudes da 
velhice como Norberto Bobbio35? 

Nunca terei as respostas para essas perguntas, sei disso. Mas preciso imaginar 
melhores experiências de vida para as velhas da Casa depois da nossa convivência nas 
Oficinas e sei que esse movimento “me acontece” em virtude do vínculo criado entre nós, 
mulheres deste tempo e deste mundo.  

E nós, pesquisadores e profissionais interessados no estudo do envelhecimento e da 
velhice, temos a obrigação ética de não desistirmos de encontrar novas dimensões para a 
compreensão e conhecimento (ARENDT, 2008), dessa que é a experiência final de nossas 
vidas. Para evitar que o velho, demenciado ou não, seja definitivamente condenado à exclusão 
(GOLDFARB, 2004), proponho a criação de uma roda em que nossos temores, preconceitos, 
hesitações e dúvidas possam vir à consciência para serem compartilhados e expurgados. 
Então, a partir dessa experiência, nos sentiremos verdadeiramente tocados por um “cuidado 
de si” (FOUCAULT, 2006) que poderá nos levar ao cuidado verdadeiro dos outros. Agitação, 
movimento e uma inquietude permanente estarão esperando por nós – isso pode ser dado 
como certo.  
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Introdução: O “Programa Acompanhante de Idosos” é uma política pública da Secretaria de 
Saúde do Município do Estado de São Paulo e, em parceria com Organizações Sociais, 
disponibiliza profissionais como: Assistente Social, Médico, Enfermeiro, Auxiliar de 
Enfermagem e Acompanhante de Idosos; para realizar atendimentos regionalizados a pessoas 
acima de 60 anos, em situação de fragilidade e vulnerabilidade social. Tem, como principais 
objetivos, melhorar a qualidade de vida, desenvolvendo a autonomia e independência dos 
atendidos; assim como dar-lhes suporte para as demandas de saúde e sociais. Objetivo: Dentro 
desse contexto, a equipe de trabalho da região Centro-Oeste da cidade de São Paulo, criou o 
grupo “Conversando sobre saúde”, que tem como meta, atividade grupal e semanal, para 
favorecer ajuda mútua na lida com os problemas da sociedade, compensar carências, 
reconquistar forças e energias, estimular a mudança no estilo de vida e dar origem a uma 
comunidade onde a noção de pertencimento e reciprocidade sejam fundamentais. 
Metodologia: Este trabalho buscou analisar se a participação dos idosos neste grupo 
contribuiu para esclarecimentos de dúvidas no processo de envelhecimento, e se esse espaço 
de troca é importante para a formação e ampliação da rede de apoio e suporte dentro da 
região, por meio da criação de vínculos sociais e afetivos. O presente trabalho foi realizado a 
partir de entrevistas abertas com 8 idosos que participaram dos encontros no ano de 2014. 
Resultados: A participação dos idosos no grupo “Conversando sobre saúde” representou um 
grande impacto na melhoria da qualidade de vida dos entrevistados. Conclusão: Discutir a 
velhice implica em estudá-la a partir da perspectiva da complexidade, significa um conjunto 
de ciências que se propõem a uma análise interdisciplinar em que as ciências humanas, 
sociais, e as da saúde necessitam trabalhar em parceria para contemplar as diferentes formas 
de velhices. A criação destes espaços é fundamental para a acolhida e participação dos idosos. 
Palavras-chave: Programa Acompanhante de Idosos; Política Pública; Grupo “Conversando 
sobre Saúde”; Idosos; Velhice. 
Introdução  

Dona Filomena é uma das idosas mais longevas que conheci nos últimos anos. Aos 
102 anos, com demência em estágio avançado e doença cardíaca, é totalmente dependente de 
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alguém para escovar os dentes, pentear os cabelos, vestir-se, tomar banho, calçar sapatos, 
alimentar-se, beber água, entre tantas outras coisas que fazemos em nosso cotidiano sem nos 
darmos conta. Cozinhar, lavar louça, roupa, arrumar a cama, varrer, passar, telefonar, 
escrever... nem pensar! Essas são atividades que os profissionais da saúde chamam de AVD – 
Atividades de Vida Diária. A cuidadora é sua filha, Fina, 72 anos, solteira, que se dedica 
integralmente à existência da mãe, se ocupando desde os cuidados de higiene íntima até 
aqueles que envolvem a manutenção das suas vidas.  

Não tão longe da casa de dona Filomena e Fina, há uma residência onde habitam três 
irmãs solteiras, que envelheceram juntas, e a casa também. Sarita é a mais velha, com 82 
anos, sofre de hipertensão arterial leve. Silvia, a irmã do meio, 81 anos, que, além de 
hipertensão, tem também osteoporose. A terceira irmã, Sarah, a mais nova, com 79 anos, é a 
que tem maior número de doenças: diabetes, hipertensão, obesidade mórbida, incontinência 
urinária, depressão, e dificuldade para andar. As três são aposentadas e têm autonomia, dão 
conta do autocuidado e do gerenciamento da casa. Funcionam como engrenagens, uma 
viabilizando o cuidado da outra.  

Nessa mesma região vive dona Carmela que, aos 82 anos, continua sendo a 
mantenedora de seu lar. Com a renda de um salário mínimo, além de custear as despesas da 
casa, ainda sustenta seu filho de 49 anos, desempregado, dependente químico de álcool e 
drogas. Ela cai frequentemente em função da descompensação clínica, que consequentemente 
aumenta a fragilidade, além da falta de cuidados específicos de que necessita. Ela é portadora 
de diabetes, hipertensão, hipotireoidismo, anemia, osteoporose e desnutrição. Anda com muita 
dificuldade, e necessita de auxílio para manter seu autocuidado assim como o da casa.  

Essas três histórias, diferentes entre si, representam o contexto em que 
aproximadamente 110 idosos que conheci, vivem em São Paulo, uma das maiores metrópoles 
da América Latina. Em um dos bairros da zona oeste da capital.  

Mas qual seriam então as semelhanças entre essas vidas? A primeira delas é que elas 
estão concentradas no Centro Expandido da cidade, cuja população total superará 12 milhões 
de habitantes daqui a apenas 15 anos, de acordo com a última pesquisa divulgada pela 
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade, disponível em seade.gov.br). Ou 
seja, haverá 12 idosos para cada 10 jovens em 2030. Mas a previsão para a região onde dona 
Filomena, Fina, Sarita, Silvia, Sarah e Carmela moram, serão de 40 idosos para cada 10 
jovens.  

O isolamento social parece ser uma realidade evidente, e esta é a segunda semelhança. 
Todos estes idosos permanecem o tempo todo dentro de suas casas sem atividade social e 
interação com o mundo. Consequentemente, a vida passa a ser angustiante quanto ao futuro, 
muitas vezes, incerto; com isso, ficando desorientados em relação quanto ao tempo, sem 
noção se hoje é ontem ou se o futuro é o presente.  

Esse isolamento afeta as atividades do cotidiano dos idosos, que acabam não 
realizando acompanhamento médico regular, mesmo quando este serviço é disponibilizado, 
negligenciando as prescrições de medicações de uso contínuo. Esta atitude é a terceira 
semelhança identificada que, sem dúvidas, pode trazer sérias complicações das doenças 
crônicas, inclusive a incapacidade física.  

A alimentação inadequada e irregular é um hábito comum nos idosos que vivem 
isolados. Nas duas primeiras situações, isto é, nos casos de dona Filomena e das três irmãs, 
encontramos uma realidade comum: “idoso cuidando de idoso”, e no terceiro caso, de dona 
Carmela, a idosa que depende de um familiar, precisaria de cuidados especiais e reabilitação 
no Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD).  

Por fim, uma das semelhanças mais relevantes dos três casos citados é que todos são 
residentes do mesmo território da Unidade Básica de Saúde (UBS) Butantã, no Bairro da Vila 
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Gomes, Região Centro-Oeste da Cidade de São Paulo. Esta Unidade tem cobertura do 
Programa Acompanhante de Idosos (PAI).  

E por pertencerem à área de abrangência, foram encaminhados pela UBS Butantã para 
avaliação da equipe técnica do programa. Por terem perfil de fragilidade,36 foram incluídos 
para atendimento no domicílio após a elaboração do plano de cuidados.  

Uma das principais funções da equipe é dar suporte às demandas sociais como, por 
exemplo: acompanhar os idosos em supermercado, farmácia, feira, dentre outros; e também 
suporte para demanda de saúde, tais como: acompanhar os idosos em consultas e exames etc.; 
portanto, a atuação da equipe tem como objetivo quebrar a barreira do isolamento e reinserir 
os idosos no SUS.  

A equipe é composta por um assistente social, que exerce também a função de 
supervisor da equipe, um médico, um enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem, dez 
acompanhantes de idosos, um auxiliar administrativo e um motorista.  

O Programa Acompanhante de Idosos é uma política pública da Secretaria de Saúde 
do Município do Estado de São Paulo que é realizado em parceria com Organizações Sociais. 
Disponibilizam-se profissionais para realizar atendimentos regionalizados para idosos.  

“ A Secretaria Municipal de Saúde – SMS tem a missão de ofertar um serviço de 
saúde de qualidade e que atenda às necessidades da população residente na cidade de 
São Paulo, no desafio constante de garantir os valores da universalidade de acesso, 
da equidade no atendimento, da atenção integrada e da qualidade do serviço. Cabe a 
SMS a responsabilidade de formulação e implantação de políticas, programas e 
projetos, que visem promover, proteger e recuperar a saúde da população que reside 
no município. Órgãos da administração direta, da administração indireta, instituições 
conveniadas e contratadas com o SUS são responsáveis pela implementação das 
diretrizes formuladas pela SMS. ” (DOCUMENTO NORTEADOR, 2012, p. 7). 

Os critérios de inclusão no PAI, descritos no documento norteador da Secretaria 
Municipal de Saúde de 2012, são: 60 anos, residir na área de abrangência e apresentar pelo 
menos um destes critérios: dependência funcional nas atividades da vida diária, decorrentes de 
agravos à saúde: mobilidade reduzida; dificuldade de acesso aos serviços de saúde; 
insuficiência no suporte familiar e social; isolamento ou exclusão social e risco de 
institucionalização. Portanto, estes casos citados acima foram inclusos atendendo aos critérios 
(a fim de preservamos a identidade das pessoas, todos os nomes dos casos citados são 
fictícios, porém as histórias são reais).  

Objetivo  
Dentro deste contexto, a equipe de trabalho do PAI Butantã, pertencente à 

Coordenadoria Regional de Saúde Oeste, da cidade de São Paulo, criou o grupo 
“Conversando sobre saúde”, que tem como meta, atividade grupal e semanal, para favorecer 
ajuda mútua na lida com os problemas da sociedade, compensar carências, reconquistar forças 
e energias, estimular a mudança no estilo de vida e dar origem a uma comunidade onde a 
noção de pertencimento e reciprocidade sejam fundamentais.  

A equipe encontrou nesta atuação, em grupo, uma possibilidade de estender atenção a 
outros idosos que não são atendidos pelo programa, além dos usuários da unidade porque se 
trata de um grupo aberto.  

“...as equipes utilizam tecnologias de cuidado complexas e de baixa densidade, ou 
seja, mais conhecimento e pouco equipamento, que devem auxiliar no manejo das 
demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu 

                                                           
36  Fragilidade é um termo utilizado por profissionais da gerontologia e geriatria para indicar a condição de pessoas idosas 

que apresentam alto risco para quedas, hospitalização, incapacidade, institucionalização e morte. 
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território. Observam critérios de risco, vulnerabilidades, resiliência e o imperativo 
ético de que se deve acolher toda e qualquer demanda, necessidade de saúde ou 
sofrimento.” (DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, 2012).  

Metodologia  
Quanto à pesquisa empírica, decidiu-se, por fundamental, realizá-la na cidade de São 

Paulo, na região Oeste, bairro do Butantã, a partir da coleta de informações dos Idosos sobre 
contexto da participação no grupo “Conversando sobre saúde”, na UBS Butantã.  

Este trabalho buscou analisar se a participação dos idosos, neste grupo, contribuiria 
para esclarecimentos de dúvidas quanto ao processo de envelhecimento, e se esse espaço de 
troca seria importante para a formação e ampliação da rede de apoio e suporte dentro da 
região, com a criação de vínculos sociais e afetivos.  

O presente trabalho foi realizado a partir de entrevistas abertas com oito idosos que 
participaram dos encontros no ano de 2014. Os encontros eram semanais com a duração de 
uma hora.  

Resultados 
Na implantação do grupo, que foi em junho de 2014, houve baixa aderência. Iniciaou-

se com três idosos, mas gradativamente foi aumentando a aderência. No final de 2014, 
participavam do grupo “Conversando sobre saúde” 22 idosos. Inicialmente, as temáticas eram 
voltadas para a saúde, com abordagens dinâmicas; foram realizadas discussões acerca de 
diversos temas como, por exemplo: doenças crônicas, atividade física, alimentação saudável, 
espiritualidade e religiosidade, doenças sexualmente transmissíveis, memória etc.  

Com o passar do tempo, os idosos demonstravam interesse em outros aspectos 
também como: artesanato, pintura, dobraduras, passeios, festas, e referiram que teriam prazer 
em participar das atividades propostas nos encontros, o que os motivaria a não deixarem de a 
elas comparecer.  

Além disso, com as dinâmicas, foi possível integrá-los cada vez mais, assim  como 
aumentar a rede de apoio e suporte com a construção de vínculos afetivos entre eles e os 
funcionários; a participação no grupo passou a ser uma rotina, com os idosos passando a 
“pertencer” a esse grupo, a ponto de notarem e comentarem entre eles a ausência de algum 
deles.    

Uma das dificuldades encontradas foi em relação ao transporte: os idosos que tinham 
maior dependência funcional e maior dificuldade de locomoção dependiam ou do transporte 
do PAI, ou do apoio de seus familiares, para irem aos encontros, e muitas vezes, por 
circunstâncias diversas, não se tornava possível garantir isso. Com a parceria dos 
trabalhadores da UBS Butantã, foi possível criar um fluxo bem mais sistemático, quando os 
próprios profissionais da unidade se  responsabilizaram pelo encaminhamento dos idosos para 
participarem ativamente das atividades.  

Conclusão  
Discutir a velhice implica em estudá-la a partir da perspectiva fundante da 

complexidade; significa um conjunto de ciências que se propõem a uma análise teórica 
interdisciplinar conjunta, em que as ciências humanas, sociais, e as da saúde se engajem no 
sentido de  trabalhar em parceria para contemplar as diferentes formas de envelhecer.  

A atuação do PAI permite uma visão multifacetada acerca do envelhecimento e, com 
isso, é possível preservar a singularidade e a heterogeneidade das velhices. Estes são os 
princípios que regem a equipe, que tem como um dos principais objetivos prestar atendimento 
humanizado e personalizado. Quando se fala de humanização, não se fala apenas de 
iniciativas pontuais no cotidiano dos profissionais do PAI. É pensar e agir de modo mais 
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abrangente. Deve ser considerada uma das ferramentas de gestão, como o acolhimento nos 
pequenos gestos, que é um diferencial, para que a pessoa idosa seja bem-atendida e não se 
sinta apenas um número a mais nas estatísticas de apresentação demográfica da “pirâmide 
populacional do envelhecimento”.  

Sob este aspecto, a equipe assume um papel especial, devido à própria capacitação 
ofertada aos profissionais, a fim de sensibilizá-los para que possam compreender as 
necessidades dos idosos nos diferentes níveis. Muitas vezes, não resulta em solução imediata 
de uma situação - ligada a fatores como nível social, alimentação e acesso à saúde, mas 
garante o encaminhamento adequado, correto e humano.  

