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A revista Kairós, surgida em 1998, é o resultado da dedicação e do empenho

de um grupo de pesquisadores ligados ao Núcleo de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento

(Nepe) e ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia, da PUC-SP, com

o objetivo de publicar estudos relacionados ao tema envelhecimento.

Ela funda-se na interdisciplinaridade, pretendendo romper com concepções

estereotipadas e fragmentadas. Seu propósito primordial concentra-se na busca de uma

visão de síntese, considerando a velhice como totalidade.

Pretende ser um veículo de divulgação de um novo saber relativo ao processo de

envelhecimento e da velhice e está aberta à participação de todos os estudiosos que, com

suas reflexões, ajudem a superar a carga pejorativa que tem acompanhado essa etapa da

vida humana.

O nome dado à revista é uma homenagem ao professor Joel Martins, que demons-

trou com sua vida que o ser humano pode sempre se desenvolver. Que não somos apenas

Cronos, um tempo determinado, mas Kairós, energia acumulada pelas experiências

vividas.

Em 2001, a revista, que era anual, passa a ser semestral e, a partir de então,

toda edição lançada em junho ganha uma apresentação editorial diferenciada, uma vez

que sempre será a socialização dos resultados obtidos, sistematizados e impressos das

Semanas de Gerontologia, eventos realizados anualmente pelo próprio Programa e que

fazem parte de um novo método de trabalho acadêmico, a partir da troca de idéias e a

permanência da crítica intelectual ante os desafios que nos impõe a longevidade.

Portanto, um dos números, sempre o ímpar (n. 1), da revista, que tem a intenção

de resgatar e atualizar o papel da teoria a partir de debates, mesas-redondas, depoimen-

tos, histórias de vida, etc., em uma perspectiva interdisciplinar, terá um formato editorial

diferente, não diferindo, contudo, no plano da preocupação teórico-intelectual das revis-

tas científicas em Ciências Humanas, que incluem artigos, pesquisas, resenhas, como se

enquadra a edição número par da Revista Kairós.

Revista Kairós



Caderno Kairós

O Caderno Temático da revista Kairós é mais uma modalidade de apresentação

dos trabalhos desenvolvidos no Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia,

da PUC-SP. Ele nasce com a intenção de ser um veículo de fácil circulação, ágil e de

leituras temáticas, buscando refletir sobre as múltiplas dimensões do envelhecimento e da

velhice vivida.

Longe de representar qualquer solução de continuidade ante o perfil já consagra-

do da revista, o lançamento de edições centradas na análise e reflexão de temas específicos é

uma resposta, do Programa, às demandas explicitadas, em várias ocasiões, por alunos,

professores e por muitos dos que participam das atividades promovidas pelo Nepe.

Dentre os objetivos dos números temáticos, ocupa lugar central a socialização dos

exercícios interdisciplinares realizados por diversas atividades do Programa, alicerçados

em três dimensões da existência humana – Família, Comunidade e Estado. Espaços

especialmente ricos, criativos e estimulantes que buscam a edificação de um novo saber

sobre a velhice e o processo de envelhecimento. Exercícios que vêm perseguindo, ao longo

do tempo, a difícil tarefa de promover a superação das tradicionais fronteiras que separam

e isolam os saberes específicos.

Por isso, os artigos reunidos em cada número do Caderno Temático da revista

Kairós devem ser pensados como parte de um movimento que, estreitamente afinado às

diretrizes que norteiam o Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia,

orienta-se na e pela construção de um pensamento complexo. De um pensamento que,

em nome da recomposição do todo, sabe, como bem salientou Edgar Morin, que não é nem

onisciente, nem completo, nem certo; que é sempre local, situado que está em um tempo e

um lugar.

As opiniões emitidas não expressam necessariamente a posição da revista/caderno.

Reprodução permitida desde que citada a fonte.



Política editorial

A revista Kairós tem se consolidado como um veículo de divulgação de

um novo saber relativo ao processo de envelhecimento, promovendo uma outra

percepção da velhice, a qual procura entender o sentido dessa etapa da vida

humana muito além das fronteiras da biologia, da genética e da fisiologia.

A proposta editorial da revista/caderno temático Kairós funda-se, por-

tanto, na interdisciplinaridade a partir da troca de idéias e do exercício da crítica

intelectual ante os desafios que nos impõe a velhice como totalidade e a lon-

gevidade, concentrando-se na busca de uma visão de síntese, uma vez que se

orienta na e pela construção de um pensamento complexo.

A publicação periódica de artigos que trazem o universo novo de conhe-

cimento gestado pela Gerontologia e que fazem uma reflexão sobre essas

etapas da existência humana tem resgatado e atualizado o papel da teoria a

partir de debates, mesas-redondas, depoimentos, histórias de vida, relatos, além

de artigos, pesquisas e resenhas.
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Editorial

Como construir e reconstruir a opinião pública sobre a presença
e a importância de mais idosos na sociedade? Como provocar modifica-
ções substantivas nas atitudes públicas, ante o crescente número de idosos
na sociedade brasileira? Como convencer a nossa sociedade e as autorida-
des da necessidade do respeito aos direitos dos idosos e de sua cidadania?

Se o leitor olhar os editoriais passados, verá que tais perguntas são
rotineiras na Kairós. E por quê? Porque acreditamos que essas são algu-
mas das questões a serem aprofundadas pelas ciências humanas e sociais,
em especial pela gerontologia, numa concepção multi e interdisciplinar
de produção de conhecimento. A gerontologia, como campo de saber
em construção, estuda o envelhecimento analisando sua influência nos
indivíduos e seus efeitos na mudança da sociedade.

Desde sua criação, falamos que, pela primeira vez, em toda sua
história, a humanidade experimenta viver a etapa da velhice de forma
coletiva. O que isso implica? O que isso significa? Chamamos a atenção
do leitor, seja por meio de pesquisas multidisciplinares, artigos e relatos,
para os desafios da longevidade. E continuamente o faremos, até porque
revistas que tratam desse assunto no país são muito poucas. Pesquisas
idem, especialmente na perspectiva do ser que envelhece, em que ques-
tões como a gestão da velhice passa a ser uma preocupação cada vez maior
na vida das pessoas.
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Nesse sentido, de 1998 para cá, vimos divulgando algumas bases
conceituais para o conhecimento do envelhecimento social que focali-
zam as modificações nos papéis sociais dos idosos, nos seus relaciona-
mentos e funções que exercem dentro e fora do mercado de trabalho, em
movimentos sociais e organizações. Além de divulgarmos análises do
contexto social e cultural que determina o significado do processo de
envelhecimento para indivíduos, grupos e comunidades e as necessida-
des e projetos que se apresentam para o enfrentamento dessa etapa da
existência humana. Nas divulgações, não faltam investigações sobre as
políticas públicas e institucionais, manutenção dos direitos sociais dos
idosos, assim como sua acessibilidade a bens e serviços.

Do campo multidisciplinar, a Kairós passou a representar um lugar
virtual, em que o exercício da interdisciplinaridade é possível. Para
muitos, a interdisciplinaridade é a soma do conhecimento de diversas
áreas para construir um novo saber ou solucionar dilemas emergentes.
Vimos, até o momento, que as questões complexas que envolvem o proces-
so do envelhecimento, especialmente a velhice, devem ser abordadas por
meio da integração de várias ciências, o que já vem sendo anunciando até por
representantes da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes). Mas como se estará dando a interdisciplinaridade na
gerontologia?

A partir de uma revisão bibliográfica sistemática de publicações
da atual década (2000-2006), encontradas na base de dados PubMed,
foram analisados na íntegra dez artigos, que contemplavam a relação
intervenção ao idoso e interdisciplinaridade e que constam no artigo
“Interdisciplinaridade na Gerontologia: uma revisão da literatura”, que
tenta responder à questão levantada. As pesquisas apresentaram dificul-
dade em relatar a dinâmica da equipe e o uso indiscriminado da nomen-
clatura de trabalho interdisciplinar.

Com o objetivo de contribuir com uma visão da psicanálise, que
entende o envelhecimento como constante percurso do sujeito no seu
encontro com o outro, o artigo “Temporalidade e permanência: o eu e
o outro de Jorge Luis Borges”, discorre sobre aquilo que permanece no
ser humano com o passar dos anos, tendo o conto O outro, de Jorge Luis
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Borges, como sustentação poética para os assuntos discutidos. O que
permanece pode ser compreendido como aquilo que continua sendo
investido no cotidiano, que se configura na relação com o mundo, com
as pessoas e consigo próprio.

É o que trata o artigo “O idoso por ele mesmo”, a partir da visão
que idosos têm de si mesmos, seus valores e perspectivas. As falas são de
alunos de um curso para a terceira idade que opinaram sobre envelheci-
mento, imagem corporal, sociabilidade, percepção da visão da sociedade
sobre si, família, saúde e aposentadoria. Apesar de reconhecerem perdas
no processo de envelhecimento em seu cotidiano, os idosos mostraram-
se pessoas extremamente ativas com uma auto-imagem positiva e satis-
fação com seu estilo de vida.

Que outras imagens os idosos têm de si ou farão de si? Para contri-
buir para um melhor conhecimento das imagens da velhice considerando
o gênero, pesquisadoras portuguesas administraram um questionário a
100 sujeitos, cujas respostas indicam que desânimo e vulnerabilidade é
uma imagem partilhada por homens e mulheres em relação a homens e
mulheres velhos, enquanto incapacitado e dependente é associado por
homens e mulheres a um homem velho, mas apenas pelas mulheres a
uma mulher velha. É o que trata o texto “Influência do género nas
imagens da velhice: um estudo exploratório na população portuguesa”.

O lugar do idoso, protagonista fílmico, na sustentação dos mais
jovens, não só pelo vínculo afetivo entre ambas as gerações, mas especial-
mente por ter sido, nos últimos anos, redefinida sua posição na família e na
sociedade, é o tema do artigo “O idoso e o discurso fílmico tabagista: Efeitos
de sentido de uma tal aproximação”. Ora, se quem fuma nos filmes, char-
mosa e prazerosamente, é um idoso, a afetação dos mais jovens pode talvez
se dar de forma muito mais determinante do que a de amigos ou pais fu-
mantes. O idoso pode assumir, ainda que nem se dê conta disso, o lugar
de privilegiado porta-voz midiático do discurso tabagista.

Outra pesquisa quis saber sobre o que os idosos que participam
de um Projeto de Extensão Universitária entendem por lazer e através
de quais atividades o vivenciam. Constatando-se que, em geral, o lazer
assume funções de descanso e diversão, sendo o aspecto socialização
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fundamental para a escolha das atividades. O artigo “O lazer na velhice:
reflexão sobre as experiências de um grupo de idosos” trata justamente
das vivências, sendo que estas ocorrem principalmente durante a sema-
na e por um tempo relativamente pequeno.

Já o texto “O fazer institucionalizado: o cotidiano do asilamento”,
fala sobre instituição, seu cotidiano e a “ociosidade” de seus velhos a
partir do estudo dessas compreensões, e partindo da realidade da vida
cotidiana asilar, verificando de que maneira esta pode interferir no fazer

dos residentes. As respostas encontradas identificaram os empecilhos
que entravam o trabalho com atividades nessas instituições, empurran-
do os residentes ao não fazer, a uma “ociosidade” aparente. Um (re)pensar
sobre o idoso asilado e o seu fazer.

Em “O modelo lógico como instrumento de avaliação da quali-
dade: o Centro de Dia para Pessoas Idosas” os leitores encontram uma
sistematização do repensar sobre o idoso institucionalizado em Portu-
gal, a partir do desenvolvimento de requisitos de qualidade de funcio-
namento do Centro Dia para Pessoas Idosas. Através da metodologia
dos modelos lógicos, foi construído um referencial de qualidade de Centro
Dia, dando relevância à análise das necessidades dos clientes e aos proces-
sos envolvidos na definição do serviço, contribuindo para a promoção de
práticas de avaliação e monitorização dos serviços para o segmento idoso.

Um outro repensar sobre o idoso asilado é tratado no texto “Ins-
tituição de longa permanência para idosos e políticas públicas”, o qual
chama a atenção para a importância de se estruturar uma rede de ser-
viços que assegure a humanização das instituições, levando em conta o
aumento da expectativa de vida e das doenças crônicas não transmissí-
veis disso decorrentes. Fato que exige o oferecimento de serviços inter-
disciplinares e recursos humanos capacitados ao atendimento dessa
parcela da população, de modo a estimular a autonomia do idoso e as-
segurar um envelhecimento digno e com qualidade de vida. O artigo
avalia a legislação existente voltada à pessoa idosa em âmbito nacional,
bem como planos e recomendações internacionais sobre o tema, demons-
trando a necessidade de termos, no Brasil, uma legislação específica des-
tinada a normatizar as instituições de longa permanência, assim como
de maiores investimentos em estudos e pesquisas sobre essas entidades
e a prestação de serviços por elas desempenhadas.
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Ao tomar a velhice como categoria social forjada ao longo da
história, o texto “Envelhecimento e cuidado de si” indica a importância
de repensarmos o conceito de envelhecimento, devido, principalmente,
ao grande aumento de pessoas longevas. O artigo apresenta uma refle-
xão sobre o estatuto do envelhecimento na atualidade, propondo uma
possibilidade de se vivenciar melhor o envelhecimento, de maneira autô-
noma e criativa, tomando o corpo como veículo para um cuidado de si.

Como o cuidado está diretamente ligado à vida, o texto “Quali-
dade de vida na velhice: indicadores nacionais e internacionais” apresen-
ta um panorama geral de artigos nacionais e internacionais sobre
qualidade de vida e velhice, levantados nos sites científicos AgeLine e
SciELO. Os artigos resultantes da busca foram categorizados em seis
grupos, conforme seus objetivos e os resultados encontrados reafirmam
que qualidade de vida é um construto multidimensional e alvo de cres-
cente interesse no cenário gerontológico mundial e que, além disso, a
preocupação em oferecer melhor qualidade de vida aos idosos é crescen-
te entre estudiosos do envelhecimento.

Daí a importância do texto “Educação ambiental e o idoso”, que
chama a atenção do leitor para a solução das questões advindas da crise
ambiental, que devem ser fundamentadas na compreensão da comple-
xidade dos fatores que a envolvem. O artigo assinala que muitos são os
desafios a serem enfrentados na longevidade e a Educação Ambiental se
coloca como uma das alternativas, envolvendo pessoas de diferentes
faixas etárias e em particular os idosos concebidos como cidadãos, cons-
cientes dos seus direitos e deveres junto à comunidade e ao meio am-
biente. Chama a atenção também das entidades civis e públicas, as quais
também devem cumprir o seu papel através da promoção de processos
educativos destinados às pessoas idosas, tendo em vista o desenvolvi-
mento pleno da sua condição humana, considerando as questões am-
bientais e a possibilidade da sua contribuição e ação protagonista junto
à sua comunidade.

É fato que vários idosos vêm assumindo cada vez mais a sua ação
protagonista. Em “Memória das águas da cidade de São Paulo”, o leitor
encontra registro dos depoimentos de velhos da Oficina de memória das
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águas da cidade de São Paulo. Eles, ao fazerem memória, revelam uma
outra geografia do espaço urbano e outras formas de sociabilidade, res-
gatando a identidade da cidade e deles próprios. Por meio das histórias
surge um contato prazeroso com a água e a natureza, dando a conhecer
ao leitor um tempo em que, segundo eles, eram felizes e não sabiam!

O resgate do tempo, agora pelo esporte, é tema do artigo “Idosos
de hoje, atletas olímpicos do passado”. Através da memória de atletas
que atingiram o pódio olímpico, hoje idosos, resgatam-se lembranças
referentes a experiências vividas e, a partir de interpretações, esses
mesmos idosos tentam compreender as percepções, os sentimentos e os
significados dessas experiências na conservação e evocação das mesmas
ao longo da vida, principalmente agora, na fase do envelhecimento.

Época em que tem aumento a prevalência da depressão em pes-
soas idosas. Por isso, o artigo “Depressão: como o idoso representa a
doença?”, traz para o leitor as apreensões e as representações sociais de
cem idosos de ambos os sexos, vinculados a instituições da cidade de João
Pessoa (PB) acerca do tema em questão, a partir de instrumentos como
BDI (Beck Depression Inventory) e associação livre de palavras. Os
resultados revelam que a representação da depressão está ancorada
principalmente a aspectos psicoafetivos.

Tais aspectos também estão presentes na avaliação fonoaudioló-
gica, um procedimento de grande importância na identificação de alte-
rações da motricidade orofacial e nas funções de mastigação, deglutição
e fala na adaptação da prótese dentária. É o que trata o artigo “A impor-
tância da avaliação fonoaudiológica na adaptação dos idosos à prótese
dentária”.

Como o leitor pode perceber, a interdisciplinaridade percorre toda
a revista, chamando sempre a atenção para complexidade que o enve-
lhecimento exige!

Beltrina Côrte

Suzana A. Rocha Medeiros
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo realizar revisão e análise crítica da

literatura científica atual sobre a interdisciplinaridade em Gerontologia. O estudo

consistiu em uma revisão bibliográfica sistemática de publicações da atual década

(2000-2006) encontradas na base de dados PubMed. Foram analisados na íntegra

dez artigos, que contemplavam a relação intervenção em idoso e interdisciplina-

ridade. As pesquisas apresentaram dificuldade em relatar a dinâmica da equipe e

o uso indiscriminado da nomenclatura de trabalho interdisciplinar.

Palavras-chave: equipe interdisciplinar de saúde; idoso; gerontologia.

ABSTRACT: This work aims to review and analyze critically the current scientific literature

on interdisciplinarity in Gerontology. The study involved a systematic review of the publications

found in the Pub Med database between the years of 2000 and 2006. Ten articles that deal

with the relationship between intervention in elderly people and interdisciplinarity were

analyzed. These articles had difficulty in reporting the dynamics of the patient care team and

there was an indiscriminate use of the interdisciplinary teamwork terms.

Key-words: Patient care team; Elderly; Gerontology.
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Introdução

Nas últimas décadas, com o envelhecimento populacional viven-
ciado em todo o mundo, os profissionais tomaram consciência desse
fenômeno e de suas implicações, o que tornou necessária uma definição
mais precisa dos limites de suas respectivas áreas de atuação, embora
mantendo a perspectiva de integração (Papaléo Neto, 2002). É consen-
so que nenhum profissional da área da saúde é capaz de atender isola-
damente às diferentes necessidades de um idoso (Cott, 1998).

A população idosa apresenta grande diversidade, entre si e em
relação aos demais grupos etários, sendo necessário, para sua compre-
ensão, empregar diversos enfoques, que não se restringem a uma área
do conhecimento, o que requer a integração dos profissionais de diversas
áreas no estudo do envelhecimento. Isoladamente, cada área do conhe-
cimento que estuda o envelhecimento não consegue explicá-lo como um
todo, enquanto que a gerontologia, por sua natureza interdisciplinar,
tem ferramentas para melhor preencher as lacunas até então desconsi-
deradas pelas especificidades de cada área. Entender a integração inter-
disciplinar implica um processo reflexivo, consciente, que envolve
relações entre os profissionais e destes com o idoso e seus familiares, como
um ideal nunca finalizado na íntegra, mas com reais possibilidades de
orientação para a evolução científica da gerontologia (Camacho, 2002).

Visando a compreensão da interdisciplinaridade buscada pela
gerontologia, faz-se necessário realizar uma breve revisão conceitual
sobre a interdisciplinaridade em seus vários aspectos.

A compreensão de qualquer fenômeno requer a consideração de
todas as dimensões que o compõem e é nesse contexto que surge a linha
de argumentação mais forte a favor da interdisciplinaridade. A importân-
cia da interdisciplinaridade passou a ser reconhecida no século XX e co-
meçou a ser mais amplamente discutida a partir da década de 1960, como
necessidade de transcender e atravessar o conhecimento fragmentado.

As palavras interdisciplinar, multidisciplinar, pluridisciplinar,
transdisciplinar, intraprofissional e interprofissional são usadas freqüen-
temente na literatura (Cott, 1998). Segundo Papaléo Neto (2002), há
grande confusão conceitual quanto aos significados de multidisciplina-
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ridade e interdisciplinaridade; assim, é necessário melhor definição e
distinção desses e de outros conceitos existentes na literatura. Os con-
ceitos de multi, pluri, inter e transdisciplinaridade estão relacionados
com o grau de coordenação, cooperação e intensidade das trocas entre
os profissionais (Feriotti, 1995).

A multidisciplinaridade refere-se a uma série de disciplinas pro-
postas simultaneamente, mas sem fazer aparecer diretamente as rela-
ções que possam existir entre elas. É um sistema de um só nível e de
objetivos múltiplos. Não há nenhuma cooperação entre as disciplinas e
os profissionais estão inseridos de maneira automática, o que não per-
mite a articulação entre as disciplinas (Iribarry, 2002).

A pluridisciplinaridade envolve a justaposição de várias discipli-
nas situadas geralmente no mesmo nível hierárquico e agrupadas de
modo que apareçam as relações existentes entre elas. É um sistema de
um só nível e de objetivos múltiplos, em que há cooperação, mas sem
coordenação (Japiassu, 1976). Os profissionais cooperam, mas não se
articulam necessariamente de maneira coordenada. A pluridisciplinari-
dade está preocupada com o estudo do objeto de uma só e mesma dis-
ciplina por várias disciplinas simultaneamente (Nicolescu, 1999).

Na interdisciplinaridade, as disciplinas estão conexas, com fina-
lidade e coordenação, levando a uma reciprocidade de informações e re-
sultados que gera enriquecimento para cada disciplina, isto é, existe uma
troca entre elas com o objetivo de religar as fronteiras, porém assegu-
rando a cada uma a sua especificidade (Feriotti, 1995). A comunicação
ou o diálogo, na interdisciplinaridade, gera integração mútua entre as
disciplinas, com a finalidade de novo conhecimento ou busca de resolu-
ção (Vilela e Mendes, 2003). É importante notar que o saber técnico se
difunde não apenas em direção ao cliente, mas também aos outros pro-
fissionais, com o intuito de incrementar o somatório de conhecimentos
do grupo – o conhecimento de outras áreas envolvidas facilita a atuação
das demais (Jacob Filho e Sitta, 1996). Contudo, a interdisciplinaridade
é um processo em formação, que não deve ser entendido como abandono
ou negação do conhecimento adquirido, mas no sentido de recontex-
tualizá-lo dentro de um todo. Para Gusdorf  (1976), um dos maiores
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pensadores desse tema, a construção da interdisciplinaridade é, acima de
tudo, uma tarefa filosófica, cuja dimensão consiste em conclamar o saber
científico a uma conversão ética e a uma postura ativa em favor da in-
tegração do conhecimento, buscando os elementos gerais e comuns de
cada disciplina e seus limites.

A transdisciplinaridade envolve uma coordenação de todas as
disciplinas e interdisciplinas em um sistema de ensino inovado, sobre
uma base axiomática geral. É um sistema de níveis e objetivos múltiplos.
A coordenação propõe uma finalidade comum dos sistemas (Japiassu,
1976). Para que a transdiciplinaridade seja alcançada, é necessário que
os profissionais, fundamentalmente, estejam reciprocamente situados
em sua área de origem e na área de cada um dos colegas (Iribarry, 2002).
A transdisciplinaridade é o nível superior da interdisciplinaridade, em que
desaparecem os limites entre as diversas disciplinas; a cooperação é tal que se
fala no aparecimento de uma nova macrodisciplina1  (Vilela e Mendes, 2003).

Podemos notar, até aqui, que falamos de conceitos se não iguais,
no mínimo muito próximos. Segundo Jacob Filho e Sitta (1996), em
última análise, estamos falando de uma equipe de múltiplos profissionais
interativos, com interesse de transferir conhecimentos em todos os sen-
tidos, estamos falando de uma equipe, tenha ela o adjetivo que tiver, e
não de um conjunto de profissionais. Dessa forma, todos aqueles que
quiserem realizar investigações científicas sérias do processo do envelhe-
cimento deverão buscar o trabalho em equipe.

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) recomenda que,
quaisquer que sejam as atividades de promoção planejada de saúde,
deverão incluir atuações no campo biológico, psicossocial, político e legal,
e que a promoção da saúde do idoso deverá estar a cargo de uma equipe
interdisciplinar (OPAS, 1992).

1 No II Congresso Mundial de Transdisciplinaridade (setembro, 2005 – Vitória,

Brasil), notou-se uma polêmica entre os pesquisadores da área em relação a essas

questões. As principais ambigüidades e discordâncias referiam-se ao uso indiscri-

minado do termo tansdisciplinaridade para se falar de algo que ainda não se sabe

o que é.
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No entanto, a implantação de uma atuação interdisciplinar re-
quer a conscientização em relação às dificuldades e potencialidades, para
que possa haver abertura em direção a um fazer coletivo (Jacob Filho e
Sitta, 1996). Na equipe interdisciplinar, precisa haver tolerância para a
superposição dos limites entre os papéis; é preciso ter flexibilidade su-
ficiente para assumir os papéis de outros especialistas e, ao mesmo tem-
po, ser suficientemente seguro para tolerar que alguém participe do seu
papel, sem ficar na defensiva. Via de regra, na equipe interdisciplinar, as
relações entre as diversas funções são resultado de negociações e de
acordos (Cott, 1998).

O avanço efetivo da gerontologia será obtido quando grupos de
investigadores se organizarem para estudar a velhice e o envelhecimento
de modo interativo, de forma que o conhecimento global gerado não seja
igual à soma das partes, mas fruto da integração de métodos, termos e
teorias, criando explicações novas e mais satisfatórias do que as disponíveis
nas disciplinas isoladas. Essas ações e o seu produto caracterizam a inter-
disciplinaridade. Para construí-la, no entanto, é necessário que exista uma
sólida base de ensino e pesquisa sobre o envelhecimento nas disciplinas
específicas, e, além disso, estímulo à tolerância e à integração de pesquisa-
dores e profissionais de assistência de vários campos (Papaléo Neto, 2002).

Em gerontologia, admite-se que a colaboração dentro da equipe
e a participação dos idosos e da família tende a melhorar os resultados
obtidos na atuação. Todavia, são ainda poucas as pesquisas que estudam
diretamente a eficácia do trabalho em equipe, em contraposição ao tra-
balho fora da equipe (Cott, 1998).

Em vista das dificuldades na implantação da interdisciplinaridade
e da relevância do trabalho nesse nível para o bom atendimento à clien-
tela idosa, considera-se importante identificar e analisar a produção
científica referente a esse tema. Dessa forma, este trabalho teve como
objetivo realizar revisão e análise crítica da literatura científica atual sobre
a interdisciplinaridade em gerontologia, na tentativa de explorar e es-
clarecer as abordagens que vêm sendo utilizadas pela pesquisa com o
envelhecimento sobre essa temática e como se dá o funcionamento das
equipes na intervenção gerontológica.
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Metodologia

O estudo consistiu em uma revisão bibliográfica sistemática da
literatura científica encontrada na base de dados PubMed. As palavras-
chave utilizadas foram interdisciplinary – intervention – older, sendo pes-
quisados todos os artigos que abordavam a relação entre elas, tendo em
vista que revelam a prática interdisciplinar na gerontologia. A busca foi
realizada com os seguintes limites: idioma inglês, idade superior a 65
anos e publicações da atual década (2000-2006).

A busca bibliográfica resultou em 42 artigos, cujos resumos fo-
ram analisados por um único avaliador. Foram excluídos (n=20) os
estudos que apenas citavam as palavras-chave, porém sem abordar a
interação entre elas. Seguiram os critérios de inclusão 22 artigos, destes,
quatro não constavam no acervo de bibliotecas nacionais, sendo então
18 artigos revisados na íntegra. Dentre esses, oito artigos não aborda-
vam a intervenção em idosos e, portanto, foram excluídos por não cor-
responderem à relação buscada.

Os artigos foram analisados por meio de um roteiro que contem-
plava os seguintes itens: local do estudo, delineamento da pesquisa,
formação e relação da equipe, tipo, modo e tempo de intervenção. Para
a análise dos dados foi feita revisão crítica por meio do conteúdo dos
artigos e análise descritiva simples.

Resultados

Foram analisados na íntegra dez artigos, cujos dados estão expos-
tos no Quadro 1.
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Quanto ao local do estudo: a maioria dos estudos foi realizada nos
Estados Unidos (n= 5), seguido de países europeus (n= 4).

A maioria (72,7%) dos estudos apresentou como local da inter-
venção o ambiente hospitalar, sendo esse também o meio escolhido por
todos os estudos realizados nos Estados Unidos. Os outros ambientes
foram domiciliar (n=1), comunidade (n=1) e instituição de longa per-
manência (n=1).

Quanto ao delineamento: como já era esperado, por abordar o tema
relacionado à intervenção, a maioria dos estudos eram experimentais
(71,5%). No entanto, também houve pesquisas descritivas com a fina-
lidade de implementar programas na área de intervenção gerontológica
(Inouye et alii, 2002; Allen et alii, 2003).

Quanto à formação da equipe: o número de membros por equipe
variou entre dois e catorze, tendo em média 7 profissionais. Houve grande
variedade de profissionais envolvidos nas equipes (Gráfico 1). Todos os
estudos tinham como membro da equipe pelo menos um médico (ge-
riatra ou clínico), um profissional da área de reabilitação e enfermagem,
exceto o estudo de Close et alii (2003), no qual o enfermeiro não teve
participação. Os estudos realizados em hospitais apresentaram em média
um maior número de profissionais (6,25 profissionais).

Quanto à intervenção: a maioria (n=7) dos artigos abordou direta-
mente a prevenção como meio de intervir com a população idosa. Den-
tro do nível preventivo, as áreas de atuação foram: quedas, n=2 (Close
et alii, 2003; Jensen et alii, 2002); declínio cognitivo (Inouye et alii,
2002); declínio funcional, n=3 (Boult et alii, 2001; Inouye et alii, 2002;
Allen et alii, 2003), prevenção de complicações clínicas (Saltvedt et alii,
2002) e promoção da saúde, n=1 (Clark et alii, 2002). O tempo da
intervenção variou de 3 a 24 meses (n=6), sendo que os estudos que não
especificaram o tempo (n=4) foram desenvolvidos no hospital. As in-
tervenções realizadas foram explicadas claramente, de modo que podem
ser reproduzidas, nos estudos de Inouye et alii (2002) e Allen et alii
(2003).
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Gráfico 1 – Freqüência do tipo de profissional

envolvido na equipe dos estudos analisados

Relação entre a equipe na intervenção proposta: a relação entre os
membros da equipe na intervenção, que caracteriza a interdisciplina-
ridade, esteve descrita em sete pesquisas. Essa relação interdisciplinar
foi caracterizada somente como discussões e reuniões com os membros
da equipe em três estudos (Boult et alii, 2001; Saltvedt et alii, 2002;
Shyu et alii, 2005); além dessas atividades, a presença de integração du-
rante a intervenção foi descrita por quatro estudos (Burns et alii, 2000;
Jensen et alii 2002; Inouye et alii, 2002; Allen, et alii, 2003). No estudo
de Clark et alii. (2002), Close et alii (2003) e Frankel et alii (2006), a
relação entre os membros da equipe é apresentada como interdiscipli-
nar, porém não há nenhum dado sobre o contato entre eles.

Discussão

Quaisquer que sejam as intervenções planejadas no tratamento
do idoso, elas deverão incluir atuação no campo biológico e psicossocial
(Perracini, Najas e Bilton, 2001), o que requer uma intervenção múlti-
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pla, que deverá ser realizada por uma equipe. Dessa forma, muitas pro-
fissões podem estar envolvidas no atendimento do idoso em qualquer
nível de atuação, como foi possível observar na diversidade de profis-
sionais que compunham as equipes dos estudos aqui analisados.

O número e o tipo de profissionais de uma equipe são definidos
de acordo com a necessidade do programa em que estão envolvidos e do
perfil dos idosos do serviço (Jacob Filho e Sitta, 1996). Essa formação da
equipe, baseada no foco da intervenção, talvez tenha sido o motivo da
grande diferença do número de profissionais nos artigos analisados, visto
que foi encontrado uma variação de dois a catorze. No entanto, mesmo
o estudo com menor equipe (Close et alii, 2003) traz relato de bons
resultados, sugerindo que não existe um tamanho ideal para a formação
de uma equipe.

A equipe de saúde vem se diversificando e tornando mais com-
plexa sua composição, mas verifica-se que o profissional citado com maior
freqüência nos artigos analisados foi o profissional médico e os enfermei-
ros, que têm ainda uma representação maior no setor da saúde (Peduzzi,
1998). O maior número desses profissionais também pode ser devido ao
enfoque dos trabalhos no ambiente hospitalar. No entanto, os estudos
apresentaram um crescimento no número de fisioterapeutas e terapeu-
tas ocupacionais acompanhando o aumento na inserção de profissionais
não-médicos na intervenção (ibid.).

O local, isto é, o serviço no qual a equipe e o paciente estão inse-
ridos, tem influência direta na dinâmica intervencionista. Interpretar a
função dos serviços utilizados nos trabalhos em diferentes sistemas de
cuidado de saúde não é simples (Shepperd e Iliffe, 2001), pois fatores
como a disponibilidade, o tipo, a quantidade de serviços e recursos (fi-
nanceiros, humanos e tecnológicos), a localização geográfica, a cultura
médica local, a ideologia do prestador, entre outros, são aspectos da oferta
que influenciam o padrão de consumo de serviços de saúde (Travassos et
alii, 2000). Embora a oferta de serviços de cuidado à saúde no domicílio
tenha crescido muito na última década, e embora constitua uma foram
de baratear custos (Silvestre e Neto, 2003), a intervenção no ambiente
domiciliar foi relatada em um único artigo (Shyu et alii, 2005).
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A maioria dos estudos relataram que a intervenção proposta foi
desenvolvida no ambiente hospitalar. Silvestre e Neto (2003) argumen-
tam que, no ambiente hospitalar, a internação dos idosos, mesmo que
de curta duração, causa uma importante deterioração da capacidade
funcional e da autonomia. Isso pode explicar a freqüência de trabalhos
na área preventiva realizados dentro do hospital, visto que, tratando-se
de intervenção em equipe interdisciplinar, a administração e a avaliação
dos cuidados tornam-se mais fáceis nesse ambiente, existindo um maior
controle do paciente e também uma maior facilidade em reunir a equipe.

Com o avançar da idade, surgem algumas limitações no desem-
penho físico e aumentam as chances de manifestações de doenças crô-
nicas, que, se não forem acompanhadas e tratadas ao longo dos anos,
podem implicar complicações e seqüelas que comprometem o funciona-
mento normal do organismo. Dessa forma, programas de promoção,
prevenção e reabilitação da saúde devem ser elaborados para detectar as
moléstias crônicas e evitar que o agravamento das perdas físicas amplie
a incapacidade e dependência da população idosa (Papalia e Olds, 2000).
Adotando esse enfoque preventivo, a atuação interdisciplinar parece ser
desenvolvida visando a redução de quadros de fragilidade, de forma a
melhorar a qualidade de vida de pessoas com idade avançada. É o que
se observa ao avaliar os tipos de intervenção dos estudos investigados
neste trabalho, nos quais a prevenção é o principal foco de intervenção
do trabalho interdisciplinar, seguida da reabilitação.

Para a avaliação da eficácia da intervenção em equipe, faz-se
necessária a pesquisa experimental, que é o tipo de delineamento utili-
zado para testar efeitos de ações e hipóteses sobre relações de causa
e efeito, sendo útil para o desenvolvimento de novos conhecimentos
(Lobiondo e Haber, 2001). São as descobertas de tais estudos que pro-
porcionam a validação da prática clínica e os fundamentos lógicos para
mudar aspectos específicos da atuação profissional. No caso de pesquisas
sobre atuação de equipe interdisciplinar, a importância da utilização do
desenho experimental está na verificação dos benefícios dessa atuação e
conseqüente implementação dessa prática nos serviços de saúde desti-
nados à população em geral e, principalmente, aos idosos. Segundo os
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mesmos autores, em uma época de reforma da atenção à saúde e con-
tenção de gastos, tornou-se cada vez mais importante avaliar os custos
relativos e os benefícios de novos programas de atendimento (relação de
causa e efeito), incluindo aqui o atendimento interdisciplinar. A pesqui-
sa não-experimental, por sua vez, é utilizada em estudos em que o pes-
quisador deseja construir o quadro de um fenômeno ou explorar
acontecimentos ou situações à medida que ocorrem naturalmente, ou
seja, sem manipulação de variáveis (Lobiondo e Haber, 2001). Os estu-
dos de Inouye et alii (2002) e Allen et alii (2003) seguem essa linha, com
trabalhos em que os programas foram descritos para posteriormente
poderem ser implantados em outros locais.

Em países desenvolvidos, e mesmo em nosso meio, são muitos os
exemplos de atuações multidisciplinares e interdisciplinares bem-suce-
didas, com os objetivos preventivos e/ou terapêuticos. Essa já é uma
realidade para o atendimento a gestantes, crianças e portadores de ne-
cessidades especiais, contudo, diante da atual explosão demográfica das
faixas etárias mais elevadas, observa-se uma sensibilização para as pos-
sibilidades de atuação na saúde da população idosa. Nesse sentido, a
OPAS (1992), divisão da Organização Mundial da Saúde (OMS) define
a promoção de saúde entre idosos como “conjunto de ações que provo-
quem mudanças no estilo de vida, objetivando a diminuição do risco de
adoecer e morrer, estabilizando ou melhorando a saúde dos indivíduos
em sua totalidade aliando à saúde física a sua complexidade social”.

Contudo, a interdisciplinaridade foi caracterizada pela maioria
dos artigos (n=3) em forma de discussões e reuniões com os membros
da equipe. Isso demonstra uma divergência de conceito e, de fato, se-
gundo Nunes (2002), falta consenso sobre o termo. Para Jacob Filho e
Sitta (1996), as reuniões de equipe são absolutamente necessárias e devem
ter local, freqüência, datas e horários previamente estabelecidos. Nessas
reuniões formais, os participantes podem participar tanto do diagnós-
tico quanto da proposta de atuação. Além dos assuntos relacionados ao
atendimento, as reuniões devem ser utilizadas para a constante avalia-
ção do desempenho individual ou coletivo.
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Já a presença da integração da equipe durante a intervenção foi
descrita em quatro estudos (Burns et alii, 2000; Inouye et alii, 2002;
Allen, et alii, 2003; Jensen et alii, 2002). Isto é de se esperar, uma vez
que tratar do tema interdisciplinar não é tarefa simples (Nunes, 2002),
devido, principalmente, a muitas divergências de conceito, como já apon-
tado anteriormente, e também à falta de profissionais com atitude
interdisciplinar, a qual depende do processo pessoal de amadurecimento
e conscientização quanto à necessidade de constante evolução e de atuar
em conjunto (Jacob Filho e Sitta, 1996).

A inter-relação entre os profissionais da saúde traz benefícios
surpreendentes aos idosos (Shinkai e Cury, 2000; Silvestre e Neto, 2003).
Nos artigos avaliados, os autores ressaltam os aspectos positivos dessa
intervenção (Quadro 1), como Hui et alii (1995), que concluíram que
pacientes com acidente vascular encefálico (AVE), acompanhados por
uma equipe geriátrica em hospital dia, foram capazes de alcançar um
potencial de reabilitação completo mais precocemente do que aqueles
que receberam tratamento convencional.

Quanto ao trabalho, constatou-se, no decorrer dos textos, que
três artigos (Clark et alii, 2002; Close et alii, 2003; Frankel et alii, 2006)
que mencionaram realizar esse tipo de intervenção não apresentavam
nenhum dado sobre a relação entre os membros da equipe. É interessan-
te ressaltar que esses artigos descreviam equipes com número reduzido
de profissionais em relação aos demais artigos. O que poderia ser con-
siderado como um trabalho em equipe multidisciplinar e não como uma
intervenção interdisciplinar. Ortiz e Rodriguez (1992) afirmam que
somente quando um grupo de profissionais se reúne regularmente para
discutir metas em comum e quando o seu plano de ação é em conjunto,
pode-se falar de equipe interdisciplinar.

Talvez esses autores tenham tentado trabalhar em equipe inter-
disciplinar, mas como não é uma tarefa fácil, acaba se tornando um
trabalho de equipe multidisciplinar. Segundo Feriotti (1995) a interdis-
ciplinaridade, tão aclamada atualmente, é considerada como uma tarefa
ou um desafio, o que poderia contribuir para explicar a dificuldade em
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encontrar artigos que descrevam a relação da equipe na intervenção
interdisciplinar.

Observou-se que não existe a descrição de uma regra básica de
procedimentos. Cabe a cada equipe estabelecer seu programa, traçar seus
objetivos e estratégias para alcançar os resultados desejados. Essa sub-
jetividade, inerente ao trabalho em equipe, certamente é um fator que
contribui para dificultar ainda mais essa forma de trabalho.

Segundo Ortiz e Rodriguez (1992), é necessário introduzir uma
disciplina de interdisciplinaridade na grade curricular das Universida-
des. Do ponto de vista de Jacob Filho e Sitta (1996), a inclusão curricular
desses assuntos é uma questão eminentemente temporal.

O empreendimento interdisciplinar ainda está em construção
(Gomes e Deslandes, 1994; Feriotti, 1995) e, talvez por isso, sejam ne-
cessários mais estudos sobre a relação da equipe durante a intervenção,
o que caracteriza a interdisciplinaridade. Cott (1998) relata que a escas-
sez de pesquisas em relação à eficiência das equipes e à qualidade do
atendimento parece ser devida à complexidade tanto da variável inde-
pendente (funcionamento da equipe) como da variável dependente (qua-
lidade do serviço), assim como as dificuldades inerentes a um projeto
rigoroso de pesquisa em campo.

O presente estudo confirma a afirmação supracitada de Cott, de
que existe uma escassez desse assunto na literatura, tendo em vista que
dez artigos abordaram essa temática nos últimos seis anos, revelando,
porém, dificuldade de relatar a dinâmica da equipe envolvida. Outro fator
de destaque é o uso indiscriminado da nomenclatura de trabalho inter-
disciplinar, fazendo-se necessário que esses estudos de intervenção apre-
sentem maior rigor ao utilizar esse termo. Assim, amplia-se a compreen-
são e permite-se a reprodução da metodologia das pesquisas que descre-
vem a atuação em equipe, para que outros estudos, serviços e profis-
sionais se beneficiem dos bons resultados apresentados pela forma de
trabalho interdisciplinar.
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RESUMO: Este trabalho pretende discorrer sobre aquilo que permanece no ser

humano com o passar dos anos, tendo o conto “O outro”, de Jorge Luis Borges,

como sustentação poética para os assuntos discutidos. Tem o objetivo de contribuir

com uma visão da psicanálise, que entende o envelhecimento como constante per-

curso do sujeito no seu encontro com o outro. O que permanece pode ser compre-

endido como aquilo que continua sendo investido no cotidiano, que se configura

na relação com o mundo, com as pessoas e consigo mesmo.