A criação destes grupos de idosos foi fundamental para a acolhida e participação de 
todos os idosos que a ele recorreram: o Programa Acompanhante de Idosos torna-se, assim, 
uma via de acesso da comunidade, e à comunidade, tendo, como estratégia de saúde pública, o 
enfrentamento do isolamento de longevos urbanos.  

Quando pensamos em comunidade, como um núcleo de amor e amizade, eis que o ato 
de cuidar do outro aparece como algo que proporciona um retorno emocional importante, um 
crescimento dessa pessoa como ser humano. O Programa Acompanhante de Idosos, por meio 
da atuação da equipe do Butantã, extrapola a discussão sobre saúde no grupo “Conversando 
sobre saúde”, e avança para a constituição de relações sociais com maior proximidade, de 
vínculos afetivos, orientando esse grupo para a existência de uma “comunidade” no sentido 
weberiano: 

 
“Chamamos comunidade a uma relação social quando a atitude na ação social – no 
caso particular, em termo médio ou no tipo puro – inspira-se no sentido subjetivo 
(afetivo ou tradicional) dos partícipes da constituição de um todo...” (WEBER, 
1944, p. 140). 
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RESUMO: Este estudo é descritivo e de natureza qualitativa. Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica nacional que foi realizada tendo como base a Revista Kairós Gerontologia da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) respaldada na investigação e análise 
sobre os Programas de Saúde Pública, no Brasil, dirigidos à pessoa idosa. Os descritores 
utilizados foram: “saúde pública”, “idosos”, “envelhecimento”, “velhice”, “direitos”, “saúde”, 
“direitos sociais”, “Política Nacional do Idoso”, “políticas públicas” e “promoção de saúde”.  
Vale ressaltar que outros descritores foram utilizados, contudo não se obteve resultados. Após 
o refinamento da pesquisa pela base de dados foi possível encontrar um total de 12 artigos. O 
Programa de Envelhecimento Ativo faz-se presente com exemplos práticos ou estão 
relacionados com saúde, participação e segurança, diretrizes do programa. Vale ressaltar que 
os artigos selecionados foram analisados a partir da abordagem sociológica proposta por 
Machado (2007). A partir desse olhar foram constatados : I) uma  natureza assimétrica, isto é,  
ainda não há uma distribuição uniforme das ações em todos os eixos; II) em relação ao 
alcance da distribuição das oportunidades há regiões em que são desenvolvidos todos os 
eixos, outras com dificuldade para desenvolver apenas um dos eixos; III)  verificou-se que os 
contextos sociais são diversos e refletem na distribuição das ações; IV) a identificação da 
velhice associada a doença;  V) a  descapitalização da pessoa idosa. Na busca de soluções 
muitas foram as reflexões nas pesquisas descritas: melhora das condições, tais como, aumento 
das ações preventivas relacionadas  à saúde e  aos vícios;  conscientização da sexualidade do 
idoso e de programas preventivos das doenças sexualmente transmissíveis; a importância  do 
estudo e treino da memória; a necessidade da certificação das universidades abertas; 
possibilidade da  utilização do Fundo Nacional do Idoso dentro dos parâmetros legais. Em 
consonância com essas observações, a presente pesquisa evidencia a  necessidade de uma 
Política do Envelhecimento Ativo, com enfoque social, capaz de englobar em suas ações 
todos os eixos: saúde, participação e segurança para a população, levando em conta as 
diversidades locais e considerando  cada idoso como sujeito de direitos, entretanto para que 
isto seja possível é imprescindível  uma política eficaz, com o intuito de promover um 
envelhecimento digno, com qualidade e planejamento ao longo da vida.  
Palavras-chave: Idosos; Saúde Pública; Programas de Saúde; Envelhecimento Ativo. 
 
Abstract:  This study is descriptive and qualitative. It is a national literature review that was 
carried out based on the Kairos Journal Gerontology at the Pontifical Catholic University of 
São Paulo (PUC / SP) supported the research and analysis of the public health programs in 
Brazil directed the Elder. The descriptors used were "public health", "elderly", "aging", "old 
age", "rights", "health", "social rights", "National Policy for the Elderly," "public policy" and 
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"promotion Cheers". It is noteworthy that other descriptors were used, however not achieved 
results. After refining the search by the database could not find a total of 12 articles. The 
Active Ageing program is present with practical examples or are related to health, 
participation and security in program guidelines. It is noteworthy that the articles were 
analyzed from the sociological approach proposed by Machado (2007). From this look were 
found: i) an asymmetric nature, that is, there is not a uniform distribution of the shares in all 
axes; II) compared to the extent of distribution of areas where there are opportunities are 
developed all axes other hard to develop only one axis; III) it was found that the social 
contexts are diverse and reflect the distribution of the shares; IV) old age identification 
associated with disease; V) the capitalization of the elderly. To find solutions many were the 
reflections in the described research: improvement of conditions such as increasing 
preventive actions related to health and addictions; sexuality awareness of the elderly and 
prevention programs of sexually transmitted diseases; the importance of study and training of 
memory; the need for certification of open universities; possibility of using the National Fund 
for the Elderly within legal parameters. Consistent with these observations, this study 
highlights the need for the Active Ageing Policy, with social focus, able to encompass in their 
actions all areas: health, participation and security for the population, taking into account 
local and considering diversity each elderly as subject of rights, but to make this possible an 
effective policy is essential in order to promote a dignified aging, quality and planning 
throughout life. 
Keywords: Elderly; Public Health; Health Programs; Active Ageing. 
Introdução  

Os idosos no Brasil passaram a ter seus direitos assegurados na Constituição Federal 
de 1988. Foi imprescindível também a criação de uma lei específica ao idoso; assim surgiu a 
Política Nacional do Idoso (PNI), através da Lei 8.842/94 que visa a assegurar os direitos 
sociais das pessoas idosas, gerando possibilidades para incentivar sua autonomia, integração e 
participação efetiva da sociedade e validando o direito à saúde nos diversos níveis de 
atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Em 1999, a Portaria Ministerial n.º 1.395/99 institui a Política Nacional de Saúde da 
Pessoa Idosa (PNSPI), na qual regulamenta que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde 
relacionados ao tema estimulem a composição ou ajustes nos planos, projetos e ações 
compatíveis com as diretrizes e responsabilidades nela estabelecidas.  

Em 2003, foi criado o Estatuto do Idoso, Lei 10.74: “regulamenta os direitos 
assegurados a todos os cidadãos a partir dos 60 anos de idade, estabelecendo também deveres 
e medidas de punição” (GOMES, et al., 2009, p. 35).  

Em 2002, foi aprovada uma readequação à PNSPI, que discutiu um novo modelo no 
que se refere a situação de saúde da pessoa idosa, sendo indispensável, durante a formulação 
de políticas públicas, a inclusão de idosos e famílias frágeis e em situação de grande 
instabilidade social. Além disso, conforme as orientações da Organização das Nações Unidas 
(ONU), em 2002, à PNSPI foram incluídas as seguintes diretrizes: a promoção do 
Envelhecimento Ativo e Saudável (BRASIL, 2010b).  

Dessa forma, esse estudo objetiva levantar bibliografias sobre os Programas de Saúde 
Pública dirigidos às pessoas idosas, no Brasil, tendo como fonte de pesquisa a Revista Kairós 
Gerontologia, da FACHS/PUC-SP, pois tem a intenção de cooperar nos estudos do 
envelhecimento e políticas públicas em saúde no Brasil. 

Metodologia 
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 Esta pesquisa é descritiva e de natureza qualitativa que utilizou como estratégia 
investigatória a pesquisa bibliográfica definida por um conjunto organizado de procedimentos 
por busca de soluções (LIMA; MIOTO, 2007) e respaldada na investigação e análise do que 
já foi elaborado sobre o assunto escolhido como tema de pesquisa científica.  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica nacional realizada pelos mestrandos em 
Gerontologia Social da PUC-SP em maio de 2014, no período de 2010 a 2013 na Revista 
Kairós Gerontologia (FACHS/PUC-SP) on line. Conforme salientado por Brevidelli e 
Sertório (2010), a seleção de conhecimentos em meios eletrônicos é um enorme progresso 
para os pesquisadores, popularizando o acesso e propiciando atualização constante. A opção 
em realizar a busca pelo banco de dados da Revista Kairós Gerontologia surgiu em 
decorrência de uma atividade da disciplina “Envelhecimento: A Investigação e os Programas 
de Saúde Pública”, do curso de Mestrado em Gerontologia Social da Pontifícia Universidade 
de São Paulo (PUC-SP). 

Os descritores utilizados foram: “Saúde pública”, “Idosos”, “Envelhecimento”, 
“Velhice”, “Direitos”, “Saúde”, “Direitos sociais”, “Política Nacional do Idoso”, “Políticas 
públicas” e “Promoção de saúde”.  Vale ressaltar que outros descritores foram utilizados: 
“Programas”, “SUS”, “Vacinação”, “Cartão saúde” e “Caderneta”; contudo não obtiveram 
resultados. 

Resultados e Discussão  
Após o refinamento da pesquisa pela base de dados, foi possível encontrar um total de 

12 artigos. O Programa de Envelhecimento Ativo faz-se presente com exemplos práticos ou 
estão relacionados com saúde, participação e segurança, diretrizes do programa.  

 Neste estudo os artigos selecionados na pesquisa são analisados a partir do olhar 
crítico Machado (2007), ao agregar ao conceito do envelhecimento ativo, o enfoque 
sociológico tornou-se consistente em perceber por que se fala e o que se entende por 
Envelhecimento Ativo.   

O Envelhecimento Ativo, segundo a Organização Mundial de Saúde (2002), “é o 
processo de otimização de oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo 
de melhorar a qualidade de vida, à medida que as pessoas ficam velhas” (p. 13).   

A partir desse enfoque nos artigos pesquisados foi constatada a presença dos 
determinantes dos Programas do Envelhecimento Ativo. Para melhor análise, as autoras 
dividiram em subtítulos os artigos participantes da pesquisa.  

Reflexões sobre a promoção do Envelhecimento Ativo  
Com relação aos determinantes do Envelhecimento Ativo: Saúde, Participação e 

Segurança, foram destacadas, por Pedro (2013), ações no Departamento Regional de Saúde 
III, da Secretaria do Estado de Saúde, em Araraquara (SP).  

Este estudo evidenciou a necessidade de as pesquisas serem voltados as 
especificidades e diversidades das características locais e regionais e a análise das discussões 
serem quanto aos aspectos socioculturais, com consideração para a heterogeneidade e 
diversidade de velhice, participação social e econômica dos idosos, diversidade sociocultural 
e a relevância das responsabilidades pelo Envelhecimento Ativo distribuídas entre os diversos 
níveis: federal, estadual e municipal. Machado (2007) enfatiza a importância de considerar a 
particularidade de cada local e que não é possível a insistência em um modelo coletivo 
quando se pensa no envelhecimento no meio urbano. 

As principais lacunas destacadas por Pedro (2013) foram na área de trabalho, 
emprego, do compartilhamento do saber científico e tecnológico. Em suas conclusões, 
reconheceu avanços nas políticas públicas da região de Araraquara, porém quando o assunto é 
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envelhecimento muitas são as demandas com a necessidade de mais ações, gestões e 
participação dos cidadãos para novas alternativas e possibilidades. 

Epidemiologia do envelhecimento: dinamização, problemas e consequências 
Com relação aos determinantes do Envelhecimento Ativo: Saúde e Segurança, Furtado 

et al. (2012) mencionam as dificuldades com relação ao acesso à saúde e condições sanitárias 
vivenciadas por idosos na cidade de Parnaíba (PI). Realizaram uma pesquisa por meio de 
questionários em diferentes bairros de setembro de 2008 a setembro de 2009, com 454 idosos, 
de ambos os sexos. Os resultados encontrados demonstraram que essa cidade apresenta 
precárias condições sanitárias, o que ocasiona elevação dos custos do sistema de saúde do 
município, em decorrência do alto índice de internações hospitalares e tratamentos 
medicamentosos.  

Perfil sociodemográfico e patológico de idosos que frequentam uma unidade de Pronto 
Atendimento do Vale do Paraíba (SP) 

Relacionados aos determinantes: Segurança e Saúde, a pesquisa feita por Araújo e 
Silva (2012), em um em um Pronto Socorro do Vale do Paraíba (SP), com pacientes idosos 
entre 60-70 anos e teve como objetivo caracterizar o perfil sociodemográfico e patológico dos 
idosos frequentadores de uma Unidade de Pronto Atendimento do Vale do Paraíba (SP). 

Os autores entrevistaram em abril de 2010, 50 idosos, 21 do sexo masculino e 29 do 
sexo feminino. A pesquisa evidenciou a hipertensão arterial como o motivo mais comum 
entre as mulheres que buscam um pronto atendimento; entre os homens, o diabetes é a causa 
mais comum; a presença do tabagismo é igual em ambos os sexos; o etilismo está mais 
presente entre os homens; e a caminhada é um hábito comum entre homens e mulheres.  Nos 
resultados, constataram que, apesar de desenvolverem atividades físicas, são altos os índices 
de tabagismo e etilismo.  

Conforme Machado (2007), as questões ambientais, bem como ausência de políticas 
preventivas e deficientes condições habitacionais, são relevantes para o estado de saúde da 
pessoa idosa e interferem em seu envelhecimento.  

O impacto das atividades em grupo como estratégia de promoção da saúde na 
senescência 

Bittar e Lima (2011), com relação aos determinantes Saúde e Participação, 
pesquisaram a percepção de dois grupos de idosos, sobre o impacto que a participação e a não 
participação em atividades que repercutem na saúde e qualidade de vida, por meio de um 
Projeto “Envelhecimento Saudável”, na cidade de Carneirinho (MG).  

Constataram nos idosos participantes: ampliação de possibilidades de inserção social, 
motivação para buscar novas atividades, mais entusiasmo com a vida e melhora da 
autoestima, como forma de fugirem do isolamento social e do adoecimento. Com relação aos 
idosos não participantes, destacaram nas entrevistas como muitos idosos associam desânimo e 
decadência à idade e que as questões da sociabilidade estão supridas pelo vínculo afetivo 
como família e religião “como  importante rede de apoio social”; a não participação ocorre em 
decorrência de dificuldades para o comparecimento ou em ter um familiar sob dependência, 
porém, mesmo sem participarem relataram perceber no grupo participantes benefícios 
(disposição, saúde e sociabilização).  

Promoção de saúde do idoso: a importância do treino de memória 
A respeito dos determinantes: Saúde, Segurança e Participação, Araújo et al. (2012) 

desenvolveram a discussão sobre a importância dos treinos de memória para a promoção da 
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saúde do idoso. Realizaram um estudo bibliográfico em fonte on line nas bases de dados 
SCIELO e LILACS, com os descritores: Treinamento, Treino, Memória e Idoso. Obtiveram 
um total de oito artigos para comporem a amostra em estudo.  Verificaram, nos estudos, a 
classificação por vários autores de Memória de forma distinta, não existindo uma única 
definição. Constataram que os treinos de memória podem ser uma contribuição para a saúde 
do idoso. Destacaram o favorecimento à ressocialização, interação, compartilhamento de 
queixas, e superações, a autoconfiança e autoestima, redução do isolamento, ansiedade e 
depressão.  

Aprender na Terceira Idade: educação permanente e velhice bem-sucedida como 
promoção da saúde mental do idoso 

Sobre os determinantes Saúde, Participação e Segurança, Búfalo (2013) realizou um 
estudo sobre a educação permanente e sua relação para a saúde mental do idoso e as 
universidades abertas.  

Búfalo (2013) constatou que, nos Programas de Universidades de Terceira Idade, nem 
sempre há coordenadores com formação em pedagogia ou especialização em Gerontologia; os 
idosos que frequentam as Universidades da Terceira Idade não fazem jus a uma certificação 
que lhes confira título acadêmico ou aperfeiçoamento profissional, mas que fosse possível aos 
idosos que o desejassem. 

Educação e Envelhecimento bem-sucedido: reflexões sobre saúde e autocuidado 
Nos determinantes Saúde, Participação e Segurança, neste estudo, Vitorino, Miranda e 

Witter (2012, p. 35) ressaltaram a importância da educação com o papel de intermediária para 
um envelhecimento “bem-sucedido”, por meio dos cuidados com a saúde e do autocuidado. 
Abordaram reflexões que direta ou indiretamente tratam “do aspecto intrínseco e extrínseco 
da educação na e para a promoção de saúde e da necessidade de se empoderar o indivíduo 
para que ele seja autônomo, decida sobre seu destino, eduque-se para a velhice etc.”. 

Concluíram sobre a necessidade de políticas públicas voltadas à educação para o 
envelhecimento com ações que sejam efetivadas e discutidas nos mais diversos setores e 
meios de comunicações, para que sejam privilegiadas estratégias que promovam o 
envelhecimento saudável. 

Envelhecimento Populacional e Desafios para a Saúde Pública: análise de produção 
científica 

No que diz respeito aos determinantes Saúde e Participação, Brito, et al. (2013), 
realizaram uma pesquisa bibliográfica na literatura, sobre o envelhecimento e os desafios da 
saúde pública publicados de 2002-2012, nas bases de dados: LILACS, MEDLINE, SCIELO e 
CIDSAUDE, com os descritores: Envelhecimento, Idoso e Políticas públicas. Da análise oito 
foram selecionados em três categorias de estudo: “I-  O envelhecimento populacional e os 
custos para o serviço de saúde: um desafio para a Saúde Pública; II- Trabalho interdisciplinar 
na atenção à saúde do idoso; III- O envelhecimento saudável na busca de superar desafios” 
(BRITO et al.,  p. 166). 

Os autores pontuaram que pouco se conhece a respeito do impacto econômico sobre a 
dependência do idoso na família e no sistema de saúde, e a importância de políticas que 
estimem os gastos de um paciente idoso dependente com ou sem cobertura de saúde privada e 
quanto custa para o Sistema Único de Saúde. Destacaram a relevância da integração entre as 
ciências: Geriatria, Gerontologia, Psicologia, Educação Física, e a importância de 
profissionais capacitados para atenderem/entenderem o público em questão. Pontuaram a 
necessidade de programas sobre saúde, sociabilidade e educação. Verificaram com relação à 
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velhice as limitações enfrentadas pelo Sistema de Saúde, o desafio em encontrar profissionais 
capacitados e a falta de uma padronização aos cuidados do idoso. 

Sexualidade e Envelhecimento: discussões sobre a AIDS 
Na abordagem dos determinantes: Saúde, Participação e Segurança, Silveira, et al. 

(2011) abordaram o preconceito com que é visto a atividade sexual após os 60 anos. 
Destacaram como os idosos, por não serem considerados em sua sexualidade, tornam-se 
vulneráveis a doenças sexualmente transmissíveis, em especial à AIDS, em decorrência da 
ausência de campanhas preventivas direcionadas a esse público. Os autores enfatizam a 
importância do conhecimento da sexualidade do idoso para que sejam planejados e 
implementados programas preventivos. 

Fundo Nacional do Idoso: um instrumento de fortalecimento dos Conselhos e de 
garantia de direitos da pessoa idosa 

Alcântara e Giacomin (2013, p. 164), com relação aos determinantes: Saúde, 
Participação e Segurança comentaram a importância da “Efetivação do Fundo Nacional do 
Idoso e de seus congêneres, orientando as entidades sobre como apresentar projetos, serviços 
e ações para serem financiadas por ele, tendo a sociedade civil como parceira no 
monitoramento dessas ações”, que fortalecerá os Conselhos e garantirá os direitos dos idosos 
brasileiros. Neste estudo, esclareceram o contexto em que o Fundo Nacional do Idoso foi 
criado, sua regulamentação e efetivação da sua gestão. 

Qualidade de vida, saúde e política pública de idosos no Brasil: uma reflexão teórica 
Sobre os determinantes Saúde e Participação, Moreira, et al. (2013) reforçaram, neste 

estudo, os avanços do envelhecimento humano, as políticas públicas voltadas para o tema e o 
envelhecimento ativo com o objetivo de refletirem sobre a qualidade de vida no Brasil e 
fatores que estão relacionados. Pontuaram  avanços  da legislação brasileira com relação ao 
idoso, porém constatam a insatisfação e dificuldades existentes na realidade prática, no que se 
refere ao acesso a tratamento médico e serviços assistenciais; as contradições entre 
velhice/bem-estar e velhice/doença; a necessidade de políticas públicas que qualifiquem a 
saúde brasileira com adequadas estratégias no desenvolvimento para uma melhor qualidade de 
vida ao idoso; enfatizaram  a importância da atividade física regular na terceira idade  e suas 
contribuições para a saúde física e mental.  

O caráter simbólico dos direitos referentes à velhice na Constituição Federal e no 
Estatuto do Idoso 

A respeito do determinante Segurança, Giacomin e Couto (2013) questionaram a 
efetividade da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso, com relação à Seguridade Social. 
Comentaram a desigualdade existente no nosso país diante da característica de cada local e 
face ao envelhecimento. 

Considerações Finais 
Ao atribuir o enfoque sociológico ao Envelhecimento Ativo, Machado (2007) reflete a 

amplitude do conceito e a criação e distribuição das ações nos eixos: saúde, segurança e 
participação. A partir desse olhar, e dos artigos estudados, foram constatados: I) a natureza 
assimétrica: ainda não há uma distribuição uniforme das ações em todos os eixos; II) com  
relação ao alcance da distribuição das oportunidades, há regiões em que são desenvolvidos 
todos os eixos, outras com dificuldade para desenvolver apenas um dos eixos; III) a respeito 
dos contextos sociais, são diversos e refletem na distribuição das ações; IV) a construção do 
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idoso pela sociedade: persiste a visão da velhice  associada à doença; V) a descapitalização do 
mais velho é refletida no preconceito social. Conclui-se, a partir dos estudos, a necessidade de 
uma Política do Envelhecimento Ativo, com enfoque social, capaz de englobar em suas ações 
todos os eixos: Saúde, Participação e Segurança, e estar ao alcance de todos, respeitadas as 
diversidades locais. 
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RESUMO: O Programa Acompanhante de Idosos (PAI) da região da Brasilândia – localizado 
na Zona Norte de SP -, atende a idosos que apresentam dificuldade de deambulação. A 
característica topográfica da região  é de difícil acesso devido às ladeiras íngremes e, com 
isso, muitos dos idosos acompanhados pelo Programa acabam por se isolar, devido às suas 
limitações físicas provenientes da idade e história de vida. Com base nessa questão, o 
Programa se deparou com o desafio de criar um projeto  que permitisse a sociabilização desse 
grupo  de atendidos, respeitando suas vulnerabilidades sem torná-los dependentes e 
prisioneiros de sua própria condição, e diminuir o sentimento de vazio ou solidão muito 
comuns na velhice devido às perdas sociais. O Projeto proposto “Carta ao Amigo” pretendeu 
atender à necessidade apresentada, permitindo, além da sociabilização, a criação de novos 
vínculos,  estímulo da memória, escuta, resgate de história de vida, treino de escrita e leitura, 
elaboração e organização de ideias e valorização da própria condição de vida. 
Palavras-chave: Projeto “Carta ao Amigo”; PAI Brasilândia; PAI Butantã; Idosos; 
Envelhecimento Ativo. 

Introdução  
Promover o envelhecimento de forma que ele seja positivo é um dos grandes desafios 

da sociedade atual. Para tanto, é necessário que a vida não seja apenas longa, mas 
acompanhada de estímulos e incentivos que promovam a saúde e participação social. É 
importante lembrar que o termo saúde é definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
não apenas como a ausência de doenças, mas “um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social”, unindo-se a isso o “Envelhecimento ativo” definido pela OMS como 
“processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, para a 
melhoria da esperança de vida e qualidade de vida das pessoas à medida que envelhecem”.  

O Programa Acompanhante de Idosos (PAI) da região da Brasilândia – localizado na 
Zona Norte de SP -, atende a idosos que apresentam dificuldade de deambulação. A 
característica topográfica da região  é de difícil acesso devido às ladeiras íngremes e, com 
isso, muitos dos idosos acompanhados pelo Programa acabam por se isolar, devido às suas 
limitações físicas provenientes da idade e história de vida. Com base nessa questão, o 
Programa se deparou com o desafio de criar um projeto  que permitisse a sociabilização desse 
grupo  de atendidos, respeitando suas vulnerabilidades sem torná-los dependentes e 
prisioneiros de sua própria condição, e diminuir o sentimento de vazio ou solidão muito 
comuns na velhice devido às perdas sociais. O Projeto proposto “Carta ao Amigo” pretendeu 
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atender à necessidade apresentada, permitindo, além da sociabilização, a criação de novos 
vínculos,  estímulo da memória, escuta, resgate de história de vida, treino de escrita e leitura, 
elaboração e organização de ideias e valorização da própria condição de vida. 

Descrição da experiência 
O Projeto “Carta ao Amigo” surgiu das reflexões da coordenadora da equipe do PAI 

Brasilândia, diante da necessidade de criar algo que promovesse a saúde e o envelhecimento 
ativo por meio da sociabilização dos idosos, com um projeto de baixo custo, que pudesse 
acontecer no período não maior que um ano, e que  não limitasse a participação dos idosos 
com dificuldades de deambulação. A troca de correspondência por meio de cartas foi uma 
prática muito mais presente no passado, na vida dos idosos. Atualmente sabemos que, com o 
advento da internet, o uso de correspondência por meio de cartas é algo pouco utilizado. Por 
isso, pensou-se na troca de correspondência entre idosos que não se conheciam. Para tanto, foi 
necessária a participação de outra equipe. A coordenadora do PAI Butantã foi convidada a 
participar do Projeto juntamente com sua equipe. Sendo assim, os Idosos do PAI Brasilândia 
trocaram correspondência com os idosos do PAI Butantã. O projeto teve início em março de 
2013 e aconteceu em quatro etapas: 
1) Seleção dos nomes de idosos que participariam; 
2) Seleção dos pares que se corresponderiam; 
3) Início da escrita e troca de cartas; 
4) Encontro dos idosos que participaram do projeto. 

As Cartas foram escritas juntamente com os Acompanhantes de Idosos (ACI). O idoso 
foi convidado e incentivado a participar, ficando ao seu critério aceitar ou não. O ACI 
procurou incentivar o idoso a escrever e, quando não era possível, auxiliava na escrita e 
leitura, sem interferir na ideia do idoso, auxiliando-o apenas na organização da carta. As 
cartas não seguiram um padrão pré-estabelecido, ficando livre, para o idoso e o 
acompanhante, o assunto abordado. As cartas eram escritas quinzenalmente para que desse 
tempo de enviar para os idosos do PAI Butantã. Foi utilizado o malote do Programa para o 
envio das cartas, de forma a não gerar custos ao Programa. A princípio, foi pensando em fazer 
o sorteio dos nomes dos idosos que se corresponderiam, porém, alguns idosos participantes 
solicitaram que seu “amigo” de correspondência tivesse certas características, como: ser 
solteiro ou casado, ser do sexo masculino ou feminino. Procuramos respeitar a solicitação dos 
idosos, selecionando os pares para a troca de cartas. Durante o percurso, ocorreram óbitos, 
mudança de endereço e agravos na saúde, como hospitalizações. Nessas situações o idoso era 
informado do porquê da interrupção da correspondência. O projeto foi finalizado em 28 de 
março de 2014, dia em que os idosos participantes do projeto “Carta ao Amigo” se 
encontraram pessoalmente. O encontro aconteceu na casa de cultura Brasilândia  e contou 
com a participação das equipes de trabalho do PAI Brasilândia e PAI Butantã. 

Área de Abrangência 
O Projeto abrangeu idosos moradores da região da Brasilândia atendidos pelo PAI 

Brasilândia localizado na zona norte do município de São Paulo, que atende às Unidades Básicas 
de Saúde Brasilândia, Icaraí, Penteado e Maria Cecília Ferro Donnangelo (onde se localiza a 
equipe PAI Brasilândia) e idosos atendidos pelo PAI Butantã, localizado na zona oeste do mesmo 
município, e que atende as Unidades Básicas de Saúde Butantã e Caxingui. Participaram 44 
idosos, 6 atendidos pela UBS Brasilândia, 7 da UBS Maria Cecília Ferro Donnangelo, 2 da UBS 
Penteado, 6 da UBS Brasilândia, 15 da UBS Butantã e  07 idosos da área de abrangência da UBS 
Caxingui, sendo 28 mulheres e 16 homens, com idades de 66-93 anos. 
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Equipe executora 
O Programa Acompanhante de Idosos é composto por uma equipe de 10 

acompanhantes de idosos, um coordenador de equipe, um enfermeiro, dois auxiliares de 
enfermagem, um médico e um auxiliar administrativo. O papel dos acompanhantes foi 
essencial para a realização de todas as etapas do projeto. A dedicação e o estímulo desses 
profissionais apresentaram-se como fator fundamental e relevante para a execução e sucesso 
do projeto. 

Resultados, produtos e impactos relevantes na qualidade da atenção á pessoa idosa 
O projeto permitiu a interação social entre idosos das regiões, que apresentam 

diversidade em relação ao nível cultural, condição econômica e condições de saúde. A 
expectativa em relação à novidade, ao desconhecido e ao encontro, trouxe um preenchimento 
no vazio que alguns idosos relatavam sentir, como mostra o trecho desta carta: 

 “Saudações (...) Querida amiga, é sempre muito animador pra mim, que vivo só, 
receber notícias suas. (...) É sempre muito bom recordar. Até a próxima.” 

O olhar para a condição e história de vida do outro serviu de estímulo para valorização 
da própria condição de alguns idosos: 

“Achei interessante conhecer um pouco de sua história de vida. É muito linda sua 
história familiar. Lamento a perda de sua esposa, quero que Deus lhe conforte para 
superar esta saudade,” 

Outro ponto relevante observado durante o projeto foi a presença do tema saúde que 
aparecia com frequência nas cartas: 

“Prezada amiga, fiquei muito feliz pela sua carta, em saber que você está bem, na 
medida do possível; desejo que, ao receber esta carta, esteja com saúde.” 
 
“Cara amiga, espero que esteja bem, eu estou indo aqui com as minhas dores. O 
bico de papagaio também não me abandona, mas com a graça de Deus estou indo.” 
 

 A idosa Cleusa, 85 anos, correspondeu-se com a Sra. Paola. Trocaram impressões 
sobre a Itália, país de origem da segunda, resgatando memórias da época: 

“Tenho 86 anos, sou natural da Itália. Nasci na cidade de Trieste, ao norte da Itália, 
fronteira com a Iugoslávia. Meu nome de batismo é Sabina, mas como nasci na época 
da Ditadura, o presidente Mussolini não permitiu que eu me registrasse com um nome 
que não fosse italiano.” 

Houve a situação de uma idosa do PAI Butantã que manifestou o desejo de participar do 
projeto, porém não poderia participar do evento de encontro, pois não consegue mais sair de casa. 
Nesse caso, a mesma participou da atividade de troca de cartas, e ficou acertado que realizaríamos 
uma visita da sua correspondente em seu domicílio. O encontro foi muito feliz, com troca de 
presentes, conversas regadas a chá e bolo. A participação dessa idosa no Projeto foi-lhe um 
grande incentivo, pois propiciou a oportunidade de sociabilização, que é rara devido a sua 
situação de dependência que a restringe a seu lar. Idosos que nunca tinham aceitado participar de 
nenhuma atividade realizada pelo PAI saíram pela primeira vez para conhecer seu amigo de 
correspondência. 