Palavras-chave: tempo; envelhecimento; psicanálise.

ABSTRACT: The present work intends to discuss what remains in the human being during

the passage of time. Jorge Luis Borges’ short story “The other” is used here as a poetic support.

The objective is to contribute to a psychoanalytical approach that looks at aging as a constant

route of the subject during the meeting with the other. What remains may be understood as

that which keeps being invested daily, and is shaped in the relationship with the world, with

others and with oneself.

Key-words: time; aging; psychoanalysis.

Temporalidade e permanência:

o eu e o outro de Jorge Luis Borges
1

Natália Alves Barbieri

1 Este trabalho é uma versão mais atualizada da comunicação apresentada no Primeiro

Congresso Ibero-Americano de Psicogerontologia, realizado em Buenos Aires,

Argentina, em novembro de 2005.
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Perplexidade e estranhamento marcam o encontro fictício entre
Jorge Luis Borges e ele mesmo, cinqüenta anos mais novo, no conto
“O outro”. Esse inusitado acontecimento será a sustentação poética
para os assuntos que, aqui organizados, refletem discussões e estudos
que realizamos no grupo de interlocução entre psicanálise e envelhecimento.2

Esse conto já foi alvo de diversas análises psicológicas e filosóficas
na área acadêmica. Na pesquisa realizada para fundamentar este traba-
lho, foram encontrados diversos textos teóricos a respeito da obra de
Borges, inclusive duas teses de doutorado.3 A temática tratada nesses
estudos é recorrente na obra do autor e versa sobre o sonho e a realidade,
a alteridade e o estrangeirismo, a questão do duplo, do mesmo e do outro.
Como bem define Bartucci (1996), que tem um largo e consistente
trabalho sobre Borges e a psicanálise, “a idéia de que todo homem é
também outro homem, ou mesmo todos os homens, permeia a maior
parte de suas obras” (p. 50).

Neste texto, no entanto, chamo a atenção para a questão coloca-
da sobre a temporalidade: são dois Borges, com idades de 17 e 70 anos,
que tentam com resistência se reconhecerem um no outro, apesar de
serem o mesmo, apenas em idades diferentes. Por se tratar de uma obra
complexa e amplamente estudada, não há aqui a pretensão de discorrer
sobre aspectos literários ou sobre correlações entre o autor e sua obra.
O presente trabalho pretende contribuir com uma visão da psicanálise,
que entende o envelhecimento enquanto processo, enquanto constante
percurso do sujeito no seu encontro com o outro.

O conceito de envelhecimento, que permeia este texto, está vin-
culado à idéia da vivência do tempo pensada a partir das noções de tem-
poralidade cronológica e kairótica. Ou seja, da relação do tempo externo
medido pelas convenções sociais nomeadas por minutos, horas, dias; e
do tempo interno provindo da experiência vivida, daquilo que é de mais
pessoal para cada sujeito. Kairós, segundo os gregos (Pompéia e

2 Grupo criado inicialmente para o encontro dos Estados Gerais de Psicanálise em

2001, coordenado por Delia Catullo Goldfarb.

3 Guedes (1976) e Figueiredo (1988).
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Sapienza, 2004), contém também uma dimensão do tempo que abre
para a oportunidade, para alguma ocasião em que as possibilidades se
encontram à disposição. O tempo não é, portanto, algo de fora, que
determina a vida dos seres, assim como o tempo não existe em si mesmo,
como diz Martins (1998, p. 10) “O homem não está no tempo é o tempo
que está no homem”. Ele existe em relação com o sujeito, existe-se no
tempo, se é sendo no tempo. Não é o tempo que passa, mas passamos
com ele, cada qual edificando sua própria história e contribuindo para
a criação e manutenção da cultura. Somos seres mortais e finitos, e é
nesse embate constante, com aquilo que nos define de forma inexorável,
que vamos nos configurando enquanto sujeitos na relação com o outro.

Essa abordagem da temporalidade diferencia-se de algumas teo-
rias do desenvolvimento mental e da personalidade, muito influentes na
sociedade ocidental, nas quais a vida é entendida como uma seqüência
de fases a serem ultrapassadas. A maturidade é o tesouro escondido no
fim do caminho e somente aqueles que percorrerem com afinco os tran-
cos da vida poderão chegar ao cume dessa montanha. De acordo com
essa lógica, a vida é entendida como uma sucessão de momentos, que,
vividos progressivamente, levam a um fim a ser alcançado, numa linha
evolutiva. Manter uma distância dessa lógica de pensamento implica
um abandono de datas predeterminadas ou de limites que marcam a
entrada nesta ou naquela fase do desenvolvimento, que pode ser usado
como pretexto para discriminar ou enquadrar o sujeito dentro de uma
pretensa normalidade. No entanto, essas considerações não nos eximem
do esforço em considerar as particularidades que ocorrem nos diferentes
momentos da vida.

A entrada na velhice é um aspecto que demonstra essa comple-
xidade. Não podemos definir cronologicamente quando alguém passa
a ser considerado velho ou passa a se considerar velho, mesmo com a
convenção social que demarca essa fronteira aos 60 anos de idade.4 Alguns

4 A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a entrada na velhice a partir dos

60 anos. A legislação brasileira que dispõe sobre a política nacional do idoso, a lei

no 8.842 no seu artigo 2º, também considera como idosa “a pessoa maior de ses-

senta anos de idade”.
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autores que trabalham com o tema irão propor uma diferenciação entre
os conceitos de velhice e de envelhecimento, ampliando assim o olhar
para o assunto; Messy (1992, p.12) nos esclarece: “O envelhecimento
não é a velhice, como uma imagem não se reduz a uma etapa. O enve-
lhecimento é um processo irreversível, que se inscreve no tempo. Come-
ça com o nascimento e acaba na destruição do indivíduo. (...) Se o
envelhecimento é o tempo da idade que avança, a velhice é o da idade
avançada, entende-se, em direção à morte”. O conceito de envelheci-
mento não é encarado, portanto, como a última etapa de um processo,
mas algo que ocorre a todo instante. Na velhice, essa vivência diferencia-
se das outras épocas da vida, pois o sujeito velho vive o imperativo do
tempo da finitude.

A psicanálise trabalha com a idéia de que a libido e o desejo per-
manecem no sujeito com suas vicissitudes até o momento da morte, assim
como o tempo do inconsciente também não é o cronológico. Goldfarb
(2004) assinala que a psicanálise quebra essa idéia de tempo linear ou
circular ao provocar a existência de outros tempos: o tempo de repetição,
de transferência, de posterioridade, de elaboração, de transformação e
de construção de subjetividade. O tempo da memória, o tempo da lem-
brança e o tempo mesmo do acontecimento também serão de outra
ordem. Goldfarb (ibid., p. 116) continua:

O inconsciente, tal como entendido por Freud, não é atemporal,
é uma história que não se reconhece como tal. Não está fora do
tempo, mas é regido por um outro tempo, que, no presente
constante de suas diferentes inscrições, rechaça o tempo do
consciente, do secundário e se impõe como repetição. Então
podemos pensar em um registro inconsciente ligado ao prazer
primário, um movimento em procura de um prazer originário
ao qual o eu ideal não pode renunciar. Há ainda um outro tem-
po, o tempo dos processos secundários, que guardam uma pro-
messa de futuro, tempo de construção de tentativas e caminhos
na vã esperança de restituição do ideal absoluto.
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O sujeito está em jogo no tempo, está em jogo na ordem simbó-
lica balizada pela cultura em que vive, está em constante movimento,
movimento sustentado pelo discurso social que, sem oferecer certezas,
garante alguma promessa de futuro para os tortos caminhos dos desejos.

O conto “O outro”, que faz parte do Livro de areia, escrito em
1969, tem como autor um Borges com 70 anos, praticamente cego, que,
apesar desse sentido em falta, continuou a escrever até o fim da vida.
Dentro de um universo fantástico ficcional, característica que tornaria
o autor uma referência na literatura mundial, esse conto é narrado em
primeira pessoa do singular e relata o encontro do Borges de 70 anos
com ele mesmo jovem (próximo da idade de 20 anos). Borges foi ter
como referência para essa temática o texto Willian Wilson, de Edgar Allan
Poe, conto sobre o encontro macabro entre dois seres que, apesar de
diferentes, são a mesma pessoa, só que aqui se encontram com a mesma
idade. O encontro com o outro pode ser lido como o encontro com o
mesmo, já que o eu se constituirá por esse olhar externo que o constitui.
A imagem refletida no espelho é a de si e, ao mesmo tempo, de um outro
externo (Bartucci, 1996).

O momento de encontro é marcado pelo que ele denomina “atro-
cidade”: “Meu primeiro propósito foi esquecê-lo para não perder a ra-
zão” (Borges, 1975). Em diversas situações, contextualiza o leitor dos
vários tempos e locais onde se deu o acontecimento. O fato, se é que
podemos pensar nesses termos, se passa em espaço e tempo diferentes
para cada um dos Borges – o velho se encontra em Cambridge em 1969,
e o outro diz que está em Genebra em 1914. As cidades diferentes
mesclam-se num mesmo cenário: o rio, o prédio, o banco – as especifi-
cidades de cada uma não as discriminam enquanto locais diferentes. O
rio é tratado como alegoria irônica do que está acontecendo: o rio de
Heráclito faz alusão direta à máxima de que “não entramos no mesmo
rio duas vezes”, e aqui remete à idéia do tempo enquanto um processo
irreversível.

Num outro trecho do conto, refere-se novamente a essa imagem
ao trazer a frase: “o homem de ontem não é o homem de hoje”. O fato
de um rio manter-se rio, enquanto perpetua-se o caminho das águas,
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indica que a repetição é da matéria água e não da mesma água, e nem do
mesmo percurso, já que o próprio movimento, juntamente com as inter-
ferências do ambiente e do humano, altera o seu curso constantemente.
O que se repete parece não ser sempre o mesmo, mas o que, por sua vez,
precisa se repetir a todo o microinstante para que um ser continue a se
reconhecer enquanto tal?

Assim que o Borges jovem senta-se no mesmo banco, a situação
é vivida com espanto e desconforto; por não querer parecer descortês,
Borges velho permanece sentado, apesar de preferir manter-se só com
seus pensamentos. Reconhece o outro pela familiaridade de uma música
assoviada e pela entonação da voz; essa memória o faz retroceder a uma
rede de outras lembranças, que de alguma maneira estavam associadas
ao som emitido. O velho tenta se aproximar após constatar serem a
mesma pessoa. O jovem descrê e, depois de certa relutância, se diferencia
fisicamente de seu outro dizendo: “o estranho é que nos parecemos, mas
o senhor é muito mais velho, com cabeça grisalha”.

Para provar que ambos se tratavam do mesmo, Borges velho
resgata coisas existentes em sua casa na época, descreve objetos de cunho
extremamente pessoal (com histórico familiar), procurando demonstrar
que neles ressoam conteúdos emocionais significativos, de modo que
somente eles poderiam identificar, pois permaneceram por terem feito
parte de alguma vivência e não somente por terem existido por si.

Essa tentativa não é eficiente a ponto de o jovem acreditar na pos-
sibilidade de tal encontro, onde se evidencia o confronto entre sonho e
realidade. Porém, demonstra medo ao imaginar que o sonho, se assim
o for, perdure. Borges velho, nesse momento, relata fingir uma certa
serenidade, que não sentia. É comum, na juventude, em nossa cultura,
projetar no velho a calmaria, a serenidade, a sabedoria, enfim, a matu-
ridade almejada, isso porque a ansiedade é toda presença, principalmen-
te neste momento da vida, e anseia-se (espera-se) que um dia ela vá
embora.

O velho pergunta se o outro quer saber do futuro, propondo relatar
seu próprio passado, pois o velho diz que seu sonho já durou 70 anos e
que “ao rememorar não há pessoa que não se encontre consigo mesma”.
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O jovem assente, sem dizer palavra, e depois de um tempo o Borges
velho pensa: “Notei que mal me prestava atenção. O medo elementar
do impossível, e no entanto certo, o aterrorizava. Eu que não fui pai,
senti por esse pobre moço, mais íntimo que um filho da minha carne,
uma onda de amor”. O velho narra o que viveu, diz sobre um processo
marcado pelo referencial da atualidade. O jovem parece não se interessar
pelo seu futuro, parece não fazer sentido sabê-lo, a possibilidade é ao
mesmo tempo intrigante e amedrontadora: Édipo não conseguiu evitar
seu destino trágico, mesmo ao tentar controlar suas ações após o inevi-
tável anunciado.

Saber o futuro implica, nesse caso, conhecer a história de um outro
desconhecido e da também velhice anunciada. Olhar para o passado ou
para o futuro, como sabemos, estará sempre marcado pela perspectiva
do presente, por esse eu que não é o mesmo de antes e que reconta sua
história no momento em que reedita seu passado esperançando um
passado de futuro melhor,5 é sempre uma leitura dessa perspectiva atual
e ao mesmo tempo momentânea. Nas palavras de Merleau-Ponty (1971,
p. 419), “quando evoco um passado longínquo, reabro o tempo, recolo-
me num momento em que ele ainda comportava um horizonte de fu-
turo. Hoje fechado, um horizonte de passado próximo, hoje longínquo”.
O anseio de futuro, como expõe Goldfarb (2004), deve representar a
possibilidade do reencontro de um passado e trazer a promessa desse
reencontro na posterioridade.

O velho diz “ao rememorar não há pessoa que não se encontre
consigo mesma”. Se, anteriormente, Borges diz “o homem de ontem não
é o homem de hoje”, nesse trecho a perspectiva temporal é outra, diz
algo daquilo que permanece enquanto memória e, como tal, permite um
encontro de si consigo mesmo. O interlocutor desse encontro é o eu. Esse
eu se caracteriza por se constituir na relação com o outro e na relação com
a temporalidade que o delimita. Por isso, o sentido do tempo só existe

5 O pedagogo Paulo Freire distingue a esperança em dois verbos diferentes: esperar

e esperançar – se no primeiro há a idéia de imobilidade, no segundo verbo a imagem

presente é de movimento, do sujeito ativo enquanto esperança algo melhor.
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para nós porque somos seres temporais. Disso retiramos dois aspectos
do eu que nos interessam: aquilo que permanece no eu durante o passar
dos anos (que podemos chamar aqui de identidade, no sentido daquilo
que faz com que o eu se identifique como eu dia após dia) e o imperativo
de continuidade do eu. O sentimento de amor de Borges velho pelo
jovem, citado acima, pode ser entendido como uma necessidade de deixar
a própria história como herança para alguém que a manterá viva.
Necessidade de continuar presente no mundo após a própria morte.

No conto, há o movimento de distanciamento e diferenciação
entre as duas personagens, mesmo com a insistência do velho na busca
pela semelhança, ainda que ela pareça pouca. O sentimento de estranhe-
za desse encontro dá-nos a impressão que são duas pessoas diferentes,
cada qual com sua história. Ambos se estranham, um é desconhecido do
outro e isso chega a ser apavorante. Para Sarti (2004, p. 88), “o confronto
com o estranho põe em questão as certezas sobre si mesmo. A diferença
é ameaçadora porque fere a própria identidade”. Bartucci (1996) sugere
que o encontro entre o familiar e o estrangeiro, na experiência ante o
desconhecido, exige um reexame de nós mesmos, e não há como sair
inócuo dessa colisão.

O reconhecimento entre os Borges acontece quando a literatura
torna-se tema presente. Parece só poderem se entender ante as “referên-
cias livrescas”.

O fotógrafo alemão Michael Wesely, autor das fotos a seguir,6

trabalha com imagens de cidades onde há uma circulação muito grande
de pessoas e, assim como esse conto de Borges, coloca em evidência a
questão sobre aquilo que permanece com o passar do tempo.

6 Que podem ser vistas no site do fotógrafo: www.wesely.org.
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Ele faz fotografias de partes movimentadas da cidade durante o

horário do rush, de obras em construção que duram meses. Com o intuito

de fazer uma relativização da percepção do tempo, daquilo que perma-

nece imóvel, deixa o filme em exposição com pouca entrada de luz, para

poder captar o que acontece durante horas, dias e até meses de uma

determinada situação. As fotos impressionam, pois essa técnica faz com

que os eventos passageiros sejam registrados de modo sutil, quase im-

perceptível. Não há pessoas nas fotografias, mas sim o que se entende

como um possível traçado de percursos. Não se sabe o ocorreu ali, sabe-

se apenas que aconteceu algo, mas nada pode ser dito sobre os rumos de

quem passou naquela rua. O que permaneceu gravado foi o vulto daqui-

lo que não conseguimos agarrar no nosso cotidiano, aquilo que não fica

disponível para averiguação: o movimento. A psicanálise lida também

com o efêmero, com pequenas apreensões do acontecimento, e, se pen-

sarmos na neurose, pode-se dizer que trabalhamos com o que está en-

curralado, limitado, enredado por ela.

Paradoxalmente, a imagem dos vultos das fotografias nos remete

àquilo que estava em movimento. Os próprios edifícios das imagens

também estão sujeitos à degradação; sofrer a ação no tempo decorre do

estar presente e disponível ao encontro e ao uso. Mesmo a permanência

 

 
 
Foto 1. Realizada em 1992, como 
parte da exposição ROM. 

 

 
Foto 2. Tirada durante seis horas 
numa das ruas mais movimentadas 
de NovaYork e faz parte do projeto 
“New york short histories”, de 1998. 
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das coisas concretas é passível de questionamento, porque suas relações
com a realidade estão fundamentadas pela utilidade. Merleau-Ponty
(1971, p. 351) esclarece essa questão ao tratar da relação humana com
as coisas do mundo:

Não tenho absolutamente um mundo físico, não vivo somente
no meio da terra, do ar e da água, tenho em volta de mim es-
tradas, plantações, cidades, ruas, igrejas, utensílios, uma cam-
painha, uma colher, um cachimbo. Cada um desses objetos tem
no fundo a marca da ação humana à qual serve. Cada um emite
uma atmosfera de humanidade que pode ser muito pouco de-
terminada, se só se trata de alguns traços de passos na areia, ou,
pelo contrário, muito determinada, se visito de cabo a rabo uma
casa recentemente esvaziada.

Se não fizerem sentido como utilidade, deixam de existir ou ficam
abandonadas. Will Eisner, em “Uma história sobre a vida e morte de um
edifício”, relata seu assombro ante as mudanças inevitáveis que acom-
panhou em Nova York, sua cidade:

[...] enquanto eu crescia em meio à turbulência da vida urbana,
era preciso apenas um estado de alerta superficial para enfrentar
o ritmo das mudanças e experiências que se desenrolavam. Havia
pouco tempo para questionar a rápida substituição de pessoas
e de edifícios. Tais coisas deviam ser aceitas como normais. À
medida que fui envelhecendo e acumulando recordações, passei
a me sensibilizar mais e mais com o desaparecimento de pessoas
e referências urbanas. Para mim, eram especialmente perturba-
doras as inexplicáveis demolições de prédios. (1989, p. 3)

Não podemos esquecer que aquilo que entendemos como da
ordem da concretude, sofre ação no tempo, sofre ação humana e traz
implicações para todos que se encontram à volta.

O que está sendo só pára quando se morre. Até o último fio de ar
implica uma relação com os outros; nos últimos momentos de um pro-
cesso de demência, o que resta é o corpo, que, mesmo inerte enquanto
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respira, implica relação com o mundo e com os outros. Não podemos,
no entanto, cair no possível engodo de pensar que aquilo que permanece
é algo que está cristalizado ou fixo, pois tanto o corpo quanto os prédios
das fotos se modificam.

Se, nas imagens de Wesely, o registro do tempo se deu pela arqui-
tetura que permanece imóvel na cidade (e não pelo movimento humano
cotidiano), o que permaneceu enquanto possibilidade de identificação
entre Borges velho e Borges novo, tão díspares em relação um com o
outro, foi a literatura. No conto, apresentam-se dois sujeitos, apesar de
serem um mesmo, a vida letrada é a ponte de conexão entre essas duas
histórias. O que une foi aquilo que permaneceu por ter sido investido.
Cabe-nos pensar que as “referências livrescas” aparecem aqui como algo
do concreto, assim como as edificações nas fotos de Wesely. Ficaram como
marca desse processo por terem sido investidas durante a vida. O que se
manteve decorre do desejo de se alcançar o aconchego anterior da possível
completude; esperança-se, como diria Paulo Freire, a todo o instante, a
possibilidade de aumentar a satisfação do acalanto do colo. O esperançar
está na ordem do dia, pois é assim que o eu garante a sensação de con-
tinuidade e, portanto, da manutenção e da permanência daquilo que se
pressupõe como eu e que pode ser confirmado pela presença do outro.
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RESUMO: Este estudo investigou a visão que idosos têm de si mesmos, seus va-

lores e perspectivas. Dez alunos de um curso para a terceira idade responderam

individualmente a uma entrevista que enfocava envelhecimento, imagem corpo-

ral, sociabilidade, percepção da visão da sociedade sobre si, família, saúde e apo-

sentadoria. Apesar de reconhecerem perdas no processo de envelhecimento, esses

participantes mostraram-se pessoas extremamente ativas, com uma auto-imagem

positiva e satisfação com seu estilo de vida.

Palavras-chave: idoso; terceira idade; auto-imagem.

ABSTRACT: This research study investigates the view that elderly people have about

themselves, their values and perspectives. Ten students attending a course for elderly people

were individually interviewed about aging, body self-image, sociability, perception of the

society’s view about himself, family, health, and retirement. Although recognizing losses due

to the aging process, the participants of the present study are extremely active people with a

positive self-image and satisfaction with their life style.

Key-works: elderly; aging; self-image.

O idoso no Brasil

Os idosos compõem um dos grupos de maior crescimento em
nossa sociedade. Porém, raramente vemos na mídia opções para um sadio
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ajustamento na terceira-idade dentro da família e do quadro social. Ao
contrário, o idoso é colocado à margem da comunidade e encontra so-
luções afastando-se ainda mais. Autores, como, por exemplo, Monteiro
(1998), têm salientado a necessidade de estabelecermos ações em prol
dos interesses dos idosos, tal qual a atenção que tem sido dirigida a outros
segmentos pauperizados da sociedade.

No entanto, as previsões de aumento da população idosa no Brasil
e no mundo chamam a atenção de todos aqueles preocupados com o
envelhecimento. A Organização das Nações Unidas (ONU), conforme
publicado em O Estado de São Paulo (3/3/2002), prevê que a proporção
de pessoas, em países pobres, com mais de 60 anos, que era de um quinto
em 2001, crescerá para um terço em 2050. Em outra notícia veiculada
no mesmo jornal (9/4/2002), calcula-se que, em 2005, o número de
pessoas acima de 60 anos superará o de crianças até os 14 anos no Brasil.

Na análise do envelhecimento da população, é ainda mais alar-
mante o crescimento do número de mulheres no mundo. É a chamada
feminilização da sociedade. O excedente feminino, que em 2000 corres-
pondia a 1,5% do total da população, vai eqüivaler a 3,4% na metade
do século XXI. É um crescimento assustador. Além disso, conforme
dados do IBGE, há uma diferença crescente entre homens e mulheres
em relação à expectativa de vida.

Mas quem é o idoso brasileiro? Há vários aspectos que permeiam
e constituem o ser humano, aspectos que estão simultaneamente pre-
sentes: o biológico, o pessoal, o social, o existencial, o arquetípico, o
espiritual e tantos outros. O idoso, do mesmo modo, é constituído por
essa multiplicidade de fatores. Nesta pesquisa, foi dada ênfase ao aspec-
to social sem, no entanto, desconsiderar os demais. Apresentaremos a
seguir alguns conceitos relacionados ao envelhecer relevantes para a com-
preensão do fenômeno desse ponto de vista.

Talvez o aspecto mais discutido no estudo da terceira idade seja
a vivência do envelhecimento. A ressignificação de si diante de um corpo
que se transforma rapidamente é considerada por muitos autores como
o aspecto mais importante dessa fase do ciclo vital.
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Manzoni (1995) chama a atenção para o fato de que, no processo
de envelhecimento, predominam sentimentos negativos sobre si e isso
contribui para que o idoso deprecie sua própria imagem. Loureiro (1996)
chega a afirmar que a redução das potencialidades físicas e sensoriais,
combinada com a degradação estética corporal, levam o idoso a assumir
um papel de vítima.

Mota (1995) enfatiza que a imagem social do envelhecer é decor-
rente de profundas mudanças físicas, sociais e emocionais vividas pela
pessoa ao longo dos anos. De acordo com Brito (1992), a maneira como
uma pessoa se sente está em estreita relação com sua idade funcional,
nessas três dimensões. Quanto mais satisfatórias forem as condições de
adaptação do indivíduo às mudanças, menos idosa a pessoa se sente.

Outra grande mudança na vida de um indivíduo que se aproxima
da terceira idade é a passagem da condição de cuidador para a de cuida-
do. Ravner (1978) avalia essa mudança como muito dolorosa, podendo
até gerar resistência do idoso em aceitar sua nova condição. Podemos
supor que parte dos conflitos vividos pelos idosos esteja ligada à dificul-
dade de se adaptarem a essa nova condição no cotidiano.

Na cultura ocidental, observa-se uma desqualificação do idoso,
além de um medo generalizado de envelhecer. Brito (1992), Lorenzetto
(1997) e Monteiro (1998) consideram que a autodesvalorização do idoso
decorre de estereótipos negativos construídos pela sociedade. Esses
autores salientam que a sociedade julga a velhice uma sobrevida inútil,
uma morte social prolongada e dolorida para o indivíduo.

Os resultados da pesquisa realizada por Neri (1991) apontam que
os jovens vêem o idoso como doentio, dependente, rejeitado, desvalori-
zado, exigente e intrometido, isto é, viceja entre os jovens um conjunto
de crenças e opiniões negativas em relação à velhice, sendo o envelhe-
cimento considerado um problema a ser evitado.

Marques (1998) lembra que a própria família tende a ter certas
expectativas em relação ao comportamento adequado e esperado para
um velhinho. Dessa forma, os familiares podem não incentivar e até punir
o comportamento social e a prática de atividades do idoso, contribuindo
para a visão a respeito de sua auto-eficácia.
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Outro aspecto, também freqüentemente abordado nos estudos
sobre envelhecimento, é a questão da aposentadoria. O trabalho exerce
papel fundamental na vida dos homens. Em nossa sociedade, a identi-
dade dos indivíduos é majoritariamente definida por seu papel social.
Segundo Monteiro (1998), o afastamento da vida produtiva e social
decorrente da aposentadoria pode gerar um sentimento de insegurança
em relação ao futuro. Essa autora levanta a hipótese de que, após a
aposentadoria, o idoso se sinta excluído da sociedade, recolhendo-se a
uma solidão depressiva povoada somente de recordações.

Brito (1992) lembra que a grande questão a respeito da aposen-
tadoria é o fato de que, a partir dela, surge o estigma de velho. Esse
estigma está carregado de preconceitos e exerce forte influência sobre a
auto-imagem do idoso. Para Walsh (1995), o maior desafio dos casais
tradicionais em relação à aposentadoria do marido é a incorporação deste
dentro de casa, sendo necessária uma reelaboração de papéis e de expec-
tativas na relação do casal.

Por outro lado, Santos (1998) e Ravner (1978) afirmam haver
certos idosos que, em oposição ao que vem sendo apresentado aqui,
consideram a aposentadoria como um “merecido descanso”, como um
prazer da velhice, pois diminui suas responsabilidades sociais, de manei-
ra que empreendimentos egoístas podem ser seguidos sem discrimina-
ção. Essas colocações mostram que não há unanimidade entre os
pesquisadores no que diz respeito à vivência da aposentadoria pelo idoso.
Ao que parece, sentir-se aliviado ou sentir-se inútil com a aposentadoria
depende em grande medida de particularidades da pessoa que se aposenta.

A viuvez também tem sido associada com o sentimento de solidão
na velhice. A perda do companheiro pode provocar no idoso a sensação
de não mais ser compreendido pelos outros como era pelo parceiro, le-
vando-o a fechar-se em si mesmo.

Para Walsh (1995), a condição de avô/avó, considerada mais uma
mudança da velhice, satisfaz em grande parte o desejo de sobreviver do
ser humano, auxiliando a aceitação de sua própria mortalidade. O autor
afirma que o desenvolvimento do papel de avô teria, portanto, um
potencial de enriquecimento no estágio posterior da vida.
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Tanto o indivíduo quanto sua família enfrentam desafios impor-
tantes na adaptação à terceira idade. As mudanças decorrentes da apo-
sentadoria, da morte do cônjuge, do fato de se tornar avô/avó e das
conseqüências físicas do processo de envelhecimento requerem o apoio
familiar para o ajustamento às perdas, reorientação e reorganização das
mudanças.

O convívio social é fundamental na manutenção do senso de
pertinência do ser humano, uma vez que garante sua conexão com o
mundo. Através de relações de trocas mútuas, o idoso poderia continuar
agregando significados a sua construção pessoal, mantendo a integrida-
de da imagem que faz de si mesmo.

Monteiro (2000) constatou que a falta de contato com o seme-
lhante é um dos fatores que desencadeiam estados, sensações e senti-
mentos de ansiedade, frustração, sensação de frieza, perda de
auto-estima, revolta e raiva de ser velho. Vale destacar que, segundo esse
autor, a variável crítica não é o fato de ser velho, mas a dificuldade em
estabelecer uma relação de cooperação e respeito nos estágios tardios do
ciclo vital. A principal razão apresentada por Monteiro para a dificulda-
de de contatos sociais na velhice, uma vez que o corpo apresenta limi-
tações, encontra-se nas dificuldades de locomoção e de transporte nos
grandes centros urbanos.

Loureiro (1996), por meio de entrevistas com senescentes, pôde
perceber que o convívio social é dificultado nessa fase da vida. Muitos
idosos referiram-se ao fato de que os contatos com os amigos são raros,
seja porque eles já morreram, seja porque o esforço de fazer-lhes uma
visita nem sempre compensa, e por isso sentiam-se tristes, isolados e sem
utilidade. A diminuição do convívio social observada por essa autora foi
considerada um dos fatores depreciadores da imagem do idoso sobre si
mesmo.

Marques (1998) observou que o pertencer a um grupo garante ao
idoso o sentimento de ser útil e o afasta da sensação de abandono. Para
a autora, o convívio social com aqueles que o aceitam e consideram tem
forte influência na sua auto-imagem. Parece que integrar-se a um novo
grupo, seja de lazer, de prática esportiva ou de estudo, pode reverter os
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resultados negativos da aposentadoria, viuvez ou das limitações físicas.
Assim como Marques, Lopes (1990) concluiu que o idoso pertencente
a um grupo social pode resgatar seu passado, ter perspectivas para o
futuro e com isso concretizar um cotidiano significativo.

Não podemos deixar de considerar que a auto-imagem sofre for-
tes influências do discurso social, das mensagens que são constantemen-
te transmitidas pela sociedade. Pelo fato de a noção de perda estar tão
arraigada e relacionada a essa fase da vida na nossa sociedade e no próprio
senescente, a possibilidade de aquisição na velhice é dificilmente com-
preendida e aceita, sendo freqüentemente negada.

A maioria das pessoas vê a velhice como algo necessariamente
associado à perda, apresentando um discurso que não somente força o
idoso a se conformar com a situação como minimiza as suas tentativas
de buscar novos rumos e novas aquisições. Assim, forma-se um ciclo
vicioso: a imagem que os idosos fazem de si mesmos é fortemente influen-
ciada por sua identidade, constituída no cotidiano e com base em rela-
ções nas quais vigora a crença de que a velhice está repleta de perdas e
impossibilitada de ganhos. Como conseqüência, há uma autodeprecia-
ção na velhice, que contribui para a desvalorização do idoso pela socie-
dade, e assim por diante.

Sluzki (1997), psicólogo sistêmico, apresenta uma análise da rede
de relacionamentos sociais do ser humano – soma de todas as relações
percebidas como diferenciadas da massa anônima da sociedade – e cons-
tata que essa rede contribui substancialmente para a auto-imagem e o
reconhecimento do indivíduo. Uma rede social estável, sensível, ativa e
confiável protege a pessoa contra doenças, além de atuar como agente
de ajuda e encaminhamento, afetar a pertinência e a rapidez de utiliza-
ção de serviços de saúde, acelerar os processos de cura e aumentar a
sobrevida. Conseqüentemente, para o autor, a rede social com caracte-
rísticas positivas é geradora de saúde. Além disso, a doença do indivíduo,
especialmente de curso prolongado, deterioraria a qualidade e a quan-
tidade das interações sociais, reduzindo a rede social.

Segundo Sluzki (ibid.), há uma via de mão dupla entre a saúde do
indivíduo e sua rede social, que permite delinear círculos virtuosos e
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viciosos entre elas: por um lado a rede social protege a saúde do sujeito,
por outro, a doença desse sujeito vai reduzir sua rede, que, por sua vez,
vai prejudicar ainda mais sua saúde, e com isso a rede limita-se ainda
mais e assim por diante. Completa-se o círculo.

Analisando o conceito de rede social especificamente na terceira
idade, esse autor observou que, com o passar dos anos e o avançar da
idade, coexistem três fatores com efeitos cumulativos na rede social de
um indivíduo: 1) contração da rede social por morte ou migração dos
membros ou mesmo por enfraquecimento dos vínculos; 2) diminuição
progressiva das oportunidades e da motivação para renovação da rede;
e 3) dificuldade em manter os vínculos por redução da energia vital do
indivíduo e diminuição de sua acuidade sensorial.

À medida que se envelhece, enfraquece a rede social. Os idosos
têm menos oportunidades sociais para renovar seus vínculos e estabele-
cer novos contatos, ao mesmo tempo em que tendem a adoecer mais,
fragilizar e afastar ainda mais aquelas relações anteriormente firmadas.
Além disso, os esforços necessários para se manter a conduta social são
maiores, e a motivação para tal esforço tende a ser cada vez menor. Pouco
a pouco, a pessoa vai perdendo seu interesse em expandir a rede e vai
fechando-se naquele centro mínimo e mais próximo, geralmente com-
posto pela família nuclear. A redução dramática da rede social na velhice
realça – e às vezes sobrecarrega – o valor das relações que permanecem.

Definição do problema e objetivos

Pretendeu-se neste trabalho entender um pouco mais a percep-
ção do idoso sobre si mesmo e abrir caminho para a discussão de como
repensar as ações a fim de minimizar as limitações impostas pela so-
ciedade à existência do senescente. Como o idoso vive as mudanças
associadas à velhice?

Pretendeu-se contribuir com o conhecimento de quem é o nosso
idoso, como ele se vê e percebe a si mesmo numa sociedade que o des-
valoriza. Buscou-se investigar qual a visão que o senescente tem de si
mesmo, a fim de abrir caminho para projetos de intervenção e atuação
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junto a esse grupo. Acreditamos que, conhecendo melhor como o idoso
se vê, como se sente e com o que se identifica, podemos criar um am-
biente mais agradável a ele, propondo condições que minimizem os sen-
timentos negativos e favoreçam os positivos em relação a si mesmo.

Metodologia

Participaram desta pesquisa nove mulheres e um homem, com
idades entre 70 e 87 anos (média de 78,5 anos), todos residentes em São
Paulo, que se voluntariaram em resposta a um convite da pesquisadora.
Os critérios de inclusão dos participantes foram cursar a Universidade
Aberta à Maturidade da PUC-SP e apresentar idade igual ou superior
a 65 anos.

Elaborou-se um questionário compreendendo 70 questões, apli-
cado na forma de uma entrevista semidirigida, que visava obter dados
a respeito da visão do idoso sobre si mesmo. As primeiras 34 questões
tinham o objetivo de obter dados sobre a situação de vida do participan-
te, tais como estado conjugal, com quem morava, nacionalidade, se
trabalhava, número de filhos e netos, relacionamento com eles e rela-
cionamento social geral. As 36 questões restantes eram perguntas aber-
tas sobre a visão do idoso quanto à sua vida, seus hábitos, seus valores
e perspectivas. Essas perguntas estavam divididas em oito grandes
categorias: envelhecimento, imagem corporal, sociabilidade, percepção
da visão da sociedade sobre si, família, saúde, aposentadoria e outras
gerais (estas dispostas no início do questionário, para aquecimento, e no
final, para fechamento da entrevista).

Durante as entrevistas, realizadas individualmente, a pesquisa-
dora procurou fazer o mínimo possível de interferências, evitando co-
mentários que pudessem alterar respostas espontâneas. Foram gravadas
em fita cassete, com o consentimento do participante. Estas foram pos-
teriormente transcritas e compuseram a base para a análise dos dados.
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Resultados

Situação de vida dos participantes: a maioria perdeu o cônjuge por
morte. Apenas uma pessoa continua casada e outra sempre foi solteira.
Com relação ao grau de instrução, verificamos nas entrevistas que sete
idosos cursaram faculdade (embora dois deles não tenham terminado o
curso). Os outros três pararam de estudar ao concluir o colegial. No que
diz respeito à situação financeira, os participantes relataram satisfação
com a sua renda familiar. Apenas duas, uma aposentada e a outra não,
disseram que precisam da ajuda financeira dos filhos. Sobre a classe social,
com exceção de uma senhora que se considerou pertencer à classe alta,
os demais se classificaram como classe média. Com relação à estrutura
familiar, todos os entrevistados têm filhos e netos, inclusive a participan-
te que é solteira, e três participantes têm também bisnetos.

Visão de mundo e de si dos participantes: todos eles consideram que,
para se sentir realizada, a pessoa deve ter uma ocupação ou uma distra-
ção que preencha seu dia-a-dia. Isso evitaria, segundo a perspectiva desses
idosos, o envelhecimento precoce, a depressão ou a falta de rumo. Con-
siderando que os entrevistados para esta pesquisa são alunos da Univer-
sidade Aberta à Maturidade da PUC, além de exercerem outras
atividades, podemos perceber que eles fazem aquilo que pregam: cul-
tivam um cotidiano repleto de ocupações.

Constatamos que, de maneira geral, os idosos entrevistados sen-
tem-se integrados e participativos em suas famílias, percebem que elas
se orgulham deles e os consideram úteis (oito participantes têm essa
posição). Essa percepção deve-se, conforme seus relatos, ao fato de aju-
darem a família e/ou de não darem trabalho. Apresentaram posição
diferente dois participantes, que relataram se sentirem afastados de suas fa-
mílias. Ambos disseram que não sabem se são motivo de orgulho para elas.

Sobre a relação dos participantes com a sociedade, as entrevistas
revelaram que eles consideram que a sociedade os vê de uma forma
positiva. Os atributos “atualizado”, “culto”, “espírito jovem”, “agradá-
vel”, “educado” e “pessoa útil” foram mencionados por sete idosos para
pergunta sobre como a sociedade os vê. Dois participantes disseram que
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são considerados “normais” e um não soube responder a essa questão.
Constatamos também que todos os entrevistados se sentem valorizados
por amigos, familiares e conhecidos quando emitem opiniões, sendo que
sete disseram que suas opiniões são valorizadas em todas as situações.

Durante as entrevistas, os idosos mencionaram as principais ati-
vidades presentes em suas rotinas. Cada participante citou de duas a seis
atividades principais em seu dia-a-dia, sendo que as aulas na PUC foram
mencionadas por todos como uma atividade importante. Além dessa
atividade, pudemos constatar que os serviços de casa e as leituras são
atividades importantes no cotidiano da maioria deles. Em ordem decres-
cente de freqüência apareceram a ginástica, o convívio com a família, o
lazer, o tempo dedicado aos estudos, a realização de trabalho voluntário
e a novela.

Sobre os sentimentos dos participantes quanto a sua integração
social e o quanto eles gostam e participam de atividades sociais, conta-
tou-se que em sua maioria eles se consideram socialmente integrados,
gostam de atividades sociais e efetivamente participam delas.

Metade dos entrevistados declara sentir-se “muito bem” com rela-
ção a sua saúde. Três disseram sentir algumas dores ou ter alguns proble-
mas de vez em quando, mas ainda assim se consideram saudáveis. Apenas
dois participantes disseram não se sentir muito bem de saúde. Quando
questionados sobre a preocupação com a saúde, no entanto, nove parti-
cipantes afirmaram que se preocupam com a saúde e apresentam alguns
cuidados para mantê-la em ordem. Entre esses cuidados, as consultas
periódicas ao médico e exames preventivos foram os mais citados.

Os comentários dos idosos sobre a morte indicam que a maioria
a sente de maneira negativa, com medo ou lamentando a separação de
pessoas queridas ocasionada por ela. No entanto, há dois participantes
que vivem a proximidade da morte de maneira natural, demonstrando
maior aceitação desse fenômeno. Nesse quesito, chama a atenção a res-
posta de um dos entrevistados. Apesar de ser o mais idoso do grupo (87
anos), ele afirmou não pensar na morte e sim na vida.

Quando questionados sobre as vantagens e desvantagens da ve-
lhice, os idosos participantes desta pesquisa citaram mais desvantagens
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(18) do que vantagens (9). A desvantagem mais citada é deterioração
física, mencionada por oito dos dez participantes. Dois entrevistados,
inclusive, não mencionaram nenhuma vantagem da velhice, citando duas
desvantagens cada um. A vantagem da velhice mais lembrada, citada
por quatro participantes, relacionou-se à maturidade decorrente da
experiência. Ter netos e a longevidade também foram mencionadas como
vantagens.

A visão que eles têm de si mesmos foram divididas em positivas
e negativas, segundo sua definição. A maioria deles (7 participantes) citou
mais mudanças negativas que positivas na sua vivência do envelhecer,
sendo que dois citaram apenas mudanças negativas. Apenas um entre-
vistado citou mais mudanças positivas do que negativas em seu processo
de envelhecimento, destacando-se do grupo.

As mudanças físicas foram consideradas negativas por oito par-
ticipantes. A solidão e a viuvez foram também bastante citadas nessa
categoria.

Entre as mudanças positivas, foram citadas, mais freqüentemente,
os casamentos, os nascimentos, e freqüentar a PUC; em seguida, ter mais
liberdade e a aposentadoria.

Com relação à concepção dos participantes sobre a importância
dos cuidados com a aparência, constatamos que todos concordam que
é importante que o idoso se cuide, embora nenhum dos idosos entrevis-
tados se considere bonito atualmente.

Oito participantes declararam que se consideram felizes, um não
e outro feliz por alguns motivos, mas infeliz por outros. Ter casa, saúde,
lazer e filhos bem encaminhados parecem ser as principais razões para
a felicidade no presente, conforme pudemos verificar em suas respostas.