Considerando a importância de promover o envelhecimento de forma que ele seja 
positivo, este projeto despertou nos idosos sentimentos de expectativa, empatia, curiosidade, 
inclusão, ampliação do círculo social e autoconhecimento. Com recursos simples, papel, e caneta, 
foi possível viajar por anos de história e resgatar sentimentos e acontecimentos relevantes que, por 
falta de estímulo, estavam guardados. 
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Sustentabilidade do projeto 
Por se tratar de um projeto com atividades de baixo custo, o mesmo tem aplicabilidade 

em outros territórios, e poderá ser continuado e reproduzido em outros programas que 
atendam a idosos. Mesmo com a finalização do projeto, alguns idosos demonstraram interesse 
em continuar a se corresponderem, o que evidencia os resultados bem-sucedidos desse 
empreendimento. 
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"Até onde conseguimos discernir, o único propósito da existência humana  

é acender uma luz na escuridão da mera existência."                                                                             
Carl Gustav Jung 

 
RESUMO: O estudo do envelhecimento é complexo e, paradoxalmente, próprio da 
modernidade. A modernidade traz a tecnologia nas ciências biológicas, nanotecnologia, 
neurociência, que acrescentam mais anos à vida. Para poder compreender o processo de 
envelhecimento é necessária uma perspectiva “caleidoscópica” e transdisciplinar. O 
envelhecimento é um processo individual que independe da idade cronológica e, por isso 
mesmo, pode se constituir na possibilidade da realização de si mesmo, com o processo de 
individuação – metanoia. Na segunda etapa da vida há maior dificuldade para lidar com o 
mundo interior. O indivíduo não sabe qual o real desejo da sua alma, porque não se conhece. 
Quando se tem a serenidade de reconhecer o verdadeiro desejo da sua alma, a vida é mais 
fácil. Para isso, é necessário o autoconhecimento, um aprofundamento no seu eu, para 
reinventar a própria vida. É preciso redirecionar as energias de sua alma, num resgate de si 
próprio, buscando o autoconhecimento, perscrutando as profundezas do seu eu, reinventando 
a sua vida.  
Palavras-chave: Envelhecimento; Modernidade; Metanoia. 

O estudo do envelhecimento é complexo e, paradoxalmente, próprio da modernidade. 
A modernidade traz a tecnologia nas ciências biológicas, nanotecnologia, neurociência, que 
acrescentam mais anos à vida. Para poder compreender o processo de envelhecimento é 
necessária uma perspectiva “caleidoscópica” e transdisciplinar.  

O envelhecimento é um processo individual que independe da idade cronológica e, por 
isso mesmo, pode se constituir na possibilidade da realização de si mesmo, com o processo de 
individuação – metanoia. Na segunda etapa da vida há maior dificuldade para lidar com o 
mundo interior pois o indivíduo não sabe qual o real desejo da sua alma, porque não se 
conhece. Quando se tem a serenidade de reconhecer o verdadeiro desejo da sua alma, a vida é 
mais fácil. Para isso, é necessário o autoconhecimento, um aprofundamento no seu eu, para 
reinventar a própria vida. É preciso redirecionar as energias de sua alma, num resgate de si 
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próprio, buscando o autoconhecimento, perscrutando as profundezas do seu eu, reinventando 
a sua vida. 

O fenômeno do envelhecimento é uma das maiores conquistas da modernidade, no 
entanto, traz imperiosos desafios para o indivíduo e para as sociedades em todo mundo. 
Estudos mostram que os seres humanos vão viver cada vez mais e não apenas o número de 
idosos tende a crescer, como também o número dos muito idosos, denominados integrantes da 
quarta idade, pessoas com mais de 85 anos. Estima-se que há aproximadamente 25 mil 
pessoas com 100 anos ou mais no Brasil. Em 1991, os centenários brasileiros somavam 
13.865, ou seja, de 1991 até 2000 ocorreu um aumento de mais de 70%. Em 2050, em todo o 
mundo, segundo projeções, o número de pessoas com 100 anos de idade ou mais aumentará 
quinze vezes, passando de 145 mil para 2,2 milhões. 

No Brasil, o processo de envelhecimento acontece a passos largos e o país, que antes 
era considerado “um país de jovens”, até 2025 terá sua população composta por 15% de 
pessoas idosas. A população idosa brasileira tem aumentado rapidamente e por diferentes 
motivos: maior acesso a serviços de saúde e saneamento, avanços na área da saúde, como 
vacinas e antibióticos que possibilitam a prevenção e até mesmo a cura de muitas doenças, 
entre outros. Tudo isso levou a uma redução da mortalidade infantil e a um aumento da 
expectativa de vida. Ou seja, o que levou centenas de anos para acontecer nos países 
desenvolvidos ocorre aqui em poucas décadas. 

A sociedade precisa buscar, com a mesma rapidez do fenômeno, alternativas para 
suprir as demandas e as necessidades dessa população, que se fazem presente tanto nas esferas 
sociais, políticas, quanto individualmente. 

A cultura nos impulsiona a valorizar o jovem e tende a associar a imagem da pessoa 
idosa à perdas, deficiências, falta de beleza. As novas tecnologias na medicina, saúde pública 
e nanotecnologias fizeram florescer a possibilidade do prolongamento da vida, mas não foi ao 
mesmo tempo que a sociedade absorveu essa transformação. É preciso criar uma “cultura do 
envelhecimento” para que essas mudanças necessárias aconteçam e permitam que as pessoas 
vivam e aceitem, o envelhecimento e a velhice, de forma positiva e, para isso, é necessária 
uma mudança de status da imagem que a sociedade faz da pessoa idosa. 

As representações sociais que circulam no nosso meio social em relação ao velho e a 
velhice são, a maioria, negativas. Essas representações contribuem para a formação das 
personalidades e as relações interpessoais e interculturais. A modernidade impõe à sociedade 
a desconstrução da imagem negativa do velho e do envelhecimento; é preciso reescrever esse 
script porque as pessoas idosas não serão as mesmas das de décadas passadas; o papel social 
do idoso vem se alterando devido às transformações que aconteceram no cerne das famílias e 
mudaram o estilo de viver, e viver sem uma atividade útil e prazerosa é, segundo Simone de 
Beavoir, pior que a morte. 

O que pode se ver, e as pesquisas evidenciam, é que são associadas, à imagem dos 
idosos, a alegria, atividade física, bem-estar, tempo livre, entre outras. Essa mudança, na 
forma de pensar e agir na sociedade, é muito importante porque, às pessoas que envelhecem, é 
preciso acrescentar, além de mais anos, qualidade para sua vida, independentemente de 
gênero. 

Já está comprovado que as mulheres vivem mais que os homens, em média de 6 a 8 
anos. Esse tempo a mais pode fazer diferença para os demógrafos ou para a elaboração de 
políticas públicas, mas cada indivíduo se diferencia em seu processo de envelhecimento. O 
ciclo da vida segue etapas que não são necessariamente cronológicas, datadas; o que conta 
mais é o tempo vivido, aquele que fez sentido para cada um. 

Envelhecer é um caminho longo, árduo, que requer dentre outros requisitos, coragem e 
certa “ousadia” (para encarar os conteúdos que emergem nesta nova etapa). 
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Na primeira metade da vida, o indivíduo vai buscar as estruturas necessárias para a 
construção concreta da sua vida, os meios necessários para sustentar-se e à sua família, ou 
seja, criar um sistema externo para sua sobrevivência. Quando isso se efetiva, resta ao 
indivíduo olhar para si próprio e buscar uma ressignificação para a vida. Não é tarefa fácil 
porque esse olhar para si próprio pode trazer à tona questionamentos, frustrações e desejos 
reprimidos. 

Na primeira metade da vida, há uma orientação rumo à personalidade, ao “lugar ao 
sol”, posições e certo status (pode-se pensar que é até requerido e bem-visto pela sociedade). 

O ser humano está sempre em constante evolução e, segundo a metáfora de a primeira 
metade da vida corresponder ao sol nascente, atingindo seu ápice ao meio-dia, dessa forma 
podendo também ser pensada a primeira metade do ciclo vital humano. 

Jung afirma, reiteradamente em sua obr,a que na segunda metade da vida (conceito 
que não tem conotação rigidamente cronológica, mas sim depende do processo de 
desenvolvimento individual) o ser humano é obrigado a se confrontar com o fato de que o 
avançar da idade não pode ser tomado como mero apêndice da juventude, e que o declínio 
físico não significa afastamento de sua alma, mas exatamente o contrário: a possibilidade de 
realização do Si mesmo, ou seja, ser quem se é, incluindo na personalidade conteúdos até 
então inconscientes devido à unilateralidade do ego jovem. A esta tarefa, Jung dá o nome de 
processo de individuação. 

Esse processo de individuação pode trazer a possibilidade de um encontro com a 
criatividade, com a espiritualização. O corpo físico pode perder suas formas joviais e, ao 
extenuar suas forças, vai potencializar o encontro com a finitude, ainda desconhecida, não 
aceita. 

Na segunda metade da vida, há uma reorientação do foco, em que o ser ganha 
destaque, a personalidade inconsciente começa a constelar, para que haja integração de 
conteúdos inconscientes. Há um chamado para que o indivíduo retome sua própria história, 
reveja o que foi realizado na primeira metade da vida, integre conteúdos, em um período de 
transformação e mudança intenso. 

Para este período, foi dado o nome de metanoia, que significa transformação da 
identidade, a partir da experiência vivenciada pelo indivíduo. Cabe lembrar que não são todas 
pessoas que realizam a metanoia e que, chegar à meia-idade, não é uma garantia de que ela 
seja realizada, já que, para entrar em contato com os conteúdos internos, olhar para si, 
debruçar-se sobre o fenômeno da existência pessoal, envolve coragem, uma vez que este 
processo não é vivenciado como algo prazeroso ou simplório, mas sim como um momento de 
dúvidas, crises, em que os fantasmas internos persistem em assombrar o indivíduo numa 
espécie de chamado para que realize a integração, que olhe para si, se transforme e possa ter a 
sua consciência ampliada, após passar pela “estrada”. 

Na metanoia, acontece o chamado self e, para explicar o que é self, cabe a explicar, 
primeiro, o que é arquétipo. Arquétipo é uma forma sem conteúdo, um arcabouço das 
experiências vividas, independentemente de cultura ou período histórico, sobre determinado 
tema/vivência, por exemplo: mãe, pai, amor, dentre outros. Pode-se concluir que são infinitas 
as possibilidades arquetípicas, já que as vivências humanas também as são. O arquétipo 
possui uma parte pessoal e outra coletiva. A parte pessoal diz respeito a como o indivíduo lida 
com tal temática, como, por exemplo: a mãe. A temática coletiva diz respeito às experiências 
que a humanidade teve com tal tema (novamente a mãe, como exemplo) ao longo dos tempos. 
Não é o indivíduo que possui arquétipo, mas sim o raciocínio contrário, uma vez que o 
inconsciente se mostra muito maior que a consciência, e os arquétipos simplesmente 
irrompem a consciência, fazendo com que o indivíduo haja de acordo com tal maneira 
arquetípica, sendo tomado ou “possuído” sem dar-se conta do que está, de fato, ocorrendo. 
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Agora, voltando para a explicação a respeito de self, pode-se dizer que ele é o 
arquétipo da totalidade psíquica, que une a psique, por meio de símbolos, sonhos, mitologia, 
arte e cultura. É o self o centro regulador e energizador da psique, podendo ser chamado de si 
mesmo. Ele é a fonte das tendências do indivíduo, centro da personalidade e fonte da 
criatividade no indivíduo. 

O self simplesmente transcende e perpassa a cultura e as diferenças culturais e, na 
segunda metade da vida, há possibilidade do retorno ao self, uma vez que o chamado deste 
período é o interno, mundo das vivencias, tendo como resultado expansão da consciência, não 
esquecendo que há sempre desenvolvimento. 

A palavra desenvolvimento, já comprometida, leva ao pensamento de linearidade, um 
processo em que se deve atingir determinada etapa, passando por outras anteriores com rumo, 
sempre reto, ou então “em frente”. Aqui, não há linearidade, mas sim superação do 
individualismo e egocentrismo, assumir as potencialidades e integrar os defeitos, poder olhar 
para outras potencialidades anteriormente não descobertas, isto faz parte do desenvolver-se. 

A metanoia é um momento profundo, podendo durar muito tempo, não possuindo 
cronologia marcada: não é o reinado de Cronos, mas quem é o rei, imperador e mandante é 
Kairós, simbolizado como o momento interno, tempo das vivências, ou então, em seu sentido 
literal, momento oportuno. 

A vivência de self, sua experimentação possui maior tendência na velhice, pois tal fase 
possibilita, com maior facilidade, a concretude da transformação de sentimentos, novos rumos 
podem aí ser tomados, mudando o significado. É no momento Kairós que pode ser 
vivenciado. Dizia um antigo conto grego que um herói possuía uma biga, com dois cavalos de 
nomes Cronos e Kairós, enquanto Cronos era o cavalo que dava movimento à biga, Kairós era 
quem a fazia recuar para que o herói atacasse no momento certo. Quem sabe o “momento 
certo” para que haja a metanoia é self, que a anuncia através de sonhos ou símbolos que são, 
também, os melhores caminhos para o inconsciente e a vivência do arquétipo de self. 

Envelhecer aqui pode significar sinônimo de integração, ampliação, reconstrução, 
análise e transformação. 

A Psicogerontologia Junguiana pode proporcionar aos estudiosos das diversas áreas do 
saber, conhecimentos atualizados em Gerontologia e a possibilidade de desenvolver a 
capacidade de análise do indivíduo em processo de envelhecimento, esclarecendo a relação 
entre as instâncias psíquicas e a vivência do sujeito quanto ao próprio processo de 
envelhecimento. 
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RESUMO: O trabalho faz parte da vida do indivíduo, proporcionando o seu sustento e o de 
sua família, além de reconhecimento, status e estabelecimento de laços afetivos. No passado, 
o indivíduo permanecia trabalhando até se aposentar; após, retirava-se do mercado de 
trabalho. Atrelado ao aumento da expectativa de vida, é crescente o número de trabalhadores 
que continua a trabalhar mesmo depois da aposentadoria; portanto, observa-se a extensão do 
tempo de trabalho. O setor informal costuma absorver este contingente de trabalhadores seja 
pela continuidade de vínculos anteriores ou pela flexibilidade oferecida. A escolarização 
influencia não apenas a relação de trabalho, mas também o nível de renda. O estudo objetiva 
analisar as possíveis relações evidenciadas entre a relação de trabalho, os anos de estudo e a 
renda dos aposentados economicamente ativos. A população investigada reside em um 
pequeno município localizado da região Norte do estado do Rio Grande Sul e foi indicada por 
meio das Agentes Comunitárias de Saúde que fazem parte da Equipe de Saúde da Família do 
município. A amostra foi constituída de 125 participantes, homens e mulheres, escolhidos por 
meio de amostragem aleatória simples, que foram submetidos à aplicação de um formulário. 
Para a análise dos dados, utilizaram-se testes de hipóteses, estimativas, medidas de associação 
univariada e multivariada, por meio do aplicativo IBM SPSS Estatistic 22. Como resultados, 
observa-se que a maior parte dos aposentados realiza suas atividades no setor informal, 69 
(55,2%); a média de rendimento mensal bruto do trabalho atual foi de R$ 2.269,04; a maioria 
deles, 102 sujeitos (81,2%), não possui outras rendas além da aposentadoria e do trabalho; e 
apresentam uma jornada de trabalho em média de 7,8 horas por dia. Anos de estudo e renda 
do trabalho atual mostraram correlação positiva, independentemente do tipo de relação, 
formal ou informal, estabelecida. 
Palavras-chave: Relações de trabalho formais e informais; Trabalho pós-aposentadoria;  

Introdução 
No âmbito da dinâmica produtiva, os postos de trabalho nas organizações estão cada 

vez mais escassos, sendo substituídos por outras formas de trabalho, como o caso da 
terceirização. Percebemos que relações de trabalho formais e informais complementam-se. 
Cacciamali (2000) caracteriza o setor informal, enfatizando a sua complexidade, na medida 
em que inclui aquelas organizações econômicas, no âmbito da produção, que não apresentam 
as condições ideais de concorrência ou de proteção social, caso dos microempreendedores, 
dos trabalhadores por conta própria ou autoempregados que vão para além da própria 
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ilegalidade, mas não a excluindo, como é o caso das atividades ilegais ou dos trabalhadores 
sem registro.  