Com base nas respostas dos idosos às questões sobre suas vidas
atuais, pudemos perceber que a maioria dos participantes declarou estar
satisfeito/ alegre com a sua vida. Por outro lado, quatro deles relataram
tristeza em função das perdas que tiveram no passado, principalmente
do marido.
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Discussão dos dados

No que se refere às mudanças de papéis que ocorrem no envelhe-
cimento, os dados obtidos mostram que os idosos da presente pesquisa
são altamente sociáveis, com um cotidiano repleto de atividades, dife-
rentemente dos resultados obtido pelas pesquisas de Monteiro (1998),
Loureiro (1996) e Walsh (1995). Esses autores observaram que é comum
o idoso deprimir e excluir-se da sociedade após a aposentadoria.

Os resultados também mostram que os participantes desta pes-
quisa lidam bem com a questão da aposentadoria, usufruindo o tempo
que lhes resta livre com atividades que fazem sentido, em concordância
com as hipóteses de Ravner (1978) e as conclusões de Santos (1998),
autores que mencionaram a aposentadoria como sentida pelo idoso como
um merecido descanso.

Com relação aos contatos e ao relacionamento com a família,
verificamos que é intenso e repleto de satisfações. Os participantes do
presente estudo relataram que mantêm uma boa relação com a sua
família e sentem-se úteis no relacionamento com ela.

No que diz respeito ao estado conjugal, a grande maioria dos idosos
entrevistados já havia perdido o(a) companheiro(a) por morte. Embora
alguns deles tenham mencionado se sentirem livres depois do falecimento
do cônjuge, verificou-se que o sentimento de perda e a falta do falecido
parceiro é um fato marcante na sua existência. Lorenzetto (1997) havia
chamado a atenção para a viuvez, bastante freqüente nessa faixa etária,
como favorecedora do sentimento de solidão do idoso.

Além disso, ter netos e o bom relacionamento com filhos, noras
e genros apareceu no nosso estudo como um elemento valorizado posi-
tivamente pelos idosos entrevistados, contribuindo para o bem-estar e
talvez até moderando a dor e a tristeza decorrente da perda do cônjuge.
A existência de netos, considerada por Walsh (1995) como uma mudan-
ça positiva da terceira-idade, foi verificada neste estudo.

Os resultados encontrados no presente estudo não confirmam as
expectativas de desvalorização social dos idosos decorrente de uma va-
lorização demasiada da juventude. São, inclusive, bastante contrários a
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elas. Os idosos do estudo em questão afirmaram que se sentem ampa-
rados e compreendidos pelo grupo social e que, fundamentalmente,
percebem que a sociedade os vê de forma positiva. Assim, se a visão que
a sociedade tem do idoso influencia sua autopercepção, no caso dos
participantes desta pesquisa, essa influência é rica e favorável, uma vez
que os idosos percebem sua relação com a sociedade de maneira positiva.

A vida social dos idosos participantes deste estudo é fortemente
marcada pela PUC. Conforme já mencionado, parece que o fato de fre-
qüentarem as aulas para a terceira-idade os inclui num ambiente so-
cialmente agradável e repleto de atividades e amizades. Além disso,
outras atividades de lazer foram citadas, demonstrando que essas pes-
soas preenchem o cotidiano com atividades que lhes dão prazer.

Em concordância com Lopes (1990) e Marques (1998), os resul-
tados obtidos apontam para idosos socialmente ativos. Marques salienta
que o idoso pertencente a um grupo social sente-se útil e afasta-se da
sensação de abandono, questões claramente observadas neste estudo.
Os idosos entrevistados consideram-se úteis e parece que o grupo social
os ajuda a reverter os efeitos negativos da aposentadoria, da viuvez e das
limitações físicas impostas pela idade.

Considerando, como Sluzki (1997), que uma rede social ativa é
geradora de saúde (e vice-versa) e na terceira idade a rede tende a dimi-
nuir e se enfraquecer, podemos supor que, para os idosos do presente
estudo, o enfraquecimento da rede social anterior tenha sido compen-
sado pela nova rede que se forma na PUC. Assim, com novas amizades,
com novos contatos sociais e no relacionamento cotidiano com o seu
semelhante, os idosos ganham saúde, evitando, de certo modo, os efeitos
negativos previstos por Sluzki pela redução da rede social na velhice.

Os dados obtidos nesta pesquisa mostraram que, embora os par-
ticipantes tenham relatado se sentirem bem, eles também percebem a
velhice como repleta de perdas e vêem poucas vantagens nessa fase da
vida. As mudanças vivenciadas são em sua maior parte negativa e a
deterioração física parece ser sentida como a pior delas. O idoso não se
sente bonito nem está satisfeito com o próprio corpo, provavelmente
refletindo essa frustração com as mudanças físicas ocasionadas pelo
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envelhecimento. No entanto, a análise do cuidado com o próprio corpo
e com a aparência revela idosos vaidosos e cuidadosos. Esse dado é di-
ferente daquele observado por Brito (1992), que constatou que idosas
do sexo feminino de baixa renda entregam-se ao desleixo na velhice. No
entanto, é possível que a diferença na classe social observada seja respon-
sável pela discordância de resultados.

Brito também constatou que a aparência mais envelhecida não
preocupa os homens, que são considerados “coroas charmosos”. Na
presente pesquisa, não é possível extrair conclusões a respeito da dife-
rença entre os sexos, uma vez que houve apenas um participante do sexo
masculino. Entretanto, no que diz respeito à imagem corporal, esse
senhor foi um dos poucos participantes a dizer que está satisfeito com
seu corpo, em oposição às mulheres que, em sua maioria, sentem-se
gordas. Vale salientar que nenhuma das senhoras entrevistadas é gorda;
ao contrário, são todas senhoras saudáveis, bonitas e femininas.

Os resultados desta pesquisa mostram a ressignificação de si
diante do corpo que envelhece e se deteriora como uma etapa difícil, e
talvez jamais resolvida, do envelhecer. Sobre isso, Loureiro (1996) co-
menta que a redução das potencialidades físicas faz com que o idoso se
coloque num papel de vítima, o que foi em parte verificado no presente
estudo. Esse envelhecimento físico causa desconforto e insatisfação, mas
dizer que os entrevistados se vitimizam em função disso é exagero. Aliás,
mais parece que sua reação é oposta: eles são ativos e cheios de vida, a
despeito das reduções de suas potencialidades físicas.

Vale salientar a especificidade do grupo investigado nesta pesqui-
sa. Os entrevistados são idosos de classe média e alta e por isso têm uma
renda diferenciada da maioria dos aposentados. Além disso, são alunos
da PUC, o que indica uma tendência dessas pessoas em participar da
vida social, aprender e ocupar o dia-a-dia com atividades motivadoras
e desafiantes. Se essa pesquisa tivesse sido feita com idosos asilados, por
exemplo, é possível que os resultados fossem bastante distintos. Como
continuidade deste estudo, justamente, sugerimos a pesquisa da auto-
imagem do idoso com outros grupos sociais, para futura comparação dos
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resultados. É provável que essa comparação resulte em análises muito
interessantes.

Os idosos de nível médio e alto, por terem uma vida relativamen-
te bem estabelecida no setor econômico, não necessitam trabalhar e
preferem atividades ligadas ao lazer. Entre as mulheres, no entanto, isso
não parece ser uma regra, pois como muitas delas nunca trabalharam na
vida, esse desejo pode aparecer em fases tardias do ciclo vital, conforme
verificado com uma entrevistada, e, portanto, alternativas nesse sentido
também seriam interessantes para elas. Atividades sociais, recreativas e
filantrópicas são outras alternativas para ocupar e então dar significado
à existência do idoso.

O governo, juntamente com as Universidades Federal e Estadual
poderiam ser os responsáveis pela criação e execução de projetos. Cabe-
ria inicialmente ao governo criar uma instituição responsável pela im-
plantação de variados programas para a terceira idade, com o apoio de
setores da comunidade para sua execução. Sabemos que não é fácil a
implantação e a execução de programas desse tipo, uma vez que os re-
tornos financeiros são baixos (ou nulos).

Porém, acreditamos que a criação de espaços para a manifestação
da inteligência, da utilidade e da capacidade do idoso pode contribuir
para alterar a visão negativa que a sociedade tem dele, garantindo-lhe
uma velhice digna.

Considerações

Os dados obtidos nos permitem considerar que os idosos que
participaram da pesquisa apresentam uma auto-imagem positiva. De
maneira geral, essas pessoas estão satisfeitas com quem são, com o que
fazem e com a vida que levam.

Essa visão dos entrevistados a respeito de si, no entanto, não os
impede de reconhecer perdas no processo de envelhecimento e lamentar
em alguns momentos sua condição.

Os vários relatos que enalteceram a importância do curso da PUC
para esse grupo de pessoas sugerem que a criação e implantação de
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programas e atividades que possibilitem ao idoso o exercício de suas
capacidades e o encontro com o seu semelhante terão um efeito benéfico
para a sua qualidade de vida.
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RESUMO: Este estudo exploratório pretende contribuir para um melhor conhe-

cimento das imagens da velhice considerando o género. Para isso administrou-se

um questionário a 100 sujeitos. Os principais resultados indicam que: “desânimo

e vulnerabilidade” é uma imagem partilhada por homens e mulheres em relação

a homens e mulheres velhos, enquanto “incapacitado e dependente” é associado

por homens e mulheres a um homem velho, mas apenas pelas mulheres a uma

mulher velha.

Palavras-chave: velhice; imagens; género.

ABSTRACT: This exploratory study aims to contribute to a better understanding of the

images of old age, considering gender. To achieve this, a questionnaire was administered to

100 subjects. The main findings suggest that: “sadness and vulnerability” is an image shared

by both genders towards old men and women, while “dependent and impaired” is associated

by both genders with an old man, but is associated by women only with an old woman.

Key-words: old age; images; gender.

Introdução

A imagem frequente de que os idosos são todos iguais acarreta a
tendência para os estudar sem considerar outros factores para além da

1 As autoras agradecem a colaboração na recolha dos dados a Elsa Melo e Marília Rua.
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idade cronológica (Bowers, 1999; Gibson, 1996). Assim, a informação
sobre a velhice e o envelhecimento tende a ser veiculada sem distinção
entre homens e mulheres, apesar de se conhecerem as diferenças cultu-
rais associadas ao género (Rubinstein, 1990).

A idade e o género constituem duas das características em torno
das quais as pessoas categorizam as outras (Kunda, 1999). São aspectos
imediatos que se vêem nos outros, por isso, de forma mais ou menos
consciente, determinam a interacção, pois permitem inferir competên-
cias sociais, cognitivas e funcionais (Cuddy e Fiske, 2002).

O ageism (discriminação com base na idade cronológica) e o sexis-
mo (discriminação com base no sexo) constituem dois dos processos mais
comuns de discriminação. O género e a idade têm em comum o facto de
serem categorias sociais com um fundamento biológico (Arber, 1996),
que organizam uma ordem social de relações de poder: dos homens em
relação às mulheres e dos novos em relação aos idosos. No entanto, um
factor diferencia-os: em geral, as pessoas não mudam o género, mas todos
avançam na idade e quase todos serão, um dia, idosos. Este estudo ex-
ploratório pretende contribuir para um melhor conhecimento das ima-
gens da velhice e do envelhecimento, considerando o género.

Imagens da velhice e do envelhecimento

Desde que o envelhecimento populacional se tornou relevante
que vários estudos se debruçam sobre as imagens associadas à idade
cronológica. Butler (1969) introduziu o termo ageism para descrever o
enviesamento negativo em relação aos idosos. É inegável que o envelhe-
cimento é acompanhado por limitações, principalmente, das capacida-
des motoras e sensoriais. Contudo, também apresenta aspectos positivos,
tais como a maturidade, sabedoria e experiência de vida. O inconve-
niente está nas imagens tenderem a generalizar e sobrestimar as inca-
pacidades dos idosos.

Os estudos menos recentes indicavam que as imagens em relação
aos idosos eram negativas (descrevendo-os como inúteis, isolados
e deprimidos) (Tuckman e Lorge, 1953). No entanto, começou-se a
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verificar-se a diversidade das imagens e atitudes em relação à velhice e
às pessoas idosas (Brubaker e Powers, 1976).

Lutski (1980) considera mesmo que não se pode concluir pela
existência do ageism, pois as atitudes são, de forma consistente, mais
neutras ou positivas, do que negativas. Nos anos 1980, um conjunto de
estudos evidencia que as imagens da velhice e envelhecimento ultrapas-
sam a enumeração de traços positivos e negativos e se caracterizam por
subcategorias (Brewer, Dull e Lui, 1981; Hummel, 1995).

A influência do género

O ageism é uma linguagem relativa a homens e mulheres idosos.
É impossível compreender o envelhecimento sem uma perspectiva de
género, pois o processo apresenta aspectos diferenciais (a nível físico,
social e psicológico) (Kalache e Lunenfeld, 2000). Por exemplo, homens
e mulheres tendem a apresentar problemas de saúde diferenciados: nas
mulheres, é mais frequente a incontinência urinária e a osteoporose, e
os homens são mais vulneráveis a doenças agudas e fatais.

Um fenómeno é determinante na diferenciação do processo de
envelhecimento nos dois sexos – a “feminização da velhice” (Arber, 1996):
as mulheres têm uma esperança de vida superior, principalmente na faixa
dos muito idosos (80 anos ou mais). Esse desequilíbrio apresenta con-
sequências, tais como: mais mulheres ficam viúvas e têm de viver sozi-
nhas, acabando por viver em lares ou residências para idosos.

Sendo aceite a existência de diferenças culturais associadas ao
género, a distinção entre homens e mulheres idosos (tais como, longe-
vidade, emoções e experiências passadas) não podem ser ignoradas
(Gibson, 1996).

As imagens de homem e mulher ao longo da vida dão significados
diferentes ao seu envelhecimento (Henrard, 1996), por exemplo: como
as mulheres são valorizadas pela juventude e beleza (mais do que os
homens), a velhice provoca diminuição da auto-estima; como para os
homens emerge uma imagem de acção e instrumentalidade, com a
velhice vêem sentimentos de menos valia; as imagens das mulheres
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apontam para a emoção e preocupação com os outros, dessa forma, há
um elemento de continuidade na sua experiência da velhice (mantêm o
papel de “dona de casa” e cuidadoras). Este último factor poderá justi-
ficar que em alguns estudos as mulheres idosas revelem uma auto-ima-
gem mais positiva que os homens idosos (Kite, 1996).

Apesar da influência do género no ageism ter sido pouco estudada,
existem alguns resultados: os homens idosos são considerados mais
atraentes do que as mulheres idosas (Deutsch et alii, 1986); as mulheres
são estereotipadas de forma negativa numa idade mais nova do que os
homens (Hummert et alii, 1994); os homens idosos são considerados
mais competentes ao nível intelectual, enquanto as mulheres idosas são
vistas como mais afectivas (Kite, 1996); os homens idosos são perce-
bidos como tornando-se mais “femininos” (dependência psicológica e
timidez) (Woolf, 1988).

A literatura aponta um duplo padrão de imagens do homem e da
mulher idosos: a linguagem ageist tende a ser mais negativa no que
respeita às mulheres, provavelmente porque são alvo do sexismo e do
ageism (Sontag, 1979).

A influência da idade

Os estudos menos recentes indicavam que quanto mais novos
fossem os indivíduos mais atitudes negativas teriam em relação aos idosos
(Lutsky, 1980). Contudo, pesquisas posteriores não confirmam essa ideia:
nuns casos não indicam diferenças etárias (Bailey, 1991); noutros indi-
cam que os idosos têm imagens mais favoráveis em relação à velhice do
que os jovens (Jackson & Sullinvan, 1988); noutros casos, os idosos são
mais negativos em relação à velhice (Salter e Salters, 1976).

Vejamos como os não-idosos vêem a velhice e o envelhecimento.
Cuddy e Fiske (2002) propõem que essas imagens se organizam em duas
dimensões: competente (independente e capaz) e afectuoso (amistoso).
A combinação mais positiva emergente dessas dimensões (afectuoso e
competente) é reservada aos membros do in-group.

Outros estudos concentram-se em analisar se as pessoas velhas
são mais favoráveis em relação ao envelhecimento do que os mais jovens.
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Há vários tipos de resultados, alguns indicam que essa ideia se verifica
(Guo, Erber e Szuchman, 1990), outros não encontram diferenças etá-
rias (Bailey, 1991), outros indicam que os mais novos têm atitudes mais
positivas do que os idosos (Rothbaum, 1983). Ou seja, os resultados são
ambíguos, não permitindo uma conclusão.

Os estudos realizados em Portugal indicam que as imagens ten-
dem a ser mais negativas entre os idosos, incorporando aspectos positi-
vos, negativos e neutros, sendo as imagens mais comuns: uma “fase
normal da vida”, “desânimo e vulnerabilidade” e “incapacidade” (Sousa,
Figueiredo e Cerqueira, 2004; Sousa e Cerqueira, 2005; Sousa, Cer-
queira e Galante, 2006).

Objectivos e metodologia

Este estudo exploratório pretende contribuir para um melhor
conhecimento das imagens da velhice e do envelhecimento, consideran-
do o género e analisando a influência do grupo etário.

Para captar as imagens, foi construído um questionário de com-
pletamento de cinco frases: Uma pessoa velha é… (personaliza a imagem
do idoso); A velhice é … (procura despessoalizar a imagem); Um homem velho

é … (focaliza o sexo masculino); Uma mulher velha é … (centra o sexo
feminino); Sabemos que alguém está velho quando … (incide no processo de
envelhecimento). No conjunto, as questões permitem obter uma ima-
gem global da velhice e do envelhecimento. O questionário foi adminis-
trado por auto-preenchimento, apenas no caso de sujeitos analfabetos
a administração se efectuou por entrevista.

Amostra

A amostra é composta por um total de 100 sujeitos, 51 do sexo
feminino e 49 do masculino, divididos por três grupos etários (Quadro
1). As subamostras distribuem-se de forma idêntica pelos diferentes
grupos etários e níveis de escolaridade. Porém, os membros do grupo
mais jovem apresentam níveis de escolaridade superiores.
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Quadro 1 – Distribuição da amostra por sexo,

grupo etário e habilitações académicas

* A distribuição das subamostras pelos grupos etários é idêntica (÷2 (2) = 0,1378; p=1).

** A distribuição das subamostras pelos grupos de escolaridade é idêntica (÷2 (4) = 0,8518; p=1).

Análise dos dados

O processo de análise dos dados compreendeu duas fases: a defi-

nição das categorias e a classificação das respostas nessas categorias. A

criação das categorias realizou-se através de um processo interactivo de

sucessivo refinamento, envolvendo dois juizes independentes. Cada um

deles leu todas as respostas e desenvolveu uma lista de categorias; em

seguida compararam e discutiram as categorias, até chegarem a um

acordo (Quadro 2). No global, consideram-se 4 categorias, pois as res-

tantes obtêm percentagens inferiores a 10%, em qualquer das questões

(“outras”).

 Feminino 

(n=51) 

Masculino 

(n=49) 

 N % N % 

Idade* 

Adolescentes e jovens adultos (13-35 anos) 
(n= 34) 

18 35,3 16 32,7 

Adultos (36-59 anos) (n=33) 17 33,3 16 32,7 

Jovens idosos e idosos (? 60 anos) (n=33) 16 31,3 17 34,6 

Escolaridade** 

Analfabeto (n=5) 3 5,9 2 4,1 

Até 4 anos (n=23) 13 25,5 10 20,4 

Até 9 anos (n=18) 8 15,7 10 20,4 

Ensino secundário (n=21) 11 21,6 10 20,4 

Ensino superior (n=33) 16 31,4 17 34,7 
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Quadro 2 – Categorias

Na segunda fase, outros dois juizes classificaram as respostas,

sendo que cada resposta devia ser classificada em todas as categorias a

que fazia referência. A estes juizes foi entregue a lista das categorias,

acompanhada da definição, dos critérios de inclusão e de exemplos. Após

cada juiz ter classificado independentemente as respostas, os dois juizes

juntaram-se para discutir os (des)acordos (houve concordância em 89,5%

das respostas). Finalmente, foram discutidas as situações em que não

havia acordo, o que levou à concordância em todos os casos.

Resultados

A velhice é …

Para o global dos inquiridos, a velhice emerge com a imagem de

uma “fase da vida” e de “desânimo e vulnerabilidade” (Quadro 3, p. 78).

As tendências que diferenciam as subamostras são: a imagem de “fase

da vida” está entre as mais mencionadas pelos inquiridos de ambos os

Designação Descrição  

Incapacidade e 

dependência 

Perda ou ausência de competências em vários níveis: cognitivo, 

sensorial e funcional. Associação a dependência e/ou problemas 

de saúde.  

Fase da vida Uma fase normal da vida e do desenvolvimento, correspondente 

a uma faixa etária (mais de 65 ou 75 anos). 

Desânimo e 

vulnerabilidade 

Tristeza, solidão, perdas (por morte de amigos e familiares). 

Necessidade de atenção e afecto. Aproximação da morte (dar 

lugar aos novos). 

Maturidade Sabedoria, saber dar conselhos. Experiência de vida e capacidade 

de adaptação. Capacidade de estabelecer objectivos de vida 

ajustados a esta fase (exemplo: cuidar dos netos, aproveitar o 

tempo livre). 

Outros (categorias que nunca apresentaram percentagens superiores a 10%) 

Inútil; útil; aparência física; frieza e egoísmo; afectividade; estado de espírito; infantilização 

 



76 Liliana Sousa e Margarida Cerqueira

revista Kairós, São Paulo, 9(2), dez. 2006, pp. 69-86

sexos, mas a segunda categoria mais referida difere, entre as mulheres
destaca-se a “maturidade” (31,3%) e entre os homens é o “desânimo e
vulnerabilidade” (46,9%).

A comparação da distribuição dos diferentes grupos etários pelas
categorias indica que são idênticas em cada sexo: nas mulheres, em todos
os grupos etários, a categoria mais mencionada é “fase da vida”, contudo,
entre os adolescentes e jovens adultos, a “maturidade” apresenta uma
incidência elevada, o que não acontece nos outros grupos etários; nos
homens, as categorias mais mencionadas nos vários grupos etários são
as mesmas (“fase da vida” e “desânimo e vulnerabilidade”), porém a “ma-
turidade” assume algum relevo entre os adolescentes e jovens adultos e
entre os adultos, de ambos os sexos, mas é pouco salientada pelos jovens
idosos e idosos.

Uma pessoa velha é …

Quer para a amostra total, quer para cada uma das subamostras
observa-se que as categorias mais referidas são: “incapacitado e depen-
dente” e “desânimo e vulnerabilidade” (Quadro 3). É possível observar
algumas tendências que distinguem o sexo masculino e o feminino: a
“maturidade” é mais referida pelos homens (36,7%) do que pelas mu-
lheres (23,5%); as categorias “incapacitado e dependente” e “desânimo
e vulnerabilidade” apresentam percentagens superiores nas mulheres.

O estudo da distribuição das respostas em cada subamostra se-
gundo o grupo etário indica que entre os inquiridos do sexo feminino:
a categoria “incapacitado e dependente” é a mais referida em todos os
grupos etários, embora nos adultos com uma percentagem superior
(70,6%), em relação aos outros dois grupos (50%); a segunda categoria
mais referida é, entre adolescentes e jovens adultos e adultos, o “desâ-
nimo e vulnerabilidade”, mas nos jovens idosos e idosos é “fase da vida”;
a categoria “maturidade” apresenta uma percentagem superior nos
adolescentes e jovens adultos (38,9%), principalmente em relação ao
grupo dos jovens idosos e idosos (6,3%). Entre os elementos do sexo
masculino verifica-se que: a categoria mais referida pelos adolescentes
e jovens adultos e adultos é “desânimo e vulnerabilidade”, porém esta
categoria assume entre os jovens idosos e idosos uma percentagem baixa
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(11,8%); nos três grupos etários a categoria “incapacitado e dependen-
te” encontra-se sempre entre as que têm maiores percentagens; a cate-
goria “maturidade” apresenta a percentagem mais elevada nos
adolescentes e jovens adultos (43,8%), nos adultos essa percentagem
desce (37,5%) e nos idosos jovens e idoso é ainda inferior (29,4%).

Um homem velho é …

No global da amostra e para cada subamostra (homens e mulhe-
res) as categorias que se destacam são “incapacitado e dependente” e
“desânimo e vulnerabilidade” (Quadro 3). As tendências diferenciado-
ras dos dois géneros são: a “maturidade” é mais referida pelos homens
(32,7%) do que pelas mulheres (15,7%); para as mulheres a categoria
mais mencionada é “desânimo e vulnerabilidade” (41,2%), enquanto
para os homens é “incapacitado e dependente” (38,8%).

A comparação da distribuição de cada subamostra pelas catego-
rias consideradas pelos grupos etários revela que entre os inquiridos
do sexo feminino: as categorias mais mencionadas por todos grupos
etários são “incapacitado e dependente” e “desânimo e vulnerabilidade”;
a categoria “desânimo e vulnerabilidade” apresenta uma percentagem
inferior nos adolescentes e jovens adultos (27,8%); a “maturidade” tem
uma percentagem superior nos idosos jovens e idosos (25%). Nos ele-
mentos do sexo masculino verifica-se que: nos adolescentes e jovens
adultos as categorias mais mencionadas são “incapacitado e dependen-
te” e “maturidade”; nos adultos a categoria mais referida é “incapacitado
e dependente”; nos jovens idosos e idosos as categorias com percenta-
gens superiores são “desânimo e vulnerabilidade” e “maturidade”, sendo
este o grupo etário que associa menos um homem velho a “incapacitado
e dependente” e associa mais a “desânimo e vulnerabilidade”.

Uma mulher velha é …

Para o global da amostra as categorias emergentes com mais
incidência são “incapacitado e dependente” e “desânimo e vulnerabili-
dade” (Quadro 3). Há algumas tendências que diferenciam os sexos: as
categorias mais mencionadas pelas mulheres são “desânimo e vulnera-
bilidade”, seguida de “incapacitado e dependente”; para os homens são
“desânimo e vulnerabilidade” e “maturidade”.



78 Liliana Sousa e Margarida Cerqueira

revista Kairós, São Paulo, 9(2), dez. 2006, pp. 69-86

Q
u

ad
ro

 3
 –

 C
at

eg
o
ri

as
, 

g
én

er
o
 e

 g
ru

p
o
s 

et
ár

io
s

 
F

em
in

in
o 

(n
=5

1)
 

M
as

cu
lin

o 
(n

=4
9)

 
T

ot
al

 
Id

ad
e 

A
do

le
sc

en
te

s 
e 

jo
ve

ns
 a

du
lt

os
 

(n
=1

8)
 

A
du

lt
os

 
(n

=1
7)

 
Id

os
os

 j
ov

en
s 

e 
id

os
os

 
(n

=1
6)

 

F
em

in
in

o 
to

ta
l 

A
do

le
sc

en
te

s 
e 

jo
ve

ns
 a

du
lt

os
 

(n
=1

6)
 

A
du

lt
os

 
(n

=1
6)

 
Id

os
os

 j
ov

en
s 

e 
id

os
os

 
(n

=1
7)

 

M
as

cu
lin

o 
to

ta
l 

 

 
N

 
%

 
N

 
%

 
N

 
%

 
N

 
%

 
N

 
%

 
N

 
%

 
N

 
%

 
N

 
%

 
N

 
A

 v
el

hi
ce

 é
 …

 
 

In
ca

pa
ci

ta
do

 e
 d

ep
en

de
nt

e 
4 

22
,2

 
3 

17
,6

 
1 

6,
3 

8 
15

,7
 

2 
12

,5
 

4 
25

 
3 

17
,6

 
9 

18
,4

 
17

 
Fa

se
 d

a 
vi

da
 

10
 

55
,6

 
10

 
58

,8
 

9 
56

,3
 

29
 

56
,9

 
6 

37
,5

 
5 

31
,3

 
10

 
58

,8
 

21
 

42
,8

 
50

 
D

es
ân

im
o 

e 
vu

ln
er

ab
ili

da
de

 
6 

33
,3

 
3 

17
,6

 
5 

31
,3

 
14

 
27

,5
 

6 
37

,5
 

7 
43

,8
 

10
 

58
,8

 
23

 
46

,9
 

37
 

M
at

ur
id

ad
e 

10
 

55
,6

 
2 

11
,8

 
4 

25
 

16
 

31
,3

 
5 

31
,3

 
6 

37
,5

 
1 

5,
9 

12
 

24
,5

 
28

 
O

ut
ro

s 
4 

22
,2

 
7 

41
,2

 
4 

25
 

15
 

29
,4

 
3 

18
,8

 
4 

25
 

5 
29

,4
 

12
 

24
,5

 
27

 
T

ot
al

 
34

 
 

25
 

 
23

 
 

82
 

 
22

 
 

26
 

 
29

 
 

77
 

 
15

9 
U

m
a 

pe
ss

oa
 v

el
ha

 é
 …

 
 

In
ca

pa
ci

ta
do

 e
 d

ep
en

de
nt

e 
9 

50
 

12
 

70
,6

 
8 

50
 

29
 

56
,9

 
6 

37
,5

 
6 

37
,5

 
8 

47
,1

 
20

 
40

,8
 

49
 

Fa
se

 d
a 

vi
da

 
5 

27
,8

 
1 

5,
9 

7 
43

,8
 

13
 

25
,5

 
3 

18
,8

 
1 

6,
3 

5 
29

,4
 

9 
18

,4
 

22
 

D
es

ân
im

o 
e 

vu
ln

er
ab

ili
da

de
 

11
 

61
,1

 
12

 
70

,6
 

5 
31

,3
 

28
 

54
,9

 
10

 
62

,5
 

8 
50

 
2 

11
,8

 
20

 
40

,8
 

48
 

M
at

ur
id

ad
e 

7 
38

,9
 

4 
23

,5
 

1 
6,

3 
12

 
23

,5
 

7 
43

,8
 

6 
37

,5
 

5 
29

,4
 

18
 

36
,7

 
30

 
O

ut
ro

s 
8 

44
,4

 
10

 
58

,8
 

5 
31

,3
 

23
 

45
,1

 
7 

43
,8

 
3 

18
,8

 
10

 
58

,8
 

20
 

40
,8

 
43

 
T

ot
al

 
40

 
 

39
 

 
26

 
 

10
5 

 
33

 
 

24
 

 
30

 
 

87
 

 
19

2 
U

m
 h

om
em

 v
el

ho
 é

 …
 

 
In

ca
pa

ci
ta

do
 e

 d
ep

en
de

nt
e 

6 
33

,3
 

7 
41

,2
 

5 
31

,3
 

18
 

35
,3

 
7 

43
,8

 
7 

43
,8

 
4 

23
,5

 
19

 
38

,8
 

37
 

Fa
se

 d
a 

vi
da

 
2 

11
,1

 
0 

- 
5 

31
,3

 
7 

13
,7

 
4 

25
 

4 
25

 
1 

5,
9 

9 
18

,4
 

16
 

D
es

ân
im

o 
e 

vu
ln

er
ab

ili
da

de
 

5 
27

,8
 

10
 

58
,8

 
6 

37
,5

 
21

 
41

,2
 

5 
31

,3
 

4 
25

 
7 

41
,2

 
16

 
32

,7
 

37
 

M
at

ur
id

ad
e 

2 
11

,1
 

2 
11

,8
 

4 
25

 
8 

15
,7

 
7 

43
,8

 
4 

25
 

5 
29

,4
 

16
 

32
,7

 
24

 
O

ut
ro

s 
13

 
72

,2
 

9 
52

,9
 

12
 

75
 

34
 

66
,7

 
7 

43
,8

 
2 

12
,5

 
9 

52
,9

 
18

 
36

,7
 

52
 

T
ot

al
 

28
 

 
28

 
 

32
 

 
88

 
 

30
 

 
21

 
 

26
 

 
78

 
 

16
6 

U
m

a 
m

ul
he

r 
ve

lh
a 

é 
…

 
 

In
ca

pa
ci

ta
do

 e
 d

ep
en

de
nt

e 
3 

16
,7

 
7 

41
,2

 
5 

31
,3

 
15

 
29

,4
 

3 
18

,8
 

4 
25

 
6 

35
,3

 
13

 
26

,5
 

28
 

Fa
se

 d
a 

vi
da

 
1 

5,
6 

0 
- 

5 
31

,3
 

6 
11

,8
 

1 
6,

3 
3 

18
,8

 
1 

5,
9 

5 
10

,2
 

11
 

D
es

ân
im

o 
e 

vu
ln

er
ab

ili
da

de
 

7 
38

,9
 

10
 

58
,8

 
6 

37
,5

 
23

 
45

,1
 

4 
25

 
6 

37
,5

 
4 

23
,5

 
14

 
28

,6
 

37
 

M
at

ur
id

ad
e 

5 
27

,8
 

4 
23

,5
 

1 
6,

3 
10

 
19

,6
 

7 
43

,8
 

4 
25

 
3 

17
,6

 
14

 
28

,6
 

24
 

O
ut

ro
s 

7 
38

,9
 

12
 

70
,6

 
11

 
68

,8
 

30
 

58
,8

 
9 

56
,3

 
9 

56
,3

 
12

 
70

,6
 

30
 

61
,2

 
60

 
T

ot
al

 
23

 
 

33
 

 
28

 
 

84
 

 
24

 
 

26
 

 
26

 
 

76
 

 
16

0 
Sa

be
m

os
 q

ue
 a

lg
ué

m
 e

st
á 

ve
lh

o 
qu

an
do

 …
 

 
In

ca
pa

ci
ta

do
 e

 d
ep

en
de

nt
e 

11
 

61
,1

 
17

 
10

0 
11

 
68

,8
 

39
 

76
,5

 
8 

50
 

12
 

75
 

15
 

88
,2

 
35

 
71

,4
 

74
 

Fa
se

 d
a 

vi
da

 
1 

5,
6 

2 
11

,8
 

3 
18

,8
 

6 
11

,8
 

1 
6,

3 
0 

- 
2 

11
,8

 
3 

6,
1 

9 
D

es
ân

im
o 

e 
vu

ln
er

ab
ili

da
de

 
9 

50
 

6 
35

,3
 

6 
37

,5
 

21
 

41
,2

 
4 

25
 

6 
37

,5
 

5 
29

,4
 

15
 

30
,6

 
36

 

M
at

ur
id

ad
e 

2 
11

,1
 

0 
- 

1 
6,

3 
3 

5,
9 

5 
31

,3
 

1 
6,

3 
0 

- 
6 

12
,2

 
9 

O
ut

ro
s 

7 
38

,9
 

3 
17

,6
 

7 
43

,8
 

17
 

33
,3

 
14

 
87

,5
 

7 
43

,8
 

9 
52

,9
 

30
 

61
,2

 
47

 
T

ot
al

 
30

 
 

28
 

 
28

 
 

86
 

 
32

 
 

26
 

 
31

 
 

89
 

 
17

5 

 



Influência do género nas imagens da velhice 79

revista Kairós, São Paulo, 9(2), dez. 2006, pp. 69-86

Quando se consideram os grupos etários, algumas particularida-
des emergem. No sexo feminino, observa-se que: em todos os grupos
etários a categoria mais referida é “desânimo e vulnerabilidade”; mas a
segunda categoria mais referida varia, nos adolescentes e jovens adultos
é a “maturidade”, nos adultos é “incapacitado e dependente” e nos jo-
vens idosos e idosos é “incapacitado e dependente” e “fase da vida”; a
categoria “maturidade” assume a percentagem mais baixa nos jovens
idosos e idosos (6,3%). Nos inquiridos do sexo masculino denota-se que:
a categoria mais mencionada é diferente nos grupos etários, nos adoles-
centes e jovens adultos é a “maturidade”, nos adultos é “desânimo e
vulnerabilidade” e nos jovens idosos e idosos é “incapacitado e depen-
dente”; a categoria “fase da vida” assume uma percentagem relevante
apenas nos adultos (18,8%).

Sabemos que alguém está velho quando …

Nesta questão a categoria mais mencionada para o global da
amostra e para cada subamostra é “incapacitado e dependente”, seguida
por “desânimo e vulnerabilidade”, com uma percentagem bem inferior
(Quadro 3). As tendências emergentes são: a “maturidade” tem mais
relevo entre os homens (12,2%), do que nas mulheres (5,9%); o “desâ-
nimo e vulnerabilidade” é mais referido pelas mulheres (41,2%), do que
pelos homens (5,9%).

Quando se analisam os grupos etários, verifica-se que no sexo
feminino: a categoria mais mencionada por todos os grupos etários é
“incapacitado e dependente”, sendo que nos adultos é referida por todos
os inquiridos (100%); a segunda categoria também é sempre a mesma –
“desânimo e vulnerabilidade”; a “maturidade” adquire maior percen-
tagem entre os adolescentes e jovens adultos (11,1%), mas nos adultos
nunca é mencionada. A mesma análise no sexo masculino indica que: a
categoria mais mencionada por todos os grupos etários é “incapacitado
e dependente”, sendo que a percentagem aumenta com o grupo etário
(adolescentes e jovens adultos – 50%; adultos – 75%; jovens idosos e
idosos – 88,2%); a segunda categoria mais mencionada varia, nos ado-
lescentes e jovens adultos é a “maturidade” e nos adultos e jovens idosos
e idosos no é “desânimo e vulnerabilidade”.
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Um homem velho é … versus Uma mulher velha é …

Considerando o principal objectivo deste estudo é, ainda, rele-
vante comparar como cada subamostra responde às questões “Um homem

velho é …” e “Uma mulher velha é …”. Os dados sugerem que, no sexo
feminino, as categorias mais mencionadas em ambas as questões são
“desânimo e vulnerabilidade” e “incapacitado e dependente”; porém a
categoria “incapacitado e dependente” é referida com maior percenta-
gem em relação a “um homem velho é …” (35,3%), do que em relação a
“uma mulher velha é …” (29,4%). No sexo masculino as categorias mais
mencionadas diferem: em relação a “um homem velho é …” é “incapacitado
e dependente”; acerca de “uma mulher velha é …” emerge “desânimo e
vulnerabilidade” e “maturidade”.

Discussão dos resultados

As categorias representam as dimensões que compõem as ima-
gens, evidenciando que as imagens envolvem conteúdos de várias áreas:
afectiva (desânimo e vulnerabilidade), cognitiva (maturidade), funcio-
nal (dependência) e desenvolvimental (fase da vida). A velhice e o enve-
lhecimento associam-se a um composto de imagens, mais negativas, que
englobam, também, aspectos positivos e neutros (Hummert, 1990).

Estes resultados sugerem que a velhice e o envelhecimento são
definidos, socialmente, através de várias dimensões, indicando que a
velhice é uma fase de mudanças, cuja definição não se restringe à idade
cronológica. As discussões em torno do conceito de velhice emergem
sobre se deve ser definida pela idade cronológica, funcionalidade ou em
termos de acontecimentos de vida (tais como reforma ou viuvez). Pro-
vavelmente, a velhice terá de ser definida assente nos diversos critérios,
em imagens positivas e negativas, de forma a conformar-se com as re-
presentações sociais, o processo de envelhecimento e a sua vivência.

As principais imagens, para a amostra global, variam consoante
a frase proposta. Surgem elementos transversais: “desânimo e vulnera-
bilidade” e “incapacitado e dependente”. E, há aspectos distintos: a
imagem positiva de “maturidade” apenas se salienta na frase “uma pessoa
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velha é …”; a imagem de “fase da vida” somente se realça na frase
“a velhice é …”.

A imagem negativa de “desânimo e vulnerabilidade” não tem
correspondência com a vivência da velhice. Por exemplo, num estudo
com uma amostra representativa da população portuguesa, com 75 anos
ou mais (Sousa, Galante e Figueiredo, 2003), observou-se que apenas os
sujeitos muito dependentes apresentavam mais tendências depressivas
(27,2%). A imagem de “incapacitado e dependente” também não é
apoiada pelos estudos: o ONSA (2001) verificou em sujeitos com 65 anos
ou mais que 79,7% eram totalmente independentes.

As imagens transversais não estão de acordo com a vivência da
velhice, contudo podem influenciá-la. A forma como se fala da velhice
tem um papel importante no funcionamento das pessoas idosas: quando
são mencionadas como inteligentes ou competentes, o reforço positivo
torna-as mais capazes; da mesma forma, acreditar em estereótipos ne-
gativos pode limitar as suas capacidades (Hausdorff, 1999).

A “maturidade” emerge apenas em relação a “uma pessoa velha é …”,
mas não em relação a um homem ou uma mulher velhos, o que denota
o carácter contraditório e implícito das imagens (Harris, Page e Begay,
1988). Se as pessoas não estão conscientes da imagem negativa, tendem
a atribui-la a outro factor que melhor encaixe na auto-imagem preferi-
da. Por exemplo, perante um problema de saúde, a tendência é para o
atribuir “à idade”, podendo desleixar o seu tratamento.

A análise da variação das imagens considerando o género indicam
que: “desânimo e vulnerabilidade” é partilhada por ambos os sexos em
relação a homens e mulheres velhas, enquanto “incapacitado e depen-
dente” é uma imagem associada por homens e mulheres a um homem
velho, mas apenas pelas mulheres a uma mulher velha; apenas os ho-
mens associam “maturidade” aos homens e mulheres velhos.

Os homens colocam a imagem de “incapacitado e dependente”
aos elementos do mesmo sexo, mas não às mulheres. Este resultado pode
justificar-se por as mulheres idosas tenderem a manter mais actividade
física, por norma, centrada nas actividades domésticas e, por isso, emer-
gindo aos olhos dos homens como não dependentes. Ao mesmo tempo,
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as mulheres, que se atribuem a imagem de incapacidade e dependência,
poderão sentir limitações ao realizar essas actividades.

Os homens atribuem a imagem de maturidade a homens e mu-
lheres velhos, o que não ocorre com as mulheres. A literatura indica que
as imagens da velhice tendem a ser mais negativas em relação às mulhe-
res, mas mais na perspectiva da atracção e imagem do corpo (Henrard,
1996). Provavelmente, as mulheres, por se sentirem menos atraentes e
com menor auto-estima, acabam por não valorizar a sua maturidade.

Considerando as respostas de cada grupo etário, verifica-se que
é o grupo dos adolescentes e jovens adultos que mais destaca a imagem
de maturidade. Provavelmente, terão a imagem de idoso do avô/avó,
com quem aprendem, valorizando a sua maturidade (Kornhaber, 1996).
Esta interpretação é reforçada por a imagem de maturidade ser atribuí-
da por este grupo etário às mulheres velhas, mas não aos homens velhos,
uma vez que a relação mais comum é entre netos e avós. Os jovens idosos
e idosos são o grupo etário que mais destaca a imagem de “incapacitado
e dependente”, talvez porque a sentem em comparação com o que eram
e faziam no passado. Os adultos apresentam a composição de imagens
mais uniforme e menos composta, centrando-se muito no desânimo e
vulnerabilidade, talvez pela aproximação que sentem dessa fase da vida
em relação a si e aos parentes próximos.