Além das novas relações de trabalho, a classe trabalhadora e economicamente ativa 
também sofreu transformações. Pode-se dizer que, até o século XX, os trabalhadores eram 
predominantemente jovens e adultos, que trabalhavam até aposentar-se; após, retiravam-se do 
mercado de trabalho e da população economicamente ativa, vivendo à margem do mercado de 
trabalho, sendo considerados inativos e incapazes de trabalhar. Atualmente, com a maior 
expectativa de vida, que é de 74 anos e 29 dias para o brasileiro (IBGE, 2011), as pessoas 
aposentadas continuam trabalhando, ou seja, ainda fazem parte da população economicamente 
ativa.  

Na perspectiva do envelhecimento ativo (OMS, 2005), quanto mais tempo os 
indivíduos se mantiverem funcionais no mercado de trabalho melhor, pois serão mantidas a 
sua vitalidade e a sua socialização. Assume-se, nestes termos, implicitamente, que o 
desempenho de suas atividades garante as condições ideais para uma vida saudável. Dados 
preliminares indicam uma tendência de aumento no número de aposentados que continuam 
ativos no mercado de trabalho. Os motivos para essa continuidade vão desde a necessidade de 
manter vínculos até o imperativo da sobrevivência, própria ou até mesmo dos familiares 
(WAJNMAN et al., 2004; COUTRIM, 2006; BITENCOURT et al., 2011). Os trabalhadores 
optam por ocupações mais flexíveis e de melhor qualidade, ou por atividades precárias, com 
maior exposição física e mental, por espaços de trabalho formal, ou por relações informais de 
trabalho (FEIJÓ et al., 2009; COCKELL; PERTICARRARI, 2011). Frente a estas escolhas, o 
fator escolaridade está diretamente relacionado, influencia na permanência no mercado de 
trabalho e no aumento da renda (CARRERA-FERNANDEZ; MENEZES, 2001; LEME; 
MALÁGA, 2001; GOULART JUNIOR et al., 2009). 

Os aposentados estão se inserindo em um mercado instável, no qual emprego e 
trabalho, formal e informal caminham lado a lado, em que onde o trabalho é considerado 
condutor das relações econômicas e afetivas. Portanto, este estudo tem como objetivo analisar 
as possíveis relações evidenciadas entre as variáveis relação de trabalho, anos de estudo, 
renda dos aposentados economicamente ativos, e trabalho.  
Metodologia 

Trata-se de um estudo descritivo, em nível quantitativo, que tem como população, 
aposentados economicamente ativos de um pequeno município do estado do Rio Grande do 
Sul. Para o mapeamento da população, o estudo contou com o auxílio das agentes 
comunitárias de saúde (ACS), que fazem parte da Estratégia de Saúde da Família (ESF), que 
atende 100% da população do município estudado. Foram adotados, como critérios de 
inclusão: aposentados pela Previdência Social ou Instituto de Previdência do Estado, com 
histórico laboral e que estivessem trabalhando no momento da pesquisa, de maneira formal ou 
informal. De acordo com as informações disponibilizadas pelas ACS, a população de estudo 
era de 180 aposentados economicamente ativos. A pesquisa, seguindo os critérios de 
amostragem, com um erro de 95%, foi realizada com 125 aposentados economicamente 
ativos, do sexo masculino e feminino, no período entre outubro e dezembro de 2014. O 
aposentado foi convidado a participar da pesquisa; após o aceite foi feita a leitura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e apanhada a sua assinatura, atendendo à 
resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em pesquisa com seres humanos da Universidade de Passo Fundo (CEP/UPF) sob o 
protocolo n.º 767.370. Para a análise dos dados, foram utilizados o teste U de Mann-Witney, 
correlação de Person e o teste Z de Kolmogorov-Smirnov para verificar a distribuição de 
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normalidade dos dados. A rejeição da hipótese H0 foi realizada para um nível de significância 
de p ≤ 0,05. Foi utilizado o aplicativo estatístico IBM SPSS Estatistic 22. 

Resultados  
Participaram do estudo 79 (63,2%) homens e 46 (36,8%) mulheres. O valor mensal 

recebido da aposentadoria, por 63,2% dos entrevistados é igual ou inferior a R$ 1.000,00. 
Avaliando o histórico de trabalho dos entrevistados, vê-se que a primeira relação de trabalho 
foi predominantemente no setor primário, 77 (61,6 %). Outro dado relevante é que 42 (33,6%) 
sujeitos aposentaram-se no primeiro trabalho, e, destes, 29 (23,3%) tiveram somente este ao 
longo de sua vida. 

A maior concentração dos trabalhadores aposentados está nos ramos de indústria de 
transformação (19,2%) e agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 
(16,8%). Na atividade desenvolvida durante o período do estudo, 69 (55,2%) dos 
entrevistados estavam estabelecendo uma relação de trabalho informal e 56 (44,8%), uma 
relação de trabalho formal. A média de rendimento mensal bruto do trabalho atual foi de R$ 
2.269,04, com mínimo de R$ 400,00 e máximo de R$ 20.000,00. A maioria, 102 sujeitos 
(81,2%) não possui outras rendas além da aposentadoria e do trabalho; os que as possuem, 8 
(6,45%) provêm de arrendamentos; 4 (3,2%) de pensão; 2 (1,6%) de lucros e dividendos; 2 
(1,6%) de aluguel e arrendamentos; e 1 sujeito (0,8%) apresentou outra renda alternativa.  

A jornada de trabalho realizada pelos aposentados pesquisados, em média, é de 7,8 
horas por dia, tendo como desvio-padrão (DP) 2,732, e mínimo 1 e máximo de 18 horas. A 
maioria dos sujeitos trabalha no turno diurno, 102 (81,6%); os demais, 5 (4,0%), trabalham no 
turno noturno; e 18 (14,4%) em ambos (noturno e diurno). Comparando-se a relação de 
trabalho formal e informal com a jornada de trabalho, não observamos diferenças 
significativas. Já quando comparados a relação de trabalho e os anos de estudos, resultados 
significativos foram encontrados. 

Constatamos que a média dos anos de estudo para os trabalhadores informais foi de 6,7 
com DP de 4,0; e para os trabalhadores formais a média foi de 8,3 e o DP de 4,2. Além disso, 
houve uma diferença significativa entre anos de estudo e relação de trabalho: quando maior os 
anos de estudo, a tendência é a do sujeito estabelecer uma relação de trabalho formal; e 
quanto menor os anos de estudo, a tendência é uma relação de trabalho informal.  

A aplicação do teste não paramétrico, correlação de Pearson, evidenciou que tanto no 
trabalho formal como informal, a variável anos de estudo está diretamente relacionada à 
renda, ou seja, quanto maior os anos de estudo maior a renda. A respeito da variável renda e 
relação de trabalho formal e informal, não houve diferenças significativas: os trabalhadores 
entrevistados, tanto formais como informais, possuem um padrão de renda semelhante no 
trabalho atual. 

Os resultados apontaram correlação positiva com a hipótese da pesquisa, na qual os 
indivíduos, ao se aposentarem, tendem a se inserir em um trabalho informal, o que corrrobora 
com estudos que mostram tal tendência (FURTADO, 2005; CINTRA; RIBEIRO; 
ANDRADE, 2010; CAMARANO; PASINATO, 2007; STANDING, 2013; COUTRIM, 
2006). 

Para Furtado (2005), o incentivo a continuar trabalhando refere-se principalmente ao 
trabalho formal, no qual existe a contribuição para o Estado, porém os atrativos do emprego 
formal são as possibilidades de acesso a benefícios da Previdência Social, ao seguro-
desemprego e ao FGTS. O trabalhador aposentado já possui benefício da previdência e não 
pode receber seguro desemprego por ser cumulativo à aposentadoria. Desse modo, a escolha 
por um trabalho informal seria a mais adequada, devido ao não recolhimento das 
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contribuições previdenciárias que reduziriam os custos do empregador e poderiam elevar o 
seu salário líquido (FURTADO, 2005).  

As evidências vão ao encontro da constatação de que os idosos estão sendo atraídos 
pelo trabalho informal, de tempo parcial, temporário e autônomo, tornando-se uma fonte de 
trabalho barato, pago com salários baixos, recebendo poucos benefícios e sendo facilmente 
demitidos (STANDING, 2013). De outra parte, o setor informal pode se tornar uma opção 
para aposentados que necessitam complementar sua renda, já que o mercado formal procura 
substituir funcionários mais velhos pelos mais jovens, devido à maior capacidade de produção 
(CINTRA; RIBEIRO; ANDRADE, 2010; CAMARANO; PASINATO, 2007).   

Conclusão 
Os resultados do estudo evidenciam que a maior parte dos aposentados pesquisados 

realiza suas atividades no setor informal, 69 (55,2%). Em termos do rendimento bruto mensal 
obtido por meio do trabalho desenvolvido, a média foi de R$ 2.269,04. Observa-se que a 
maioria deles, 102 sujeitos (81,2%), não possui outras rendas além da aposentadoria e do 
trabalho; e apresentam uma jornada de trabalho em média de 7,8 horas por dia. Anos de 
estudo e renda do trabalho atual mostraram correlação positiva, independentemente do tipo de 
relação, formal ou informal, estabelecida. Os dados desta população estudada corroboram 
com os achados da literatura que apontam o setor informal como lócus de atração ou opção 
para os aposentados que estendem seu período de atividade no mercado de trabalho. 
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Desde que comecei a trabalhar com a retramatização, inicialmente como ego auxiliar 

de Arnaldo Liberman, interessei-me pela forma como permitia o cruzamento de diferentes 
ideias sobre o mesmo tema. Ao iniciar o doutorado, pensando retomar o que havia feito no 
mestrado, estudar o papel de avós, decidi utilizar a retramatização. Qualquer um dos temas me 
era caro por motivos diferentes.  

Por várias questões, a ordem inverteu-se, passando os avós a pano de fundo desta 
Tese. De qualquer maneira, tanto a questão dos avós quanto a compreensão da retramatização 
estão intimamente entrelaçadas e, na medida do possível, tentarei falar deste entrelaçamento. 

Quando iniciei meus estudos de doutorado, a produção de pesquisas sobre avós era 
pequena e, na maioria das vezes, o foco era a família em seu aspecto trigeracional. A 
importância dos avós e sua função na família é estudo recente na psicologia. Embora as 
pesquisas psicológicas, no início, abordassem as relações familiares, em sua maioria sem 
incluir os avós, encontramos alguns exemplos destes estudos. 
  Pensando a questão dos papéis em psicodrama, e considerando que o bom 
desempenho do papel inclui a inversão de papéis, inverter então seu papel com os pais, no que 
diz respeito ao conjunto papel/contra-papel, deveria dar aos filhos a noção de que seus pais 
também eram filhos, e tinham também suas dificuldades na construção deste papel. Assim, no 
consultório particular, trabalhei com clientes que, ao inverterem papel com seus pais 
encontravam-se frente a seus avós, e aos conceitos que estes ensinavam. Também aconteceu 
de entrarem no papel de seus avós, podendo contextualizar os valores por eles transmitidos.  

Ao estudar, no mestrado, o lugar dos avós na construção da identidade dos sujeitos, 
acabei por perceber a importância de conhecer o script social para este papel.  

Assim pensando, antes mesmo de iniciar o doutorado, realizei retramatizações com o 
tema avós em diferentes ocasiões. Foram sempre atos abertos e não situações processuais. 
Não eram ações psicoterápicas, visando tratar o protagonista, mas sociodramas tematizados, 
com foco na compreensão do grupo sobre o papel de avós. Tampouco havia o compromisso 
de mais do que um encontro, eram o que chamamos de atos psicodramáticos, que têm 
começo, meio e fim num único encontro. 

Trabalhei com grupos que variavam de apenas 7 pessoas até 57. Em todos os grupos as 
idades eram muito variadas, e havia profissionais de diferentes formações. No entanto, em 
todos eles havia algum interesse em conhecer, aprender ou viver psicodrama. Apesar de 
Liberman (1994) considerar que o número ideal se situe entre 25 e 30 pessoas, minhas 
experiências me mostraram a possibilidade de trabalhar tanto com mais, quanto com menos 
participantes, sem prejuízo do resultado. A retramatização analisada aqui mostra que mesmo 
com 57 pessoas o trabalho foi possível. Claro que é preciso considerar a capacidade de 
acolhimento do diretor, o objetivo do trabalho (socioeducacional ou psicoterápico), e o local 
onde se realiza o encontro. 
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Acredito que se possa utilizar a retramatização com diferentes faixas etárias, e segundo 
Bragante (2002), há formas de realizá-la mesmo com quem não é alfabetizado, com algumas 
modificações propostas por ele.  
 Sendo atos públicos, com cenas psicossociodramáticas, houve uma interrelação entre o 
coletivo e o privado, o que favoreceu a leitura tanto das questões individuais como das 
coletivas. Definindo-se público como o que pertence a uma comunidade, a todos, o que é 
aberto a qualquer um, sem caráter secreto, transparente, universalmente conhecido 
(HOUAISS, 2001). E havendo sempre um cuidado do diretor para que o grupo participasse do 
trabalho de forma implicada e corresponsável.  

A retramatização proposta por Liberman surgiu exatamente de sua preocupação como 
diretor em atos públicos, em garantir o cuidado de todos, em especial do possível 
protagonista, o que ocorreu nas diversas dramatizações realizadas.  

Para meu objetivo, que era também compreender o papel social de avós presente em 
nossa sociedade, havia a vantagem do registro escrito das cenas, feito pelos indivíduos, e de 
um produto coletivo, os scripts a serem dramatizados. A primeira sessão realizada foi filmada, 
por ser este um procedimento comum aos atos públicos que ocorriam no local, e ao ver o 
registro das dramatizações considerei interessante fazê-lo também em outros momentos, o que 
nem sempre foi possível. 

O tempo passou e os avós entraram no panorama das pesquisas, ocupando lugar mais 
central e, como vimos, muito foi discutido sobre eles. As razões para este interesse já foram 
apontadas no corpo do trabalho - diversidade de teorias de desenvolvimento durante todo o 
ciclo vital e menor ênfase nos anos formadores, desenvolvimento da terapia familiar 
sistêmica, envelhecimento da população, aumento do divórcio e seus correlatos, de filhos fora 
do casamento legal, ou impossibilidade dos pais de criarem seus filhos.  

O desejo inicial era analisar todos os atos realizados que, com algum registro foram 
cinco, mas uma análise cuidadosa da retramatização, que acabou sendo o foco desta tese 
tornava isto inviável, não só pelo tempo, mas pela ausência de registro no caso de alguns 
eventos.  

Os registros obtidos, ainda que parciais, mostravam muitas semelhanças entre a visão 
que os grupos tinham do papel de avós. A visão romanceada era a marca mais presente, 
mostrada várias vezes por meio da descrição de cenários idílicos. Mas também era recorrente 
a ideia de que avós são velhos e se comportam como tal. Foram muito raras as descrições de 
cenas onde os avós fugiam deste padrão, e no compartilhar havia sempre severas críticas por 
parte dos netos a este comportamento diferenciado.  