A velhice é um termo que aponta para uma imagem de fase da
vida, nos diversos grupos etários e géneros, mas que nos jovens idosos
e idosos, de ambos os sexos, é associada a desânimo e vulnerabilidade.
Provavelmente, as perdas envolvidas nesta fase, associadas à aproxima-
ção da morte acarretam nos mais idosos esta representação. Uma pessoa
velha é associada à imagem de incapacitado e dependente, com excepção
dos jovens idosos e idosos do sexo masculino, que associam a fase da vida
e maturidade.

Um homem velho é associado à imagem de incapacitado e depen-
dente por todos os grupos etários e géneros, provavelmente porque sendo
a imagem social de homem centrada na actividade e energia, se torna
mais saliente a perda de competências funcionais. Uma mulher velha é
menos relacionada a incapacidade e dependência e mais associada a
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desânimo e vulnerabilidade do que um homem velho, provavelmente
pelas imagens de género em qualquer fase da vida caracterizarem as
mulheres mais pela emotividade e afectos. Sabemos que alguém está
velho quando está incapacitado e dependente e desanimado e vulnerá-
vel; apenas os adolescentes e jovens adultos do sexo masculino indicam
a maturidade, provavelmente pela relação com as avós.

As principais limitações deste estudo centram-se na reduzida
dimensão da amostra, que não é representativa da estrutura da popu-
lação portuguesa. Além disso, foi usada apenas uma medida de avaliação
das imagens, sendo que o uso de múltiplas medidas permitiria realizar
testes de convergência. Em termos de perspectivas de pesquisa, seria
importante ultrapassar as limitações expostas, e seria interessante co-
nhecer como as atitudes ageistas de género influenciam profissionais de
saúde e acção social.

Conclusões

As principais conclusões deste estudo exploratório confirmam que
as imagens da velhice e do envelhecimento são multi-dimensionais ao
nível da estrutura e dos conteúdos. São compostas, essencialmente, por
dimensões negativas, mas incluem também aspectos positivos e neu-
tros. As imagens apresentam variações com o género, grupo etário e
frase proposta, apesar de ligeiras.

Os mais novos são o grupo etário que mais destaca a imagem de
maturidade, enquanto os mais velhos são aqueles que mais destacam a
imagem de “incapacitado e dependente”. Os adultos apresentam a com-
posição de imagens mais uniforme e menos composta, centrando-se
muito no desânimo e vulnerabilidade.

“Desânimo e vulnerabilidade” é uma imagem partilhada por
homens e mulheres em relação a homens e mulheres velhas, enquanto
“incapacitado e dependente” é uma imagem associada por homens e
mulheres a um homem velho, mas apenas pelas mulheres a uma mulher
velha. Os homens associam “maturidade” aos homens e mulheres ve-
lhos, mas as mulheres não o fazem.
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RESUMO: Coloca-se em discussão neste trabalho o lugar do idoso, protagonista

fílmico, na sustentação dos mais jovens, não só pelo vínculo afetivo entre ambas as

gerações, mas especialmente por ter-se, nos últimos anos, redefinida sua posição

na família e na sociedade. Se quem fuma nos filmes, charmosa e prazerosamente,

é um idoso, a afetação dos mais jovens pode talvez se dar de forma muito mais

determinante do que a de amigos ou pais fumantes. O idoso pode assumir, ainda

que nem se dê conta disso, o lugar de privilegiado porta-voz midiático do discurso

tabagista.

Palavras-chave: o discurso tabagista e seus efeitos de sentido; o idoso-fumante e

o jovem; imagem da velhice na mídia.

ABSTRACT: The purpose of this work is to discuss the position of the elderly who are

protagonists in films in the sustentation of the younger. This support occurs not only because

of the affective bond between both generations, but specially given that, in the last years, the

place of the elderly in the family and society has changed. If the actors who charmingly and

pleasantly smoke in films are old persons, the younger may be affected in a stronger way

compared to the influence of friends or parents. The elderly, even though they may be unaware

of this, seem to assume the place of the privileged media spokesmen of the tobacco discourse.

Key-words: the tobacco discourse and its meaning effects; the elderly who smoke and the

youths; image of old age in the media.
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Introdução

O título do presente trabalho, “O idoso e o discurso fílmico ta-
bagista: efeitos de sentido de uma tal aproximação”, implica que pen-
semos em várias questões que nele se interfaciam: (i) qual o lugar do
idoso, nos tempos atuais, na família, na sociedade, nos meios de comu-
nicação e onde ele próprio se coloca; (ii) sobre como se dá a relação do
idoso com os jovens (crianças e adolescentes); (iii) de que forma os filmes,
que exercem um fascínio muito grande sobre os jovens, fazem veicular
seus conteúdos, neste caso especificamente os do discurso tabagista; (iv)
finalmente, preocupações com o imaginário em torno do ato de fumar,
este último visto como efeito dos discursos incidentes sobre os mais
jovens.

O objetivo deste trabalho é refletir sobre os efeitos de sentido do
discurso tabagista veiculado por um idoso em espaços ficcionais fílmi-
cos, não só por continuar sendo este um referencial para os jovens na sua
função acolhedora de avô, mas especialmente por ter-se, nos últimos
anos, redefinida sua posição na família, na sociedade e na mídia. Con-
sidera-se ainda a susceptibilidade crescente dos jovens às imagens fílmi-
cas, as quais recebem uma inserção cada vez maior de protagonistas-
fumantes e o lugar do idoso em filmes, quando aparece investido,
ainda que não se dê conta disso, de privilegiado porta-voz do discurso
tabagista.

Foi efetuado um levantamento, por meio de mecanismos de busca
em web sites (Google, Terra, Uol..), de pesquisas de campo que envolves-
sem os sintagmas de temática situada na interface idoso/tabaco, assim
compostos: linguagem do idoso, cigarro/fumo nos filmes e discurso tabagista.
Em cima de cerca de oito pesquisas, foram coletados dados que pudes-
sem embasar a análise qualitativa proposta neste trabalho fundamen-
tada em uma abordagem interacionista-dialógica sobre a linguagem,
que concebe o sujeito na sua posição subjetiva de sujeito-desejante e
vendo o lugar da linguagem no homem como constituinte e que tece a
realidade.
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O idoso, na atualidade

Um determinado saber sobre o idoso e sobre os mais jovens
(crianças e adolescentes) foi sendo produzido por cada tempo histórico,
o que deu sentido ou determinou o lugar do idoso e do jovem nesse saber.
Por conseguinte, o tratamento a eles oferecido. Cada concepção do idoso
ou do jovem orientou como se deveria tratá-los na cena familiar, no
processo educativo, na sociedade e também no contexto analítico.

Nos últimos anos, altera-se a concepção de idoso, de sua imagem
identitária na mídia, na sociedade e na família. O idoso sempre existiu

identificado como o avozinho querido na sua função acolhedora aos mais
novos, com laços afetivos bastante sólidos entre ambos, a despeito do
progressivo afrouxamento dos laços afetivos sociais e das inúmeras per-
das do envelhecimento. Durante algumas décadas, o idoso fora reduzido
a um ser sem voz e de opinião não-relevável, visto como um ser de idéias
ultrapassadas, justamente pela sua precedência etária e pelo fato de estar,
via de regra, fora do mercado de trabalho e dos avanços científico-tec-
nológicos; reservara-se, assim, um lugar triste ao idoso, despojado de sua
condição de sujeito, sendo criada uma imagem negativa e equivocada de
velhice.

As mudanças na concepção de velhice e da condição de “ser velho”
ocorreram ultimamente, como o indicam muitos estudiosos, em que é
exemplar uma pesquisa extensiva realizada por Oddone (2005), reali-
zada em livros de leitura escolar por meio dos quais foram educados os
argentinos de 1880 a 2001, afirmando ela que: “Educamos a nuestros hijos

y nietos con una imagen deficitaria de la vejez”. “Ser velho”, segundo a au-
tora, era, no início do século XX, ter muita lucidez e com papel social
de transmissor de cultura, de valores como o trabalho e a honra, um
espelho para as demais gerações. Com o reconhecimento oficial dos
direitos dos idosos, na década de 1940, estes deixaram de ser chamados
de “velhos”, porque, conforme se argumentou, “viejos son los trapos”. Um
grande corte geracional se deu em 1960, quando os jovens assumiram
uma posição de poder na sociedade, sendo o tempo das grandes mudan-
ças tecnológicas e da liberação feminina. O período mais triste foi o
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situado entre 1990 e 1997, quando os velhos quase desapareceram dos
textos didáticos e, quando neles surgiam, eram mostrados como avós
apenas, seres cuja função primordial era oferecer afeto, incapazes de
opinar, sem nome próprio, segundo a autora.

Nos últimos anos, e cada vez de forma mais marcante, a figura do
idoso passa a ser de alguém que existe e faz presença. Isso se deve a algumas
razões.

De um lado, ocorre uma mudança de posição do idoso na família,
por sua crescente função mantenedora, dados os problemas econômico-
sociais por que passam as famílias no Brasil e em outros países, a exemplo
do que diz a mesma autora: “las sociedades en crisis revalorizan a los viejos,

y una hipótesis posible es creer que esto nos pasó a los argentinos”.
Situação similar ocorre, de fato, à velhice no Brasil, conforme dados

do IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, relativos ao
Censo 2000: são chefes-de-família 62,4% dos idosos e 37,6% das idosas,
somando 8,9 milhões de pessoas, com a renda média de suas famílias
superando a renda daquelas chefiadas por adultos não-idosos. Além disso,
54,5% dos idosos chefes-de-família vivem com os seus filhos e os susten-
tam (Lodovici Neto, 2006). O papel dos idosos se estendeu, em algumas
sociedades contemporâneas, tornando-se primordial à subsistência de
todos os membros de muitas famílias, sendo-lhes, por isso, reconhecidas
as competências.

Por outro lado, revela-se, na sociedade contemporânea, um idoso
que “acorda” para si mesmo, que pensa de forma diferenciada questões
como: novos arranjos sociais (Mercadante, 2002), separação e viuvez,
vida e morte, saúde e doença, corpo e mente; que constrói a sua velhice
em um sentido muito particular: como um estado de ser, um tempo de
novas possibilidades, de decisões próprias, de manutenção de um projeto
de vida, em suma, tem-se uma mudança da posição subjetiva do idoso.

Buscam muitos idosos estar sintonizados ou estabelecerem vín-
culos: com os avanços intelectuais (participando da educação continua-
da oferecida pelas universidades ou pelo mercado); com os avanços
econômicos (o idoso quer e se sente convocado a atuar na economia
informal, a despeito de sua aposentadoria); com os avanços tecnológicos
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(o idoso quer manipular micros, máquinas e jogos eletrônicos para se
divertir sozinho ou interagindo com filhos, netos e amigos); com as
possibilidades artísticas (o idoso quer contato com a música, com a dança,
com a pintura, com as artes em geral); com os avanços da qualidade de
vida (o idoso quer preservar ao máximo sua saúde, prevenir doenças,
retardar ou minimizar limitações físicas e mentais, mostrar-se com vigor
físico e mental); com uma contribuição social (o idoso atuando em co-
munidades, conselhos, pastorais, paróquias, grupos de defesa de seus
direitos, junto a familiares ou amigos necessitados); o idoso deixa de pensar
só em suas doenças, como o diz a neurologista Rita Levi-Montalcini,
97 anos, Prêmio Nobel de Medicina, em 1986: “Não ocupar-se de si
mesma, o segredo da longevidade” e assim por diante (Beting , 2006)...

O que se pode lamentar é que idosos de classes sociais menos
favorecidas não tenham chance de assumir um tal posicionamento quanto
à valorização de sua qualidade de vida. De acordo com Medeiros (2005,
pp.10-11), “Nossa preocupação não consiste apenas na velhice bem-
sucedida, mas no ser que envelhece, e, portanto, pensamos também nos
velhos solitários, doentes, fragilizados, que envelhecem nos presídios ou
que perdem a lucidez”. De fato,

[...] internacionalmente e também no Brasil, a população idosa
não é homogênea nem do ponto de vista da distribuição de renda
e nem por faixa etária. Apenas 25% das pessoas acima de 60
anos ganham três salários mínimos ou mais. Ou seja, cerca de
75% é pobre, existindo uma boa parcela na faixa da miserabi-
lidade (43%), necessitando de assistência dos serviços públicos,

assinala Minayo (2005, p. 9). Como esperar desses idosos desprivile-
giados uma mudança de posição na vida, na sociedade, nas famílias?

Por um lado, os profissionais das áreas que vêm pensando a ve-
lhice, especialmente os da gerontologia, estão se preparando com co-
nhecimentos, equipamentos, recursos e, dentro de uma concepção de
promoção, de prevenção e de assistência, para a orientação, atendimen-
to aos mais longevos e a formação de novos profissionais nessa espe-
cialidade.
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Por outro lado, a longevidade é questão que vem atraindo publi-
citários e industriais que já se mobilizam, com muito empenho, no in-
tuito de seduzir o segmento da sociedade constituído pelos idosos de
maior poder aquisitivo. Viabilizam programas especificamente voltados
ao segmento a que chamam de “terceira idade”, daqueles que têm de 60
a 69 anos, justamente o grupo que mais cresce no Brasil, diferentemente
da Europa, onde o grupo que mais cresce é o de mais de 90 anos. Dis-
ponibilizam uma intensiva e extensa oferta dos mais diversos produtos
vocacionados aos “velhos cada vez mais velhos”. Evidentemente que não
deixam de visar aos segmentos daqueles que Minayo (2005, p. 9) refere
como de “quarta idade”, os idosos de 70 a 80 anos, e o segmento dos
acima de 80 anos, chamado de “quinta idade”. São tratamentos de
rejuvenescimento, cirurgias estético-reparadoras, medicamentos pre-
ventivos, reposição de vitaminas, exercícios, novas opções de entreteni-
mento e viagens; cursos alternativos, espaços privados para seu
acolhimento como casas de repouso, hotéis, spas, clínicas e até mesmo
residenciais e prédios adequadamente edificados e customizados aos
idosos (Lodovici Neto, 2006).

Segundo Côrte (2005, p. 241), porém, a sociedade em geral ainda
não tem uma compreensão adequada do que é ganhar melhor qualidade
de vida a par com uma vida mais longa. Segundo ela, ainda,

As discussões mais abordadas são aquelas relacionadas à estéti-
ca, baseadas principalmente na vaidade em busca de uma apa-
rência mais jovem, negando-se a velhice. Ou então, quando
relacionadas à velhice, são associadas à doença e, conseqüente-
mente, com mais gastos em remédios, vitaminas, hidratantes e
programas antienvelhecimento.

Os avós, por sua vez, sempre disponibilizaram muito de seu tem-
po livre, assumindo-se prazerosamente como contadores de histórias, e
reconhecendo-se como contadores de suas histórias, atendendo ao de-
sejo dos netinhos, com rememorações da infância ou juventude, atuando
até com uma função didática, em que abundam idiomatismos do tipo
puxar a sardinha pro seu lado, quebrar o gelo, cair do céu, botar a boca no
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trombone (Lodovici, F. M. M., 2006), na leitura de histórias tradicionais
do folclore, de contos de fadas ou de fábulas finalizadas com uma fami-
gerada lição de moral condensada proverbialmente como: Quem tudo quer,

tudo perde; Mais vale um pássaro na mão que dois voando; Falar é prata, calar

é ouro; A bodas ou batizado, não vás sem ser convidado, dentre outros.
Assim, sempre foi muito importante, junto ao ato de narrar, a

presença marcante desse narrador com dizeres que afetam decisivamen-
te os mais jovens. Estes, ao ouvirem histórias, ficam extasiados, muitas
vezes cobrando reiteradamente a mesma história, interagindo com o
narrador, evitando até que ele altere alguns detalhes. Além de contado-
res de história, atualmente, os avós exercem diferentes papéis junto à
família: revezam-se com os filhos nos cuidados com os mais jovens, para
que o trabalho externo não seja interrompido; revezam-se como moto-
ristas no percurso casa-escola-casa e o das inúmeras atividades-extra que
ocupam o tempo dos netos, como terapia, esporte, informática, língua
estrangeira; outros avós são mediadores, estabelecendo a harmonia nas
relações entre pais e filhos, entre netos, amiguinhos e professores, numa
aproximação maior com os netos, vencendo o distanciamento que o
formalismo impunha ao modelo de avô de antigamente; avós também
auxiliam os netos nas tarefas escolares, dentre outras tantas responsabi-
lidades. Estendem-se, assim, as responsabilidades do idoso com seus
netos, aprofundam-se os vínculos entre as gerações.

Tais mudanças exigem o reconhecimento de seu novo papel ou fun-
ção. O idoso, agora, passa a ter um valor significante, um novo estatuto
identitário em sintonia com o mundo, deixando de ser um peso para ter peso

nas famílias e na sociedade. Por conseguinte, seu discurso, seus dizeres,
sua imagem, sua linguagem enfim, traduzem esse seu novo posiciona-
mento e passam a ter um sensível peso sobre seus familiares, de forma
muito mais intensa na sua função “voterna”. Seu modelo de identidade
passa a afetar filhos e netos, tributário especialmente ao vínculo afetivo
onde, a nosso ver, reside o essencial para a afetação.

O campo da publicidade e propaganda não deixa de ser extrema-
mente sensível a tendências nos posicionamentos das pessoas, abstraídas
no presente, e que se podem fazer acontecer, bem como reforçar seu
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ideário, por meio de eficientes mecanismos estratégicos empregados em
campanhas midiáticas.

Atentos ao segmento idoso, os publicitários foram se dando conta
de o quanto a voz, os dizeres do idoso – este no seu status reconfigurado nos
dias atuais: um indivíduo ativo, engajado e divertido – podem se fazer
determinar sobre as demais faixas etárias, especialmente crianças e ado-
lescentes, que constituem um segmento da sociedade que está na mira
do mercado. Uma afetação pelos idosos, especialmente na tela, não
poderia ser mais decisiva que a de pais ou amigos, sobre os jovens?, talvez
esta seja a pergunta que se colocaram os publicitários.

O discurso do idoso, além de ser acolhido pelas demais faixas
etárias em função de seu valor afetivo de “avosidade”, por fazer laço afe-
tivo entre avô e neto, ganha, assim, um plus, um valor de mercado atri-
buído à nova posição do idoso, que pode reforçar estereótipos, hábitos
adquiridos ou levar os jovens a novas experiências.

Os jovens, na atualidade

Crianças e adolescentes são muito sensíveis às imagens e, assim
como se vêem assujeitados ao discurso da televisão, aos videogames,
também o são às imagens de vídeo, da Internet e especialmente do ci-
nema. Haja vista, nestes anos 2000, o sucesso de filmes como os quatro
da saga seriada de Harry Potter, que, independentemente do fato de se
basearem em textos competentes e com uma temática atraente pela
overdose de bruxarias, por serem sustentados por uma propaganda bem
planejada, tornou cada lançamento de filme ou livro de teor similar uma
sessão de histeria mundial.1  A excessiva e não-seletiva exposição dos
jovens às novas tecnologias audiovisuais faz com que eles fiquem mais
propensos a exigir de seus pais a aquisição das mais variadas ofertas de
mercado, indo de alimentos e bebidas a celulares e roupas, expostas em
anúncios comerciais, com a publicidade determinando suas preferên-
cias. O público infantil médio nos Estados Unidos assiste a mais de 10

1 Cf. secção “Literatura e Cinema”. O Estado de S.Paulo, 19/11/2005, Caderno 2. D5.
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horas de tevê por semana, e a cerca de 40 mil comerciais, por ano, vei-
culados pela mídia eletrônica, conforme pesquisa sobre a ligação entre
a exposição à mídia eletrônica e o consumo de variados produtos.2

Fato similar ocorre no Brasil, segundo pesquisa do Instituto Ala-
na. Embora a publicidade seja regulamentada pelo Código de Defesa do
Consumidor, o Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitá-
ria (Conar) realiza fiscalização da publicidade somente depois de vei-
culada, quando os efeitos já se deram no imaginário dos jovens, confor-
me revela Noemi Momberger, autora do livro A publicidade dirigida às

crianças e adolescentes: regulamentações e restrições. Segundo o professor da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o pediatra José Augusto
Taddei, as empresas de bens de consumo focalizam cada vez mais seus
esforços na criança, associando os produtos ao prazer e à felicidade.3

Exposição maior à mídia eletrônica verifica-se com crianças e
adolescentes brasileiros, que estão entre os que mais assistem tevê no
mundo, ficando em média quatro horas diárias, 28 horas semanais, em
frente à telinha, cf. revela a pesquisa da UnB-Universidade de Brasília,
de 2000 a 2004. A preferência é, pela ordem: filmes (14%), desenhos
animados (13%); novelas (11%), programas informativos (10%), edu-
cativos/escola (7%), meio ambiente (7%), comédia/humor (6%), espor-
te (5%), clipes /música (4%), programas interativos para crianças (2%),
programas interativos para jovens (2%), eventos comemorativos (1%).4

Os astros de cinema, apresentadores de tevê e jogadores de fute-
bol são os maiores bens de consumo das novas gerações, conforme um
estudo desenvolvido na Universidade de Bath, Grã Bretanha, mostran-
do que as celebridades suscitam mais interesse do que jogos eletrônicos,
brinquedos da moda, roupas, e outros produtos direcionados a elas.5

2 Cf. web site: http://www.midiativa.tv/index.php/midiativa/content/view/

full/3020.

3 Cf. web site: http://aprendiz.uol.com.br/content.view.action?uuid=

4c9634780af470100140984b3fccd92danteriores.

4 Cf. web site: http://www.midiativa.tv/index.php/midiativa/content/view/

full/2712.

5 Cf. web site: http://oglobo.globo.com/especiais/vivermelhor/mat/284239779.asp.
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Considerando o que indicam as pesquisas sobre a preferência dos
jovens pelo ambiente fílmico, verifica-se que a imagem nas telas, em sua
ubíqua visibilidade e pluralidade de linguagens, ganha espaços na vida
dos jovens, substituindo outras atividades. Muitas vezes, as imagens
bastam por si mesmas, quase dispensando uma complementaridade
explícita de ordem verbal, oral ou escrita. O cinema, a tevê, a Internet,
o vídeo são suportes midiáticos privilegiados da cultura contemporânea,
cultura que é dominada pela imagem. Mas qualquer imagem, ao nos
adentrar, passa a habitar nosso imaginário, afetando-o de uma forma
difícil de ser avaliada. Justamente nos espaços imagéticos é onde se
engendra a publicidade, na tentativa de criar novos valores ou reforçar
modos de agir, de ser e hábitos.

O discurso tabagista, na atualidade

As campanhas publicitárias de cigarro e congêneres (em forma de
palavras ou imagens) estão proibidas por lei, no Brasil, desde os anos
1990, em sua veiculação pela mídia impressa e eletrônica. A promoção
de eventos públicos (como a Fórmula 1, festivais de música como o Free
Jazz Festival) financiados por marcas de cigarros, foi também proibida
a partir de 2005. A exemplo dos Estados Unidos e Brasil, tais coerções
por lei estão se estendendo a muitos países, apenas continuando livre-
mente as campanhas em países considerados em desenvolvimento.

A despeito de tudo isso, segundo Bucci (2002), no Brasil,

O hábito de fumar está aumentando entre crianças e adolescen-
tes... Em 1987, 26% dos estudantes paulistanos entre 10 e 18
anos já haviam fumado. Em 1997, esse número se elevara para
31%. A expectativa dos estudiosos é de que ele se eleve conti-
nuamente. Meninas e meninos experimentam o tabaco cada vez
mais cedo e se viciam rapidamente.

Segundo Varella (2002),

Apesar da brandura da lei, o lobby comandado pela indústria do
tabaco e alguns setores da publicidade sempre reagiram feroz-



O idoso e o discurso fílmico tabagista 97

revista Kairós, São Paulo, 9(2), dez. 2006, pp. 87-112

mente contra qualquer iniciativa desse tipo [antitabagista]...
Temiam, certamente, perder parte da capacidade de convencer
novos consumidores entre a população mais indefesa...

Ainda segundo esse autor, a indústria do fumo dirige cada vez
mais a publicidade para a infância e a puberdade e, como decorrência,
está cada vez mais baixa a idade em que meninas e meninos começam
a fumar, conforme mostram diversas pesquisas, com cerca de 90% dos
fumantes começando a fumar antes dos 21 anos.

Se formos verificar como são construídos os discursos tabagistas
na atualidade, podemos depreender os mecanismos discursivos (em
termos verbais e não-verbais) utilizados pelo campo publicitário susten-
tado pela indústria e mercado tabagista, com o objetivo de escapar das
restrições da lei antitabagista subvencionada pelo governo, através do
Ministério da Saúde e por orientação da OMC e ainda encampada por
muitos segmentos da sociedade civil (Centeville e Nogueira, 2004). Há
espaços midiáticos que ainda escapam à legislação antitabagista, que
são os espaços ficcionais do cinema, do vídeo e da Internet, apesar das
recomendações que são feitas para que se evite o merchandising do fumo.
Em 18/2/2006, a publicidade de cigarro na Internet entrou na mira da
ONU, quando autoridades de saúde de 113 países, entre eles o Brasil,
decidiram, em Genebra, Suíça, que seria preciso estender as restrições
à publicidade de cigarros para mídias como a Internet e as televisões por
satélite.6

 Justamente nesses meios é que o campo publicitário se sente
licenciado para concentrar suas estratégias pró-discurso tabagista para
reforçar o hábito do fumo ou angariar novos fumantes, que podem ver
no cigarro uma forma de se sentirem mais poderosos, demonstrando
uma pseudomaturidade. Qual o modo de funcionamento de uma tal
propaganda no sentido de plasmar um modelo de identificação aos mais
jovens ou de sustentar a ilusão de identidade?, estas são algumas das
perguntas que se podem fazer.

6 Cf. web site: http://www.estadao.com.br/tecnologia/internet/noticias/2006/fev/18/

10.htm.
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Um idoso-fumante posto em cena pode ser visto como o prota-
gonista ideal, ao poder passar uma mensagem familiar e reconhecível,
a de um vovô-fumante, o que cairia na pretensão da indústria do tabaco
e dos publicitários, cujo feedback se dará em termos de efeitos sobre o
público-alvo. Qual seja: que o adolescente seja afetado a ponto de, em
seu imaginário, sentir-se “um homem de verdade”, tal qual a imagem
do idoso-fumante, que, de forma velada, não cessa de se inscrever em
cada jovem, passando a habitá-lo insistentemente. Passa, então, esse
jovem a fazer uso do cigarro, ou seja, mergulha na imagem que deseja
inconscientemente para si. Vê-se na imagem que o outro lhe devolve
como um espelho diante de si. Assim, o segmento chamado de “terceira
idade” é convocado a tornar seu idoso um possível “porta-voz” das es-
tratégias tabagistas ou um “formador de opinião”, para captar novos
fumantes dentre as crianças e adolescentes mais jovens, que podem ser
facilmente afetados ao receberem uma mensagem da imagem de um
idoso, um avozinho em potencial.

O fumo nas produções fílmicas

Hoje, mais até que no passado, os cigarros continuam sendo
personagens constantes em filmes de sucesso. Isso contraria um acordo
voluntário firmado, em 1989, nos EUA, o Master Settlement Agreement
(MSA), entre 46 estados do país, produtores cinematográficos e indús-
tria tabagista, para que se evitassem inserções de marcas de cigarros ou
congêneres nas telas dos cinemas7 .

Durante décadas, a indústria tabagista sustentou um lugar para
seus produtos nos filmes. A Philips Morris, por exemplo, dispendeu
US$ 350 mil para que seu Lark ganhasse destaque no filme de James
Bond, Licence to Kill, e ainda US$ 42.500 mil para que Marlboro apa-
recesse em Superman II, filme muito popular entre os jovens.8  A Brown
& Williamson agraciou Sylvester Stallone com US$ 500 mil, para que
ele fumasse Lucky Strike em cinco filmes, inclusive Rocky 4.9

7 Cf. web site: http://www.naag.org/tobac/tobagr.htm.

8 Cf. web site: http://legacy.library.ucsf.edu.

9 Cf. web site:http://legacy.library.ucsf.edu.
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A despeito da recomendação pelo MSAgreement, de retirada do
tabaco de cena, uma maior inserção publicitária dos cigarros em filmes,
seriados e telenovelas é o que se verifica na última década, voltando aos
patamares dos tempos áureos dos fumantes, quando Humphrey Bogart
era símbolo de masculinidade. No filme pós-acordo, Charlie’s Angels,
aparecem cenas tabagistas, inclusive com menores.10  Dentre outras
celebridades que contracenam fumando estão, por exemplo, o idoso ator
Clint Eastwood que, em As Pontes de Madison, oferece um cigarro de marca
Camel à protagonista Meryl Streep. A consagrada Júlia Roberts, no filme
O casamento do meu melhor amigo, retira um maço de Marlboro da bolsa,
acende vagarosamente um cigarro e o fuma com todo o seu charme.

Esse acréscimo de cenas tabagistas foi comprovado por uma pes-
quisa da Universidade da Califórnia, que analisou 20 dos filmes de maior
bilheteria da década de 1950, comparando-os com sucessos pós-acordo
de 2001-2002. Nesses dois anos, foram registrados, em média, 10,9
cenas por hora envolvendo o tabaco, contra o índice de 10,7 no final dos
anos 1950, quando mais da metade da população fumava.11

O incremento do fumo no cinema é a estratégia a que vem recor-
rendo a indústria tabagista para burlar as restrições oficiais sobre a pro-
paganda na mídia impressa e eletrônica e em ambientes fechados: na
verdade, o cinema de Hollywood se apresenta como um negócio global,
já que 49% por cento da renda de seus filmes são gerados pela exibição
em cinemas fora dos EUA. Um estudo apurou que a exibição das marcas
de cigarro se dá tanto em filmes voltados para adolescentes (32%), quanto
para adultos (35%). Marcas de cigarros apareceram em 20% dos filmes
destinados ao público infantil. Os pesquisadores envolvidos no estudo
apontaram vários aspectos a serem observados: que “a imagem de marcas
de cigarros em filmes, especialmente quando veiculada por astros admi-
rados, equivale a quaisquer outras formas de propaganda de cigarro”, já
que “o uso de atores para anunciar marcas de cigarros acaba associando

10 Cf. web site: http://masspirg.org/reports/TobaccoattheMovies.pdf, 2003.

11 Cf. web site: http://www.terra.com.br/istoedinheiro/339/midia. Acessado em 03/

03/2004.
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um tipo de pessoa com uma marca específica de cigarro” e tal associação
gestáltica funciona para os jovens como um poderoso estímulo ao con-
sumo do produto; quando uma estrela de cinema exibe uma marca
específica, esta é uma forma de publicidade com os mais eficazes resul-
tados; que “os países que restringem a propaganda de cigarros também
devem controlar esta prática em filmes”; que ainda mais investigações
precisarão ser realizadas sobre os filmes realizados pós-98, para verificar
se continuam violando o Master Settlement Agreement, embora
a British American Tobacco, holding à qual é ligada a Brown &
Williamson, afirme não se envolver mais com a inserção publicitária
tabagista. Declaração contrária prestou um porta-voz da Ash, um gru-
po antitabagista britânico, que diz que o acordo voluntário pela restri-
ção de propaganda de cigarro no Reino Unido não se aplica aos filmes.
“Sabemos que antes a indústria do cinema estava recebendo dinheiro
para mostrar cigarros, e é bem possível que ainda esteja”.12

Verificar as influências da mídia visual e do marketing para o uso
do fumo pelos adolescentes foi o objetivo de uma pesquisa norte-ame-
ricana, que indicou que cerca de 85% dos filmes analisados (25 filmes
de maior sucesso produzidos entre 1988 e 1997) continham cenas de
tabagismo. O uso de cigarros por atores na promoção de determinadas
marcas aumentou onze vezes no período, ou seja, de 1% para 11%. Assim,
28% desses filmes exibiam quatro marcas americanas de cigarro, o que
repetiu a proporção observada antes do acordo de 1989. A marca
Marlboro, por exemplo, totalizou 40% das aparições em filmes, e essa
crescente concentração em apenas algumas marcas evidencia que esses
cigarros estavam sendo claramente promovidos.13

Embora as propagandas tabagistas fossem proibidas na televisão
e no rádio, nos EUA, desde 1971, as revistas impressas continuavam a
estampá-las. De acordo com uma pesquisa do Programa de Prevenção

12 Cf. web sites: http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/atualiza/aspas/

ent080120019.htm. e http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2001/

010105_cigarro.shtml.

13 Cf. web site: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2001/010105_

cigarro.shtml.
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ao Tabaco, do Departamento de Saúde de Nova York, publicada em 26/
5/2005, foram encontradas edições de revistas muito populares entre os
estudantes, como Time, Newsweek, People e Sports Illustrated, com propa-
gandas de cigarro em 70% das bibliotecas de 223 escolas do estado.
Acordo entre as editorias de tais revistas e o Ministério Público ameri-
cano, anunciado logo depois, determinou que os anúncios publicitários
de cigarro fossem retirados das edições destinadas às bibliotecas de es-
colas americanas. As empresas de cigarro já haviam feito um acordo com
as editoras em 2003, estabelecendo que não colocariam seus anúncios
nas edições distribuídas semanalmente nas escolas, mas ele não foi
cumprido.14

Outro estudo realizado em 1997 pela Universidade da Carolina
do Norte, nos Estados Unidos, financiada pelo Instituto Nacional do
Câncer dos Estados Unidos, com 1.200 crianças que cursavam da ter-
ceira à quinta série, revelou que apenas 5% das que tinham pais não-
fumantes se confessaram tentadas a experimentar o primeiro cigarro,
contra 25% das que conviviam com pais fumantes. Isso foi também
comprovado por outra pesquisa do governo dos EUA, divulgada em
março de 2005, mostrando que 22,3% dos alunos do ensino médio
declararam fumar, em 2004.15

Mais de 3 milhões de adolescentes entre 12 e 17 anos (ou cerca
de 13% da população dessa faixa etária), fumam cigarro ou seus congê-
neres, segundo o Instituto Nacional sobre o Abuso de Drogas dos EUA
e cerca de 29% dos norte-americanos usam algum tipo de tabaco, de
acordo com o site do instituto. O estudo confirma as conclusões de um
trabalho regional sobre o assunto publicado no British Medical Journal,
em 2004. Os autores da pesquisa insistem na recomendação de que a
indústria cinematográfica deve reduzir por conta própria as cenas em
que astros popularíssimos, na atualidade, como Leonardo Di Caprio,

14 Cf. web site: http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?

cod=335MON016.

15 Cf. web site: http://crescer.globo.com/edic/ed73/12a13.htm e http://

www.diariosp.com.br/saude/?Editoria=45&id=311658 e http://www.tabaco

zero.net/detalhes_noticias.asp?id_noticia=453.
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Brad Pitt, Tom Cruise e Sandra Bullock aparecem fumando, tal qual o
faziam as divas e astros do passado: Humphrey Bogart, Rita Hayworth,
Fred Astaire e James Dean, dentre outros.16

Jovens, particularmente do sexo feminino, são os mais suscetíveis
de afetação pelas cenas de merchandising do fumo no cinema, em função
de filmes românticos onde há mais astros fumando. Este é um dos re-
sultados de estudo realizado em três anos, com três mil adolescentes de
12 a 15 anos, por cientistas da Universidade da Califórnia, em San Diego
(USCD), nos EUA, dados publicados na edição de julho de 2004, do
American Journal of Public Health. Os autores são categóricos em afirmar
que a presença do cigarro no cinema está minando os esforços de saúde
pública para evitar que adolescentes comecem a fumar. “Há tempos que
ouvíamos que filmes estariam influenciando adolescentes a fumar e
queríamos ver se era verdade”, disse John Pierce, diretor do Programa
de Prevenção e Controle do Câncer do Centro de Câncer Rebecca e John
Moores, da UCSD. “Os resultados obtidos na pesquisa permitem afir-
mar que, se as estrelas do cinema fumam, especialmente em filmes
românticos, estão encorajando os jovens a aderir ao cigarro”.17

O portal “Smoke Free Movies” objetiva motivar Hollywood a não
promover o uso do tabaco nos filmes, por uma iniciativa da classe médica
norte-americana chefiada por Stanton Glantz, co-autor de The Cigarette

Papers et de Tobacco War, da UCSFSchool of Medicine. Esse portal mostra
que, segundo um estudo da American Lung Association, de filmes as-
sistidos por jovens entre 1997-1998, revelou que 88% dos 50 filmes de
sucesso comportavam cenas de tabaco, e em 74% desses filmes, os astros
principais fumavam. “Smoke Free Movies” mostra ainda que, para os 25
sucessos mais rentáveis realizados em 2005 nos EUA, 9 filmes em 10
traziam cenas de tabaco. E mais de um filme em quatro mostram uma
marca particular: os astros fumam dez vezes mais que antes da inter-
dição de 1989.

16 Cf. web site: http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,6993,1880,00.html.

17 Cf. web site: http://www.fapesp.br/agencia/boletim_dentro.php?data

[id_materia_boletim]=20632.
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A Organização Mundial da Saúde não exige qualquer aviso de
alerta contra o tabaco em filmes. O que o jovem vê é um astro fazendo
uso do tabaco. Isso significa que um grande número de jovens concebe
o tabagismo como uma “atividade muito desejável”, pois os filmes não
mostram os fatos reais: a dependência, a doença e a morte, mas apenas
o prazer que alguém sente ao fumar. Antes que simplesmente “mostrar
a realidade”, Hollywood exagera quanto ao número e ao estatuto dos
fumantes na tela. São eles os ricos, os poderosos, as pessoas sedutoras,
os protagonistas que fumam nos filmes.

Mas, na realidade, os dados demográficos sobre os fumantes são
bem diferentes. As companhias de tabaco têm necessidade dos filmes
para captar sem cessar os jovens espectadores do mundo inteiro com o
suporte das salas de cinema, do vídeo, da Internet, da tevê. A indústria
do tabaco sabe que seu próprio futuro depende da aceitação do cigarro
pela sociedade. Então, imagina-se o que valem estrelas como Julia
Roberts, Gwyneth Paltrow, Brad Pitt e Leonardo DiCaprio quando
fumam nas telas. É como se essas pessoas apoiassem pessoalmente o
tabagismo. Exemplificando: no filme Titanic, Leonardo DiCaprio e Kate
Winslet fumam, o que provavelmente afetou milhões de jovens por todo
o mundo ao associar às histórias sentimentais e à contestação da auto-
ridade. Esse tipo de apoio ao tabagismo pelas celebridades tem um valor
incalculável e ele continuará a se perpetuar pela via dos filmes nas telas
do cinema, da tevê, da Internet.18

Uma pesquisa realizada pela Federação francesa de Cardiologia
(FFC) revelou que 60% dos jovens-fumantes regulares de 10 a 16 anos
se dizem já viciados em tabaco.19  A FFC insiste sobre a importância de
se dizer não ao primeiro cigarro.20

Os jovens são particularmente vulneráveis, como o comprovou
uma equipe britânica que pesquisa o tabagismo nos adolescentes. Um
único cigarro fumado por um adolescente já o torna vulnerável durante

18 Cf. web site: http://smokefreemovies.ucsf.edu.

19 Cf. web site: http://www.jamaislapremiere.org/.

20 Cf. web site:http://fr.news.yahoo.com/04072006/185/jeune-fumeur-dependant-

et-seul.html.
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três anos. Há como que uma “vulnerabilidade adormecida”, mas que
subitamente pode se revelar e se transformar em dependência. Na In-
glaterra, 14% dos adolescentes de 11 anos declararam ter fumado uma
vez, sendo que essa taxa sobe para 62% aos 15 anos. Um jovem exposto
ao tabaco aos 11 anos apresenta um risco duas vezes mais elevado de
tornar-se um fumante regular aos 14 anos.21

O portal “Cinéma enfumé”, na matéria intitulada “Pourquoi les
films sont des véhicules encore plus efficaces que les annonces télévi-
sées”, justifica a eficácia dos filmes em função de o espectador ter sua
atenção voltada para a intriga, o enredo, e sem qualquer atitude defen-
siva como a que poderia arregimentar contra os exageros da publicidade.
Ele não tem nenhuma razão de acreditar que exista um motivo subja-
cente para vender cigarros nos filmes.22

No Brasil, confirmou-se a grande influência da propaganda de
cigarros para o início do hábito de fumar, nos adolescentes, conforme
uma ampla pesquisa realizada pelo Instituto Vox Populi, em seis capi-
tais. Entre outras constatações, essa pesquisa provou que os adolescen-
tes não desligam a tevê após as 21h e que estão expostos a todas as ações
publicitárias e promocionais das companhias de cigarro. Mostrou tam-
bém que as mensagens do Ministério da Saúde presentes nas embala-
gens e nas propagandas de cigarro não surtem efeitos no público jovem,
que ignora o impacto das mensagens antitabagistas. Esse tipo de comu-
nicação foi muito mais eficiente para a indústria, que tem usado esse
argumento como defesa nas ações indenizatórias movidas por ex-fuman-
tes ou familiares de vítimas, alegando que o fumante fora alertado dos
problemas decorrentes do fumo e se insistiu, a responsabilidade não é da
indústria, mas dele próprio.

Cerca de 11% de jovens iniciantes em cigarro estão no Brasil,
conforme pesquisa realizada pelo Centro Brasileiro de Informações so-
bre Drogas Psicotrópicas (Cebrid), ligado à Universidade Federal de São

21 Cf. web site: http://www.destinationsante.com/article.cfm?ContentID=15128.

22 Cf. web site: http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/tobac-tabac/youth-jeunes/scoop-pri-

meur/indust/cinema_f.html.



O idoso e o discurso fílmico tabagista 105

revista Kairós, São Paulo, 9(2), dez. 2006, pp. 87-112

Paulo, em 1998, em 10 capitais brasileiras com jovens estudantes com
idade entre 10 e 12 anos.23

Os resultados das pesquisas quantitativas sobre o discurso taba-
gista nas produções cinematográficas, coletados nos web sites indicados
nas referências, são aqui sumarizados:

• 85% dos filmes analisados nas pesquisas incluem cenas de
adultos, na sua maioria idosos, fumando;

• 32% dos filmes dirigidos para jovens exibem cenas tabagistas;
• 40% de adolescentes fumantes foram movidos a experimentar

o cigarro por cenas tabagistas de filmes com idosos;
• 99 mil jovens começam a fumar diariamente no mundo; mais

de 3 milhões de jovens entre 12 e 17 anos (ou cerca de 13% da
população dessa faixa etária) fumam cigarro ou seus congêne-
res, nos EUA e cerca de 29% dos norte-americanos usam al-
gum tipo de tabaco;

• 11% de jovens iniciantes em cigarro, com idade entre 10 e 12
anos, estão no Brasil;

• 2,8 milhões de fumantes estão na faixa dos 10 aos 19 anos, de
um total de 33 milhões de fumantes brasileiros, segundo os
números levantados pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), sendo que, nos últimos 15 anos, a idade em que me-
ninas e meninos começam a fumar está cada vez mais baixa;

• 90% dos fumantes começam a fumar antes dos 21 anos;
• 31% dos estudantes paulistanos entre 10 e 18 anos já tinham

fumado, em pesquisa de 1997, mostrando um acréscimo em
relação à taxa anterior de 26% em 1987;

• 10,9 de cenas tabagistas, por hora, em 2002, contra um índice
de 10,7, no final dos anos 50, os tempos áureos dos fumantes;

• 4 horas diárias em frente à telinha colocam as crianças brasi-
leiras entre as que mais assistem a tevê no mundo;

23 Cf. web site: http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/atualiza/artigos/

pro12062000.htm e http: //www. estadao.com.br/divirtase/ noticias/2003/jun/10/

93.htm e http: //estadao.com.br/ ext/magazine/maga09/cigarro2htm e http://

www.midiativa.tv/index.php/midiativa/content/view/full/3020.