A aposta feita na retramatização como forma de pesquisa mostrava-se acertada: o 
entrelaçar das cenas individuais com as grupais mantinha estes aspectos, mas relativizava com 
a presença de alguns avós que escapavam a isto, e que ao serem criticados mostravam a 
tendência do grupo a valorizar uma visão edulcorada dos avós. 

Outro aspecto comum aos grupos era o fato de que, independente da idade, os 
participantes privilegiavam o papel de netos tanto quando traziam as cenas individuais quanto 
no compartilhar. Acredito que isto se deva ao modo como foi proposto o aquecimento que, 
apesar de ressaltar que poderia ser uma cena tanto no papel de avô, como de neto, e que a 
cena poderia ser inventada, começou com a proposta de reviver diferentes fases da vida a 
partir da infância. Este fato se associa a que os mais velhos em sua maioria perderam os avós 
muito cedo, e os mais novos não são avós. A dramatização, no entanto, permitiu aos 
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participantes colocarem-se no papel de avós, e deste lugar relacionarem-se com netos, 
modulando o que pensavam sobre os avós. 

A filmagem mostra que os participantes que assumiram o papel de avós no “como se” 
dramático, nem sempre eram os mais velhos do grupo, embora se mostrassem trôpegos, 
ressaltando o caráter de idoso dado ao grupo para os avós. 

A cena dramática, essência da metodologia psicodramática, mostrou-se, como já foi 
dito, um recurso que, por meio da realização de maneiras de viver o papel, de modos de 
relacionamento dos avós com os outros elementos da cena, conscientizava e mobilizava as 
pessoas. A dramatização revelou conflitos, contradições entre as atitudes, os pensamentos e as 
leis internas do grupo e das pessoas. Neste sentido, a ação pôde ser utilizada como um meio 
de ampliar o conhecimento e a compreensão dos participantes. 

Todos estes aspectos estiveram presentes nos vários grupos realizados, o que no 
momento da formalização da entrada no doutorado tranquilizou-me quanto a eleger apenas 
um dos atos. 

Como afirma Liberman, pode-se analisar a retramatização por diferentes caminhos: o 
todo do processo, apenas uma etapa ou cada uma em separado; o que se mostrava rico era 
também um entrave para mim, como pesquisadora. 

O entrelaçamento dos dois objetivos deu uma direção inicial - buscar o que era 
possível nas cenas escritas sobre o papel dos avós. Como foi demonstrado, já nesta primeira 
etapa acessei um rico material que, categorizado, cobria a maior parte do que se encontra na 
literatura. Basicamente o que não aparecia devia-se a diferenças culturais e às características 
dos participantes. Como disse, a maioria dos artigos é norte- americano e nossa configuração 
familiar tem fortes tintas latinas. Mesmo os artigos oriundos dos Estados Unidos apontam a 
diferença existente entre os latinos e os anglo-saxões. Quanto à literatura brasileira, pude 
cobrir a maioria dos temas. Ressalto a importante marca dos avós na formação do neto, dando 
a ele autoestima positiva por sentir-se único e especial para figuras adultas. Além disto, são os 
avós que inserem o neto numa linhagem e numa história a que ele passa a pertencer. 

Apesar da semelhança aparente entre os papéis paternos e o de avós, no que tange a 
cuidados, pude verificar que os avós exercem o cuidado de forma diferente e mais pontual, 
aparecendo em momentos de doença ou de férias. 

Como o grupo escolhido era predominantemente de pessoas que não tinham idade para 
exercer o papel de avós, decidi analisar as cenas escritas do grupo que tinha uma faixa etária 
preponderantemente mais velha. Neste momento meu foco foi o papel dos avós, mais do que a 
retramatização em si. Se a visão dos avós idosos, preponderantemente doces e gentis não se 
alterou, este procedimento tornou clara a mudança nos valores familiares ocorrida nos últimos 
anos; explicitou-se o gap geracional entre os dois grupos e reforçou-se a amplitude de temas 
presentes nesta primeira fase da retramatização, que se sustenta no aquecimento. Acredito que 
sem ele as cenas não trariam o colorido emocional que trouxeram. 

Mas se os dois grupos reforçam a literatura apenas a partir das cenas, o que não traria 
todo o processo? Minha primeira ação foi retornar ao primeiro grupo e ver quais as categorias 
presentes nas etapas seguintes. Pude ver então a importância de construir as cenas nos 
subgrupos, o que favoreceu o aparecimento de aspectos menos iluminados dos avós, abrindo 
caminho para o que individualmente não aparecia de forma frequente. Os avós brigam, fazem 
diferença entre netos. Na dramatização, ao assumirem o papel de avós, tiveram que responder 
a várias demandas, mostrando-se assim mais humanos, e com dificuldade para vivenciar os 
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diferentes papéis familiares em que estão envolvidos simultaneamente, como pais e cônjuges, 
mostrando de forma dinâmica estas relações. 
  O compartilhar levou-os novamente para o papel de netos e deste lugar expressaram a 
emoção, o carinho, e a bronca. O que indica a necessidade de discutir o aquecimento, no 
sentido de dar maior ênfase no papel a ser pesquisado ainda que ainda não tenha sido vivido 
pelos participantes. 
  Analisar os dados sobre o papel dos avós revelou a riqueza da retramatização.  A 
análise de conteúdo realizada por meio de cenas individuais e, posteriormente, a sequência de 
etapas da retramatização, abriram possibilidades para outras demandas do grupo como, por 
exemplo, tratar estas relações, e para promoção de saúde, aspectos já apontados por Moreno 
(1978).  

Ficam perguntas sérias: com a visão de que avós são idosos, como darão conta de avós 
de pais adolescentes, grupo que cresce tanto quanto o de idosos? Considerando que a 
idealização vem também de um grupo de profissionais que lidam com saúde, como vão 
atender pessoas, partindo desta idealização? Como darão conta de avós que têm menor 
disponibilidade do que se espera, pois permanecem no mercado de trabalho, ou têm outros 
compromissos e interesses além dos netos? 

O fato de, no corpo do trabalho, a análise da retramatização aparecer em primeiro 
lugar deveu-se a minha necessidade de entender melhor seu movimento; e ela mostrou-se um 
meio interessante de pesquisa-intervenção.   

Cada uma das etapas constrói-se sem que o diretor interfira na produção do grupo; 
num primeiro momento os participantes pesquisam sua própria história, envolvidos por sua 
subjetividade que ilumina um ou outro lado da relação, papel de avô ou contra-papel de neto. 
Passa-se então a compartilhar o papel de pesquisador que aponta, revela, ou amplia os papéis 
subjetivos encontrados tanto na construção dos scripts, como na dramatização. Os próprios 
participantes vão tomando estas decisões. 

Permite-se a participação de todos, o que provoca um envolvimento que se expressa 
pelos comentários da plateia para os personagens mesmo durante a dramatização assim como 
nas expressões de riso e choro entre eles.  

Sendo as necessidades acolhidas pelo diretor, acabam por ressaltar o aspecto 
terapêutico da retramatização, que propicia a vivência no “como se” de confrontos desejados, 
de abraços reprimidos, e de novos entendimentos sobre o vivido.  

Como afirma Mezher, em aulas onde ensina psicodrama, começa-se buscando 
entender o papel de avós e o grupo vai buscando outras possibilidades como um trabalho 
axiodramático, com a possibilidade de discutir e reavaliar os valores presentes no grupo, e/ou 
psicoterapêutico, tratando-se o grupo e/ou seus participantes. 

Em situações de mudanças constantes, como nos mostra Figueira (1987) o poder de, 
em um curto espaço de tempo, pesquisar grandes grupos de uma única vez, com o mesmo 
pesquisador, sem qualquer pergunta anterior, pode apontar para um maior número de 
vertentes para a compreensão do tema de pesquisa escolhido. 

Fica como questão saber se qualquer pesquisador poderia usar a retramatização. 
Parece-me que para explorar sua riqueza exige-se um conhecimento do psicodrama como 
teoria, técnica e método, sob pena de empobrecer a pesquisa.  
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Um dos elementos que corroboram esta afirmação é a aprendizagem do que sejam as 
etapas de aquecimento e do que estas propiciam em termos de construção coletiva. E, 
também, do necessário acolhimento a outras possibilidades presentes durante o trabalho, 
como as citadas anteriormente por Mezher, por exemplo. 

Por outro lado, poderíamos pensar num pesquisador que se valesse dos registros 
escritos e filmados, além de suas observações in loco, de uma retramatização realizada por um 
psicodramatista.  

Minha experiência mostra que, nestas situações, é muitas vezes impossível permanecer 
apenas como observador. O próprio operador da câmara de vídeo costumava dar depoimentos 
sobre o que sentia durante o trabalho; e lhe era permitido compartilhar com os personagens 
quando sentisse necessidade. Assim, a presença e a participação do pesquisador, junto ao 
diretor de psicodrama, podem ser importantes para melhor compreensão do processo e análise 
dos dados. 

O desenrolar da retramatização e os conteúdos revelados em cada um de seus 
momentos, pelas pessoas individualmente e nos subgrupos, entrelaçaram-se com as 
recordações e vivências da própria pesquisadora, numa articulação que ampliou a 
compreensão do tema durante e após a situação.  

Não partindo de uma pergunta específica, ainda que se tenha uma ideia do que seria 
importante nesta relação, esta ideia pode mudar, ou se ampliar. Como pesquisadora não 
exploraria a questão da comida, na relação com as avós, ainda que soubesse que é comum 
pensar em quitutes e avós. Ressalto ainda que dirigir acreditando no grupo foi o que 
possibilitou a postura aberta para que este buscasse se expressar. 

A retramatização mostrou-se um instrumento de pesquisa interessante para o que me 
propus - compreender o papel de avós, revelando outras possibilidades além daquelas que me 
havia proposto inicialmente.  
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RESUMO: Introdução: Como lemos as narrativas do envelhecimento na produção da 
gerontologia social? Quais tendências apontam? Estas foram as questões que guiaram a 
pesquisa aqui apresentada, tendo como panorama o campo de estudos sobre envelhecimento e 
longevidade, áreas interligadas e consequentes que exigem constante pesquisa e 
aprimoramento. O avanço das ciências na área da saúde tem apresentado subsídios sempre 
atualizados, mas na área social o avanço ainda é tímido, indicando defasagem na articulação 
essencial das diferentes áreas que impacta negativamente a formação do profissional crítico e 
reflexivo e, consequentemente, as práticas gerontológicas interdisciplinares e humanizadas. 
Objetivo: Mapear e discutir a produção acadêmica nas áreas do saber que entrecruzam as 
tendências da gerontologia social por meio da produção bibliográfica da Revista Kairós 
Gerontologia, no período de 2010-2014; obter indicativos dos temas mais abordados e áreas 
disciplinares prevalentes, entre outros; analisar dados obtidos buscando ampliar e incentivar 
estudos e pesquisas. Método: Pesquisa documental, incluindo resumos e bibliografia, com 
elaboração de fichas com indicações de: título do artigo, autor, palavras-chave, data, 
procedência (estado ou país de origem); área de atuação profissional e gênero dos autores; 
análise de conteúdos indicativos das tendências observadas como subsídio à reflexão crítica, 
base da construção do saber gerontológico interdisciplinar. Resultados: Foram documentadas 
27 edições da revista Kairós Gerontologia, sendo 11 temáticas, total de 445 artigos entre os 
quais relatos de experiências, resenhas e entrevistas, de diferentes estados do Brasil, de países 
de língua portuguesa, da América Latina, além de dois artigos do Canadá e França, 
respectivamente.  A revisão do panorama da produção publicada indica pontos fortes e 
influentes, bem como de abertura para novas pesquisas, necessárias para o fortalecimento dos 
estudos e suas articulações, entre outras possibilidades, considerando a revista online como 
espaço de comunicação, educação continuada e cidadã que visa ao estabelecimento de uma 
cultura da longevidade.  
Palavras-chave: Gerontologia Social; Produção acadêmica; Tendências.   
Longevidade, Educação Continuada e Mídias37  

Constatamos, na sociedade atual que, apesar da longevidade ser encarada pelos 
estudiosos uma das maiores conquistas da humanidade, resultado do progresso técnico, 
científico e social, ainda existem preconceitos, má gestão de recursos e programas, formação 
inadequada de profissionais, entre outros problemas, passíveis de serem superados por meio 
da formação e informação à sociedade como um todo. 

                                                           
37 Este estudo apresenta parte dos resultados do projeto realizado no estágio pós-doutoral em Gerontologia Social (PUC-SP) 

denominado Longevidade, Educação Continuada e Mídias realizado por Brandão, V. com a supervisão de Côrte, B. Apoio 
CAPES (período 2014-2015). Agradecemos a colaboração da Profª Luciana Helena Mussi na elaboração das tabelas e 
gráficos e leitura crítica deste artigo.  
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A divulgação e o estabelecimento de uma visão alargada sobre esse processo, parte do 
ciclo vital, é o papel de destaque da mídia como promotora do “novo olhar” sobre o 
envelhecimento - rompendo o discurso ainda predominante que mais veicula notícias sobre os 
seus “custos” para a sociedade, reforçando, assim, o preconceito e a exclusão - e aposta na 
construção de uma sociedade para todos e livre das barreiras etárias.  

A educação continuada se impõe como o grande desafio nesse processo, e indagamos: 
Como formar contínua e criticamente, por meio das mídias, os grupos sociais na perspectiva 
de uma “cultura da longevidade” na qual poderemos ser definitivamente iguais nos direitos e 
deveres? Questões que têm embasado nossas ações como docentes e pesquisadoras, que se 
apoiam nos três temas propostos que se entrelaçam – a longevidade como tema principal, cuja 
qualidade pode ser alcançada pela educação continuada não só de profissionais, mas da 
sociedade em geral, por meio de intervenções presenciais em vários níveis, e das diferentes 
mídias que integraram nosso cotidiano, ferramenta imprescindível na divulgação e atualização 
de temas relevantes. Essas considerações indicam a pertinência da pesquisa e análise 
documental da Revista Kairós online. 

Percursos  

Este artigo apresenta resultados de pesquisa e análise documental realizada sobre 
acervo da Revista Kairós Gerontologia online, no período de 2010 a 2014, com objetivo de 
trazer à reflexão material indicativo das realidades e tendências diversas na área específica da 
gerontologia em diferentes países de língua portuguesa, na América Latina, além de dois 
artigos provenientes respectivamente da França e Canadá, como proposta pelo Programa de 
Estudos Pós-Graduados em Gerontologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  

A pesquisa documental sobre o acervo obtido objetivou mapear o campo da 
Gerontologia Social e suas tendências, processo que buscou nos artigos publicados aqueles 
que apresentassem resultados de pesquisas e práxis relevantes na área, e que pudessem 
colaborar nas respostas a diferentes questões: Como está sendo construído o “saber” sobre o 
envelhecimento e longevidade? Quais são as áreas parceiras da Gerontologia Social? Em que 
países ou estados do Brasil a produção mostra-se mais vigorosa? A partir de possíveis 
tendências constatadas, poderíamos indagar também: Como se mostram os profissionais de 
diferentes áreas no cuidado especializado ao idoso? Qual o peso da visão apenas geriátrica 
nessa produção? Quais “narrativas do envelhecimento” podemos encontrar?  