106 Flamínia Manzano Moreira Lodovici e Pedro Lodovici Neto

revista Kairós, São Paulo, 9(2), dez. 2006, pp. 87-112

• 14% é a taxa de preferência das crianças a filmes, seguindo-se
os desenhos animados (13%), novelas (11%) e programas in-
formativos (10%), educativos/escola (7%), meio ambiente
(7%), comédia/ humor (6%), esporte (5%), clipes/música (4%),
programas interativos para crianças (2%), programas intera-
tivos para jovens (2%), eventos comemorativos (1%);

•  a publicidade pró-tabaco é diretamente dirigida à infância e a pu-

berdade, pela indústria do fumo, atenta às tendências sociais e
de mercado;

•  filmes exibidos no cinema, na tevê, no vídeo e na Internet são
espaços midiáticos de veiculação do discurso tabagista, esca-
pando à legislação antitabagista, apesar das recomendações
oficiais contra o merchandising do fumo.

Tem-se, agora, uma situação complicada. Justamente quando a
propaganda convencional de cigarros sofre restrições e oposições em
grande parte dos países, os jovens se voltam cada vez mais para o taba-
gismo, conforme comprovam as pesquisas. O que podemos dizer disso?

Bucci (2002) apresenta sua hipótese a respeito da afetação dos
jovens (crianças e adolescentes) por certa modalidade de imagem: “É
possível que a publicidade do tabaco esteja agindo sobre o adolescente
de hoje a partir dos resíduos que legou no imaginário da criança de
ontem”. Nesse sentido, um adolescente fumando denunciaria em ato a
presença de um desejo inconsciente. Segundo esse autor,

A propaganda de cigarro sempre se destinou às crianças... A
propaganda constrói no horizonte da criança um lugar positivo
para o fumante... ela planta na criança de hoje a imagem que
será consumida anos depois pelo adolescente de amanhã.

E o que é consumir? Segundo Bucci,

[...] não é mais comprar coisas corpóreas, mas imagens, signos.
O sujeito não consome objetos físicos, mas atitudes, conceitos,
marcas; ele consome para responder quem é. Por isso, o capita-
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lismo especializou-se em fabricar, mais que mercadorias, as
imagens das mercadorias.

Segundo esse autor,

A resposta virá de muitas frentes, por certo... Enfim, toda a linha
de investigação precisa ser levada em conta... a força da publi-
cidade do tabaco em fabricar imagens favoráveis para o gesto de
fumar...

E como fica a presença de adultos/idosos veiculando o discurso
tabagista nas telas?

Algumas considerações

Esta é a preocupação, então, que se coloca neste trabalho: se um
personagem fílmico, com características físicas e psicológicas tão mar-
cantes que o habilitem a se fazer passar por um avô muito querido, aparece
descontraidamente fumando na tela, sua linguagem que valoriza um
certo modo de ser, de agir, como uma marca de individualidade, poderia
determinar, de forma ainda mais decisiva, o modo adolescente de se
posicionar no mundo, talvez a entrega desses jovens espectadores ao
fumo?

Durante décadas, desconsiderou-se que o idoso desse sustentação
à criança, filho ou neto, o que permite uma perspectiva nesse sentido das
relações afetivas entre as gerações para ler o título deste trabalho. Os
vínculos que se podem estabelecer entre protagonista idoso e jovens
espectadores não se dão necessariamente por meio de palavras enun-
ciadas nos filmes analisados, mas de uma sustentação garantida por cenas
do idoso fumando que são esparsas, mas realizadas em tomadas longas
e charmosas. Parece aplicar-se, aqui, o que diz Zygouris (2003, p. 33),
sobre a forma de se estabelecerem os vínculos entre pessoas: “Ainda que
o vínculo se materialize essencialmente através da voz, ele possui aspec-
tos silenciosos e remete, em primeiro lugar, ao estar em contato um com
o outro”. A mesma autora diz ainda que
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[...] o contato como tal diz respeito ao que se sente e é essen-
cialmente não-verbal,... participa daquilo que, em alemão, cha-
mamos a Stimmung, o ambiente (Stimme=voz, a voz que habita
o silêncio). Este não-verbal do vínculo... está presente o tempo
todo estejamos falando ou calados. O contato pode aceder à
palavra, mas não depende da troca verbal. É um “estar junto”
que se interioriza...

O vínculo entre o protagonista fílmico e o jovem espectador pode
se dar por um contato silencioso, um olhar que põe em contato, à dis-
tância, o próprio de um que afeta o próprio do outro, promovendo a
identificação do segundo com o primeiro.

Não deixa de ser preocupante, de fato, pensar que a imagem, o
discurso do idoso – de grande impacto ou eficácia comunicacional sobre
as crianças/adolescentes – possam ser cooptados para veicular, por exem-
plo, campanhas publicitárias de cigarros ou congêneres. Não que o
protagonista idoso se ponha, deliberadamente, a serviço do cigarro,
charuto ou cachimbo, mas o simples fato de o diretor de um filme incluir
cenas com um personagem adulto/idoso fumando – e é crescente o
número de filmes que vêm exibindo isso, conforme indicam as pesquisas
aqui citadas – já basta para que a mensagem fílmica tenha seus efeitos
sobre o jovem, criança ou adolescente. Sem contar as mensagens verbais
e as imagens expostas nos anúncios de cigarros, nos pontos-de-venda,
nos maços de cigarro, conforme a análise dessas mensagens feitas por
Centeville e Nogueira (2004), que insistem em afetar os mais jovens.

Corrobora tal preocupação, o que diz Furedi (2005), da Univer-
sidade de Kent, Inglaterra, autor de Culture of Fear e Paranoid Parenting,
que adverte sobre a “medicalização da vida” e de como, na contempora-
neidade, muitos fatos da vida (como a obesidade, o sexo pré-marital, o
hossexualismo, a velhice, o ato de fumar...) são tomados como um pro-

blema de saúde, com o risco maior de se tornarem problemas morais graves
(como a encarnação do Mal). Assim, os jovens podem aderir ao fumo por
simplesmente quererem transgredir a moralidade imposta, por contes-
tação aos valores estabelecidos, pela atração daquilo que é proibido ou
reprovado pela sociedade. Conforme diz Cohen (1997, p. 149), “o mal-
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estar da civilização diz respeito à interface do desejo com o sentimento
inconsciente de culpa, onde os riscos antecipados pela propaganda
emergem numa mistura de proibição e sedução”. “Fume, mas dá cân-
cer”... paradoxo que deixa em estado de permanente tensão o sujeito
desejante.

Preocupante é, pois, pensar que, exatamente por ser visto como
uma transgressão à obrigação moral da boa saúde, hoje, o fumo muito
mais que um prazer pouco saudável, possa ganhar a glamourização de
uma prática que contradiz a moral dominante ou que vai além do seu
limite, conforme alerta Calligaris (1996). Em Crônicas do individualismo

cotidiano, esse psicanalista fala da imagem de uma mulher fumando,
tomada não apenas como nostalgia das divas do cinema dos anos 40 e
50, mas como um novo fetiche, um tipo novo de objeto erótico. Segundo
esse autor, “Quando a saúde se torna dever moral, uma erotização do
risco mortal é quase inevitável”.

Nessa linha, nas sociedades contemporâneas em que se propaga
como dever ético de cidadão não fumar, sendo o fumar dito como um ato
contra a própria saúde, um prazer em ligação com a morte, mais preo-
cupante é o fumo correr o risco de ser tomado, pelos mais jovens, como
um objeto erótico de desejo.
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RESUMO: Esta pesquisa exploratória objetivou identificar e analisar o que os idosos

que participam de um Projeto de Extensão Universitária entendem por lazer e

através de quais atividades o vivenciam. Em geral, constatou-se que o lazer assume

funções de descanso e diversão, sendo o aspecto socialização fundamental para a

escolha das atividades. As vivências ocorrem principalmente durante a semana e

o tempo dedicado a elas é relativamente pequeno.

Palavras-chave: lazer; idosos; extensão universitária.

ABSTRACT: The purpose of this exploratory research is to identify and analyze what the

elderly people who participate in a university extension project understand by leisure and

through what activities they experience it. Generally speaking, it was verified that leisure

assumes functions of relaxation and entertainment, and the socialization aspect is fundamental

to the choice of the activities. The leisure activities happen especially during the week and the

time they spend in them is small.

Key-words: leisure; elderly; university extension.

Introdução

Há algum tempo, o envelhecimento natural da população em todo
o mundo tem representado uma questão preocupante. Vários grupos e
instituições vêm alertando para a gravidade desse fato, pois o expressivo
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crescimento demográfico da população idosa vem sendo acompanhado
de novas demandas sociais: não somente em termos de saúde, mas tam-
bém assistência social, nutrição, infra-estrutura urbana, lazer e serviços
diversificados para esse grupo.

Ao contrário dos países desenvolvidos, que constituíram uma
cultura de apoio e valorização do idoso, principalmente por estar enfren-
tando esse processo há mais tempo, nações em desenvolvimento, como
o Brasil, carecem, entre inúmeras outras iniciativas, de estudos e pesqui-
sas que permitam conhecer melhor esse segmento social. Essa medida
é imprescindível para uma intervenção mais consistente junto a essa
população – permeada por políticas multisetoriais de envelhecimento
“ativo”, tendo em vista a promoção de uma vida com mais qualidade na
velhice (OMS, 2005).

Muitos estudos no campo da gerontologia têm se dedicado a essa
questão, mas verificamos pouquíssimas considerações sobre o lazer, que
representa um dos fatores básicos para o exercício da cidadania e tam-
bém para a busca de uma vida com mais sentido e qualidade. Essa cons-
tatação revela uma lacuna nos estudos e também nas iniciativas voltadas
para o estabelecimento de ações reais e efetivas na área. Além de integrar
o Estatuto do Idoso (art.3º, 20º, 23º e 50º), o lazer está presente na De-
claração Universal dos Direitos Humanos (art. 24) e na Constituição
Federal do Brasil (art. 6°, 7°, 217 e 227), onde figura como direito social
de todo cidadão brasileiro, que não pode ser negligenciado em nenhuma
fase da vida, especialmente na velhice.

Considerações preliminares

Considerando o campo de estudos sobre o lazer, a tendência ve-
rificada na atualidade é baseada na compreensão desse fenômeno como
uma “dimensão da cultura”. Alguns conceitos foram elaborados nessa
direção, e colaboram para o entendimento do significado do lazer em
nosso contexto (Marcellino, 1987; Melo e Alves Jr., 2003; Gomes, 2004).
Neste estudo, entendemos o lazer como uma dimensão da cultura,
caracterizada pela vivência lúdica de manifestações culturais (jogos,
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danças, esportes, festas, literatura, música, pintura e outras manifesta-
ções artísticas, entre inúmeras possibilidades) no tempo/espaço conquis-
tado pelos sujeitos.

Fundamentados em Dumazedier (1976), Melo e Alves Jr. (2003)
esclarecem que o lazer possui três funções básicas:

1. Descanso – reparador das deteriorações físicas e nervosas resul-
tantes das tensões geradas pelas obrigações cotidianas e, principalmen-
te, pelo trabalho.

2. Divertimento, recreação, entretenimento – supera o tédio e o
dia-a-dia da vida, rompendo com o mundo cotidiano por meio de ati-
vidades reais de mudança de lugar, ritmo e estilo (viagem, jogos, espor-
tes) ou atividades fictícias baseadas na identificação e projeção (cinema,
teatro, romance).

3. Desenvolvimento – o indivíduo desenvolve de forma livre sua
personalidade quando desenvolve suas formas de sociabilidade e apren-
dizagem voluntária; contribuindo, assim, para o surgimento de condu-
tas inovadoras e criadoras.

Essa terceira função é, sem dúvida, a mais difícil de ser alcançada
em nosso meio, pelas próprias características da indústria cultural e do
consumo que marcam a nossa sociedade. Para Bramante (1995), esse
aspecto não deve ser negligenciado. De acordo com o autor, o lazer
apresenta-se como oportunidade privilegiada de desenvolvimento pes-
soal e social, dadas as suas características de livre adesão e de prazer, que
contribuem para uma melhoria da qualidade de vida.

Pinto (1996) enfatiza que o lazer constitui um dos elementos
essenciais à construção dos sentidos de corpo pessoal e corpo coletivo,
representando um dos pilares das relações do sujeito com ele mesmo,
com outros sujeitos, com espaços e tempos existenciais – geográfico,
político, econômico, cultural, histórico, etc. Isso significa, para a autora,
que o lazer pode ser um dos instrumentos de mudanças históricas que
abre espaços para a compreensão dos conflitos entre os sujeitos e a so-
ciedade, compreensão de valores, papéis sociais e alternativas de ação,
pois é assumido como uma necessidade cotidiana capaz de influenciar as
nossas relações socioculturais, inclusive na chamada “terceira idade”.
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Neste sentido, é necessário adequar as experiências existentes no
campo do lazer às necessidades e anseios da população, o que requer
estimular a participação dos idosos, constituintes de um dos segmentos
marginalizados desse processo de engajamento sociocultural.

Essa participação deve ocorrer também no campo do lazer, pois,
afinal, o idoso tem direito a um lazer que o constitua, a atividades que
o divirtam e o enriqueçam, dando-lhe a oportunidade de organizar a
experiência cultural de seu tempo – entendido aqui como um período
que vai além da vida adulta e abarca o seu “hoje” onde um futuro é gerado,
como o passado o gerou (Barreto, 1997). Como salienta a autora, é fun-
damental que se compreenda o significado do lazer na vida do idoso e
os desejos conscientes e inconscientes que o acompanham, a fim de
possibilitar que ele ocupe um lugar de sujeito, e não de simples objeto
que “sorri, pula e dança”.

Preocupadas com essas questões, realizamos uma pesquisa com
o objetivo de identificar e analisar o que os idosos que participam de um
Projeto de Extensão Universitária entendem por lazer, através de quais
atividades o vivenciam e alguns fatores que interferem nesse tipo de
experiência. Esperamos, com isso, contribuir para a construção de novas
compreensões acerca do lazer dos idosos, bem como para o estabeleci-
mento de medidas apropriadas e eficazes no que diz respeito a necessi-
dades de lazer muitas vezes negligenciadas, porém não menos urgentes
para a promoção da qualidade de vida e, especialmente, da saúde desses
sujeitos.

Metodologia

Este estudo exploratório foi baseado na interação qualitativo/
quantitativo, caracterizando-se pela combinação da pesquisa bibliográ-
fica com um trabalho de campo junto aos participantes de um Projeto
de Extensão Universitária que atende, aproximadamente, 200 idosos.
As atividades do projeto enfatizam a melhoria das capacidades físicas
para a manutenção da autonomia e independência do idoso, além de
procurar ampliar a interação social dos envolvidos – seja nos momentos
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das aulas de ginástica, esporte, dança, alongamento e relaxamento, ou
nos momentos de lazer organizados para o grupo, tais como passeios,
excursões e festas.

A amostra de sujeitos foi constituída por 151 pessoas idosas
voluntárias, pertencentes a ambos os sexos, com faixa etária em torno
de 60 anos, sem restrição de etnia, classe ou grupo social. Os dados foram
coletados a partir de um questionário constituído por questões abertas
e fechadas. Devido às dificuldades com a leitura, escrita e compreensão
das questões, os idosos precisaram de auxílio para respondê-las. Para
realizar a tabulação dos dados foi utilizado o Pacote Estatístico SPSS 11.5
e o Programa Excel.

Resultados e discussão

A pesquisa realizada procurou, primeiramente, delinear o perfil
dos idosos investigados, a fim de tornar mais fácil a compreensão das
particularidades desse grupo social.

O gênero feminino foi predominante em 89,4% dos casos, rea-
firmando a feminilidade da velhice (OMS, 2005). A idade média foi de
67 ± 6,49 anos, sendo que alguns alunos possuíam idade inferior a 60
anos. Esse dado evidencia que classificar a pessoa como idosa utilizando
somente como referência a cronologia não é um parâmetro muito fide-
digno. Vários autores (Debert, 1999; Okuma, 1998 e Alves Junior,
1997) discutem essa questão e consideram outros aspectos relevantes
para o estabelecimento do estado da velhice, sendo esta entendida não
apenas pelo prisma biológico, mas como um fenômeno social-cultural-
histórico. Assim, a velhice sofre influências do meio ambiente, das condi-
ções de trabalho, da classe social e do estilo de vida adotado, por exemplo.

O grau de escolaridade de mais da metade dos idosos pesquisados
(56,9%) era limitado ao “primário”. A grande maioria dos voluntários
era natural do estado de Minas Gerais (96%). Entre os pesquisados, houve
aqueles que residiam com os filhos (66,9%) e com o cônjuge (50,3%),
e aqueles que moravam com os netos (19,2%), sozinhos (11,9%) e com
outras pessoas (13,9%).
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Do ponto de vista econômico, a constatação de que 131 idosos
(86,8% do total) possuíam rendimento monetário próprio, não depen-
dendo necessariamente do sustento de outras pessoas, contradiz a im-
pressão existente de que o idoso é um “peso” para a sociedade e para a
família. Contudo, é digno de destaque o baixo poder aquisitivo desse
grupo (Tabela 1).

Tabela 1 – Valor médio do rendimento monetário mensal

dos idosos que declararam possuir renda própria

A renda monetária familiar média (Tabela 2), considerada como
a soma das rendas de cada indivíduo da família participante da divisão
das despesas mensais, ajuda-nos a perceber a grandeza da contribuição
financeira dada pelo idoso, que muitas vezes acaba constituindo elemen-
to fundamental no sustento da casa.

Rendimento monetário próprio 

Valor (em reais – R$) Freqüência % 

Entre 50 e 260 46 35,1 

Entre 500 e 1000 39 29,8 

Entre 1100 e 2000 22 16,8 

Entre 300 e 480 19 14,5 

Entre 2200 e3600 5 3,8 

Total 131 100,0 
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Tabela 2 – Valor agrupado da renda monetária

familiar média dos idosos investigados

A maioria dos idosos (94%) era envolvida com um trabalho ou
ocupação diária, com o qual assumiam responsabilidades, seja por meio
de serviços domésticos, trabalho voluntário, trabalho formal e/ou traba-
lho informal. Além disso, muitos indivíduos declararam possuir até mais
de uma ocupação diária, o que contraria a idéia estereotipada de que o
idoso é uma pessoa totalmente ociosa. O resultado revelou que há um
papel social importante desempenhado por essas pessoas, que demanda
responsabilidades e esse dado nos indica que o idoso do grupo investi-
gado é ativo, independente e muitas vezes acaba sendo uma alternativa
imprescindível aos filhos, por meio do cuidado que pode dispensar aos
netos e cuidados com o lar.

Analisando a pesquisa publicada no Brasil no final da década de
1990, que investigou as características estruturais da população idosa
brasileira (Berquó, 1999), encontramos semelhanças dos resultados
obtidos com o perfil traçado para o grupo desta pesquisa, especialmente
no que se refere à predominância do sexo feminino e ao baixo grau de
escolaridade dos idosos. Uma outra pesquisa domiciliar, baseada em
dados do IBGE (Alves e Araújo, 2000), também confirma os resultados

Renda monetária familiar média  

Valor (em reais – R$) Freqüência % 

de 601 a 1000 35 23,2 

de 1201 a 1600 25 16,6 

de 1601 a 2000 21 13,9 

de 2001 a 3000 18 11,9 

de 1001 a 1200 16 10,6 

de 401 à 600 13 8,6 

até 400 12 7,9 

de 3001 a 4000 10 6,6 

de 4001 a 6000 1 0,7 

Total 151 100 
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encontrados neste estudo, especialmente no que diz respeito ao fato de
que os idosos vivem em domicílios com algum parente, e possuem renda
de um salário mínimo.

Comparando esses dados com o perfil mundial de idosos, deli-
neado por Mcpherson (2000) com o objetivo de criar parâmetros de pes-
quisa, também encontramos semelhanças com o perfil traçado no estu-
do. Essas semelhanças dizem respeito à predominância de mulheres, à
baixa condição econômica, à independência financeira, à existência de
uma atividade física e social, à capacidade de aprender e contribuir para
a sociedade.

A análise do significado de lazer para os sujeitos investigados
revelou aspectos interessantes. Na coleta de dados, observou-se que,
muitas vezes, os idosos elaboraram respostas vagas e de difícil constru-
ção, o que de certo modo demonstra a dificuldade do grupo de formular
conceitos sobre um tema – lazer – que, na maioria dos casos, nunca havia
sido traduzido em palavras. Possivelmente, a falta de prática dos idosos
do grupo em responder a questionários e, principalmente, em refletir
sobre a realidade como um todo, problematizando o cotidiano, o lazer
e a vida, tenha contribuído para o surgimento dessa dificuldade.

Em geral, o significado de lazer para 78,1% (118 idosos) consti-
tuiu-se, basicamente, das atividades que eles gostavam e praticavam,
tais como viajar, passear, conversar e ir a locais aprazíveis. As demais
respostas variaram entre conceitos como distração, manutenção e pro-
moção de saúde, prazer e alegria, sociabilização, diversão e descanso, sair
de casa e da rotina, algo bom e essencial para a vida, ocupação da mente
e vivência de passatempos, “tempo à vontade”, livre de responsabilida-
des, fora do trabalho, aprender, produzir e criar (Tabela 3). É necessário
esclarecer que foi permitido ao mesmo indivíduo dar quantas respostas
achasse necessário, sendo que o resultado incluiu todas as respostas
fornecidas.
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Tabela 3 – Entendimento dos idosos voluntários

quanto ao significado de lazer

Observando esses dados, podemos perceber que o entendimento
de lazer dos voluntários é algo bastante variado, mas que acaba assu-
mindo as mesmas funções de descanso e divertimento discutidas na li-
teratura (Dumazedier, 1976). O aspecto de desenvolvimento que o lazer
proporciona, contudo, foi lembrado por poucos idosos, que traduziram
essa possibilidade como “aprender, produzir e criar”.

Para os idosos, a sociabilização é sinônimo de lazer e constitui um
dos principais motivos que os levam a praticá-lo. De acordo com Silva
(2003) a causa desse resultado decorre da necessidade que os idosos têm
de ampliar ou resgatar as relações interpessoais na velhice. Assim, atra-
vés de programas como a extensão universitária, constatou-se que os
idosos pesquisados têm mais disposição para realizar as atividades de
vida diária, ocorre atenuação ou desaparecimento de dores preexisten-
tes, ampliação dos laços de amizade, redescoberta do sentido e do prazer
de continuar vivendo, além de possibilitar o encontro de novos parcei-
ros. Esses benefícios também foram colocados como motivos para inte-

Significado de lazer para os idosos Freqüência % 

Fazer o que gosta, praticar atividades de lazer 

(passear, viajar, etc.) 118 78,1 

Distrair e descontrair 49 32,5 

Ter e manter saúde 46 30,5 

Prazer, alegria e paz 41 27,2 

Sociabilizar-se 40 26,5 

Descansar 33 21,9 

Diversão 33 21,9 

Sair de casa e da rotina 18 11,9 

Algo bom e essencial para a vida 17 11,3 

Entreter-se e ocupar-se 11 7,3 

Tempo a vontade fora do trabalho e livre das 

responsabilidades 8 5,3 

Aprender, produzir e criar 4 2,6 
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gração no projeto de extensão ao qual são vinculados, que foi conside-
rado por 100% dos entrevistados como uma experiência de lazer.

É interessante salientar que, na literatura, considera-se que o lazer
abrange os interesses físico-esportivos, artísticos, sociais, manuais, inte-
lectuais (Dumazedier, 1976) e turísticos (Camargo, 1980). Essa idéia de
interesses centrais no campo do lazer pode ser melhor entendida através
das referências que Melo (2004) e Melo e Alves Jr. (2003) fazem ao as-
sunto, ao exemplificar algumas experiências de lazer relacionadas a esses
campos de interesses, esclarecendo ainda o que caracteriza cada um deles:

1. Interesses físicos: esporte, ginástica, dança, prática de caminha-
da, etc., que são motivados pelo prazer de movimentar ou de assistir à
movimentação corpórea;

2. Interesses artísticos: cinema, teatro, dança, música, artes plásti-
cas, literatura, etc., ou seja, a arte em suas mais diferentes formas de
apresentação, que é motivada pela experiência estética ocasionada.

3. Interesses manuais: jardinagem, carpintaria, marcenaria, costu-
ra, culinária e hobbies em geral, que possuem como motivação a mani-
pulação dos objetos e produtos, e que não constituem formas de
preparação para o trabalho.

4. Interesses intelectuais: jogos de xadrez, dama, gamão, bridge,
palestras e cursos, etc., ou seja, atividades ligadas ao ato de raciocinar.

5. Interesses sociais: festas, espetáculos, freqüência a bares e restau-
rantes, participação em espaços de convivência, etc., onde o encontro
entre os indivíduos é o fator motivador que também está presente nos
outros interesses.

6. Interesses turísticos: passeios e viagens, capazes de quebrar a rotina
temporal e espacial através da busca de novas paisagens, pessoas e cos-
tumes.
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Tabela 4 – Atividades de lazer citadas pelos idosos

 Atividade de lazer mais freqüentemente praticadas N. de pessoas % 

1 Freqüentar grupo de convivência 151 100 

2 Assistir TV 142 94,1 

3 Bater papo 120 79,5 

4 Viajar 109 72,3 

5 Ir a saraus e/ou ouvir música 104 68,9 

6 Cuidar do jardim ou horta 103 68,3 

7 Ler 93 61,6 

8 Comer fora 92 60,9 

9 Cuidar da beleza 82 54,3 

10 Praticar atividade física 73 48,4 

11 Visitar amigos e parentes 72 47,7 

12 Cantar 71 46,9 

13 Cozinhar 69 45,7 

14 Brincar com netos 68 43,9 

15 Ir à igreja 66 43,6 

16 Cuidar e/ou criar animais 63 41,8 

17 Ir a parques ecológicos 60 39,7 

18 Assistir a filmes (cinema, vídeo ou DVD) 58 38,3 

19 Fazer algum tipo de artesanato 50 33,1 

20 Dançar e/ou ir a bailes dançantes 48 31,8 

21 Beber com amigos 46 30,5 

22 Costurar 43 28,6 

23 Assistir à movimentação de pessoas na rua 40 26,5 

24 Visitar exposições (quadros, esculturas, plantas, 
animais, etc) 38 25,2 

25 Ir ao teatro 35 23,2 

26 Ir a bingos 32 21,2 

27 Jogar baralho 28 18,6 

28 Ir ao clube 28 18,5 

29 Escrever (poesias, cartas, textos, e-mails) 27 17,9 

30 Ir a shows e/ou concertos 23 15,3 

31 Ir a espetáculos de dança 19 12,6 

32 Ir a museus 15 9,9 

33 Fazer massagem e/ou terapia alternativa 15 9,9 

34 Ir a parques de diversões 13 8,6 

35 Dirigir 13 8,6 

36 Pintar ou desenhar 10 6,6 

37 Ir a jogos esportivos 10 6,6 

38 Ir ao circo 9 5,9 

39 Tocar instrumento musical 8 5,3 

40 Navegar pela internet 3 2 
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Partindo da proposta de classificação dos interesses do lazer, e
analisando as experiências citadas pelos idosos (Tabela 4), percebemos
que as atividades por eles desenvolvidas pertencem a todos os campos.
Para exemplificar, assistir TV, bater papo, alimentar-se fora de casa e
visitar amigos e parentes podem ser atividades relacionadas aos interes-
ses sociais; cuidar da beleza e cuidar do jardim ou da horta, às atividades
manuais; praticar exercícios aos interesses físicos, ouvir música ou ir a
saraus, aos interesses artísticos; ler, aos interesses intelectuais; e, viajar,
aos interesses turísticos.

Podemos observar na Tabela 4 que o envelhecimento, ao contrá-
rio do que se pensa, não restringiu a vivência dos seis campos de inte-
resses do lazer, uma vez que os idosos pesquisados citaram atividades
que podem ser relacionadas com todos (físico-esportivo, social, manual,
intelectual, artístico e turístico). Apesar disso, sabemos que uma adap-
tação das atividades às condições individuais de quem as pratica é fun-
damental para que a vivência continue a ser desempenhada sem perder
o caráter de lazer.

Das atividades de lazer vivenciadas pelos idosos da pesquisa, 55%
são praticadas predominantemente durante a semana, 40% durante o
fim de semana e 5% em ambos os períodos. Esses dados nos permitem
compreender que o idoso procura no lazer alguma forma de recuperar
o seu lugar no processo de construção social, muitas vezes perdido quan-
do ocorre o afastamento do trabalho ou das obrigações familiares –
consideradas cumpridas (Iwanowicz, 2000). Isso quer dizer que o idoso
pesquisado traz a vivência de lazer para o seu cotidiano e não a encara
mais como um momento à parte, excluído de tudo o que compõe a sua
rotina, fazendo com esse momento seja para hoje, e não para amanhã.

Essa informação é importante, porque o lazer da maioria das pes-
soas é concentrado nos finais de semana e períodos de férias, de modo
que determinados espaços e empreendimentos – como os hotéis de lazer –
ficam subutilizados durante os dias “úteis” e períodos de baixa tem-
porada. Se fossem oferecidas condições especiais que possibilitassem o
acesso de idosos a esses empreendimentos em períodos de reduzida
utilização, além de movimentar a engrenagem econômica, haveria uma
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grande contribuição para o exercício da cidadania e a promoção de uma
vida mais significativa para esses sujeitos.

A Tabela 5 indica as atividades de lazer apreciadas e não pratica-
das pelos idosos, numa escala decrescente, de acordo com a freqüência
com que foram mencionadas. É importante conhecer essas atividades,
porque elas revelam as preferências do grupo investigado em termos de
lazer, permitindo assim corrigir falhas institucionais no oferecimento
dessas vivências e facilitando o desenvolvimento de intervenções nesse
âmbito que atendam às suas necessidades e preferências.

Os motivos alegados para não praticar algumas atividades que
apreciavam foram diversos, sendo os mais comuns: problemas de saúde
que impedem ou atrapalham a vivência, falta de companhia durante a
realização da atividade, falta de dinheiro para custeá-la, falta de mobi-
lização pessoal para mudar a rotina, violência urbana, falta de motivação
para iniciar sua prática e crença de que algumas experiências de lazer são
“inadequadas” à idade avançada. Nesse sentido, Santin (1997) relata
que as condições individuais constituem grandes barreiras de acesso a
grande parte das práticas de lazer, o que consiste, no caso dos idosos, no
afastamento da vida produtiva com o passar dos anos, aliado a uma
situação econômica desfavorável.

A essas dificuldades financeiras, Ladislau (2002) acrescenta a
ausência de uma política de “ocupação do tempo livre”1  e de um desen-
volvimento urbano que priorize os espaços que viabilizam a necessidade
de sobrevivência dos idosos, o que contribui para a inviabilização do lazer
para essa população.

1 Colocamos a expressão “ocupação do tempo livre” citada por Ladislau (2002) entre

aspas, porque acreditamos que uma política de lazer voltada para os idosos precisa

ir além da mera preocupação em ocupar o tempo.



126 Christianne Luce Gomes e Gabriela Baranowski Pinto

revista Kairós, São Paulo, 9(2), dez. 2006, pp. 113-133

Tabela 5 – Atividades de lazer desejadas e não praticadas

Atividades de lazer apreciadas, 

mas não praticadas Freqüência % 

1 Dançar e/ou ir a bailes dançantes 40 26,5 

2 Viajar 35 23,2 

3 Praticar atividade física 25 16,6 

4 Ir ao teatro 25 16,6 

5 Tocar instrumento musical 22 14,6 

6 Ir a shows e concertos 17 11,3 

7 Ir a espetáculos de dança 16 10,6 

8 Pintar ou desenhar 13 8,6 

9 Fazer massagem ou terapia alternativa 13 8,6 

10 Artesanato 13 8,6 

11 Ir ao circo 12 7,9 

12 Assistir filmes 10 6,6 

13 Visitar exposições 9 6,0 

14 Ler 9 6,0 

15 Ir a museus 8 5,3 

16 Navegar pela internet 7 4,6 

17 Dirigir 7 4,6 

18 Ir a jogos esportivos 6 4,0 

19 Ir ao clube 6 4,0 

20 Cuidar e/ou criar animais 6 4,0 

21 Escrever 6 4,0 

22 Costurar 6 4,0 

23 Ir a bingos 5 3,3 

24 Cuidar do jardim ou horta 5 3,3 

25 Ir a parques de diversões 4 2,6 

26 Cantar 4 2,6 

27 Parques ecológicos 3 2,0 

28 Cuidar da beleza 3 2,0 

29 Jogar baralho 2 1,3 

30 Saraus e/ou ouvir música 2 1,3 

31 Freqüentar grupo de convivência 1 0,7 

32 Cozinhar 1 0,7 

33 Brincar com netos 1 0,7 

34 “Comer fora” 1 0,7 

35 Assistir à movimentação de pessoas na rua 1 0,7 

36 Visitar amigos e parentes 1 0,7 
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Alguns autores reafirmam essa carência de atividades de lazer para
o público idoso e atribuem como causas determinantes fatores como a
dificuldade de locomoção, falta de equipamentos apropriados, ausência
de uma política de animação efetiva e o apego a situações reducionistas
de entretenimento como as provocadas pela mídia de massa difundida
pelo rádio e TV. Refletindo sobre o resultado da pesquisa, constatamos
uma relação com o que salienta Uvinha (1999): entre as dez atividades
mais praticadas na velhice, a TV e o rádio estiveram presentes como
vivências de lazer.

Analisando os dados da Tabela 6, percebemos que os idosos que
não possuem renda própria, geralmente, não têm gastos com as suas
atividades de lazer. Em contrapartida, os que possuem renda têm maior
incidência de gastos, mas que se restringe a algumas poucas atividades
realizadas.

Tabela 6 – Gastos dos idosos com as dez

atividades mais praticadas

Rendimento mensal Não possuem (20) Possuem (131) 

Atividades mais praticadas Freqüência Gastam Não gastam Gastam Não gastam 

Tv 142 2 17 13 110 

Bate papo 120 0 17 1 102 

Viajar 109 9 3 87 11 

Cuidar do jardim ou da horta 103 3 11 16 73 

Ir a saraus e ouvir música 101 0 13 5 86 

Ler 93 2 11 19 61 

“Comer fora” 92 6 3 50 32 

Cuidar da beleza 82 10 1 61 10 

Atividade física 73 0 7 8 58 

Visitar amigos e parentes 72 2 5 14 51 

Diante de tais constatações, podemos inferir que o idoso não só
pode vivenciar o lazer sem necessariamente efetuar gastos substanciais,
como o faz predominantemente dessa forma. Por um lado, ainda é
necessária uma conscientização dos idosos para que se informem sobre
as atividades de lazer que acontecem na cidade e se mobilizem para
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vivenciá-las. Por outro lado, os responsáveis pela promoção dessas ex-
periências precisam ampliar a divulgação dos eventos e propostas socio-
culturais que possibilitem a participação do público idoso, propor-
cionando-lhe maior acesso e diversificação das suas vivências de lazer.

Apesar de certas vivências de lazer dificilmente serem concreti-
zadas sem gasto financeiro – como viajar, por exemplo –, o grupo inves-
tigado não deixa de praticá-las por esse motivo. Nesse sentido, é
necessário compreender que há uma construção cultural do idoso que
atribui um valor a essa vivência que as demais experiências, mesmo gra-
tuitas, não conseguem suprir.

Mesmo os entrevistados que alegaram não ter renda própria
apresentaram gastos com atividades de lazer, o que indica que há al-
guém a quem eles recorrem e que supre as suas necessidades financeiras,
permitindo a realização da vivência desejada. Provavelmente, essas
pessoas entendem que o idoso necessita daquela oportunidade para
concretizar o lazer na sua vida, revelando o seu valor para a conquista
de uma vida mais prazerosa e significativa.

Considerações finais

Esta pesquisa evidenciou que o grupo investigado possui carac-
terísticas bem semelhantes ao perfil brasileiro e mundial dos idosos,
especialmente considerando aspectos como gênero e condição econômica.
De um modo geral, esse fator pode auxiliar bastante na criação de soluções
a partir das experiências de outros países, possibilitando que políticas públi-
cas eficientes sejam desenvolvidas visando o bem-estar desses indivíduos
e a busca de alternativas para os problemas constatados – respeitando-
se, obviamente, as particularidades verificadas em cada contexto.

As pessoas idosas que participam do Projeto de Extensão pesqui-
sado possuem uma vaga noção do que seja lazer, mas, de uma forma
geral, os entendimentos enunciados indicaram que as suas funções prin-
cipais são as mesmas ressaltadas na literatura, especialmente descansar
e se divertir. Além disso, a sociabilização foi considerada um aspecto
fundamental e, apesar de não ser colocada como propriedade exclusiva
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do lazer, ocupa um papel crucial na manutenção da qualidade de vida
dessas pessoas, aumentando a sua disposição para arriscar novas expe-
riências.

Como visto, o idoso procura no lazer alguma forma de recuperar
o seu lugar no processo de construção social, pois, à medida que enve-
lhece, muitas vezes diminuem os seus vínculos sociais e as relações com
o meio ambiente social e material. Daí a importância, revelada na pes-
quisa, que o idoso confere à sociabilização que as vivências de lazer podem
proporcionar.

Constatou-se que os interesses de lazer desse grupo, como um
todo, são diversificados e contemplam atividades físico-esportivas, artís-
ticas, sociais, manuais, intelectuais e turísticas. Apesar disso, o pequeno
número de vivências desenvolvidas e o pouco tempo dedicado às mes-
mas nos alerta para a falta de compreensão do lazer na velhice pela
sociedade, assim como para a carência de iniciativas para implementar
propostas de lazer para esse grupo social.

Os tempos históricos, as culturas, as classes sociais, as histórias de
vida pessoais, as condições educacionais, os estilos de vida, os gêneros,
as profissões, as etnias são fatores que influenciam no processo de enve-
lhecimento e no tipo de envolvimento que os idosos têm com o lazer
(Neri e Cachioni, 1999). Mcpherson (2000) concorda com essa idéia e
complementa que um lazer significativo para essas pessoas exigiria
políticas flexíveis e uma variedade de programas maiores, que não esti-
vessem baseados em imagens estereotipadas do que o idoso deveria ou
não fazer em seu tempo livre. É necessário que os idosos, assim como
pessoas de todas as faixas etárias, estejam preparadas para observar o
duplo aspecto educativo do lazer, que compreende as possibilidades de
educação para e pelo lazer.2

2 A educação para o lazer, a médio e longo prazos, compromete-se com a busca de

autonomia para as experiências dos sujeitos, visto que precisam de orientação e

auxílio para ampliar seus conhecimentos, planejar e autodirigir crítica e criativa-

mente suas atividades de lazer. Já a educação pelo lazer procura explorar as poten-

cialidades do praticante, proporcionando o acréscimo de algo novo no seu reper-

tório de vida e o crescimento e as realizações pessoais e sociais por meio do lazer

(Marcellino, 1996).
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Verificamos que, de um modo geral, sociabilização, aquisição de
identidade, despertar para o espírito de solidariedade e solidificação da
força social são pequenos exemplos do que o lazer pode fazer pelos ido-
sos. Certamente, a importância do lazer é reconhecida pelos voluntários.
Mesmo com todas as dificuldades com as quais se deparam diariamente,
não abrem mão de certas vivências. Diante desses fatos é válido um
questionamento: por que não investir num campo como o lazer, que
também pode oferecer vários benefícios para a sociedade e, particular-
mente, para as pessoas idosas?

Iniciar uma resposta para esse questionamento requer um maior
investimento na criação de políticas e programas (públicos e privados)
para os idosos; iniciativas capazes de levar em conta a transformação de
suas características, hoje e no futuro – como no caso da saúde e da lon-
gevidade –, sem, no entanto, deixar de apoiar e desenvolver os projetos
já existentes, considerando as questões empreendedoras e de autonomia
dos idosos (Mcpherson, 2000; Cardoso, 2004).

A responsabilidade pela implementação de políticas públicas de
lazer precisa ser devidamente assumida pelo Estado, superando-se a
orientação compensatória que ainda predomina em nossa realidade
(Amaral, 2004). Contudo, essa responsabilidade pode e deve ser com-
partilhada com a sociedade e a iniciativa privada, tomando-se o cuidado
para que o lazer não seja visto apenas como mercadoria de consumo e
meio alienante de entretenimento.

Finalmente, é interessante que haja uma contínua busca pelo que
é idealizado até agora como realmente significativo para a vida do idoso,
a fim de colaborar para a evolução desse grupo social em todos os campos
possíveis, inclusive no campo do lazer.
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RESUMO: Este artigo fala sobre instituição, seu cotidiano e a “ociosidade” de seus
velhos. Foi elaborado a partir do estudo dessas compreensões, partindo da realida-
de da vida cotidiana asilar, ao verificar de que maneira ela pode interferir no fazer

dos residentes. As respostas identificaram os empecilhos que entravam o trabalho
com atividades nessas instituições, empurrando os residentes ao não fazer, a uma
“ociosidade” aparente. Um (re)pensar sobre o idoso asilado e o seu fazer.

Palavras-chave: instituição asilar; fazer; cotidiano.

ABSTRACT: This article approaches residential homes for the elderly, their daily life and

the “idleness” of their residents. It was produced based on the study of those concepts, having

the reality of the daily life in the institutional context as a starting point to investigate in

what ways it can interfere in the residents’ activity. The answers identified the obstacles

which hinder the work with activities in these institutions, leading the residents to doing

nothing, to an apparent “idleness”. The article proposes a reflection on the elderly who live

in residential homes and their activity level.

Key-words: residential home for the elderly; activity; daily life.
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Desconfiei do mais trivial na aparência singela.

E examinei, sobretudo, o que parece habitual.

Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de hábito

como coisa natural, [...],

nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar.

B. Brecht

A velhice e a situação de asilamento

No Brasil, o percentual de pessoas com mais de 60 anos duplicou
nos últimos 50 anos. Estima-se que, daqui a 20 anos, a população idosa
exceda a cifra de 30 milhões de pessoas, o equivalente a uma percenta-
gem de mais de 13% da população brasileira (IBGE, 2002).