Revista Kairós Gerontologia 
Após a implantação do Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia Social 

surge um desafio: lançar uma revista científica na área que pudesse congregar resultados de 
pesquisas que fortalecessem o pressuposto de uma velhice longa e digna para todos os 
cidadãos. No editorial da primeira Revista Kairós (1998/impressa), afirma Medeiros: 

A Revista Kairós funda-se na aventura da interdisciplinaridade, pretendendo romper 
com concepções estereotipadas e fragmentadas. Seu propósito primordial concentra-
se na busca de uma visão síntese, considerando a velhice como totalidade. Pretende 
ser um veículo de divulgação de um novo saber relativo ao processo de 
envelhecimento e da velhice (Medeiros, 1998, pp. 7-8). 

A apresentação da Revista Kairós Gerontologia online, acessível a partir da edição de 
n.º 19 (1) de 2007, reafirma o que foi dito no editorial.  

A pesquisa documental  
Utilizamos neste estudo a pesquisa documental sobre o acervo da Revista Kairós 

Gerontologia, seguido de análise documental, com o objetivo de “produzir novos 
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conhecimentos, criar novas formas de compreender os fenômenos, e dar a conhecer a forma 
como estes têm sido desenvolvidos” (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p. 14).  Os 
documentos aqui analisados compõem-se de artigos acadêmicos convencionais, ou seja, que 
sigam as regras formais da publicação, além de relatos de experiências, resenhas e entrevistas 
com estilo mais livre e pessoal sem deixar, no entanto, de seguir os parâmetros propostos pelo 
periódico para este tipo de produções. Apresentamos por meio de gráficos o material 
pesquisado que deverá ter prosseguimento com as “escavações” necessárias na busca de seu 
aprimoramento. 

Observamos na apresentação sequencial do Gráfico 1 que no período de abrangência 
da análise a Gerontologia foi predominante, excetuando-se o ano de 2011 no qual a Psicologia 
teve destaque, observando-se, no entanto, que esta foi a segunda prevalência nos anos de 
2010, 2012, 2014. Assim destacam-se essas duas áreas com maior número de trabalhos. A 
área da Enfermagem segue com a terceira mais referenciada em 2010, 2012 e 2014, ocupando 
segundo destaque no ano de 2011 e o quinto em 2013. Seguem-se as áreas de Fisioterapia 
referenciada em todos os anos, salvo 2010; Educação, não referenciada apenas em 2013; 
Educação Física com 3 referências – 2011, 2013, 2014; Medicina duas – 2013 e 2014;  e 
Fonoaudiologia em 2014. 

Essa organização foi realizada a partir dos minicurrículos encontrados nos artigos 
completos, buscando as áreas de concentração de pesquisa dos diferentes autores. No entanto, 
este procedimento não correspondeu integralmente à proposta, na medida em que em alguns 
estava indicada apenas a Universidade de procedência dos autores, e a leitura dos resumos não 
trouxe informações mais consistentes para esclarecer adequadamente este tópico. No entanto, 
consideramos ter material de análise adequado para esta etapa, e pensamos que a 
normatização dessas informações pela publicação pudesse colaborar nesse tipo de busca. 
 

Gráfico 1 – Áreas do Conhecimento (2010-2014) em ordem de prevalência 
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No conjunto do Gráfico 2 que se segue, observa-se que o Brasil conta com maior 
número de publicações, indicando, ainda, tímida produção na área da Gerontologia no país e, 
assim, pouca inserção e repercussão de sua produção em países cientificamente mais 
desenvolvidos e atentos à importância da pesquisa de cunho social na área do envelhecimento. 
Esses pontos somam-se a outro, igualmente relevante, a procura por publicação em revistas 
internacionais, demanda prioritária na vida acadêmica atual. Podemos considerar que o baixo 
impacto das pesquisas aqui realizadas, que não trazem ou traduzem inovações na área, não 
desperta o interesse para construção de intercâmbios, o que dificulta nossa inserção e não atrai 
pesquisadores de países com pesquisas mais consistentes na área.  

Na Revista Kairós Gerontologia aparecem como principais parceiros Portugal e 
México com artigos publicados em todos os anos pesquisados, seguidos da Argentina com 4 
referências/ano; Espanha com 3; França, Canadá e África lusófona com duas referências cada. 
Notamos igualmente que nos anos de 2011, 2012 e 2013 evidencia-se maior colaboração de 
parceiros externos. O fraco intercâmbio com outros países pode ser creditado também ao fato 
de esta ser área relativamente nova em nosso país, considerado até poucas décadas o “país 
jovem”.  
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Gráfico 2 - Frequência de países com artigos publicados 

  
 

  
 

 
 

Realizamos, igualmente, levantamento da contribuição de pesquisadores pertencentes 
a Instituições de diferentes estados brasileiros com maior incidência de publicações, 
considerando o conjunto das revistas no período referido – 2010-2014 - com prevalência de 
São Paulo, seguido de Bahia, Rio Grande do Sul, Brasília e Paraná, e com menor prevalência 
Rio de Janeiro, Ceará e Minas Gerais.  

Outros estados elencados como Maranhão, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, 
Santa Catarina, Goiás, Rio Grande do Norte, Amazonas, e Paraíba foram os estados com 
menor índice de colaboração.  
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Gráfico 3 - Frequência de estados com artigos publicados 

 
 

O levantamento de dados, e sua organização, foram realizados a partir das edições 
referidas, com construção de tabelas anuais com resumos e palavras-chave, com a ressalva 
que alguns artigos não possuíam esse diferencial, conjunto de informações considerado 
fundamental na recuperação de artigos para posterior análise. A organização para análise 
baseada em palavras-chave é tarefa desafiadora, cujo resultado não traduz, muitas vezes, a 
realidade que se pretende explicitar. Se os resumos e palavras-chave não traduzem de modo 
adequado a pesquisa que se quer analisar, o passo seguinte é a leitura do trabalho completo, 
passo posterior do período denominado “escavações” (MAY, 2004).  

Considerações parciais 
Dos objetivos traçados, conseguimos mapear a produção bibliográfica da Revista 

Kairós Gerontologia. Obtivemos os indicativos dos temas mais abordados, das áreas 
disciplinares prevalentes e dos países, estados e cidades com maior produção, e buscamos por 
meio das considerações sobre o processo de pesquisa, e primeiros passos da análise 
documental, tecer considerações iniciais para ampliar e incentivar novas áreas de estudo e 
pesquisa. De modo positivo a pesquisa apresenta o panorama das áreas de conhecimento que 
se entrelaçam nos estudos interdisciplinares do envelhecimento, mapeando igualmente os 
espaços nacionais e internacionais expressos na produção analisada e sua diversidade cultural.  
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RESUMO: No âmbito do mercado de trabalho do transporte rodoviário de cargas, observa-
se, cada vez mais, que as empresas estão preferindo trabalhadores com mais experiência. Tal 
situação tem sido explicada por parte das empresas em função do comprometimento e da 
responsabilidade observada nos trabalhadores mais velhos, sobretudo os já aposentados. A 
profissão motorista caminhoneiro é uma atividade que possui certas particularidades que a 
diferencia de outros profissionais: são profissionais que passam a maior parte de sua vida 
dentro de uma cabina, conduzindo o caminhão, cruzando estradas em muitos quilômetros 
rodados. O trabalho do motorista profissional é considerado penoso e perigoso, pois vive sob 
um constante risco, sofre constantes ameaças de assalto e, também, porque dirigir envolve 
muita atenção, gerando muita tensão e estresse. O estudo objetiva contextualizar a profissão 
motorista caminhoneiro no âmbito do mundo do trabalho e de suas vivências pessoais. 
Resulta da análise de conteúdo de entrevistas realizadas com 16 caminhoneiros aposentados, 
economicamente ativos, residentes do município de São Marcos (RS), com idades entre 53 e 
76 anos. Como critérios de inclusão, incluem-se os caminhoneiros que, independentemente da 
idade, já estão aposentados e recebem o benefício da aposentadoria pelo Instituto Nacional de 
Previdência Social (INSS), o que permitiu incluir na amostra tanto os caminhoneiros que 
estão atuando como empregadores, empregados (com carteira ou sem carteira), por conta 
própria, ou autônomos. O estudo identifica a forte identidade entre o trabalho e a vida dos 
motoristas caminhoneiros pesquisados. Como característica comum está o ingresso precoce na 
profissão e a percepção da importância da experiência para o exercício da profissão. Apesar 
de as pressões e das dificuldades enfrentadas nas jornadas de trabalho, os motoristas mais 
velhos demonstram atitudes mais saudáveis em relação ao significado do trabalho para as suas 
vidas. 
Palavras-chave: Caminhoneiro idoso, aposentado e ativo; Trabalho; Vida em movimento. 

Introdução 
O mercado de trabalho brasileiro está acompanhamento os movimentos da dinâmica 

produtiva e sofrendo muitas transformações. Identifica-se, nos últimos anos, uma taxa de 
desemprego baixa, excesso de demanda por trabalhadores (vagas ociosas), escassez na oferta 
de trabalhadores capacitados, altos índices de rotatividade, enfim, situações que fazem 
repensar os perfis dos trabalhadores. O que há alguns anos não acontecia, na atualidade, está 
acontecendo: as empresas estão mantendo os funcionários aposentados no seu quadro de 
trabalhadores e recorrendo recontratação de alguns que haviam parado. O próprio crescimento 
demográfico do país contribui para essa tendência, hoje se vive mais e com mais saúde, o que 
oferece condições para que o aposentado ou o idoso mantenha-se ativo. Conforme dados do 
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IBGE (2010), a população ocupada em idade ativa que mais cresce é a do grupo de 50 anos ou 
mais. 

No âmbito do mercado de trabalho do transporte rodoviário de cargas, observa-se, 
cada vez mais, que as empresas estão preferindo trabalhadores com mais experiência. Tal 
situação tem sido explicada por parte das empresas em função do comprometimento e da 
responsabilidade observada nos trabalhadores mais velhos, sobretudo os já aposentados. De 
outra parte, os motoristas já aposentados preferem continuar no mercado de trabalho como 
uma forma de pertencimento, de utilidade na sociedade. Portanto, pressupõe-se que o trabalho 
para eles represente saúde e longevidade, ao contrário da condição de adoecimento observada 
em muitas outras fases da vida e atividades profissionais. 

O município de São Marcos (RS), localizado na mesorregião nordeste rio-grandense, é 
conhecido pelo título “Capital Scania”, local que por muitos anos foi considerada a cidade 
com maior número de caminhões per capita - cidade do caminhoneiro. Estes profissionais 
trabalham como pequenos empreendedores, com mais de um veículo, como autônomos e 
como empregados de pequenas, médias e grandes transportadoras de carga rodoviária da 
região.  

Nesta perspectiva, o estudo tem como objetivo contextualizar a profissão motorista 
caminhoneiro no âmbito do mundo do trabalho e de suas vivências pessoais. 

Métodos e Técnicas utilizados  
O estudo, qualitativo, e em nível descritivo, resulta da análise de conteúdo de 

entrevistas realizadas com 16 caminhoneiros aposentados economicamente ativos, residentes 
do município de São Marcos (RS), com idades entre 53 e 76 anos. Como critérios de inclusão 
estão os caminhoneiros que, independentemente da idade, já estão aposentados e recebem o 
benefício da aposentadoria pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INSS), o que 
permitiu incluir na amostra tanto os caminhoneiros que estão atuando como empregadores, 
empregados (com carteira ou sem carteira), por conta própria ou autônomos.  

Opta-se pela pesquisa qualitativa porque esta opera com o universo dos significados, 
dos motivos, das aspirações, dos valores e crenças, o que representa um espaço mais profundo 
das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser apenas avaliado na 
operacionalização das variáveis (MINAYO, 2001).  

Utiliza-se como técnica, para interpretação dos dados, o método de análise temática 
de conteúdo de Bardin. Optou-se por esta técnica por ser apropriada com os objetivos do 
estudo, sendo esta, “[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens.” (BARDIN, 
2000, p. 38).  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
Universidade de Passo Fundo, pelo parecer número 676.119, momento em que se deu 
seguimento à pesquisa aplicada. Os participantes foram abordados individualmente, após 
contato realizado por meio da Associação dos Motoristas São Marquenses, sendo que a coleta 
foi realizada no segundo semestre de 2014. Os objetivos da pesquisa foram esclarecidos e o 
termo de consentimento foi lido e assinado. As entrevistas tiveram duração média de cerca de 
sessenta minutos, foram gravadas e, posteriormente, transcritas de forma integral e original. 

Resultados e Discussão 
De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), o profissional 

motorista caminhoneiro é um profissional que transporta, coleta e entrega cargas, podendo 
atuar como autônomo ou com carteira assinada (BRASIL MTE, 2015). São profissionais que 
trabalham em dupla ou individualmente, durante horários irregulares e alternados. De acordo 
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com a mesma fonte, para ser um profissional da área, a pessoa deve ser coerente e 
determinada, responsável, conhecer e cumprir a legislação de trânsito, prestar serviços com 
qualidade, dominar o funcionamento do caminhão, ter noção de mecânica, primeiros socorros 
e condução econômica e precisa estar atualizado, realizando constantes treinamentos.  

A profissão motorista caminhoneiro é uma atividade que possui certas particularidades 
que a diferencia de outros profissionais: são profissionais que passam a maior parte de sua 
vida dentro de uma cabina, conduzindo o caminhão, cruzando estradas em muitos quilômetros 
rodados. São profissionais que possuem uma cultura própria. Essa foi uma característica 
marcante observada nos relatos dos motoristas caminhoneiros pesquisados. Percebeu-se a 
“paixão” pelo ofício. Ainda, referem que se sentem responsáveis pelo escoamento da 
produção do país; sem eles, “o país para” ― uma espécie de slogan que verbalizam em 
diferentes momentos das entrevistas. 

O trabalho do motorista profissional é considerado penoso e perigoso, pois vive sob 
um constante risco, sofre constantes ameaças de assalto e, também, porque dirigir envolve 
muita atenção, gerando muita tensão e estresse (MARQUES, 2007). A insegurança foi 
relatada pelos caminhoneiros pesquisados como um fator gerador de estresse, mas que não 
inibe o desejo de continuar com a profissão, com o movimento, com o ir e vir. Os relatos 
indicam que estes profissionais realizam jornadas estendidas, superiores a 10 horas diárias. 
Como referem Ferreira e Alvarez (2013), 90,0% dos caminhoneiros trabalham mais do que 8 
horas diárias; o que se torna um dado alarmante, visto que esta é uma profissão com alto 
desgaste físico e mental. 

Os motoristas caminhoneiros, devido ao estilo de vida e às exigências funcionais da 
profissão, apresentam inúmeros problemas de saúde, como: elevadas taxas de sedentarismo, 
obesidade, hábitos alimentares impróprios, distúrbios do sono, uso de drogas estimulantes, 
vulnerabilidade às praticas de riscos para contrair doenças sexualmente transmissíveis, 
estresse emocional e físico, transtornos de humor, entre outros (MASSON; MONTEIRO, 
2010; MORENO; ROTENBERG, 2009). Além de distúrbios de saúde, existem outras 
preocupações que agravam o exercício da função, caso dos acidentes de trânsito, dos assaltos, 
da falta de segurança, das longas jornadas de trabalho, das condições precárias das vias, da 
falta de estrutura física e dos locais impróprios para descanso, do custo para manutenção do 
caminhão, das tarifas altas de pedágios (MASSON; MONTEIRO, 2010). Estes trabalhadores, 
no exercício de sua função, são afetados por pressões do ambiente viário, que são pressões 
externas, como o nível do tráfego, os semáforos, os congestionamentos, os acidentes, as 
condições adversas do clima, a má-conservação das pistas; e por pressões internas, como as 
condições ergonômicas do veículo, os ruídos, as vibrações, entre outras (BATTISTON; 
CRUZ; HOFFMANN, 2006). Todavia, os relatos dos motoristas entrevistados fazem pouca 
referência aos problemas de saúde, com alguma menção ao estresse. 