Diante de uma cifra considerada alarmante, o país tem pouco
tempo para se adaptar a essa nova realidade. Algumas medidas políticas
já foram tomadas, como a aprovação do Estatuto do Idoso, em outubro
de 2003, mas ainda falta muito para que, no Brasil, os velhos “partici-
pem de sua sociedade como cidadãos de plenos direitos” e usufruam uma
“velhice com segurança e dignidade”.1

Essa nova realidade traz à tona questões como a moradia e o
cuidado e quais as responsabilidades dos governos, da sociedade e da
família com relação a elas. Esses questionamentos remetem a uma an-
tiga discussão; a institucionalização do idoso, questão polêmica e com-
plexa, por envolver considerações políticas, sociais, econômicas, de saúde
e psicoemocionais, além de cunho preconceituoso e moral.

Born (2001) esclarece que há uma rejeição da sociedade brasileira
a instituições que prestam assistência ao idoso (embora não se negue sua
importância). Para que isso possa vir a se modificar, seria necessário que
essas instituições passassem por um grande processo de reestruturação,
para que pudessem cumprir, de maneira satisfatória, suas responsabili-
dades implícitas perante esses idosos. Essas responsabilidades seriam de
proporcionar um lar, um lugar de vida, de aconchego, de identidade e,
ao mesmo tempo, de cuidados.

1 Conforme Segundo Plano de Ação sobre o Envelhecimento (Herédia, Cortelletti

e Casara, 2004, p. 15).
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Há uma desvalorização das necessidades do idoso, por se acredi-
tar que elas se limitam a certas prioridades fisiológicas (alimentação,
vestuário, moradia, cuidados de saúde e higiene), remetendo ao esque-
cimento as de nível social, afetivo e sexual. O idoso tem dificuldade em
assumir aspectos da sua vivência, enquanto pessoa plena, isolando-se
afetiva e socialmente, negando ou desvalorizando as suas capacidades
(Pimentel, 2001).

Na verdade, eles não se sentem parte integrante do espaço onde
vivem, não se sentem “pertencer”, contrariando o sentimento de co-
munidade, ficando claro que o asilo não apresenta condições de vida
comunitária para os seus residentes; vivem num mundo à parte, onde
perdem sua individualidade, entram aos poucos num processo de isola-
mento e deixam de “existir”. Negam-se as possibilidades de elaboração
de projetos, por viverem num mundo sem significado pessoal.

Esses fatos se comprovam no cotidiano da realidade asilar, por
serem comuns para a maioria dos idosos, falas que se repetem numa ro-
tina, como se a expressão por palavras, de modo exaustivo, ocasionasse a
realização de um desejo, tornando-o uma verdade: “Vou ficar aqui por
pouco tempo, logo, logo, meu filho me busca”, “Logo que ficar bom da
saúde”, “Vou voltar para casa, se Deus quiser”, “Estou esperando minha
filha, daqui a pouco ela chega para me levar de volta para casa”.

A idéia de pertencimento, o sentimento de “pertencer” ao grupo
em que vive, é o que fundamenta a relação social, portanto, a existência
de comunidade torna-se necessária, porque permite um espaço onde os
indivíduos possam estabelecer relações de maior proximidade, de inti-
midade, relações mais pessoais, como explica Mercadante (2002, p. 19),
positivas à vida cotidiana asilar. É importante que o indivíduo se sinta
pertencendo, pois é primordial “sentir-se gente entre os pares” (Sawaia,
1995).

Os residentes constroem uma imagem interna que influencia as
suas práticas e condiciona a sua maneira de ser. Em certos casos, sentem
que há uma imagem tão desvalorizante, que se conformam e agem de
acordo com ela, uma vez que não lhes é dada a possibilidade de demons-
trar que ela é infundada ou distorcida. Além disso, o idoso é estigmatiza-
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do e acaba por interiorizar e aceitar a marca que os outros lhe atribuem.
Esses aspectos não estão evidentes na instituição, passando desperce-
bido aos olhos rotineiros dos funcionários e técnicos, mas caracterizam
o comportamento de alguns idosos (Drulhe, 1981 apud Pimentel, 2001).

Moragas (1997) acredita em uma “morte social”, em decorrência
de um processo de internação em uma instituição, já que esta, muitas
vezes, restringe os contatos sociais dos residentes com o exterior e rompe
os seus laços sociais habituais. É identificada como uma perda do papel
ativo e econômico e a passagem para um papel passivo, tanto econômico
como social.

Retomando o pensamento de Pimentel (2001), fica claro que há
um conformismo, semelhante a uma relação de dependência do idoso
residente para com a instituição e isso ajuda a compreender a resistência
de alguns idosos em participar da vida institucional. Mesmo se dando
espaço para que se desenvolvam seus interesses, existem casos em que
utilizam estratégias de fuga.

O grau de participação nas atividades propostas é variável, já que
é comum a atitude de alguns idosos de adotar uma posição de total
passividade, traduzindo-se por sentimentos de impotência, incapacida-
de, inutilidade e, por vezes, desejo de morrer. Dificilmente, têm uma
iniciativa voluntária, pois não se sentem responsáveis pelo bom fun-
cionamento da instituição (ibid.).

Na realidade cotidiana asilar, a sensação que se tem é de um lugar
onde o tempo estagnou. As horas preguiçosas estendem-se, resistem e,
no seu marasmo, contaminam todo o ambiente, num quase nada acon-
tecer em suas diferentes horas: idosos sentados estáticos, muitas vezes,
um ao lado do outro, sem conversas 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.

A atividade ou fazer humano é essencial ao equilíbrio físico, psi-
coemocional e social do idoso, na medida em que favorece o continuar
vivendo, mesmo que fatos negativos possam se interpor ao processo de
envelhecimento. Estimula-o a continuar a fazer planos, estabelece os
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contatos sociais, tornando ativo, participante de sua comunidade, autô-
nomo aos olhos da sociedade, um velho sem o estigma de velho.

A realização de atividades procede da experiência vivida, forne-
ce experiências e vivências, ampliando esses campos, e permite
aos sujeitos agirem sobre o seu próprio meio. Mediante as ati-
vidades podemos mergulhar na significação dos gestos e das
ações e estabelecer relação com aspectos materiais. Esse fazer
está ligado também aos valores espirituais de sujeitos e grupos
[...], promove mudança de atitudes, pensamentos e sentimen-
tos; restabelece de maneira sutil o equilíbrio emocional e atua
na estruturação da relação tempo-espaço. É um fenômeno de
envolvimento orgânico e mecanismo orientador profundamen-
te relacionado ao processo real de percepção, pensamento, sen-
timento, intuição e ação. (Castro, Lima e Brunello, 2001, p. 50)

O fazer, portanto, dará suporte para à criação de recursos internos
para que o idoso enfrente o processo de envelhecimento, adaptando-se
às mudanças com algum equilíbrio emocional, por fortalecer sua auto-
estima, com uma visão de mundo mais positiva, vontade de viver e,
conseqüentemente, trazendo a esperança de uma vida longeva, com
saúde, independência e autonomia.

O fazer investigativo

Através da análise da cotidianidade asilar, buscaram-se respostas
para a compreensão da realidade da vida cotidiana asilar, sua interferên-
cia no fazer dos residentes, além de contribuir para o (re) pensar a velhice
e o seu fazer em instituições asilares.

O estudo de caso mostrou-se pertinente enquanto proposta
metodológica, justificado, em princípio, pela facilidade de acesso ao
campo de pesquisa, influenciada por uma vivência prática, angustiada
pela busca constante de respostas para intervenções mais eficientes.

O local escolhido para este estudo foi uma instituição para idosos,
localizada numa cidade de porte médio, da região centro-oeste do estado
de São Paulo.
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Utilizaram-se como instrumentos de coleta de dados: entrevista
estruturada, observações em campo e relatórios de graduandos do curso
de terapia ocupacional. Materiais como documentos institucionais e
jornais antigos serviram para dar suporte referencial.

Os dados foram categorizados e analisados simultaneamente,
conforme foi sendo descrita a história do asilo e seu fazer cotidiano e com-
parados com a literatura existente, de acordo com os objetivos da pesquisa.

Através desta pesquisa, foi possível ter como referencial de estudo
a ação e a compreensão científica dos fatos, ao mesmo tempo. Possibi-
litou a reflexão de situações, que, na realidade pesquisada, era tida como
óbvia, não se prestando ao estudo, além de poder vivenciar momentos
peculiares da cotidianidade asilar que não estavam à mostra.

Fatores do fazer institucionalizado

Percebe-se ao longo da pesquisa que a instituição não fugiu às
regras: foi criada por uma sociedade de cunho religioso e a ela é vin-
culada. Tem como principal objetivo o ato de caridade cristã, como norma
orientadora da obra social.

Tentou solucionar um problema social da época: tirar os pobres
e mendigos da rua, dando-lhes abrigo e comida. Viveu à custa da cari-
dade da sociedade e até hoje utiliza esses recursos. Após um tempo,
tornou-se uma instituição de amparo à velhice.

Hoje guarda características de sua fundação: perfil de seus diri-
gentes, busca de recursos e uma dosagem de “assistencialismo”, camu-
flada pela diversidade de áreas profissionais. Conhecer o passado da
instituição ajudou no entendimento dos fazeres da atualidade.

O elemento essencial do seu fazer é arrecadar fundos, apelando
para a prática da caridade. Essa atitude tem interferido no fazer dos
residentes, na medida em que estes só são valorizados quando podem ser
transformados em renda.

Por isso, os fazeres diários dos residentes, os de lazer e outros não
são percebidos. Como não são percebidos, não existem, promovendo a
fama de “ociosos” dos residentes e, conseqüentemente, valorizando o ser
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velho apenas enquanto ser produtivo para o mercado e não como pro-
dutor social.

Essa visão, aliada ao assistencialismo, é realimentada pelos pro-
fissionais e por parte da sociedade, que rotula o residente asilar como
“coitado”, incapaz e improdutivo, impedindo que se vejam os fazeres

escolhidos pelos residentes enquanto produtores sociais.
A instituição, portanto, não dá importância a outros fazeres, como

as atividades de vida diária e de interação entre eles, os visitantes, esta-
giários, voluntários, dentre outros. Inclusive as atividades religiosas, de
lazer, como assistir TV, ouvir rádio, jogar baralho, dominó ou sinuca e
outras, passam desapercebidas, em um cotidiano regido pelo horário das
refeições, dentro de um consenso falso de “ociosidade” e em um am-
biente de provisoriedade.

Ambiente que traz aos sentidos a sensação de abandono e tristeza,
dando a impressão de marasmo, uma vez que o real fazer institucional
é o não investimento na vida. Na realidade, é a espera da morte.

O trabalho voluntário dentro da instituição é feito de modo so-
litário e ele não recebe qualquer treinamento nem está integrado à equipe
e nem tem uma visão sobre o que é o envelhecer.

A instituição tem uma equipe de profissionais de diversas áreas;
porém, estes realizam um trabalho individual. Não existe um trabalho
integrado. Os residentes nunca são consultados previamente sobre in-
teresses nas atividades propostas; nem existe um calendário à mostra,
informando sobre essas atividades do mês, levando os residentes ao estado
de alienação total e à desorientação temporal.

Essas questões da realidade cotidiana asilar levaram à descoberta
dos fatores que interferem no fazer dos residentes, que enumeramos
a seguir:

1. A instituição “espera a morte”, não há investimento em vida,
ausência de projetos que a ressignifiquem.

2. A falta de formação sobre o processo de envelhecimento huma-
no na perspectiva do ser que envelhece. As instituições para velhos
precisam dessa formação para que possam dar qualidade e significado
aos seus fazeres.
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3. Os regulamentos institucionais, por regerem todos os fazeres,
impedem a flexibilidade e a liberdade, “temperos” saudáveis à vida do
residente.

4. A rotatividade profissional é outro fator junto às suas conse-
qüências: inexperiência profissional; rupturas constantes nos trabalhos,
não havendo continuidade deles, resultando na não formação de vín-
culos; desorganização dos fazeres institucionais por não ser um trabalho
integrado entre equipe profissional, funcionários, voluntários, estagiá-
rios e dirigentes.

5. A falta de autonomia, por levar ao isolamento, à desvalorização
do residente, à improdutividade social, enfim, fazer que não dá sentido
à vida.

6. Os ambientes e os materiais, considerados essenciais para o fazer.
Caminham juntos por se relacionarem aos quesitos independência,
segurança, risco, limite de desempenho e conforto. Um ambiente cal-
mo, previsível, acolhedor, com cores estimulantes e odores agradáveis
são qualidades indispensáveis a um fazer significativo.

7. A ditadura da rotina de horários dos fazeres diários, por condi-
cionar os residentes a viverem em função disso. A rotina paulativamente
os arrasta à despersonalização, à perda da dignidade e do respeito.

8. O sentimento de não-pertencimento é o ultimo fator. Verifi-
cou-se que o sentido de pertencer favorece os fazeres porque dá a idéia
de fazer parte, trazendo a sensação de segurança, de conhecer com
minúcia o espaço, favorecendo a vontade de conservá-lo, o que não é
observado na instituição.

Esses fatores interferem diretamente no fazer dos residentes.
Conhecê-los é ter à mão conceitos essenciais para desenvolver um tra-
balho de excelência em instituições que abrigam velhos. A “chave” do
mistério, “por que os residentes não querem participar de atividades”,
começa assim a ser desvendado através deste estudo.

Quais fazeres para o cotidiano do asilamento?

Ao longo do estudo, constatou-se que a instituição acredita estar
fazendo um bom trabalho. Diante de suas possibilidades, orgulham-se
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de seus fazeres. Tal situação de segurança impede que revejam seu pró-
prio fazer e busquem formação sobre o envelhecimento e a velhice.

A instituição precisa de vida, dinamismo, a partir da energia que
venha da vontade do fazer, tanto do residente quanto do profissional.
Para que isso seja viabilizado, ela tem que investir na qualificação de
todos os funcionários em geral, voluntários e diretores, além de certifi-
car-se do gosto de todos pela área, o que gera dedicação e vontade de
fazer melhor, favorecendo a participação e a interlocução dos residentes,
portanto, aumentando as possibilidades de fazer.

Todos os fazeres dentro da instituição, embora muitas vezes, não
estejam relacionados, estão interligados de alguma forma e, por isso,
faz-se necessário um trabalho integrado em equipe, com uma proposta
de ação que abranja todos os fazeres institucionais.

A equipe deverá estar sintonizada num mesmo objetivo. Colabo-
rar com seus saberes, orientar e formar o voluntariado. Além disso, a
instituição tem que “conhecer” cada residente: ter em mãos uma ava-
liação individual de suas capacidades, necessidades e interesses. Para, em
seguida, conjuntamente, analisar os fazeres a serem desenvolvidos, ade-
quando-os conforme a capacidade, disponibilidade e interesse de cada
um dos residentes.

Conhecer quem são seus residentes e ouvi-los quanto à organiza-
ção dos fazeres e das decisões da vida institucional, são objetivos primor-
diais a qualquer trabalho, numa instituição asilar. Essa informação orienta
todo o fazer institucional, porque o residente passa a ser sujeito do seu
fazer.

O trabalho interventivo nas instituições é infrutífero, na maioria
das vezes, pelo não respeito à diversidade do envelhecer. A instituição,
ao não ter um projeto de gestão que leve em conta a ressignificação da
vida, trata-o com uniformidade. É necessário que se estudem procedi-
mentos lógicos que abranjam a singularidade do residente, sem perder
de vista sua socialização.

As instituições para idosos precisam tomar conhecimento, cons-
cientizarem-se da importância de todas as áreas que trabalham o enve-
lhecimento e vê-las como necessárias e importantes.
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 Um ambiente institucional claro, ventilado, organizado, com
cores estimulantes, acessível e com odores agradáveis proporciona bem-
estar aos seus residentes, funcionários e visitantes, estimulando uma
maior apropriação dos espaços e, conseqüentemente, dos fazeres.

Para desenvolver um trabalho sério, há necessidade de que a ins-
tituição invista na acessibilidade e na qualidade dos materiais utilizados,
prezando, assim, a segurança de seus residentes. Ambiente seguro ga-
rante uma maior independência, exercitando, assim, a autonomia.

O cotidiano promove fazeres que passam despercebidos dentro da
cotidianidade asilar. Daí a necessidade do olhar e do trabalho da equipe
para que eles sejam incorporados ao fazer institucional.

O fazer nos acompanha, faz parte da nossa vida e deveria conti-
nuar a nos acompanhar até a morte. Falta que nos conscientizemos disso.
Por que, então, não começarmos a pensar em um fazer de ressignificação
de vida, em vez de investirmos na ditadura de um fazer institucionali-
zado, como apenas ocupação do tempo em contraposição à “ociosida-
de”? Por que não pensar que o fazer institucionalizado possa justamente
ser o fazer da “ociosidade” enquanto continuação da vida?
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo desenvolver os requisitos de

qualidade de funcionamento do Centro de Dia para Pessoas Idosas. Através da

metodologia dos modelos lógicos, construiu-se um Referencial de Qualidade de

Centro de Dia que dá especial relevância à análise das necessidades dos clientes e

aos processos envolvidos na definição desse serviço. Deste modo, pretendemos

contribuir para a promoção de práticas de avaliação e monitorização dos serviços

para pessoas idosas.

Palavras-chave: avaliação da qualidade; modelos lógicos; centro de dia.

ABSTRACT: The aim of the present study is to develop quality standards for the Day Care

Centre for elderly people. Using logic models methodology, we have created a Day Care Quality

Reference that gives special attention to the analysis of the clients’ needs and to the essential

processes in the definition of this service. In this way, we hope to contribute to promote evaluation

and monitoring practices of social services for elderly people.

Key-words: quality evaluation; logic models; day care centre.
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Introdução

O aumento da esperança média de vida e as baixas taxas de fecun-
didade são responsáveis pelo progressivo envelhecimento da população
portuguesa, que se tem verificado desde a década de 1960 (Ine, 2005).
Esta mudança demográfica coloca grandes desafios, promovendo o de-
bate social relativamente a várias matérias. Neste sentido, um dos tópicos
de maior interesse tem sido a reflexão sobre as respostas sociais necessárias
para lidar com esta situação. Verifica-se que, apesar do desenvolvimento
acentuado dos equipamentos sociais e serviços para pessoas idosas que
se verificou a partir dos anos 1980, estes estão ainda aquém de poderem
responder de forma adequada às necessidades colocadas pelo número
crescente de pessoas idosas (Quaresma, 1996). Em face desta situação,
os políticos e as instituições sociais têm realizado esforços no sentido de
melhoria das respostas sociais existentes para idosos em Portugal.

O presente estudo surge como resultado da reflexão sobre o tra-
balho realizado no âmbito do projeto “Rumo à Qualidade”, inserido na
iniciativa comunitária EQUAL. Este projeto conta com a participação
da União Distrital das Instituições Particulares de Segurança Social de
Lisboa (UDIPSS), o Instituto de Acção Social dos Açores (IAS), o Centro
de Investigação e Intervenção Social (CIS) do Instituto Superior de
Ciências do Trabalho e da Empresa em Lisboa (ISCTE) e tem como
entidade interlocutora a associação Elo Social. Iniciado em 2004, tem a
duração de 3 anos e pretende resultar em produtos que permitam pro-
mover a qualidade das respostas sociais para vários públicos em Portu-
gal. O desafio colocado foi o de criar critérios de qualidade que pudessem
ser incorporados nas práticas das inúmeras instituições desta natureza
em Portugal.

O presente artigo pretende descrever o processo utilizado na
resposta a este desafio. Especificamente, estamos interessadas não só em
descrever o resultado obtido, mas também o processo seguido na sua
elaboração. Neste sentido, iremos seguidamente ilustrar a nossa posição
através de um estudo de caso específico, relativamente ao Centro de Dia
para Pessoas Idosas.
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A avaliação da qualidade dos serviços sociais: a utilização

do modelo lógico como método de elaboração dos requisitos

de qualidade para os serviços sociais

Uma atividade fundamental para garantir um adequado funcio-
namento dos serviços e programas sociais é a sua avaliação. De uma forma
geral, a avaliação pode ser definida como uma forma de determinar o
mérito, o valor e o significado de um determinado objeto (Fernández-
Ballesteros, 2004). Esta decisão baseia-se numa comparação dos resul-
tados obtidos a partir dos dados recolhidos com referenciais ou critérios
previamente definidos (Arnal, Del Rincón e Latorre, 1994). Tradicional-
mente, a avaliação dos serviços sociais tem sido realizada em duas áreas,
que surgem separadas na literatura: a avaliação da qualidade e avaliação
de programas (Fernández-Ballesteros, 2004). No entanto, tendo em
consideração a sobreposição de objetivos, defendemos que a junção dos
conhecimentos destas duas literaturas constitui uma mais-valia em ter-
mos práticos na elaboração de determinados desenhos de avaliação. O
estudo de caso que apresentamos tenta demonstrar, através da análise
do processo de elaboração de um referencial para a avaliação da quali-
dade no Centro de Dia para Idosos, a incorporação da ferramenta de
modelos lógicos, tradicionalmente da área da avaliação de programas,
na análise da qualidade dos serviços sociais. Antes de descrevermos o
caso prático em análise, iremos definir sucintamente em que consiste a
avaliação da qualidade de um serviço e enunciar as mais-valias na adoção
do método dos modelos lógicos na determinação dos requisitos de qua-
lidade do serviço em análise.

O ambiente sóciopolítico da Europa ocidental atual caracteriza-
se pela existência de um “Estado de bem-estar”. Este é um modelo de
Estado social, democrático e de direito, que desenvolveu vários meca-
nismos e sistemas de proteção social com o objetivo de garantir o bem-
estar dos seus cidadãos (Serra, 2003). É neste contexto que surge a
necessidade de incorporar o conceito de qualidade no funcionamento
dos serviços e programas sociais (Guerrero e Moreno, 2002). A incorpo-
ração da cultura da qualidade nos serviços sociais tem várias vantagens,
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tais como a orientação de todas as atividades para a satisfação dos clien-
tes; o aumento da sua eficiência e dos seus processos; a legitimação social
e transparência; e a melhoria do funcionamento de forma contínua
(Intress, 2002).

A avaliação da qualidade dos serviços sociais incorpora metodo-
logias muito desenvolvidas e aplicadas a vários contextos, desde as
crianças (Pinto, Leal e Bairrão-Ruivo, 1989), pessoas com deficiência
mental (Fernandez e Garcia, 1997) e pessoas idosas (Soares e Antunes,
2001; Suñol, 2002).

A avaliação de grau de qualidade tem como objetivo determinar
a eficácia – medida em que as atividades planejadas foram realizadas e
conseguidos os resultados planejados de acordo com os requisitos ini-
ciais – e a eficiência – relação entre os resultados obtidos e os recursos
utilizados. Neste sentido, existem dois aspectos centrais na definição da
qualidade de um produto/serviço.

Em primeiro lugar, destaca-se a ênfase dada às necessidades dos
clientes. De fato, considera-se que um determinado produto/serviço tem
qualidade quando está apto para satisfazer as necessidades dos seus
utilizadores e clientes (Instituto Português da Qualidade, 2001). Deve
procurar-se identificar não só grupos de pessoas com necessidades
específicas, como a rede social e grupos de interessados no programa
(stakeholders), mas também as suas famílias ou as próprias organizações
em que opera (Fantova, 2002).

Em segundo lugar, uma avaliação da qualidade enfatiza uma
abordagem por processos – isto é, atividades que recebem inputs e os
convertem em outputs, acrescentando valor para o cliente. Cada organi-
zação pode ser decomposta nos seus vários processos, que funcionam
como “caixas dentro da caixa que é a organização” (ibid., 2002, p. 191).
Cada processo deve ser pensado em termos das suas várias características
específicas, tais como os recursos de que necessita, os seus subprocessos,
o produto específico que produz, etc.

A avaliação da qualidade pode abordar-se de dois modos: (1)
programas internos, que os serviços específicos desenvolvem para me-
lhorar os problemas que detectam; e (2) programas externos, que são
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desenvolvidos por órgãos centrais da administração pública ou por
unidades de investigação que definem níveis ótimos de qualidade num
determinado setor, aumentam a homogeneidade dos critérios utilizados
e promovem a qualidade dos programas das várias instituições desse setor
(Suñol, 2002). De qualquer modo, em ambos os casos, a avaliação da
qualidade exige sempre a participação dos interessados no processo, ou
seja, dos elementos das organizações que vão implementar esse modelo,
uma vez que se espera que o processo de comunicação entre os diversos
interlocutores e o intercâmbio de informações e de experiências culmine
na construção de novas estruturas de relação (Fantova, 2002).

Apesar da maior parte dos trabalhos de elaboração dos requisitos
de avaliação da qualidade dos serviços sociais para as pessoas idosas
seguirem os princípios enunciados (Soares e Antunes, 2001; Suñol,
2002), estes apresentam, tendencialmente, apenas o produto final,
esquecendo-se da descrição do processo que conduziu àquele resul-
tado. Ou seja, descrevem os requisitos de qualidade de determinado
processo, mas não especificam os passos na construção do referencial de
qualidade adotado. Consideramos que tal constitui uma limitação, já
que torna mais difícil a replicação do procedimento seguido noutros casos
em estudo.

Neste sentido, julgamos que a exploração de metodologias tra-
dicionalmente utilizadas noutros domínios teóricos da avaliação, tais
como a metodologia dos modelos lógicos na avaliação de programas e
serviços sociais pode acrescentar uma mais-valia. Iremos apresentar as
vantagens da utilização desta metodologia ilustrando através de um
estudo de caso que realizamos relativo ao Centro de Dia para Pessoas
Idosas.

Estudo de caso: a construção do modelo lógico

do Centro de Dia com qualidade

Os modelos lógicos consistem em instrumentos que somariam
num diagrama os elementos-chave do serviço ou programa – recursos
ou outros inputs, atividades e resultados (de curto e/ou de longo prazo)
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(Mclaughlin, Gretchen e Jordan, 2004). O desenho de um modelo ló-
gico tem várias vantagens, pois permite: (1) planejar; (2) definir hipó-
teses e compreender as concepções subjacentes criando estratégias para
as testar; (3) compreender as relações causais e o papel do contexto; (4)
testar a teoria subjacente ao programa; (5) desenhar, conduzir e contro-
lar o processo de avaliação; (6) evitar custos supérfluos e perigos de
validação; (7) identificar constrangimentos e qualidades do programa;
e (8) preparar e apresentar resultados e recomendações. Tal como vere-
mos ilustrado no estudo de caso, a sua elaboração envolve vários passos
metodológicos previamente estabelecidos e que promovem a colabora-
ção das várias partes interessadas. Neste processo, privilegia-se freqüen-
temente a adoção de uma abordagem da Teoria da Ação, onde se procura
confrontar os modelos dos técnicos, ou seja, as representações que estes
construíram através do conhecimento técnico adquirido e experiência
na profissão, com os dados de investigação teórica e empírica disponíveis
em determinada área social (ibid.).

O objetivo do presente trabalho foi o de elaborar os requisitos de
qualidade para o Centro de Dia para pessoas idosas. Este trabalho en-
quadra-se como um programa externo de qualidade (Suñol, 2002), já
que o nosso objetivo é a promoção da qualidade para um setor (para os
Centros de Dia em geral) e não resolver questões específicas de uma
instituição particular. Além disso, no modelo seguido tivemos preo-
cupações teórico-metodológicas nem sempre contempladas nestes pro-
cessos (definição de níveis ótimos de qualidade, promoção da homoge-
neidade dos critérios e processo controlado de construção do modelo).
Tendo em consideração que nos inserimos na ótica da avaliação da qua-
lidade, a construção do modelo lógico do Centro de Dia pressupõe que
sejam tidos em consideração dois aspectos fundamentais: as necessida-
des dos clientes e os processos inerentes à atividade do Centro de Dia.
O objetivo é a construção de um modelo lógico de um Centro de
Dia ideal, que traduza os requisitos de qualidade e que sirva de standard

de comparação para as instituições específicas.
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Metodologia seguida

O processo de construção do modelo lógico do Centro de Dia
envolveu a participação de vários agentes do projeto Rumo à Qualidade.
A equipa específica que construiu o modelo foi constituída por três
pessoas ligadas ao meio universitário (CIS) e três técnicos de instituições
com Centro de Dia para Idosos (UDIPSS). A equipa alargada que fun-
cionou como consultora incluiu todos os elementos do projeto Rumo à
Qualidade (três acadêmicos e nove profissionais com diferentes funções/
cargos na área da intervenção social). Realizaram-se as seguintes tarefas,
que seguiram a proposta metodológica de construção do modelo lógico
(Mclaughlin, Gretchen e Jordan, 2004):

a) definição de objetivos, das fases e dos processos necessários para
a elaboração de um modelo lógico para um Centro de Dia com quali-
dade. Nesta tarefa, foram realizadas duas reuniões em que participaram
todos os elementos do projeto Rumo à Qualidade (equipa específica e
equipa alargada).

b)  realização de um glossário com o objetivo de se construir uma
base de significados comum entre os membros da equipa específica e a
equipa alargada. Tal foi conseguido através da realização de uma reunião
interna ao grupo de trabalho e de outra com todos os agentes do projeto.
Nesta fase, deu-se uma particular importância à definição de conceitos
tais como avaliação, qualidade, programas, modelo lógico e Centro de Dia.

c) realização de uma pesquisa e recolha de informação a nível
nacional das diversas fontes documentais relevantes para o projeto (dados
estatísticos, planos estratégicos, relatórios, legislação e regulamentação).
A análise desta informação teve por base os objetivos que foram deter-
minados relativos à identificação das necessidades dos clientes (pessoas
idosas e famílias) e aos processos inerentes ao funcionamento do Centro
de Dia.

d) revisão de literatura nacional e estrangeira tendo em vista não
só as necessidades dos clientes e os processos de intervenção, mas tam-
bém a definição de critérios ótimos de qualidade.
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e) definição clara do problema e do seu contexto – pretendeu-se
compreender o problema e os fatores envolvidos e definir as necessidades
do grupo alvo. Nesta fase, decorreram três reuniões entre os membros
da equipa com o intuito de através da discussão ativa delimitar o pro-
blema em análise.

f) definição dos elementos do modelo lógico – nesta fase catego-
rizou-se a informação recolhida, verificou-se a precisão e a complemen-
taridade da informação de forma a haver lógica entre as diferentes
dimensões do modelo. Procurou-se definir os principais clientes e pro-
cessos inerentes ao Centro de Dia para pessoas idosas. Trabalharam-se
os requisitos de qualidade para cada processo, em função das necessida-
des dos clientes estabelecidos. Este trabalho foi realizado em duas fases:
(1) individualmente, pelos vários membros da equipe; (2) partilhado em
grupo por todos.

g) finalmente, a proposta de modelo lógico de Centro de Dia foi
divulgada a todos os elementos do projeto Rumo à Qualidade para
avaliação e discussão do produto por todos.

Proposta de modelo lógico do Centro de Dia

O modelo lógico do Centro de Dia construído seguiu as recomen-
dações teóricas anteriormente referidas, embora não deixe de refletir
preocupações de ordem prática.

Na primeira fase do processo tivemos a preocupação de envolver
todos os parceiros, de criar uma linguagem comum e de a registrar num
glossário que servisse para estes e outros intervenientes em processos
semelhantes. Nesta fase, destacamos a relevância da escolha de uma
definição consensual de Centro de Dia. A delimitação deste conceito foi
essencial na elaboração do modelo lógico. Neste sentido, foi adotada
consensualmente pela equipe a seguinte definição:

O Centro de Dia é uma resposta social, desenvolvida em equipa-
mento, que consiste na prestação de um conjunto de serviços que con-
tribuem para a manutenção dos idosos no seu meio sócio-familiar (Bonfim
e Saraiva, 1996). Especificamente, considera-se que um Centro de Dia
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é um serviço social e de apoio familiar que oferece, durante o dia, atenção
às necessidades pessoais básicas, terapêuticas e sócio-culturais das pes-
soas idosas, afetadas por diferentes graus de dependência, promovendo
a sua autonomia e a permanência na sua residência habitual (Castiello,
1996). O Centro de Dia distingue-se de outros equipamentos sociais
para pessoas idosas de apoio diurno, como os Centros de Convívio, porque
tem, subjacente, um caráter reabilitador e não apenas de fomento de
atividades de convívio e recreio. Os objetivos do Centro de Dia são: (1)
a prestação de serviços que satisfaçam necessidades básicas, pondo à
disposição das pessoas idosas as diversas formas de ajuda adequadas à sua
situação; (2) prestação de apoio psicossocial; (3) fomento de relações
interpessoais ao nível dos idosos e destes com outros grupos etários, a fim
de evitar o isolamento; e (4) apoio direto às famílias das pessoas idosas,
permitindo proporcionar um espaço formativo e de apoio às suas ativi-
dades na relação com o familiar idoso (Quaresma, 1996).

As fases seguintes incluíram a recolha de informação proveniente
de várias fontes e a definição clara do problema e do seu contexto. Estas
etapas fomentaram a colaboração estreita dos membros da equipa em
tarefas que incluíram a revisão de literatura e a reflexão baseada na prática
enquanto técnicos em Centros de Dia. Este trabalho permitiu definir
dois aspectos fundamentais para a elaboração do modelo de Centro de
Dia com qualidade: as necessidades dos clientes do Centro de Dia e os
processos considerados relevantes para o seu desenvolvimento. Seguida-
mente, iremos apresentar resumidamente o resultado do trabalho rea-
lizado.

As necessidades dos clientes do Centro de Dia

Foram definidos três grupos de clientes para o Centro de Dia: as
pessoas idosas, a família e outros cuidadores informais e os cuidadores
formais.

Em primeiro lugar, apresentamos a reflexão realizada sobre as
necessidades das pessoas idosas.
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A análise dos dados estatísticos recolhidos permitiu caracterizar
as condições de vida das pessoas idosas em Portugal. Os dados existentes
evidenciaram inúmeras carências em vários domínios. Numa breve ca-
racterização, a nossa recolha permitiu concluir que as pessoas idosas
vivem majoritariamente sós (51,4%) e com poucos recursos econômi-
cos. Ao nível da saúde, as pessoas idosas caracterizam a sua saúde como
“má” ou “péssima”, sofrem de doenças crônicas (>60%) ou de algum
tipo de incapacidade, necessitando de ajuda para realizarem as tarefas
diárias (fazer compras, preparar as refeições, limpar a casa) (Ine, 2000;
Villaverde-Cabral, Silva e Mendes, 2002). Por fim, os dados demonstra-
ram também que as pessoas idosas são majoritariamente inativas (82,8%)
(Ine, 1999).

Esta revisão dos dados demográficos permitiu desde logo consi-
derar algumas necessidades básicas das pessoas idosas, tais como os cui-
dados de saúde, a alimentação e as relações sociais.

A revisão de literatura sobre as necessidades das pessoas idosas
salientou a importância de se considerarem três variáveis fundamentais:
o “suporte social, familiar e formal”, a “qualidade de vida” e o “bem-
estar”.

A primeira variável identificada como uma necessidade essencial
das pessoas idosas foi o suporte social (dando especial relevância ao fa-
miliar e formal). Segundo Sarason e colaboradores (1983), a percepção
de suporte social é usualmente definida como a percepção da existência
ou disponibilidade de pessoas com as quais o indivíduo pode contar, se
preocupam e o valorizam enquanto ser humano. A relação entre a per-
cepção de suporte social e a saúde física e psicológica de adultos encon-
tra-se bem documentada na literatura (Israel et alii, 2002).

As outras duas variáveis consideradas como essenciais na defini-
ção das necessidades das pessoas idosas foram a Qualidade de Vida e o
Bem-Estar Psicológico. Esta opção reflete as tendências teóricas atuais
na literatura gerontológica, que adotam uma perspectiva positiva da
saúde mental (Rowe e Kahn, 1987).

A Qualidade de Vida pode ser definida de acordo com os seguin-
tes traços distintivos (Fernández-Ballesteros, Zamarrón e Macia, 1996;
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Galloway et alii, 2005): (1) é um conceito multidimensional, e que diz
respeito à forma como os indivíduos valorizam os vários aspectos da sua
vida; (2) pode incluir aspectos de avaliação subjetiva e objetiva; e (3)
existe a necessidade de adaptar a medida da qualidade de vida a popu-
lações específicas. No caso das pessoas idosas, um estudo recente revelou
a importância de se analisarem as seguintes seis facetas: capacidades
sensoriais; autonomia; atividades passadas, presentes e futuras; partici-
pação social; preocupação com a morte; e intimidade (Power et alii, 2005)

Finalmente, o outro conceito considerado foi o Bem-Estar Psico-
lógico (BEP) (Ryff, 1989). Embora possa estar relacionado com a Qua-
lidade de Vida, o BEP psicológico traduz-se na forma como os
respondentes avaliam de forma individual e subjetiva a sua vida. Este é
um construto multidimensional que abrange as seguintes dimensões:
aceitação de si, relações positivas com os outros, domínio do meio, cres-
cimento pessoal, objetivos de vida e autonomia (Novo, 2003). Ryff e
Singer (2003) concebem o BEP como uma medida psicológica da capa-
cidade de resiliência face aos desafios do envelhecimento.

No que se refere aos clientes pessoas idosas, a análise crítica da
literatura e da documentação permitiu, assim, determinar dois tipos de
necessidades: as necessidades básicas (alimentação, higiene e cuidados
de imagem, mobilidade, controle da saúde) e as necessidades sociais
(suporte social, familiar e formal, qualidade de vida e bem-estar).

Prosseguimos agora com a reflexão sobre o segundo grupo de
clientes – a família e outros cuidadores informais.

A análise das condições de vida das pessoas idosas em Portugal
permitiu concluir que a maior parte delas vive só ou na companhia do
cônjuge e que tem pouco contato diário com os familiares (Ine, 1999).
Neste sentido, estabeleceu-se como uma das necessidades das pessoas
idosas enquanto clientes dos serviços para pessoas idosas o suporte fa-
miliar. No entanto, através da revisão de literatura realizada verificamos
que esta situação não se deve, na maioria das vezes, a uma intenção da
parte da família em afastar-se do seu familiar idoso, mas é sim determi-
nada por um conjunto de fatores de ordem econômica e social. Neste
sentido, Quaresma (1996) indica alguns dos fatores que estão relacio-
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nados com as dificuldades com que as famílias que prestam cuidados se
deparam: “são manifestas as dificuldades relativamente às necessidades
de tempo disponível, às relações com outros familiares (sentir-se explo-
rado) e também a questões como a sobrecarga psicológica ou mesmo
física, dado que os cuidados prestados são muitas vezes considerados
pesados” (p. 18). De fato, existem dificuldades ao nível do apoio finan-
ceiro e de apoio social às famílias com idosos. As famílias que garantem
os cuidados à manutenção no seu seio dos seus membros mais idosos não
são objeto de medidas de apoio, quer em serviços quer monetários.
Por outro lado, até um passado recente, não existiam formas organiza-
das de apoio psicossocial aos familiares que prestam os cuidados. Neste
sentido, admite-se que os familiares das pessoas idosas têm também, tal
como as próprias pessoas idosas, uma baixa percepção de suporte social
o que pode acarretar diversas conseqüências ao nível da saúde física e
psicológica.

Efetivamente, existem atualmente diversos fatores que compe-
tem para que o envolvimento familiar seja baixo. Esta é uma situação
difícil para os familiares que, apesar de não terem outras opções, se sentem
muitas vezes culpados pelo abandono em que se vêem “forçados” a deixar
o seu familiar idoso (Yanguas, 1996).

Neste sentido, a constituição de um Centro de Dia deve conside-
rar também as necessidades dos familiares das pessoas idosas enquanto
seus clientes, permitindo preencher as necessidades identificadas. Ape-
nas desse modo será possível promover o contato intra-familiar e dimi-
nuir o isolamento em que se encontram as pessoas idosas.

O desenvolvimento do trabalho relativo às necessidades da famí-
lia e outros cuidadores informais permitiu determinar as seguintes ne-
cessidades como fundamentais: disponibilidade de tempo, recursos
financeiros e recursos psicossociais.

Finalmente, iremos considerar as necessidades do terceiro grupo
de clientes – os cuidadores formais.

A revisão de literatura realizada permitiu-nos explorar quais as
principais necessidades dos profissionais gerontológicos e quais as va-
riáveis mais importantes a serem desenvolvidas nesta área. De fato,
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o trabalho com as pessoas idosas é exigente e necessita de formação es-
pecializada (Fernandéz, 2004). Em primeiro lugar, para aumentar o co-
nhecimento sobre o processo de envelhecimento de modo a evitar pre-
concepções que podem determinar o trabalho com as pessoas idosas. Em
segundo lugar, para permitir uma diminuição do estresse psicológico e
laboral, uma vez que as suas funções envolvem uma enorme tensão,
provocada por sentimentos contraditórios sobre os familiares e as pes-
soas idosas e podem conduzir a relações de frieza e de agressividade dos
prestadores de cuidados formais com os clientes.

Neste sentido, salienta-se a importância de treinar as competên-
cias de comunicação e resolução de conflitos. Mediante uma boa comu-
nicação os profissionais podem relacionar-se melhor com a pessoa idosa
e com os seus familiares em tarefas tão simples como a de decidir sobre
a medicação a tomar. Outra capacidade que deve ser treinada é a capa-
cidade de agir em situações de crise (Trinidad, 1999). Como revimos
anteriormente, as pessoas idosas têm certas necessidades que podem
muitas vezes traduzir-se em situações agudas e que exigem uma inter-
venção imediata (ex. alteração grave do comportamento). Finalmente,
outro aspecto fundamental a considerar é o treino ao nível do trabalho
de equipe. Os serviços sociais de apoio às pessoas idosas exigem a maior
parte das vezes um trabalho interdisciplinar. O trabalho em equipe
apresenta muitas vantagens, tais como aumentar a motivação dos indi-
víduos, maior rigor na tomada de decisão, a produção de mais e melhores
soluções para os problemas (ibid.).

Em conclusão, verifica-se que a existência de um Centro de Dia
com qualidade exige não só a consideração das necessidades dos seus
clientes mais diretos e externos (i.e., as pessoas idosas e as suas famílias)
mas também dos seus clientes internos, nomeadamente, dos seus pro-
fissionais. Apenas assim será possível garantir um funcionamento ade-
quado deste tipo de serviços.

Finalizada esta parte relativa às necessidades dos clientes do
Centro de Dia, serão de seguida revistos os principais modelos proces-
suais relativos aos serviços de apoio a idosos que nos serviram de inspi-
ração no presente trabalho.
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Os processos envolvidos no Centro de Dia de qualidade

Na definição dos processos do Centro de Dia tivemos em consi-
deração os seguintes aspectos: 1) a definição de Centro de Dia; 2) as
necessidades dos vários tipos de clientes; 3) a possibilidade de dividir a
organização em unidades com funcionamento próprio e para as quais é
possível definir os seguintes aspectos: recursos específicos que consome
e quem é o seu distribuidor; o efeito que produz nos destinatários; o seu
produto final; as atividades ou subprocessos que o compõem; os requi-
sitos de qualidade associados aos recursos, atividades e ao resultado do
processo, e a pessoa e equipe responsáveis.