O caminhoneiro é um profissional que dirige o caminhão, transporta cargas pelo 
Brasil, luta por melhores condições de trabalho e por um trabalho digno, mas também é pai, 
esposo e possui relações de amizade (ROSA, 2006). Para o motorista de caminhão, o contato 
social é muito importante, a conversa com os colegas nas empresas e a camaradagem, o 
coleguismo na estrada, nos locais por onde transita, são usados como forma de suavizar o 
distanciamento dos familiares e manter-se como integrante da sociedade (MASSON; 
MONTEIRO, 2010). Os relatos dos caminhoneiros pesquisados confirmam a importância das 
relações estabelecidas com outros profissionais da categoria e das atividades relacionadas ao 
exercício da função, em diferentes territórios por onde transitam. Essas relações costumam 
dar sentido ao trabalho dos caminhoneiros entrevistados, sobretudo aos mais velhos. 

Koller (2005) e Santos (2010) evidenciaram que a grande maioria dos profissionais 
caminhoneiros estão satisfeitos ou muito satisfeitos com a profissão, consigo mesmos, com as 
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relações pessoais, com apoio dos amigos, com a moradia. Apesar de todos os problemas e 
agravos que o motorista enfrenta para exercer a profissão, muitos encontram satisfação e 
realização com a profissão e essa visão foi reforçada por meio das falas dos motoristas 
caminhoneiros pesquisados.  

Conclusão 
O estudo identifica a forte identidade entre o trabalho e a vida dos motoristas 

caminhoneiros pesquisados. Como característica comum dos pesquisados está o ingresso 
precoce na profissão e a percepção da importância da experiência para o exercício da 
profissão. Apesar de as pressões e das dificuldades enfrentadas nas jornadas de trabalho, os 
motoristas mais velhos demonstram atitudes mais saudáveis em relação ao significado do 
trabalho para as suas vidas. 
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Fragmentos de entrevistas com travestis idosas: 
 

"Porque se você trabalha na construção do feminino como as travestis fazem, tendo 
que aparentar uma figura exuberante e desejada e de bem com a vida; a velhice vai 
tirando tudo isto e todos estes atributos que você adquiriu na juventude. Como é 
uma pessoa assumir-se travesti na terceira idade com um monte de preconceitos 
acompanhando?" (ANTUNES, 2010, p. 129).   

"O fato de as travestis se prostituírem é a falta de opção de sobrevivência, não tem 
outro meio. Tanto é que hoje, em São Paulo, não posso dizer nem Brasil, São Paulo 
está oferecendo possibilidades muito frágeis. Você vai aprender a fazer bijuteria ao 
invés de se prostituir? Depois que se acostuma a ganhar x por noite. Só que a 
prostituição vem acompanhada de cafetão, de traficante e quando você não tem 
uma visão do todo; quando você vê, você está envolvida com tudo isto e está 
acontecendo por aí, o crack que está aí. Nós estamos vivendo uma situação que até 
então não existia. Travesti mendigo, travesti debaixo da ponte. São Paulo e Rio de 
Janeiro eram glamour e agora a coisa mudou." (ANTUNES, 2010, p.182).  

"Por incrível que pareça envelhecer é uma preocupação da sociedade porque o 
cidadão que vai vivendo ele vai vendo a velhice nos outros não nele. Então, aí já 
fica difícil responder. Eu, por exemplo, o mês que vem eu faço sessenta e um anos, 
mas eu não me vejo como as outras pessoas de sessenta anos; não me vejo como 
uma sexagenária; não me sinto como uma sexagenária. Eu tenho uma vida sexual 
ativa, não que eu a procure, mas eu sou procurada. Tá bom pra você, uma mulher 
de sessenta anos, uma travesti que é muito assediada felizmente. Então, eu tenho 
uma vida muito plena; eu posso dizer que eu tenho uma vida sexual plena porque eu 
sei o que quero, eu conheço muito mais o meu corpo. Uma relação sexual hoje vale 
por tantas que eu tive na minha juventude... Só as pessoas burras têm medo da 
velhice, eu nem chamo de velhice, chamo de maturidade, porque a maturidade é 
encontro dos seus apanhados ao longo da vida, aí você faz um buquê de flores 
gloriosas se você tiver sensibilidade e prestado atenção na sua vida, ao longo dela." 
(ANTUNES, 2010, p. 204).  

Com o aumento da população idosa, as travestis que envelhecem também merecem 
destaque, justamente por ser um segmento populacional que sofre exclusão em qualquer 
idade. Pouco se sabe sobre esse período da vida delas, até mesmo entre os membros de seu 
próprio grupo. Será que envelhecem? Se sim, como isso acontece? 

                                                           
38 Artigo extraído da dissertação de mestrado desenvolvida na mesma instituição: “Travestis Envelhecem?” (Antunes, 2010). 



256 
Semana de Gerontologia/Simpósio Internacional de Gerontologia Social 

 
ANAIS – XV Semana de Gerontologia e Simpósio Internacional de Gerontologia Social: Longevidade como Oportunidade: práxis contemporâneas 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia da PUC-SP e SESC – São Paulo, de 30/09 a 02/10 de 2015 – Local: PUC-Marquês de Paranaguá 
 

É natural, por exemplo, pensarmos que alguém que nasce com um pênis, logo será 
chamado de menino, vai se identificar imediatamente com outros meninos e quando crescer, 
vai se vestir e se comportar como um homem. Por que isso nos parece tão natural e 
inquestionável? Afinal, o que é ser menino? O que é se comportar como homem? O que 
significa ter pênis? O que significa se identificar com os outros meninos? Por que é 
considerado natural se identificarem com outros meninos e não com as meninas?  

Parece natural perguntar sobre as causas daquilo que é considerado anormal em 
qualquer campo de estudo. Porém, apenas certa minoria de pesquisadores se pergunta sobre 
as causas daquilo que é considerado normal. Poucos se ocupam em saber como foi o processo 
de construção da “normalidade”. Por que será que certos fenômenos e manifestações são 
considerados normais? Quais são os critérios que definem o que é “normal”? Aquilo que é 
considerado normal muitas vezes é hierarquizado, naturalizado e essencializado, portanto é 
automaticamente livre de questionamentos sobre sua constituição.   

O processo de urbanização ocorrido na Europa durante a ascensão da burguesia e a 
Revolução Industrial gerou pressão, anonimato e a criação dos chamados “desviantes” que 
não se adequavam às normas reguladoras do funcionamento social que se definia nas cidades. 
Em geral, aquele que não fosse economicamente produtivo e biologicamente reprodutivo, era 
considerado “anormal” (MISKOLCI, 2005). 

As práticas sexuais que não estivessem de acordo com a norma da procriação e de 
gênero foram sendo observadas, descritas e catalogadas. Com o passar do tempo, já por volta 
do século XIX, o tipo de atividade sexual que antes era considerada pecaminosa e anormal, 
começa a ser controlada e incorporada pelas ciências biológicas, representadas 
principalmente pela medicina e psiquiatria. Manuais médicos foram sendo escritos contendo 
a forma “normal” e “anormal” de como a recém-“criada” sexualidade “deveria” ser praticada. 
Quanto mais liberada por meio da fala, mais visível, categorizada e disciplinada 
(FOUCAULT, 1993; LEITE JUNIOR, 2008). 

A norma, nesse caso, nos faz acreditar que é como se houvesse uma espécie de 
“essência” de gênero coerente e natural que estivesse dentro de cada um de nós. Tal coerência 
se dá entre aquilo que foi denominado pelas ciências biomédicas de sexo biológico, gênero 
identificado e orientação sexual. Logo, cabe ao sujeito apenas manifestar essa “essência” ao 
longo da vida. Lembrando que, de acordo com essa lógica, homens manifestam a “essência 
masculina” e mulheres, manifestam a “essência feminina”. Com base nessa forma de pensar, 
a travesti é considerada uma resistente ao estabelecido, pois manifesta a “essência” oposta em 
relação a aquilo que deveria.  

O gênero é uma construção deliberada e não um processo natural. Há, porém, certa 
insistência por parte das ciências biomédicas em essencializar e naturalizar o gênero. No 
entanto, ele faz parte da lógica social que estabelece significado aos corpos, práticas, 
relações, crenças e valores. Mesmo que seja variável e diverso culturalmente, parece fazer 
parte de um princípio que confere sentido à realidade que vivemos. Tanto o corpo produz o 
gênero, como o gênero produz o corpo em uma relação simultânea (BENEDETTI, 2005; 
SCOTT, 1990).  

A heterossexualidade é legitimada como sendo a única orientação sexual “correta”. 
Ela é um conjunto de prescrições que fundamentam processos sociais de regulamentação e 
controle. O objetivo é formar todos para serem heterossexuais e organizarem suas vidas a 
partir de um modelo que parece ser absolutamente “coerente”, “superior”, “lógico” e 
“natural”. É institucionalizada assim, a heterossexualidade obrigatória e compulsória (RICH 
apud BENTO, 2006; WITTIG apud BENTO, 2006). 

A teoria queer desafia a sociologia a não estudar mais aqueles que rompem as normas, 
nem os processos sociais que os criaram como desviantes. Ao invés disso, insiste em focar 
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nos processos normatizadores marcados pela produção simultânea do hegemônico e do 
subalterno. Tais estudos se preocupam em criticar os processos normatizadores. Portanto, 
segundo Pelúcio (2009), os estudos queer procuram desvelar mecanismos de naturalização e 
essencialização dos termos e relações por eles significados. 

No caso da travesti idosa, podemos perceber que tanto a noção de velhice como a 
noção de gênero encontradas no corpo (ou mesmo na mente) é consequência das normas 
padronizadas de velhice e/ou gênero, e não causa delas. O conjunto desses atos forma aquilo 
que chamamos de velhice e/ou gênero. O que os especialistas do corpo tentam encontrar 
como “velhice” e/ou “gênero” é, antes de tudo, a competência esperada de desempenho de 
“velhice” e/ou “gênero” daquele que está sendo analisado e julgado. Dessa forma, os 
conceitos de gênero e velhice são instituídos no tempo e no espaço por meio de regulamentos 
sociais que os definem como tais. 

Como não há nenhum gênero e velhice “originais”, “naturais”, “essenciais”, 
“universais”, “imutáveis”, “fixos”, “neutros” e “verdadeiros”, a noção de cópia de gênero 
e/ou velhice perde o sentido. Nesse caso, não há como copiar aquilo que não se concretizou. 
Todas as variações da velhice e/ou gênero são válidas. Eles só se concretizam enquanto 
performatividades. Para serem reconhecidos e legitimados, necessitam da aceitação social.  

As travestis são excluídas e por vezes aniquiladas da sociedade. Por vezes, são 
submetidas a tratamento para serem corrigidas. A busca de correção ocorre baseada no 
diagnóstico psiquiátrico que recebem. Elas são qualificadas como portadoras de “transtorno 
de identidade de gênero” (OMS, 1993, p. 210). Já as travestis em processo de 
envelhecimento, sofrem dupla estigmatização, o fato de estarem envelhecendo e ainda 
vivendo como travestis. 

Conforme dados levantados na minha dissertação de mestrado, (ANTUNES, 2010), a 
exclusão da travesti já começa na família, justamente por não se adequarem às regras sociais. 
O próximo desafio é a escola. O nome social que elas desejam usar combinado com a 
aparência considerada conflitante com tal nome, são elementos para que sejam rechaçadas na 
escola, tanto pelos colegas como pelos professores e demais funcionários. Muitas relatam que 
por causa disso, não conseguem terminar os estudos. 

Ao mesmo tempo, devido ao intenso preconceito, saem de casa ou são expulsas. 
Perdem seu lar logo na adolescência. Posteriormente, elas encontram nas travestis mais 
velhas a referência para construir seu próprio modo de ser. Travestis mais experientes terão 
um papel importante na vida das mais novas. Ajudarão a construir os novos corpos, estilos de 
vestir e formas de ser das novas travestis.  

Devido à dificuldade de encontrar um emprego, por causa da aparência, aliada à baixa 
escolaridade, elas acabam se prostituindo para sobreviver. Precisam modelar seus corpos de 
forma quase que clandestina e arriscada, pois não contam com políticas públicas de saúde que 
as amparem. Isso exige altos investimentos, pois quanto menos considerado ambíguo e 
atraente forem os corpos, menos discriminação e maiores os ganhos financeiros.   

A condição de seres patológicos em que são colocadas facilita que a sociedade não as 
veja como humanas e, sim, como seres abjetos. Em sua maioria, são consideradas aberrações, 
sujeitas a tratamento, punição ou até mesmo extermínio. Todos os aspectos de suas vidas, 
como moradia, alimentação, saúde, vestuário, relacionamentos, trabalho e finanças tornam-se 
frágeis e improvisados. Suas expectativas de vida são baixas. As que vivem até a chamada 
velhice, podem ser consideradas verdadeiras sobreviventes (BENEDETTI, 2005; KULICK, 
2008; SIQUEIRA, 2004).  

As que conseguiram driblar os riscos inerentes ao contexto existencial de 
marginalidade e violência, precisam adotar estratégias. Para isso, seguem um estilo próprio 
de existir. Não há como generalizar sua forma de lidar com as adversidades da vida. Cada 
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uma terá seu jeito próprio. Além de ter sobrevivido, conforme já foi dito, chegar à velhice é 
também sinônimo de referência, exemplo e alerta para as mais jovens.  
 Travestis mais velhas desempenham um importante papel perante seu grupo. 
Orgulham-se de serem “mães” ou “madrinhas” das mais novas. Sua tarefa é de iniciar, 
proteger e ensinar a mais nova a viver como travesti. Devido ao preconceito, muitas travestis 
acabam criando uma rede comercial entre elas. As que conseguiram juntar algum dinheiro ao 
longo da vida acabam comprando imóveis e alugam quartos para as mais jovens. Outras ainda 
atuam como agiotas em relação àquelas que pretendem se prostituir na Europa. Algumas 
travestis que estão no exterior prestam esse tipo de serviço, auxiliando as mais novas na 
chegada e estada. Muitas travestis mais velhas consideram que “fabricar” um corpo é também 
“fabricar” uma pessoa. Pois implica, entre outras coisas, na transmissão de valores próprios da 
travestilidade (PELÚCIO, 2009). 

Considerações finais 
Conhecer as trajetórias de vida das travestis possibilita identificar quais são os pontos 

mais críticos em que não há qualquer amparo existencial. Elas são grandes improvisadoras, 
visto que não são reconhecidas como pessoas humanas. Precisam inventar suas vidas de 
forma original. Como não “existem” perante a lei, estão sujeitas a todo o tipo de violência e 
aniquilamento. Quem as defenderá? 

Esta pesquisa detectou que é preciso haver políticas públicas que as amparem, 
começando pela família e escola. Além disso, necessitarão de políticas de saúde que as 
auxiliem em seus processos de transformação corporal para que não tenham que se arriscar 
clandestinamente com silicone industrial e ingestão hormonal desregrada. Em seguida, está 
outro grande desafio: sua profissão e meio de sobrevivência. Ocupações em que não precisem 
se arriscar a doenças e violências. E que se assim for, que seja por escolha e não por ser a 
única forma de sobreviver.   

Por fim, as políticas públicas continuarão amparando suas velhices, pois terão que se 
adequar às necessidades específicas de cada travesti que envelhece. Embora sujeitas aos 
mecanismos de controle, as políticas públicas podem/devem dar reconhecimento e condição 
de existência para as travestis.  

Existir por meio de políticas públicas, na verdade, pode retirá-las da situação de 
marginalidade e violência, pois como elas alegam, muitas vezes, tornam-se violentas, para se 
defenderem da violência que sofrem no cotidiano por serem invisíveis aos olhos da 
sociedade. O assunto se faz ver como muito complexo, e que há muito ainda a ser feito. Esta 
pesquisa continua... 
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