Os processos específicos propostos no âmbito deste trabalho fo-
ram baseados nas propostas de outros autores relativamente a serviços
para pessoas idosas e foram analisados sob o olhar crítico da equipe
multidisciplinar do projeto “Rumo à Qualidade”. As principais fontes de
inspiração foram o Plano Avô (Soares e Antunes, 2001), o modelo de
Jimeno (1999) e o de Martinho (2005).

Tendo por base esta revisão de literatura e as contribuições críticas
da equipe, foi proposto um modelo para o Centro de Dia composto por
processos críticos (i.e., essenciais para o funcionamento do Centro de
Dia) e processos de apoio (i.e., não são exclusivos do Centro de Dia,
embora sejam necessários ao seu funcionamento adequado).

Os processos críticos identificados foram a candidatura, a seleção,
a admissão, as infra-estruturas e a vida no centro (alimentação, higiene
e cuidados de imagem, cuidados de saúde, apoio psicossocial, apoio
espiritual, animação sócio-cultural e recreativa, quotidiano do centro de
dia e relações com o exterior). Foram ainda identificados vários processos
de apoio (ver Tabela 1).
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Tabela 1 – O modelo lógico do Centro de Dia com qualidade

Para todos os processos identificados foram definidos de forma
minuciosa os requisitos de qualidade. Este trabalho teve como fonte de
inspiração, sobretudo, a revisão de literatura realizada e a experiência
prática dos agentes internos e externos ao projeto que participaram. Com
base neste modelo, foi criado um instrumento (RPQ-CDI), que será
testado posteriormente através de um estudo-piloto.

Um exemplo de um processo considerado como crítico ao Centro
de Dia foi o Apoio Psicossocial (Tabela 2). Este é um processo essencial
ao funcionamento deste serviço, já que um dos objetivos do Centro de
Dia é, segundo a nossa definição, a atenção às necessidades terapêuticas
e sociais das pessoas idosas. Por sua vez, a definição dos requisitos de
qualidade para este processo teve em consideração as necessidades dos

INPUTS ATIVIDADES OUTPUTS 

NECESSIDADES DOS 

CLIENTES 
PROCESSOS 

SATISFAÇÃO DAS 

NECESSIDADES DOS CLIENTES 

PESSOAS IDOSAS 
Necessidades básicas: 
Alimentação 

Higiene 

Cuidados de imagem 

Mobilidade 

Controle da saúde 

Necessidades sociais: 
Suporte social, familiar e 

formal 

Qualidade de vida 

Bem-estar 

 
FAMÍLIA E OUTROS 
CUIDADORES 
INFORMAIS 
Recursos 
Disponibilidade de tempo 

Financeiros 

Psicossociais 

 
CUIDADORES 
FORMAIS 
Formação 
Resolução de conflitos 

Situações de crise 

Trabalho em equipa 

Comunicação 

Apoio estresse laboral 

PROCESSOS CHAVE 
Candidatura 
Seleção 
Admissão 
Alojamento 
Vida no lar: 
Alimentação 

Higiene e cuidados de imagem 

Cuidados de saúde 

Apoio psicossocial 

Apoio espiritual 

Animação social, cultural e 

recreativa 

Quotidiano do Centro de Dia 

Relações com o exterior  

 
PROCESSOS APOIO 
Armazenamento, preparação e 

confeção de alimentos 

Higiene e segurança 

Alimentação 

Tratamento das roupas 

Limpeza das instalações 

Manutenção das instalações e 

equipamento 

Gestão administrativa e 

documental 

Recursos Humanos 

Transportes 

PESSOAS IDOSAS 
> Necessidades básicas 
> Necessidades sociais 
 
FAMÍLIA E OUTROS 
CUIDADORES INFORMAIS 
>Recursos 
 
CUIDADORES FORMAIS 
>Formação 
>Apoio estresse laboral 
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três grupos de clientes definidos (i.e., pessoas idosas, família e outros
cuidadores informais e os cuidadores formais), as várias atividades a
desenvolver (ou subprocessos) assim como os principais produtos ine-
rentes ao seu funcionamento.

Tabela 2 – Processo Psicossocial do Centro

de Dia (CD) para Pessoas Idosas

Discussão

O objetivo do presente trabalho foi o de criar requisitos de qua-
lidade para o Centro de Dia para pessoas idosas com objetivo de serem
aplicados nas várias instituições portuguesas desta natureza. Neste sen-
tido, pretende-se contribuir para a melhoria de funcionamento de um

Processo psicossocial 

Requisitos de qualidade 

São realizadas avaliações periódicas com os usuários para aferir o seu grau de 

adaptação relativamente à vida no CD 

São realizados programas que permitam a integração social dos usuários do CD 

Existe um procedimento adequado para lidar com situações críticas e para 

encaminhamento dos usuários para outros serviços de ajuda 

São realizadas avaliações psicológicas regulares no sentido de permitir o rastreio de 

eventuais patologias 

São criados programas específicos para cada usuário (ex. prevenção e tratamento da 

depressão; terapia de orientação para a realidade; aprendizagem e reaprendizagem de 

capacidades funcionais na atividade do dia-a-dia) 

São realizadas intervenções com as famílias dos usuários (ex. apoio psicológico aos 

cuidadores; grupos de auto-ajuda e de suporte social) 

São realizadas avaliações periódicas com os usuários para aferir o seu grau de adatação 

relativamente à vida no CD 

São realizados programas que permitam a integração social dos usuários do CD 

São realizadas avaliações psicológicas regulares no sentido de permitir o rastreio de 

eventuais patologias 

A informação que consta no processo social é constantemente atualizada 

São realizados programas de formação para o exercício do papel profissional dos 

trabalhadores do Centro de Dia na vertente psicológica e social (ex. resolução de 

problemas em situação de crise; trabalho em equipe) 

São realizadas intervenções que lidem com o problema do estresse laboral dos 

trabalhadores do Centro de Dia 
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setor que não é, neste momento, alvo de monitorização e de avaliação.
Cremos que a criação de um referencial com requisitos de qualidade para
o funcionamento deste serviço apresenta uma grande mais-valia já que,
por um lado, contribui para a criação de uma linguagem comum, que
poderá ser utilizada num número crescente de organizações de todas as
classes e tamanho. Por outro lado, fornece um modelo amplamente
experimentado e que garante a cobertura completa de todas as áreas de
uma organização (Fernández-Ballesteros, 2004).

A ênfase na avaliação da qualidade permite identificar as neces-
sidades específicas dos vários clientes envolvidos, assim como adequar
as respostas de forma eficiente através de uma abordagem por processos.

Colocar a tônica nas necessidades dos clientes implica atender não
só às características específicas de cada grupo-alvo envolvido, mas tam-
bém a cada indivíduo. Se, por um lado, esta personalização parece cada
vez mais fundamental em todos os setores da nossa sociedade como, por
exemplo, nas empresas lucrativas que vendem determinados produtos,
ela é essencial nos serviços sociais cujo produto é, em si mesmo, a garan-
tia do bem-estar e qualidade de vida dos seus clientes (Serra, 2003). Por
sua vez, a adoção de uma abordagem por processos permite não só vi-
sualizar todas as atividades sob o ponto de vista do cliente, mas também
delimitar as redundâncias das tarefas, promover a transparência e uma
base para a melhoria contínua (Martinho, 2005). A divisão da organi-
zação em “caixas” (i.e., processos) que têm tarefas e responsabilidades
delimitadas permite monitorizar de forma mais eficiente o funcionamen-
to da organização como um todo e garantir o seu sucesso (Fantova, 2002).

Na criação dos requisitos de qualidade para o Centro de Dia,
propusemos a utilização da técnica do modelo lógico (Mclaughlin,
Gretchen e Jordan, 2004). Esta metodologia permitiu estruturar a re-
colha dos dados essenciais para a realização da tarefa em curso assim
como promover o envolvimento ativo das várias partes interessadas. O
modelo lógico de Centro de Dia que foi criado permite visualizar as
necessidades atuais dos clientes e as atividades propostas para satisfazer
essas necessidades. No entanto, este modelo deve ser regularmente
revisto, incorporando as contribuições de vários agentes (técnicos e
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decisores) envolvidos no funcionamento dos serviços de Centro de Dia.
Especificamente, no caso do presente trabalho, pretende-se ainda incor-
porar em curto prazo as reflexões de vários técnicos de Centro de Dia que
irão realizar uma avaliação crítica do produto. Por outro lado, iremos
ainda procurar a intervenção de órgãos governamentais com caráter
decisivo nas políticas sociais no nosso país.

Esperamos, com este trabalho, contribuir para a melhoria da
qualidade dos serviços sociais para pessoas idosas em Portugal.
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RESUMO: O presente trabalho discorre sobre instituições de longa permanência

para idosos e políticas públicas, objetivando demonstrar a importância de se estru-

turar uma rede de serviços que assegure a humanização das instituições. Com o

aumento da expectativa de vida e das doenças crônicas não transmissíveis disso

decorrentes, faz-se imperioso o oferecimento de serviços interdisciplinares e de

recursos humanos capacitados ao atendimento dessa parcela da população, de modo

a estimular a autonomia do idoso e assegurar um envelhecimento digno e com

qualidade de vida. Nesse sentido, é avaliada a legislação existente voltada à pessoa

idosa em âmbito nacional, bem como planos e recomendações internacionais sobre

o tema, demonstrando a necessidade de termos no Brasil uma legislação específica

destinada a normatizar as instituições de longa permanência, assim como de maiores

investimentos em estudos e pesquisas sobre essas entidades e a prestação de serviços

por elas desempenhada.

Palavras-chave: instituição de longa permanência; pessoa idosa; envelhecimento

digno.

ABSTRACT: This paper is about long-term care institutions for the aged and public policies

concerning this matter. Its objective is to demonstrate the importance of constructing a network

of services capable of humanizing these institutions. Due to the growth of life expectancy and

of chronic, non-transmissible diseases, it is of utmost importance to provide interdisciplinary

services and human resources duly prepared to assist this population, stimulating their

autonomy and assuring an ageing with dignity and quality of life. With this in mind, the

legislation that exists in Brazil for the aged was analyzed, as well as international plans

and recommendations on this matter, in order to demonstrate that we need to have a specific

Instituição de longa permanência

para idosos e políticas públicas
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legislation in this country with a view to regulating the long-term care institutions. In addition,

more investments must be made in studies and research on these institutions and on the services

rendered by them.

Key-words: long-term care institutions; the aged; ageing with dignity.

Introdução

O envelhecimento populacional nos países em desenvolvimento
é um dos temas políticos fundamentais deste milênio, constituindo um
grande desafio para o mundo como um todo. Com efeito, a inclusão das
pessoas idosas nas políticas de desenvolvimento, na condição de prove-
dores em suas famílias e protagonistas de seu destino, com poder de
contribuição e mudança de suas comunidades trata-se de um objetivo
cada vez mais relevante.

Tal condição deriva do substancial aumento proporcional da
população idosa nessas nações, que, de acordo com as projeções existen-
tes, ocorrerá com extrema rapidez na primeira metade deste século. Es-
pera-se que, por volta de 2050, o percentual de pessoas idosas aumentará
de 8% para 19% (média), enquanto o de crianças cairá de 33% para 22%.

O crescimento da população idosa é conseqüência de dois proces-
sos: a alta fecundidade no passado, observada nos anos 1950 e 1960,
comparada à fecundidade de hoje, e a redução da mortalidade da popu-
lação idosa (Camarano, 2004).

Se, para os países desenvolvidos, nem mesmo o envelhecimento
gradual da população assegurou o equilíbrio entre o envelhecimento, o
emprego e a sustentabilidade dos sistemas de pensões, para os países em
desenvolvimento, tais questões assumem ainda maior gravidade, funda-
mentalmente em virtude da pobreza de suas populações e da estrutura
precária de seus serviços públicos.

Essa transição demográfica acarreta desafios monumentais, prin-
cipalmente no que tange às questões previdenciária e de saúde. E nota-
se que esses problemas, comuns ao mundo todo,  têm assumido contornos
e gravidade diferenciadas de acordo com a riqueza e o desenvolvimento
das nações.
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Se, nos países desenvolvidos, o envelhecimento populacional se
impôs gradualmente como uma realidade, possibilitando um maior
planejamento no enfrentamento do assunto, nos países em desenvolvi-
mento, a celeridade maior do processo, a precariedade das instituições
e dos sistemas de saúde, educação e segurança praticamente inviabili-
zaram a formação de uma concepção de velhice alicerçada no princípio
da totalidade, dificultando sobremaneira o trato da questão.

Com o Brasil não é diferente. Em 1940, a população de 60 anos
ou mais era de 1,7 milhão e em 2000, de 14,5 milhões (ibid.). Hoje, já
são em torno de 17,6 milhões de pessoas idosas (PNAD, 2004), que
equivalem a 9,7% da população.

Nesse contexto, a definição de implementação de políticas públi-
cas para o atendimento da população idosa torna-se absolutamente
imperiosa, constituindo condição sine qua non para que se evite um maior
caos social, com o substancial agravamento do quadro de miséria e
carestia.

Atente-se, quanto à gravidade do problema, que estudos com base
populacional têm demonstrado que, em nosso país, a maioria dos idosos
(mais de 85%) apresenta pelo menos uma enfermidade crônica e cerca
de 15%, pelo menos cinco. No entanto, ao serem perguntados sobre a
sua saúde, a metade considerou regular, 36% boa ou ótima e somente
13% má ou péssima (Brasil, 2002, p. 10).

Esses mesmos estudos, embora ainda limitados em número,
demonstram que 4 a 6% dos idosos apresentaram formas graves de
dependência funcional, 7 a 10%, formas moderadas, 25 a 30%, formas
leves. Somente 50 a 60% de nossos idosos seriam completamente inde-
pendentes (ibid., p. 10).

Com efeito, há um contingente significativo de pessoas idosas
portadoras de doenças crônicas não transmissíveis, o que traz como
implicação direta, em conjunto com o aumento da população idosa, o
incremento substancial da demanda pela estruturação da rede de servi-
ços de modo a assegurar a manutenção dos idosos na família, estimulan-
do sua autonomia e melhor qualidade de vida, sem que se tenha verificada
a correspondência adequada por parte das políticas públicas.
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Exemplo crítico dessa conjuntura e da falta de planejamento é o
dos idosos em instituições de longa permanência. Sendo a instituciona-
lização dos idosos um serviço muito oneroso, a carência na prestação de
serviços de qualidade se mostra com mais evidência.

A maioria das instituições de longa permanência, no Brasil, são
filantrópicas e ainda têm o caráter de atender com visão caritativa, ou
seja, cama e comida, sem infra-estrutura adequada e sem pessoal habi-
litado para cuidar dos idosos.

Dada a grande demanda, estão surgindo novos serviços, na sua
maioria inadequados e muitos deles clandestinos, com pessoas despre-
paradas para tratar e cuidar dos idosos.

Esse cenário foi constatado durante a Caravana dos asilos, reali-
zada em 2001, pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal.
Verificou-se abandono, negligência e maus tratos contra a pessoa idosa ins-
titucionalizada, com desrespeito aos direitos humanos, sendo explorados e
maltratados por pessoas despreparadas que desrespeitam as leis.

Das 28 instituições visitadas, apenas seis encontravam-se adequa-
das às normas vigentes. Constatou-se, desse modo, que o tratamento
das pessoas idosas em instituições de longa permanência se constitui no
mais grave e tormentoso aspecto da cotidiana realidade de agressão,
violência e maus tratos. Lá, o descaso é o menor e mais comum dos pro-
blemas, ante a perda da privacidade, da identidade e da própria digni-
dade a que são expostas as pessoas submetidas a este “tratamento”,
inclusive com agravamento de seus níveis de dependência.

As instituições são privadas, algumas clandestinas, normalmente
se apropriam dos benefícios previdenciários e demais rendas do idoso,
utilizando esses numerários em benefício próprio de seus donos e ofere-
cendo mínimas condições de tratamento às pessoas idosas, se consti-
tuindo de fato em verdadeiros depósitos de velhos.

Vê-se, portanto, que tal situação reflete, fundamentalmente, a
ausência de políticas públicas e de planejamento, que tem sido determi-
nante na desassistência a essa minoria populacional.

Veja-se: tamanha é a dificuldade no trato do tema que, hoje, no
Brasil, sequer há registro do número certo de idosos vivendo em insti-
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tuições de longa permanência – ILPI. De acordo com o censo demográ-
fico de 2000, 113 mil idosos moravam em domicílios coletivos; destes,
6,1 mil vivem em conventos, hotéis, seminários. Dessa forma, inferiu-
se que 107 mil idosos, aproximadamente, vivem em instituições, o que
representaria 1% da população idosa (Camarano, 2004). Mas são dados
evidentemente frágeis para a elaboração de políticas e ações.

Com o desiderato de auxiliar no progresso da questão, a Secreta-
ria Especial dos Direitos Humanos firmou convênio com o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA para realização de pesquisa sobre
o número de instituições de longa permanência para idosos e as condi-
ções de vida das pessoas institucionalizadas nas regiões Norte, Centro-
Oeste e Sul e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
realizará também com o IPEA a pesquisa na região Sudeste. É a primeira
vez no país que está sendo feito esse diagnóstico sobre as ILPIs – o
que demonstra o quão incipiente tem sido o trato dessa parcela da
população.

Assim, o presente trabalho visa fazer o cotejo entre a situação
hodierna das ILPI e as políticas públicas a elas voltadas, visando apontar
quais os principais gargalos e carências no trato da questão, no sentido
de contribuir para a melhora do quadro como um todo.

No primeiro momento será abordado o histórico sobre o envelhe-
cimento, apontando, a partir dos estudos sobre gerontologia, a neces-
sidade de se investir em pesquisas e formar recursos humanos para o
trato com as pessoas idosas. No segundo item, apresenta-se o início do
trabalho com idosos, suas limitações e dificuldades. A partir daí, uma
vez determinado essa situação, passa-se a uma avaliação da regulamen-
tação das políticas públicas para o setor, através da legislação existente,
demonstrando a sua relação com os problemas verificados e as possibi-
lidades de uma atuação legislativa na área influir positivamente no trato
da questão. Ao final são analisadas as perspectivas para o tema, com a
elaboração de propostas específicas para o progresso no setor.
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Histórico

O século XX foi marcado por grandes avanços na ciência do
envelhecimento, graças aos conhecimentos adquiridos por meio dos
estudos que se desenvolveram desde que os pioneiros Metchnikoff e
Nascher, em 1903 e em 1909, respectivamente, estabeleceram os fun-
damentos da gerontologia e da geriatria. Acreditavam ambos que essas
ciências correlatas iriam se transformar, em um futuro próximo, em
campos profícuos de realizações científicas (Netto apud Freitas, 2002).

A gerontologia, ciência que estuda o processo de envelhecimento
e a velhice, é uma área multi e interdisciplinar que visa a descrição e a
explicação das mudanças típicas do processo do envelhecimento e de
seus determinantes genético-biológicos, psicológicos e socioculturais.
Interessa-se, também, pelo estudo das características dos idosos, bem
como pelas várias experiências de velhice e do envelhecimento, em di-
ferentes contextos socioculturais e históricos. Abrange aspectos do en-
velhecimento normal e patológico. Compreende a consideração dos
níveis atuais de desenvolvimento e do potencial para o desenvolvimento
(Maddox apud Neri, 2001).

A questão da velhice não é apenas demográfica, trata-se também
de uma questão social. Tanto é assim que organismos internacionais como
a Organização das Nações Unidas vêm discutindo o tema, elaborando
planos, realizando eventos sobre a questão do idoso e recomendando aos
países signatários que desenvolvam políticas, planos e projetos com o
objetivo de implementar ações que beneficiem esse segmento popula-
cional.

As instituições de longa permanência começaram a aparecer logo
após a Segunda Guerra Mundial, na Espanha; já na América Latina, é
mais recente esse serviço, que, a princípio, tinha um caráter de abrigar
os desamparados, indigentes e abandonados.

Os asilos tiveram sua origem associada ao caráter filantrópico e
a grande maioria foi criada por instituições religiosas católicas, como a
Sociedade de São de Vicente de Paulo, criada em Paris, no ano de 1833,
que se colocou a serviço dos pobres. No Brasil, são em torno de 500
instituições da SSVP destinada a atender idosos institucionalizados.
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A primeira instituição asilar foi criada no Brasil em 1782, na cidade
do Rio de Janeiro, pela Ordem Terceira da Imaculada Conceição, para
atender trinta idosos.

A maioria das instituições existentes no Brasil, hoje, é de cunho
filantrópico e de congregações religiosas, porém, nos grandes centros,
já existem instituições com fins lucrativos, que oferecem serviços espe-
cializados com equipes interdisciplinares.

As instituições, geralmente, são vistas de forma negativa, dado
que o ideal para a pessoa idosa é conviver com sua família e na sua comuni-
dade. As instituições filantrópicas, em sua maioria, não oferecem equi-
pes interdisciplinares e as de caráter privado que oferecem são de valores
elevados a serem custeados pelo idoso ou sua família e poucos têm acesso.

A seguir, será abordada a legislação específica destinada à pessoa
idosa, tanto em âmbito nacional como internacional.

Legislação

Internacional

Na década de 1980, a Organização das Nações Unidas começou
a discutir o tema, elaborando planos, realizando eventos sobre a questão
do idoso e recomendando aos países signatários desenvolverem políti-
cas, planos e projetos com o objetivo de implementar ações que bene-
ficiem esse segmento populacional. Destacam-se, dentre as iniciativas
da ONU, a realização da primeira Assembléia Mundial do Envelheci-
mento, em agosto de 1982, em Viena, Áustria. Nessa Assembléia, foi
aprovado o Plano Internacional de Ação para a Velhice. O Plano, respal-
dado pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, esta-
beleceu 62 recomendações para ações nas áreas da saúde, nutrição,
proteção dos consumidores idosos, habitação, meio ambiente, família,
bem-estar social, emprego e educação.

Os Princípios das Nações Unidas em Favor das Pessoas Idosas,
aprovado pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezem-
bro de 1991, traz em seu bojo orientação sobre questões da independência,
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participação, dignidade, cuidado e auto-realização. Estes princípios são
direitos essenciais em todas as fases da vida e não somente na velhice.

A Associação de Instituições Residenciais para Idosos da União
Européia, reunida em 24 de setembro de 1993, na cidade Maastricht,
na Holanda, adotou a Carta Européia dos Direitos e Liberdades dos Idosos
em Instituições e assumiu compromisso de aplicar os seus princípios em
seus estabelecimentos respectivos e de procurar que sejam levados em
conta nas políticas gerontológicas nacionais e internacionais. O preâm-
bulo da Carta diz:

Declaramos que os Direito e Liberdades do Idoso não diminuem

quando se encontra internado em instituição.

Confirmamos nosso dever assegurar que esses Direitos e Liber-

dades sejam expressos, mantidos e reconhecidos, qualquer que

seja o grau de autonomia dos idosos.

Consideramos que os princípios fundamentais da Declaração

Universal dos Direitos Humanos aplicam-se sem restrição ao

cidadão idoso, qualquer que seja seu estado de saúde física e

mental, sua renda, situação social ou nível educacional.

Engajamo-nos a defender a pessoa idosa contra toda agressão

que vá de encontro a esses princípios fundamentais.

Acreditamos que uma política gerontológica européia e políti-

cas gerontológicas nacionais harmônicas devam ser construídas

em todos os quatro temas a saber:

• Qualidade de vida;

• Adaptação permanente de serviços;

• Acessibilidade aos cuidados de saúde;

• Flexibilidade e adaptação de financiamento.

Após vinte anos da I Assembléia, foi realizada a segunda Assem-
bléia Mundial sobre o Envelhecimento, de 8 a 12 de abril de 2002, em
Madri, com a participação de 159 países, sendo que os países signatários
da ONU decidiram adotar o Plano Internacional para o Envelhecimen-
to para responder às questões decorrentes do envelhecimento da popu-
lação no século XXI e para promover o desenvolvimento de uma
sociedade para todas as idades. No Plano, foram adotadas medidas em



Instituição de longa permanência para idosos e políticas públicas 177

revista Kairós, São Paulo, 9(2), dez. 2006, pp. 169-190

todos os níveis, nacional e internacional, em três direções prioritárias:
idosos e desenvolvimento, promoção da saúde e bem-estar na velhice e,
ainda, criação de um ambiente propício e favorável.

Constatou-se, nas discussões da Assembléia de Madri, que um
dos grandes desafios deste século, dado o crescimento da população de
idosos, será o de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. A tendên-
cia do envelhecimento, que começou nos países desenvolvidos em mea-
dos do século XX, torna-se evidente nos países em desenvolvimento.

O objetivo do Plano de Ação consiste em garantir que, em todas
as partes do mundo, a população possa envelhecer com segurança e
dignidade e que os idosos possam continuar participando em suas res-
pectivas sociedades como cidadãos de plenos direitos. Em todo o Plano
de Ação para o Envelhecimento, são definidos vários temas centrais
vinculados a essas metas, objetivos e compromissos, dentre eles: a pro-
moção e proteção de todos os direitos humanos e liberdades fundamen-
tais, inclusive o direito ao desenvolvimento e à construção de uma
sociedade para todas as idades e que haja uma relação mútua e saudável
entre todas as gerações.

Por ocasião da Conferência Intergovernamental sobre seguimen-
to do Plano de Ação para o Envelhecimento/ Madri 2002, realizada em
Santiago do Chile, de 19 a 21 de novembro de 2003, destacou-se, dentre
os resultados, a fixação dos seguintes objetivos sobre cuidados de longa
permanência a pessoas idosas:

Criação de marcos legais e mecanismos adequados para a prote-
ção dos direitos das pessoas idosas que utilizam os serviços de cuidados
de longa permanência.

Recomendações para ação:
a) implementar as disposições legais para a abertura e o funcio-

namento dos centros e das residências, e a vigilância das condições de
vida, direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas idosas que
neles residem;

b) fortalecer a capacidade governamental e institucional para
estabelecer, difundir e fazer cumprir regras e normas que devam reger
os estabelecimentos que oferecem cuidados de longa permanência para
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pessoas idosas, especialmente aquelas com deficiência, para proteger seus
direitos e sua dignidade e evitar violações aos mesmos;

c) capacitar o pessoal encarregado do cumprimento das referidas
normas e de todos normativos internacionais, ratificados pelos Estados,
e supervisionar seu desempenho;

d) elaborar e atualizar permanentemente um registro dos estabe-
lecimentos que ofereçam cuidados de longa permanência e estabelecer
mecanismos de monitoramento em que participem distintas institui-
ções do Estado, segundo corresponda;

e) desenvolver uma estreita colaboração multisetorial para edu-
car os provedores e os usuários desses serviços acerca da qualidade dos
cuidados e dos direitos humanos, liberdades e condições de vida ótimas
para seu bem-estar, com o estabelecimento e a difusão de mecanismos
eficazes de queixas que sejam facilmente acessíveis para os usuários e
seus familiares;

f) fomentar a criação de redes de apoio aos cuidadores familiares
para viabilizar a permanência da pessoa idosa em seu recinto e que possa
prevenir o esgotamento físico e mental do cuidador;

g) fomentar a criação de alternativas comunitárias aos cuidados
de longa permanência para idosos.

Nacional

A primeira iniciativa do governo em apoiar a pessoa idosa ocorreu
em 1974, com a Portaria nº 82, de 4 de julho, do Ministério da Previ-
dência e Assistência Social – MPAS, por intermédio do Instituto Nacio-
nal de Previdência Social – INPS. Esse Instituto realizava, mediante acor-
dos com instituições da comunidade, atendimentos por meio de inter-
nação custodial a aposentados e pensionistas do INPS a partir dos 60
anos. A admissão nas instituições era feita em decorrência do desgaste
físico e mental dos idosos, insuficiência de recursos próprios e familiares
para sua manutenção e a inexistência ou abandono familiar.

Em 1976, por determinação da Portaria nº MPAS 838/77, Cir-
cular nº 1 de 21/10/11, o programa que estava sob a responsabilidade
do INPS, passou para a Legião Brasileira de Assistência – LBA. A trans-
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ferência do programa atribuiu à LBA a execução da Política Nacional de
Apoio à Pessoa Idosa, de forma direta e por intermédio de convênios com
repasse de per capitas, além de apoiar técnica e financeiramente a revi-
talização e construção de equipamentos na rede pública e privada de
caráter filantrópico.

Constituição brasileira

A Constituição brasileira é a nossa lei maior, que tem como
objetivo a afirmação dos direitos humanos fundamentais, assegurando
às pessoas idosas grandes conquistas. O compromisso do Brasil, como
signatário desta Carta, foi, dentre outros, o de buscar a implantação de
políticas de modo a assegurar os direitos do idoso. Como exemplo desse
compromisso, temos o artigo 230 da Constituição, que dispõe:

“Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de

amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na

comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garan-

tindo-lhes o direito à vida”.

§ 1º os programas de amparo aos idosos serão executados pre-

ferencialmente em seus lares.”

Este artigo foi uma grande conquista para os idosos, assim como
fruto de mobilização desse segmento. No contexto da Seguridade Social,
destacam-se os direitos à saúde, previdência e assistência social.

No capítulo da assistência social, o artigo 203 da Constituição
Federal determina que a assistência social será prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e
tem por objetivos:

I – “a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência
e a velhice;

II – A Lei Orgânica da Assistência Social, Lei nº 8.742/93, regu-
lamentou o artigo 230, com a concessão do benefício de caráter não
contributivo às pessoas idosas”.
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Assistência Social

O papel da Assistência é garantir benefícios, serviços e programas
às pessoas idosas e suas famílias e, ainda, articular-se com as políticas
como educação, saúde, previdência social, trabalho, transportes públi-
cos, habitação e saneamento. Sua finalidade é assegurar qualidade de
vida e avanços nos índices de inclusão social, econômica, política e cul-
tural, além de criar barreiras protetoras contra a discriminação, a exclu-
são ou a deficiência das condições de vida pelo déficit de serviços sociais.

O órgão coordenador da Política de Assistência Social é também
o responsável, de acordo com a Lei nº 8842/94, pela coordenação da
Política Nacional do Idoso. Em torno de 685 instituições de cunho fi-
lantrópico recebem, por intermédio de convênio, ajuda financeira men-
sal calculada em per capita aos idosos institucionalizados. Esse apoio vem
sendo dado desde a época da LBA. Com a sua extinção, em 1995, esse
apoio passou a ser concedido pelo órgão coordenador da Política de
Assistência Social, hoje, Ministério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome.

Cabe registrar que, no campo da Assistência Social, foi instituída
uma nova forma de gestão, com critérios de elegibilidade para liberação
de recursos e um piso de Proteção Social Básica e Especial. Entende-se
por Proteção Social Especial os serviços e programas voltados à popu-
lação em estado de exclusão, vulnerabilidade e risco social, incluindo
neste sistema as modalidades a saber: instituição de longa permanência
para idosos, casa lar, centro dia e república.

As instituições de longa permanência para idosos estão incluídas
na Proteção Social Especial, entretanto recebendo um per capita de tran-
sição, abaixo do custo real dos serviços, uma vez que estes pisos de Pro-
teção Social Especial ainda não foram calculados.

Saúde

O Ministério da Saúde editou a Portaria nº 810, de 22 de outubro
de 1989, instituindo normas para funcionamento de casa de repouso,
clínicas geríatricas e outras instituições destinadas ao atendimento de
idosos.
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Esta portaria define:

[...] instituições específicas para idosos os estabelecimentos, com

denominações diversas, correspondentes aos locais físicos equi-

pados para atender pessoas com 60 ou mais anos de idade, sob

regime de internato ou não, mediante pagamento ou não, du-

rante um período indeterminado e que dispõem de um quadro

de funcionários para atender às necessidades de cuidados com a

saúde, alimentação, higiene, repouso e lazer dos usuários e de-

senvolver outras atividades características da vida institucional.

Além da definição, a portaria dispõe sobre organização, área física
e instalações e recursos humanos. No que diz respeito a recursos huma-
nos, contempla assistência médica, odontológica, enfermagem, nutri-
cional, psicológica, farmacêutica, atividades de lazer, reabilitação, apoio
jurídico e administrativo e serviços gerais.

Política Nacional do Idoso

A Política Nacional do Idoso foi um marco inicial do desenca-
deamento de estudos sobre a questão do envelhecimento da população
brasileira. Sancionada em 1994 e regulamentada em julho de 1996, tem
por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, promovendo sua
autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

Observa-se que o Brasil instituiu políticas em prol da pessoa idosa
a partir do Plano de Viena/1982 e, vinte anos após, vem dando segui-
mento às disposições da a II Assembléia Mundial do Envelhecimento,
que foi realizada em Madrid, em 2002.

Dentre as diretrizes da Política Nacional do Idoso – PNI, está o
quanto disposto no artigo 4º, alínea III, sobre “priorização do atendi-
mento ao idoso através de suas próprias famílias em detrimento do aten-
dimento asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições que
garantam sua própria sobrevivência”.

Observa-se que a Política determina que o idoso só deve ser ins-
titucionalizado se não tiver condições de garantir sua subsistência, quer
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dizer: a instituição de longa permanência destina-se, na ótica da PNI,
a abrigamento.

Já a Portaria nº 73/MPAS/ 2001 define que o atendimento inte-
gral institucional é aquele prestado em instituição asilar, prioritariamente
aos idosos sem família, em situação de vulnerabilidade, oferecendo-lhes
serviços nas áreas social, psicológica, médica, de fisioterapia, de terapia
ocupacional e outras atividades específicas para esse segmento social.

Caracteriza-se por tratar-se de estabelecimento com denomina-
ções diversas, correspondentes aos locais físicos equipados para atender
pessoas com 60 anos e mais de idade, sob regime de internato, mediante
pagamento ou não, durante um período indeterminado e que dispõe de
um quadro de recursos humanos para atender às necessidades de cuida-
dos com assistência, saúde, alimentação, higiene, repouso e lazer, dos
usuários e desenvolver outras atividades que garantam qualidade de vida.

Em conformidade com a referida Portaria, está evidente que houve
um avanço, pois a norma não se destina apenas ao idoso sem condições
de sobrevivência, é também exigido atendimento multiprofissional. Essa
portaria define ainda três tipos de modalidade de atendimento: I para
idosos independentes, II para idosos dependentes e independentes e III
para idosos dependentes que requeiram assistência total em, no míni-
mo, uma atividade de vida diária (AVD).

A Portaria nº 73/2001 dispõe sobre padrões mínimos de financia-
mento de serviços e programas de atenção à pessoa idosa, ou seja, o órgão
coordenador da política de assistência social no país financia programas
e projetos de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social; para tanto
as instituições de caráter assistencial devem obedecer à sistemática do
referido órgão.

Com a mudança do perfil das famílias e o aumento da expectativa
de vida, aumentaram também as doenças crônicas não transmissíveis,
exigindo maiores recursos para o trato com o idoso; as leis mais recentes
demonstram claramente maiores exigências, como é o caso do Estatuto
do Idoso.
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Estatuto do Idoso

O Estatuto do Idoso se consolidou na Lei nº 10.741, de 1 de
outubro de 2003, que passou a vigorar em 1º de janeiro de 2004. Como
uma grande conquista da sociedade, esta lei consolidou direitos já asse-
gurados na Constituição Federal e concretizou instrumentos legais ca-
pazes de coibir a violação desses direitos.

Constam, no Estatuto do Idoso, 118 artigos destinados a regular
os direitos assegurados às pessoas idosas com 60 anos e mais de idade.
Esta lei dispõe sobre os direitos fundamentais e de cidadania, destacan-
do-se as medidas de proteção aos idosos de um modo geral e, principal-
mente, aos institucionalizados. Constam também, na legislação, as
exigências de atendimento adequado nas instituições de longa perma-
nência para idosos; por exemplo, aqueles que maltratarem os idosos,
agora, com a lei, serão punidos pelos seus atos.

Os artigos 49 e 50 tratam especialmente sobre entidades que
desenvolvem programa de institucionalização de longa permanência para
idosos.

De acordo com o artigo 49, as entidades deverão adotar os se-
guintes 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;
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 am-

biente de respeito e dignidade.
Parágrafo único. O dirigente de instituição prestadora de atendi-

mento ao idoso responderá civil e criminalmente pelos atos que praticar
em detrimento do idoso, sem prejuízo das sanções administrativas.

O art. 50 constitui obrigações das entidades de atendimento:
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I – celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o idoso,
especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e pres-
tações decorrentes do contrato, com os respectivos preços, se for o caso;

II – observar os direitos e as garantias de que são titulares os idosos;
III – fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação

suficiente;
IV – oferecer instalações físicas em condições adequadas de ha-

bitabilidade;
V – oferecer atendimento personalizado;
VI – diligenciar no sentido de preservação dos vínculos familiares;
VII – oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas;
VIII – proporcionar cuidado a saúde, conforme a necessidade do

idoso;
IX – promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de

lazer;
X – propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acor-

do com suas crenças;
XI – proceder a estudo social e pessoal de cada caso;
XII – comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrên-

cia de idoso portador de doença infecto-contagiosas;
XIII – providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite

os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os
tiverem, na forma da lei;

XIV – fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que
receberem idosos;

XV – manter arquivo de anotações onde constem data e circuns-
tâncias do atendimento, nome do idoso, responsável, parentes, endere-
ços, cidade, relação de seus pertences, bem como o valor de contribuições,
e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua iden-
tificação e a individualização do atendimento;

XVI – comunicar ao Ministério Público, para providências
cabíveis,a situação de abandono moral ou material por parte dos fami-
liares;
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XVII – manter no quadro de pessoal profissionais com formação
específica.

Os princípios e obrigações contidas no Estatuto do Idoso deixam
bem evidente que as exigências asseguram um atendimento digno às
pessoas idosas institucionalizadas, ou seja, assegurar seus direitos fun-
damentais.

A Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 283, de 26 de
setembro de 2005, editada pela Agência Nacional de Vigilância –
Anvisa, estabelece normas sanitárias para as instituições de longa per-
manência para idosos – ILPI. Essa resolução caracteriza ILPI como “ins-
tituições governamentais e não-governamentais, de caráter residencial,
destinadas a domicilio coletivo de pessoas com idade igual ou superior
a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condições de liberdade,
dignidade e cidadania”.

Considerando o disposto na Lei nº 9.782/99, no que diz respeito
à competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-Anvisa para
estabelecer normas para ações de vigilância sanitária aos serviços ineren-
tes à saúde e considerando a RDC nº 283/05, o Ministério da Saúde editou
a Portaria nº 1868/GM de 11 de outubro de 2005 revogando a Portaria
nº 810/89.

A necessidade de termos uma política que defina padrões de
qualidade é premente. Por ocasião da Caravana dos asilos, coordenada
pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, em 2001, das
28 instituições visitadas, apenas 20% encontravam-se em condições ade-
quadas de habitabilidade. Deparou-se com idosos maltratados, negli-
gência, espaços físicos inadequados, recursos humanos que, além de
escassos, eram despreparados. Com o Estatuto, houve um grande avan-
ço, porém, é necessário fazer mais.

No atual governo, por intermédio da Secretaria Especial dos Direi-
tos Humanos e do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, tem se dis-
cutido muito o tema. Em maio de 2005, foi realizado um Simpósio em São
Paulo, quando foi exposto o papel do Ministério da Saúde, Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome e Secretaria Especial dos Direitos
Humanos em relação às instituições de longa permanência para idosos.
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No Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, foi constituído um
Grupo de trabalho com representantes de organizações governamentais
e não-governamentais para se discutir a minuta do decreto instituindo
uma política para essas instituições. Em fevereiro de 2006, foi realizada
uma oficina onde se apresentou a minuta do Decreto, porém, não há
consenso entre os órgãos envolvidos e alguns gestores de instituições não
concordam com as exigências contidas na minuta do decreto, porque só
pensam nos gastos com recursos humanos, estando evidente a pouca
preocupação com os idosos.

Concluindo

Nos países desenvolvidos, os dirigentes de instituições já chega-
ram a um grau de desenvolvimento de políticas destinadas à população
idosa bastante avançado. Na Carta Européia, está bem claro o compro-
misso em garantir os direitos humanos a esse público-alvo. No Brasil,
observa-se nas discussões com dirigentes das instituições e órgãos públi-
cos responsáveis pelo tema que a maioria só está preocupada com os
gastos que os idosos vão dar e não com a qualidade de vida deles.

O Estatuto do Idoso é um instrumento de inclusão da cidadania
que reconhece o idoso como sujeito de direito e como maior protagonis-
ta. O idoso sendo visto como sujeito e não como objeto

Estatuto do Idoso, de fato, regula os direitos já assegurados em
outros mecanismos legais, e é importante observar que essa lei está ade-
quada aos normativos internacionais e nacionais vigentes.

No nosso país, a maioria das instituições são filantrópicas e ainda
sobrevivem com a idéia de caridade. Ocorre que o perfil das pessoas idosas
institucionalizadas mudou: antes, o objetivo de institucionalizar era em
função de abrigamento, ou seja cama e comida.

Os estudos na área do envelhecimento avançaram, o número de
idosos aumentou e, apesar de não haver uma rede de serviços estrutu-
rado, essas instituições devem buscar alternativas criativas e empreen-
dedoras, o governo deve assumir sua parte e é dever da família, do Estado
e da sociedade proporcionar atendimento digno a esse segmento popu-
lacional.
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Algumas instituições de longa permanência buscaram alternati-
vas de sustentabilidade, oferecendo serviços à comunidade e aumentan-
do sua renda. Tudo é capacidade de gestão. Os gestores devem se
capacitar, associações que têm inúmeras casas de longa permanência
devem repensar seu modelo de gestão, tendo um olhar no empreende-
dorismo. O olhar deve ser para a pessoa institucionalizada, para que tenha
um atendimento digno.

As instituições sempre são vistas como um serviço negativo, que
segrega o velho, levando-o à dependência na maioria das vezes. De acordo
com a política do Idoso e o Estatuto do Idoso, realmente, o ideal para
o idoso é estar na família e na comunidade, porém, muitas famílias não
têm condições de manter o idoso em sua casa ou o próprio idoso prefere
a instituição. Também existem famílias que não oferecem ambiente
propício e saudável, sendo a institucionalização a única alternativa.

Falta o estabelecimento de prioridades no que se refere a políticas
sociais de inclusão da pessoa idosa, assim como uma orientação política
firme, voltada à efetividade dos direitos fundamentais. As violações dos
direitos fundamentais da pessoa idosa estão evidentes, principalmente,
no âmbito da saúde, assistência social e das instituições onde vivem.

Se levarmos em consideração 1% das pessoas idosas instituciona-
lizadas em números absolutos, isso significa 880 mil pessoas, um núme-
ro bastante significativo, necessitando realmente de uma política que
defina padrões de qualidade, serviços eficazes, recursos humanos capa-
citados, sistema de acompanhamento e avaliação contínuo, além do in-
vestimento em estudos e pesquisas sobre o tema.

Na Política Nacional do Idoso, instituição de longa permanência
é indicada às pessoas desamparadas; já no Estatuto, as exigências são
maiores, de modo a assegurar qualidade de vida e dignidade às pessoas
idosas institucionalizadas.

Observa-se que não existe uma política para as instituições de
longa permanência para idosos. A Portaria, como a n º 73, diz respeito
às instituições de cunho filantrópico e que requeiram financiamento; a
RDC da Anvisa trata apenas das questões sanitárias, sendo um retroces-
so em relação à Portaria n° 810, no que diz respeito à exigência de
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recursos humanos por não exigir equipe interdisciplinar. Se a população
está envelhecendo, aumentando o número de idosos que requerem ser-
viços especializados, não se deve ignorar a necessidade de profissionais
capacitados e de equipe interdisciplinar para o trato com essas pessoas.

O bem-estar do indivíduo depende também de suas condições
econômicas, sociais e culturais, e o governo tem obrigação de garantir
tais condições, as quais estão asseguradas na Carta Magna. Relembran-
do Bobbio, o problema fundamental em relação aos direitos do homem,
hoje, não é tanto de justificá-los, mas de protegê-los.
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RESUMO: Este artigo apresenta uma reflexão sobre o estatuto do envelhecimento

na atualidade. Ao tomar a velhice como categoria social forjada ao longo da his-

tória, o texto indica a importância de repensarmos o conceito de envelhecimento

devido, principalmente, ao grande aumento da longevidade. Através de uma ex-

periência pessoal, a autora propõe uma possibilidade de se vivenciar um envelhe-

cimento saudável, autônomo e criativo, tomando o corpo como veículo para um

“cuidado de si”.

Palavras-chave: envelhecimento; corpo; cuidado.

ABSTRACT: This article presents a reflection on the Elderly Statute nowadays. Taking

old age as a social category forged throughout history, the text indicates the importance of

rethinking the concept of ageing, due to, mainly, the great increase in longevity. Through a

personal experience, the authoress suggests a possibility of living a healthy, autonomous and

creative ageing, taking the body as a vehicle for “caring for oneself ”.

Key-words: ageing; body; care.

Envelhecemos todos os dias, quando inalamos o primeiro sopro
de ar e mesmo antes, quando estamos ainda no útero materno. Assim
mesmo, nossa sociedade elegeu uma fase da vida para a velhice e a as-
sociou à decrepitude, impotência, morte e doença. Como se não estivés-
semos sujeitos a esses infortúnios em qualquer momento de nossas vidas,
sejamos jovens, velhos, adultos ou crianças.

Envelhecimento e “cuidado de si”

Ruth Torralba
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A noção de velhice em nossa sociedade sugere o fim da vida ativa
da pessoa, sua aposentadoria, quando ela deixa de ser produtiva. Além
das mudanças fisiológicas que ocorrem no corpo com o processo de
envelhecimento, o sujeito depara-se com a condição de improdutivo
numa sociedade que preza pela produtividade. O velho, então, é um
pária que deve ser tutelado e não possui muitas possibilidades de criação
no mundo. Acontece que envelhecer é nosso destino e a forma como
encaramos esse processo pode trazer desprazer e dor, se continuarmos a
nos relacionar desse modo com esse momento da vida.

Atualmente, essas idéias começam a ser repensadas. O homem
pode chegar a viver até os 90 anos ou mais. A longevidade aumentou e
uma pessoa de 50/60 anos não é mais considerada idosa. O que fazer
então quando esse momento chega? Quais as possibilidades de atuação
que o idoso pode ter para se sentir potente?

O Estatuto do Idoso, criado no Brasil em 2003, legitima como
idosa a pessoa com mais de 65 anos. As políticas públicas voltadas para
essa população aumentaram e a sociedade brasileira começa a enxergar
com novas lentes seus idosos. No entanto, estamos apenas dando os
primeiros passos na implementação de ações que tornem digna a vida
de nossos velhos.

Esse aumento da longevidade, caracterizado como melhora da
qualidade de vida da população, pode tornar-se um grande problema
social, como é na França e em outros países da Europa. Devemos, então,
começar a discutir ações que promovam um envelhecimento saudável
para mudarmos a concepção de envelhecimento como fim decrépito
da vida.

Aumentou muito o número de idosos em casas geriátricas, pelas
causas mais diversas, mas, de um modo geral, salvo raras exceções, essas
pessoas perderam a autonomia de suas vidas por estarem acometidas
de alguma doença. Uma delas, muito freqüente atualmente e que leva
à dependência e à degeneração das faculdades físicas e psíquicas, é o
Alzheimer – doença ainda misteriosa para a medicina, que vai minguando
a pessoa, acabando com suas potencialidades e a torna completamente
dependente dos cuidados do outro.



Envelhecimento e “cuidado de si” 193

revista Kairós, São Paulo, 9(2), dez. 2006, pp. 191-207

Além disso, sabemos que existe uma população de idosos depen-
dentes de cuidados que não possuem condições financeiras para serem
acolhidos numa casa geriátrica. São aqueles que a família não pode cuidar
e que lotam os “asilos para velhinhos”, ficando dependentes de ações
caritativas e filantrópicas. Sem contar com os idosos que não estão de-
pendentes, mas perderam o sentido do viver por sentirem a eminência
da morte mais próxima ou por se sentirem incapazes de agir no mundo
e que se isolam em suas casas.

O que podemos fazer para melhorar a qualidade de vida desses
idosos?

Acredito que uma das coisas que devemos tentar mudar é o con-
ceito de envelhecimento como fim fastidioso da vida e decrepitude do
corpo, porque é esse um dos grandes causadores das doenças da velhice.
É preciso investir nessas vidas, mostrar que há sempre tempo para criar,
para amar e para viver. Investir na vida, mesmo quando a doença se
instala, a memória se esvai e o corpo padece, porque mesmo nesses
momentos há possibilidade de criação e as portas para invenção de si
podem ser abertas se os caminhos forem despertados.

Como psicóloga e terapeuta corporal, tive a oportunidade de vi-
venciar dois tipos de relação com a velhice: a dos idosos dependentes das
casas geriátricas e a dos idosos de um centro de convivência. Nas duas
casas geriátricas que trabalhei pude perceber que, por mais que as pes-
soas estejam juntas num mesmo espaço físico, há uma grande solidão,
salvo em alguns raros momentos, quando os idosos se abrem para troca
entre eles, em geral estimulados por algum profissional. Por outro lado,
no Centro de Convivência Intergeracional de Santa Rosa, onde trabalho
desde 2004, há pessoas que buscam formas novas de viver, deixando a
solidão e o isolamento da família, acreditando que há sempre tempo para
ir ao encontro do novo, do outro e de si mesmo.

 Há grandes diferenças nessas duas formas de envelhecimento.
Nas casas geriátricas, em geral, os idosos estão dependentes, perderam
a autonomia sobre seus atos, sobre seu próprio corpo e são colocados
nesses espaços pela família, que não tem condições de cuidar deles. Essas
casas acabam sendo uma opção mais viável economicamente do que a
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contratação de uma equipe domiciliar. Nos centros de convivência, na
maioria dos casos, são os próprios idosos que procuram o espaço para
participar de alguma atividade ou simplesmente para estar em grupo.
É um espaço aberto a qualquer pessoa, independentemente de sua classe
social, mas é freqüentado por uma maioria de idosos sem muitos recur-
sos financeiros, ao contrário das casas geriátricas onde as pessoas têm um
poder aquisitivo maior.

Mas a grande diferença é que espaços como o centro de convivên-
cia são lugares de prevenção à velhice dependente e de promoção de um
envelhecimento mais saudável. Não é um lugar de reclusão e sim de
passagem, de transição, de encontros e criação. Um espaço que abre as
possibilidades aos seus usuários para que eles saiam do isolamento e da
solidão e dêem sentidos a suas vidas, fazendo-os perceber que nunca é
tarde para aprender algo novo, para despertar um potencial adormecido
e para trocar com o outro.

Não quero menosprezar a importância e a necessidade de espaços
como casas geriátricas, mas elas são úteis e necessárias quando a doença
já se instalou. É preciso positivar espaços e ações preventivas. Acredito
que um lugar onde as pessoas transitem, convivam, façam suas atividade
e voltem para suas casas amplia sua circulação no mundo, suas faculda-
des cognitivas, físicas e afetivas, estimulando um envelhecimento pro-
dutivo autônomo e saudável. Isso porque é justamente o sentir-se
produtivo, importante e o estar com o outro que dão sentido à vida,
independentemente da faixa etária em que se está.

Nessa perspectiva, penso ser imprescindível que as ações voltadas
aos idosos estejam engajadas na possibilidade de eles se sentirem autô-
nomos e capazes de exercer um “cuidado de si”. Essa vem sendo a minha
tentativa no trabalho com idosos que desenvolvo e que tento aqui
discorrer.

Velhice, uma construção recente

Envelhecer é o nosso destino irremediável, mas o conceito de
velhice e a forma como nossa sociedade lida com essa fase da vida foram
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forjados ao longo da história. Simone de Beauvoir, em seu clássico livro
A velhice (1970), desenhou as formas como as diferentes sociedades tra-
taram seus velhos. Algumas, tomando-os como dignos de respeito e
reconhecimento social, como seres quase mágicos por sua sabedoria e
proximidade com a morte. Outras relegando-os a uma condição inferior,
a maus tratos, à doença e à morte por considerá-los inúteis. Para ela, a
forma como o envelhecimento é encarado numa sociedade coloca toda
sua forma de funcionamento em questão, porque é através dessa forma
que podemos vislumbrar o sentido de toda a vida anterior à velhice.

Na nossa sociedade Ocidental, o conceito de velhice é bem recen-
te. Como aponta Joel Birman (1995), a noção de velhice foi construída
ao longo dos séculos XVIII e XIX com o evolucionismo, que passou a
enquadrar a vida numa seqüência empírica – nascer, crescer e morrer. O
ser humano evoluiria em direção a uma maturidade, ponto máximo de
desenvolvimento, até um momento em que iria perdendo suas capaci-
dades fisiológicas, sofrendo uma decadência das faculdades vitais que
seria caracterizada pela velhice. Nesse momento histórico, o homem é
considerado como ser temporal, tanto no campo da biologia, como no
da psicologia e da filosofia. A velhice passou a ser considerada como fase
da vida caracterizada pelo declínio das faculdades vitais.

Nesse ponto da história de nossa sociedade, a vida é investida de
valor,1 os corpos devem estar aptos e potentes para produzir riquezas na
sociedade do capital. Não tendo mais a força física para geração de ri-
quezas, o velho perde o seu valor social, ocupa um não-lugar, lugar onde
todos temem chegar.

Em seu livro, Memória de Velhos (1979), Ecléa Bosi dialoga com as
idéias de Birman, pensando a velhice como categoria social de estatuto
contingente e não meramente como idade da vida. Categoria essa que
na nossa sociedade ocupa um lugar marginalizado. Assim ela nos fala:

1 Ver Foucault (1988).
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A sociedade sujeita o velho, não oferece nenhuma sobrevivência

a sua obra. Perdendo a força de trabalho ele já não é produtor

nem reprodutor (...) O velho não participa da produção, não faz

nada: deve ser tutelado como um menor. Quando as pessoas

absorvem tais idéias da classe dominante, agem como loucas

porque delineiam seu próprio futuro. (pp. 35-36)

Para a autora, essa falta de valor social faz com que a pessoa idosa
não seja respeitada pelo outro, sua sabedoria e história de vida não são
valorizadas. Num plano mais subjetivo, isso acarreta dor e sofrimento,
já que aos idosos é omitida uma significativa possibilidade de troca. O
fato de ter uma história de vida e ser memória viva de nossa história não
conta, seu passado e suas memórias não são considerados, sua potência
de vida se cala.

Parece que não queremos encarar a velhice do outro para não
enxergarmos nosso próprio futuro espelhado no prateado de seus cabe-
los, nos sulcos de sua face e na envergadura de sua coluna. Mas são
justamente essas marcas que nos caracterizam como seres temporais,
que possuem história e vida lapidando nosso corpo. Os velhos nos fazem
perceber o quanto somos marcados pela temporalidade e pela finitude.
Mas a sociedade do espetáculo e do consumo quer imortalizar o ser, torná-
lo eternamente jovem, negando a passagem do tempo e a morte como
possibilidades de criação.

Temos que recuperar a relação com nossos velhos para que pos-
samos aceitar a nossa própria finitude. As vozes dos idosos precisam ser
ouvidas, sua histórias escutadas para que a humanidade possa se sentir
valorizada pela condição de seres talhados pelo tempo e pela vida.

Como diz Mannoni (1995), quando falamos da velhice, apenas
enfatizamos tudo que decai com a idade e não vemos as coisas que se
transformam com a passagem do tempo: uma voz que se torna mais
terna, um olhar mais sereno, a ansiedade transformada em confiança, a
sexualidade transformada em ternura. Ao sentir esvaziados os seus cor-
pos de suas capacidade afetivas, intelectuais e físicas, os idosos acabam
por se retirarem da cena social, isolando-se na doença e na dor. Não se
percebendo mais como úteis à sociedade, só lhes resta o encontro com
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a iminente, indesejada e certa proximidade da morte, o que gera em
muitos deles melancolia e depressão.

Para Mannoni, os lutos pelas potencialidades que se perdem na
velhice devem ser feitos. No entanto, é necessário que esses lutos sejam
acompanhados de outros estímulos para a construção de um novo corpo,
de um novo ser e isso implica sempre a presença de outrem. Para ela...

A velhice (com o corpo que se transforma) poderia constituir um

momento feliz da vida, e a memória aí se exercitar como “lem-

brança” de uma história passada a ser transmitida as gerações

futuras. O que foi vivido assume então um sentido em função

dos outros. Mas o drama de muitos velhinhos perdidos em suas

referências é que a eles não se fala mais. ( p. 22)

Em suas obras, Mannoni e Birman sublinham uma nova cultura
da velhice que se iniciou no século XX, fazendo com que essa fase da vida
passasse a ser visualizada de uma nova ótica e passasse a ter um reconhe-
cimento social inédito até então na história do Ocidente. Esse evento
ocorreu devido ao grande aumento da longevidade nas últimas décadas,
possibilitada pelo desenvolvimento tecnológico da medicina e pela rup-
tura com o modelo tradicional de família, que deu maior visibilidade
social aos idosos.

No Brasil, esse fato é mais recente em relação aos países da Eu-
ropa, que já se debatem com tal evento há pelo menos duas décadas. Por
esse motivo, temos agora a urgência de modificar nossos valores em
relação à velhice, para não tornar o aumento da longevidade uma pro-
blemática social de impacto trágico. Precisamos, então, tentar possibi-
litar um envelhecimento autônomo e criativo.

Tanto Birman como Bosi e Mannoni vêem a saída para uma re-
configuração do conceito de velhice através do reconhecimento de sua
ancestralidade e de uma relação de reciprocidade com o outro. Somente
através da relação com o outro é possível a construção de um projeto e
a realização de um futuro possível para a velhice. O velho então passaria
a ter importância por ocupar o lugar de “guardião da cultura”, nas pa-
lavras de Bosi, mas também por ser expressão pura de uma existência
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singular. Só poderemos encontrar um lugar para a velhice, dar aos idosos
um “reconhecimento simbólico”, como diria Birman, se abrirmos espa-
ços para que eles possam se expressar.

É de grande importância a construção de espaços coletivos que
possibilitem a troca, fazendo com que eles se expressem e mostrem seu
valor. Só assim podemos retirá-los da solidão e do isolamento em que o
antigo conceito de velhice os fez cair para que eles possam mostrar que
nunca é tarde para trocar, aprender, ensinar e criar.

A vida deve ser vivida em suas potencialidades na atualidade, não
existindo uma idade de ouro ideal para que possamos intervir no mundo.
Por esse motivo, é preciso dar condições aos idosos de cuidar de si pró-
prios, terem autonomia sobre seus corpos e seus atos. É importante que
os espaços voltados à saúde e à cidadania dos idosos possibilitem que eles
exerçam um “cuidado de si” para que possam viver a vida em toda a sua
potência nesse final de percurso.

Por uma ética do cuidado na velhice

A velhice (tal é o nome que os outros lhe dão)

pode ser o tempo de nossa felicidade(...).

Esta penumbra é lenta e não dói;

flui por um manso declive

e se parece à eternidade.

Meus amigos não têm rosto,

as mulheres são aquilo que foram há tantos anos,

as esquinas podem ser outras,

não há letras nas páginas dos livros.

Tudo isso deveria atemorizar-me,

mas é um deleite, um retorno(...).

Do Sul, do Leste, do Oeste, do Norte

convergem os caminhos que me trouxeram

a meu secreto centro.

Esses caminhos foram ecos e passos,

mulheres, homens, agonias, ressurreições,

dias e noites,

entressonhos e sonhos,

cada ínfimo instante do ontem

e dos ontens do mundo,(...)
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Emerson e a neve e tantas coisas.

Agora posso esquecê-las. Chego a meu centro,

a minha álgebra e minha chave,

a meu espelho.

Breve saberei quem sou.

Borges (2001)

Enfim, chego ao meu destino, ao ponto onde minhas indagações
sobre envelhecimento tomaram força: meu trabalho como terapeuta
corporal no Centro de Convivência Anita Tibau em Santa Rosa, Niterói.

Esse centro de convivência foi criado no ano de 2004, pela pre-
feitura de Niterói e faz parte da Coordenadoria do Viva Idoso, que ar-
ticula políticas públicas para essa população na cidade. Desde a
inauguração do Centro, realizo a oficina de Consciência Corporal com
os idosos, tendo como fundamento a clínica psicológica e os ensinamen-
tos corporais que obtive na Escola e Faculdade de Dança e Terapia
Corporal Angel Vianna. Dentre os conhecimentos que utilizo nas aulas,
gostaria de ressaltar três terapias corporais – a eutonia, a técnica de
Alexander, a técnica de Feldenkrais – para pensar a possibilidade de um
“cuidado de si”. Para ajudar a pensar esse ética do cuidado na velhice
utilizo-me também do pensamento de Foucault, nos volumes II e III da
História da Sexualidade (1984, 1985), e de Leonardo Boff, em Saber

cuidar: ética do humano – compaixão pela Terra (1999).
A eutonia – EU: harmonioso, TONIA: tônus – foi criada no

começo do século XX por Gerda Alexander. Gerda foi uma pessoa sem-
pre envolvida e apaixonada pelas possibilidades do movimento humano
e que queria ser bailarina. No entanto, sofreu várias crises de febre reu-
mática e, aos 16 anos, contraiu uma endocardite que a impossibilitou se
mover. Teve, assim, que aprender a realizar movimentos usando um
mínimo de energia possível. Pôde, então, na sua experiência singular,
perceber que, quando a pessoa tem clareza do que quer realizar em termos
de movimento, o organismo reage, usando a quantidade de energia
necessária e com um tônus ideal se os músculos estiverem flexíveis e livres
das tensões que os hábitos nos impõe. Para chegar a essa harmonização
tônica seria preciso recuperar a consciência de nossos atos, estando atento
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ao fazer, permitindo-se sentir o movimento, o que tornaria o corpo
naturalmente leve e expressivo.

Nessa experiência de reencontro sensível do nosso corpo, a pele
tem um papel muito importante. Como nosso maior órgão e invólucro
corporal, a pele, se percebida, possibilita-nos estar consciente da tota-
lidade do corpo, necessária para a expressão própria e para percepção do
espaço exterior. Para alcançar essa sensibilização da pele, Gerda usava
objetos em contato com a pele ou fazia as pessoas se tocarem para esti-
mular a sensação corporal. Ela queria propor um domínio do tempo
interior do corpo, de modo a harmonizar o tônus muscular num momen-
to da nossa sociedade onde os corpos se tornaram hipertônicos, estres-
sados, não encontrando repouso e tranqüilidade em si mesmos. A eutonia
de Gerda Alexander propõe assim um “cuidado de si”, um domínio sobre
o corpo, onde corpo e mente se reencontram.

Frederick Mathias Alexander, o criador da técnica de Alexander,
assim como Gerda, também teve a sua estrutura corporal abalada, o que
lhe possibilitou a criação de sua técnica. No final do século XIX, Ale-
xander era um declamador shakespereano que começou a sofrer de pro-
blemas respiratórios e de rouquidão, devido a sua atuação profissional.
Tendo observado que sua voz e sua respiração ficavam melhores quando
parava de ensaiar e atuar, Alexander dedicou-se a uma pesquisa que levou
cerca de nove anos e que lhe possibilitou criar sua técnica. Percebeu que
era o mau uso de seu corpo que estava provocando seus problemas de
saúde. Para ele, antes dessa investigação, corpo e mente eram instâncias
separadas, mas sua experiência o fez comprovar a impossibilidade de
separar processos mentais e físicos em qualquer ato humano. Assim, ele,
como Gerda, trouxe-nos um caminho para um uso consciente do corpo.

Alexander propõe que observemos nossos atos cotidianos para
inibir qualquer resposta imediata e habitual, aquelas que realizamos sem
perceber. Essa observação pode possibilitar a realização dos movimentos
de uma maneira consciente e mais adequada ao bom funcionamento
corporal. Através de um uso sensível do corpo, pode-se encontrar um
equilíbrio tônico para a realização dos movimentos, para respiração e
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para circulação, deixando de lado respostas mecanizadas, podendo as-
sim fazer escolhas sobre o uso do corpo.

Mosche Feldenkrais também foi outro pensador que, no início do
século passado, percebeu a relação de unidade entre corpo e mente e
criou a técnica que tem o seu nome. Era físico, de origem israelense, e
sempre se interessou pelo movimento humano. Praticava judô e outras
artes marciais e teve problemas nos joelhos devido ao mau uso do corpo
em suas atividades esportivas, um dos motivos que o levou à criação de
sua terapia corporal.

Segundo Feldenkrais, os hábitos que adquirimos ao longo do
tempo influenciam nosso sistema muscular, ocasionando muitas vezes
dores e tensões. Para deixarmos de lado os hábitos padronizados que
adquirimos, é necessária uma mudança de base motora, na qual o pen-
samento e o sentimento percam sua relação com as formas preestabe-
lecidas. Para tanto, é necessário aguçar o sentir, de modo que o corpo se
organize através da percepção de seu funcionamento, diminuindo os
esforços supérfluos à realização de uma ação. É necessário então sentir
o movimento, sem forçá-lo, deixando-o acontecer de maneira conscien-
te com leveza e tranqüilidade. Ao observarmos como executamos nossos
movimentos, podemos encontrar novas formas de nos movimentarmos,
tendo livre escolha sobre nossos atos. Para Feldenkrais, o melhor que o
ser humano pode fazer por si é se autoconhecer.

Esses três pensadores do corpo criaram suas técnicas num mo-
mento de fragilidade e souberam, com delicadeza, reconstruir seus cor-
pos de modo a utilizá-los da melhor maneira possível, com respeito e
cuidado pelas suas novas possibilidades de atuação. Puderam, então, ao
passar por uma experiência de desconforto, criar um novo corpo e pos-
sibilitar à humanidade usufruir seus conhecimentos. Essas três terapias
corporais nos trazem importantes novidades, dentre elas, a insepara-
bilidade entre corpo e mente e a possibilidade de um cuidado consigo.

Pude, ao encontrar e vivenciar essas técnicas, perceber o quanto
elas eram oportunas para o trabalho com idosos, por respeitarem suas
potencialidades corporais e seu momento de vida. Ao aplicá-las nas
oficinas, pude vislumbrar os benefícios que elas traziam para suas vidas,
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tornando-os mais sensíveis, mais criativos e confiantes em suas poten-
cialidades. Seus corpos passaram a ter menos dores, adquiriram maior
flexibilidade e maior equilíbrio tônico. Além disso, os idosos puderam
experimentar um sentimento de grupalidade e respeito pelo outro e por
eles próprios.

O trabalho que realizei com os idosos possibilitou que eles exer-
cessem um cuidado com os seus corpos até então inédito em suas vidas.
Um cuidado que, na realidade, não se exercia somente no plano corporal,
influenciando seus modos de ser e viver, demonstrando que não há se-
paração entre corpo e mente e sim uma corporeidade2  em ação no mundo.

Além de propiciar um bem-estar físico e psíquico, eles tiveram a
possibilidade de se sentirem acolhidos pelo grupo, pelo espaço e por seus
próprios corpos. Muitos idosos me procuravam depois da oficina ou até
falavam para o grupo a respeito das mudanças que o trabalho lhes pro-
porcionava.

Um deles, por exemplo, relatou que tinha dificuldade em se
abaixar e levantar e que, após um AVC, sempre tomava bebida alcóolica
para dormir porque havia perdido o sentido de viver após ter passado por
problemas familiares e financeiros. Depois que começou a fazer as ofi-
cinas de consciência corporal, não sentia tanta dificuldade em se loco-
mover e nem tampouco precisava do recurso do álcool. Completou
dizendo que, quando chegava em casa, após as oficinas, sentia-se tão
relaxado que dormia cerca de cinco horas. Esse foi um dos relatos que
mais me emocionou, porque realmente percebo as melhoras no seu cor-
po, o seu empenho em aprender e sua abertura para o novo.

Um outro relato muito interessante é de uma aluna muito que-
rida e participativa no Centro de Convivência. Esse relato deixou-me
muito surpresa e emocionada. Surpresa porque essa aluna nunca foi muito
assídua, apesar de sempre demonstrar interesse e prazer pela oficina.

2 Para Leonardo Boff, corporeidade é um “conceito que exprime a totalidade do ser

humano enquanto é um ser vivo, parte da criação e da natureza. Não se deve confun-

dir com corporalidade, termo da antropologia dualista que interpreta o ser humano

como a união de duas partes distintas, o corpo e a alma” (1999, p. 194).
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Ela contou no grupo – o que foi de muita coragem – que, há pouco tempo,
antes de freqüentar as oficinas, estava tendo umas “ausências” que fa-
ziam com que ela se urinasse sem perceber. Ela só se dava conta do que
lhe tinha acontecido depois de algum tempo, quando se via toda molha-
da. Isso a deixava com muita vergonha, principalmente por ser muito
vaidosa. Ela, que sempre teve interesse na consciência corporal, demo-
rou a participar do grupo por medo de que tal evento acontecesse du-
rante uma oficina. Terminou seu relato dizendo que, após ter iniciado o
trabalho de consciência corporal, começou a se sentir mais tranqüila e
nunca mais teve esse tipo de ausência. Depois da aula, ela veio até mim
e disse que estava muito deprimida e que talvez por isso estivesse tendo
as ausências, mas que agora se sentia melhor porque tinha encontrado
um lugar onde se sentia querida e respeitada.

Esses relatos demonstram uma efetiva mudança na vida dessas
pessoas, que se encontravam debilitadas e enfraquecidas, mas puderam
superar suas dificuldades e se tornarem mais potentes. Por esse motivo,
acredito que o espaço da oficina de Consciência Corporal trouxe-lhes a
possibilidade de exercício de um “cuidado de si”.

A noção de “cuidado de si” é encontrada na obra de Foucault. Em
sua pesquisa, o autor percebeu que o uso do corpo na nossa sociedade foi,
em geral, direcionado para moldar as subjetividades aos padrões domi-
nantes que estavam em consonância com os interesses capitalistas.
Foucault, então, passou a se indagar se não haveria uma forma de se
relacionar com o corpo e com vida que não estivesse acoplada a um código
dominante.

Nesse momento de sua obra, Foucault se lançou a questão de
investigar “a história do homem do desejo” e a forma como a sexualidade
foi alvo de um procedimento moral. Nesse encontro com o mundo grego,
ele se deparou com práticas que se configuravam como matéria estética,
como forma de o sujeito pensar a sua vida e criar sua forma de lidar com
os prazeres. Ele denominou essas práticas “práticas de si” ou “artes da
existência”, na qual o sujeito estabelecia um “cuidado de si”.
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Nas “práticas de si” da Grécia antiga, as relações com a sexuali-
dade não eram prescritas por um código moral, elas possibilitavam uma
auto-reflexão sobre os atos e a criação da própria existência. Os gregos
enfatizavam o permanente processo de construção de si na relação com
o corpo e com a sexualidade, de onde derivavam saberes singulares sobre
a vida. Segundo Foucault, o tema do cuidado de si é recorrente nos textos
gregos, denotando toda uma preocupação do homem grego em se aper-
feiçoar, se autoconhecer e ter a si como objeto de prazer e plenitude.
Como nos mostra o autor, nos Diálogos de Epicteto, por exemplo, o ser
humano é definido “como ser a quem foi confiado o cuidado de si”. Ser
que, por possuir a faculdade do pensamento, pode fazer uso de si pró-
prio, e esse seria o maior dom do ser humano, um regalo que devia ser
zelado e explorado.

Percebemos assim que, na Antigüidade grega, a sexualidade não
estava pautada por uma norma a ser seguida de forma hegemônica, mas
na possibilidade de criar a própria existência. Esse estudo de Foucault
possibilitou que ele aproximasse arte e vida: a forma de resistir ao poder
dos códigos dominantes se encontra numa relação de soberania sobre
eles, que possibilita o tomar a vida como obra de arte através de uma
atitude cuidadosa.

Seguindo com esse tema, encontramos Leonardo Boff. Para o
autor, o cuidado é o que caracteriza o ethos humano, aquilo que nos dá
condição de existir. Sem cuidado não há criação no mundo capaz de se
sustentar. Para Boff, a sociedade contemporânea, da comunicação e do
conhecimento, avançou muito em tecnologia e em descobertas cientí-
ficas, mas está criando desigualdades, solidão e falta de contato humano.
Ele quer, então, pensar uma nova ética e um novo paradigma de convi-
vência, nesse momento de desgaste dos recursos naturais do planeta e
das relações entre seus habitantes.

O autor afirma que estamos numa crise generalizada do humano,
um mal-estar da civilização que se caracteriza por essa falta de cuidado
com a vida, desde o âmbito mais subjetivo, passando pelo econômico,
social, espiritual até um âmbito mais global – uma falta de cuidado com
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o planeta Terra. Boff pensa o cuidado como base de nossa existência.
Para ele, cuidar, mais que um ato, é uma atitude de envolvimento afetivo
e efetivo com o outro, com nós mesmos e com nossas criações, algo que
está na base de nossas realizações.

Nesse sentido, Leonardo Boff afirma que: “Não temos cuidado.
Somos cuidado” (1999, p. 89). Ele quer pensar um “modo-de-ser-
cuidado” que torne possível uma relação mais sensível com as coisas,
com o outro e consigo. Uma forma menos utilitarista de se viver, pau-
tada no sentimento de alteridade, respeito, cordialidade, que permita
uma convivência melhor entre os seres. Uma nova ética pautada no amor
como fenômeno biológico e essencial à vida, num equilíbrio entre razão
e sensibilidade, vida e morte, caos e ordem. Essa ética tem como funda-
mento a ternura, a cordialidade, a compaixão e a possibilidade de con-
vivência dos interesses do progresso tecnológico com uma vida mais
cuidadosa em todos os âmbitos da existência.

Tomo emprestado o pensamento de Foucault, sobre o “cuidado
de si”, e de Leonardo Boff, sobre o “modo-de-ser-cuidado”, para pensar
uma ética do cuidado no envelhecimento. Assim como os autores pen-
sam o cuidado como forma de combater um modo de subjetividade preso
às exigências sociais, o trabalho que desenvolvi com os idosos teve a in-
tenção de lhes possibilitar uma nova relação com seus corpos, diferente
daquela que a sociedade lhes impõe. Ao invés de um corpo frágil, com
dores e à espera da morte, tentei possibilitar que eles vivenciassem seus
corpos em toda a sua potência e atualidade, de uma forma cuidadosa,
sensível e prazerosa. Isso foi possível pela beleza e genialidade das téc-
nicas que fundamentaram as oficinas. Acredito que tanto Gerda, como
Alexander e Feldenkrais experimentaram um “modo-de-ser-cuidado”
ou “cuidado de si” ao criarem suas técnicas e nos presentearam com a
possibilidade de fazer o mesmo com nossas vidas e com nossos corpos.

No entanto, a possibilidade de efetivar essa atmosfera cuidadosa
ocorreu principalmente pela disponibilidade dos idosos, que tiveram a
coragem de experimentar um trabalho muito novo para eles. Eles se
permitiram tocar, serem tocados, descobriram e se surpreenderam com
seus corpos, com suas capacidades expressivas e criativas num exercício
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de cuidado consigo e com a vida. Os idosos demonstraram que somente
com muita coragem e sensibilidade é possível romper com os paradig-
mas que nos são impostos e criar nossa existência de modo singular e
cuidadoso, principalmente num momento da vida tão crucial.

Uma postura cuidadosa com o corpo, com o psiquismo e com a
vida em todas as suas nuanças pode mudar a relação dos idosos com o
processo de envelhecimento. No entanto, isso só pode se concretizar
numa sociedade que tenha uma atitude cuidadosa com seus velhos e que
esteja aberta para apagar a noção de velhice como fim decrépito da
existência, para desenhá-la com novas cores.
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RESUMO: Esta revisão apresenta um panorama geral de artigos nacionais e in-

ternacionais sobre qualidade de vida e velhice, levantados nos sites científicos

AgeLine e SciELO. Os artigos resultantes da busca foram categorizados em seis

grupos, conforme seus objetivos. Os resultados reafirmam que qualidade de vida

é um construto multidimensional e alvo de crescente interesse no cenário geron-

tológico mundial. Além disso, a preocupação em oferecer melhor qualidade de vida

aos idosos é crescente entre estudiosos do envelhecimento.

Palavras-chave: qualidade de vida; velhice; gerontologia.

ABSTRACT: This paper surveys the bibliography on Quality of Life and Old Age available

through the scientific sites AgeLine and SciELO. The surveyed papers were categorized in six

groups according to their objectives. The results reaffirm that quality of life is a

multidimensional construct and evidence that it has received increasing attention in the

worldwide gerontologic scene, together with the concern about offering a better quality of life

to the elderly.

Key-words: Quality of life; old age; gerontology.

O aumento na duração da vida humana e na proporção de idosos
na população brasileira está exigindo que sejam repensadas políticas e
práticas que afetam os cuidados à saúde, a educação e os serviços sociais
oferecidos aos cidadãos mais velhos. Esse contexto, promissor para a
realização de estudos e intervenções sobre a qualidade de vida na velhice,
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repercute sobre os profissionais de saúde no que diz respeito àquilo que
seria importante para sua formação e prática.

Qualidade de vida (QV) é um conceito amplamente investigado
no cenário gerontológico e pesquisas que envolvem o construto em
questão tornam-se mais presentes e diversificadas nos cenários nacional
e internacional. Pode-se dizer que o estudo da qualidade de vida se
configura como preventivo, promovendo o bem-estar físico, psicológico
e social de homens e mulheres em todo o seu desenvolvimento humano
(Freire, 2003). As pesquisas sobre o tema têm se preocupado com a
construção de modelos teóricos explicativos das variáveis objetivas e
subjetivas mais influentes, bem como com os aspectos que deveriam ser
considerados como importantes na manutenção e promoção da quali-
dade de vida na velhice em termos de intervenção nas áreas da saúde,
psicológica e social.

Definir qualidade de vida na velhice é um trabalho complexo,
pois esse é um fenômeno multideterminado e multidimensional, isto é,
significa diferentes coisas para diferentes pessoas. Depende dos valores
vigentes na sociedade, das condições biológicas, sociais e psicológicas em
interação com situações passadas, atuais e prospectivas, e envolve com-
parações entre critérios objetivos e subjetivos sujeitos a alterações no
decorrer do tempo. Em qualquer sociedade e momento do ciclo de vida,
a qualidade de vida é um fenômeno de várias faces (Neri, 2001).

A investigação dos aspectos relativos à qualidade de vida na ve-
lhice e das condições que permitem envelhecer com senso pessoal de
bem-estar tem interessado cada vez mais os pesquisadores de diversas
áreas, uma vez que pode contribuir para a compreensão das necessidades
da população idosa. Tendo em vista a importância do construto quali-
dade de vida no cenário gerontológico, esta revisão tem como objetivo
apresentar um panorama geral de artigos internacionais e nacionais sobre
qualidade de vida e velhice, levantados nos sites científicos AgeLine1

e SciELO.2

1 http://www.aarp.org/research/AgeLine/

2 http://www.SciELO.br/
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Estudos internacionais

AgeLine é uma base de dados produzida pela AARP (American
Association Retired Persons), que disponibiliza na Internet resumos e
referências de aproximadamente 75.000 publicações em língua inglesa,
relacionadas à literatura gerontológica internacional, produzidas desde
1978. Os resumos referem-se a artigos de publicações científicas, livros
e capítulos de livros, relatórios de pesquisa, dissertações e vídeos de
editoras e organizações variadas (AARP, 2006).

No presente trabalho, inicialmente, foi realizado um levantamen-
to amplo nesse sítio, no qual a intenção era obter trabalhos que apresen-
tassem no título a palavra-chave quality of life, obtendo-se 553 artigos.
O número de artigos encontrados corrobora a informação do crescente
interesse pelo assunto no cenário gerontológico, especialmente nos úl-
timos cinco anos. Dos 553 artigos encontrados, 351 foram publicados
entre 1978 e 2000, os demais, num total de 202, entre 2001 e março
de 2006. Ou seja, pouco mais de um terço dos artigos encontrados
(36,53%) foram publicados nos últimos cinco anos.

A partir dessa busca, realizou-se uma análise de 112 artigos
publicados no período de janeiro de 2003 a março de 2006, atentando-
se para os objetivos, a metodologia e os resultados das pesquisas apre-
sentadas. Mediante essa análise, considerou-se adequado agrupar os
artigos em seis grupos, conforme os objetivos das pesquisas de que tra-
tavam: 1) relação entre variáveis independentes diversas e a QV; 2)
percepção da própria QV; 3) definição das dimensões da QV; 4) meto-
dologia de pesquisa; 5) avaliação de intervenções para melhorar a QV;
6) outros (ver Gráfico 1).
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Gráfico 1 – Pesquisas sobre qualidade de vida –

AgeLine 2003-2006

A maioria dos artigos (35%) versa sobre pesquisas que investi-

gam a relação entre qualidade de vida e variáveis independentes diversas

(Grupo1), as quais foram agrupadas em três subgrupos: relacionadas à

saúde física, relacionadas à saúde mental e psicológica e relacionadas a

aspectos sociais e ambientais. Esse grupo reflete a preocupação em ava-

liar quais fatores influenciam de maneira positiva ou negativa os vários

domínios de vida dos idosos. A distribuição dos artigos, no que se refere

ao tipo de variáveis investigadas, deu-se de maneira relativamente uni-

forme. Dos 39 artigos componentes desse grupo, 35,9% investigaram

a influência de variáveis relacionadas à saúde física sobre a qualidade de

vida dos idosos, como, por exemplo, dispnéia, risco de subnutrição, saúde

oral, perdas auditivas e visuais, doença renal em estágio terminal, osteo-

artrite de joelho e quadril e diabetes. Os artigos que investigaram rela-

ções entre qualidade de vida e variáveis relacionadas à saúde mental e

psicológica, tais como arrependimento, sintomas neuropsiquiátricos,

sintomas psicossomáticos, apatia, comparação social e espiritualidade

somaram 30,8%. Por fim, 33,2% das pesquisas investigaram a influên-

cia de variáveis relacionadas a aspectos sociais e ambientais como estig-

matização de pacientes com comprometimento mental, suporte familiar

e relações intergeracionais, design e tipo de instituições para idosos e

35%

17%
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6%
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diferenças étnicas. Várias dimensões são tratadas nessas pesquisas, como

indica a variedade de assuntos abordados.

Em segundo lugar, aparecem dois grupos com a mesma partici-

pação no total (17%), sendo eles: investigação da percepção da própria

qualidade de vida (Grupo 2) e definição das dimensões da qualidade de

vida (Grupo 3). As pesquisas do Grupo 2 tiveram como objetivo inves-

tigar a percepção das populações pesquisadas sobre sua qualidade de

vida e subdividem-se em cinco subgrupos, segundo a população inves-

tigada: idosos na comunidade, idosos com demência, idosos institucio-

nalizados, idosos em estado terminal e a díade cuidador-idoso. Nesse

grupo, a qualidade de vida foi analisada mediante avaliação subjetiva de

domínios específicos previamente estabelecidos. As conclusões dos tra-

balhos classificados nesse grupo indicam que o intuito final ao realizar

tais avaliações é, principalmente, conhecer os caminhos a serem percor-

ridos e os pontos em que as intervenções devem ser feitas para possibi-

litar uma qualidade de vida ótima aos idosos.

As pesquisas presentes no Grupo 3 investigaram o significado e/

ou as dimensões relacionadas à qualidade de vida segundo os sujeitos

participantes das pesquisas. Isto é, foi analisado o que o sujeito conside-

rava importante para ter qualidade de vida e não a avaliação que fazia

sobre a satisfação com determinados domínios de vida preestabelecidos,

como se deu nas pesquisas do Grupo 2. Os artigos presentes no Grupo

3 indicam a relevância do que o próprio idoso considera significativo

para a QV em relação ao que especialistas supõem ser relevante avaliar;

e também a necessidade da criação de modelos explicativos, os quais

podem ser aplicados de forma genérica, apesar das diferenças indivi-

duais. A quantidade de artigos classificados nos Grupos 2 e 3 indica que,

além da preocupação em conhecer o nível de satisfação dos idosos com

sua qualidade de vida, há o interesse em levantar os elementos que os

mesmos julgam significativos para ter ou manter uma qualidade de vida

satisfatória.

Em terceiro lugar, ficaram os artigos relacionados à metodologia

de pesquisa (Grupo 4), num total de 16%, incluindo nesse grupo pes-

quisas que objetivavam desenvolvimento e validação de instrumentos,
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avaliação de instrumentos já existentes e comparação entre as medidas

das percepções de idosos, cuidadores e staff sobre qualidade de vida dos

idosos. O número de artigos englobados nesse grupo indica a ocorrência

do processo de construção do saber sobre o assunto e o reconhecimento

da importância de medidas fidedignas e consistentes nesse processo.

Além disso, é também indício de uma “globalização” do conceito qua-

lidade de vida, pois uma parcela desses trabalhos refere-se à validação

para outras culturas de instrumentos criados e utilizados em determi-

nados países.

Por fim, o penúltimo grupo engloba as pesquisas sobre a avalia-

ção de intervenções para melhorar a qualidade de vida (Grupo 5) com

9% dos artigos e no Grupo 6, intitulado Outros, foram agrupados 6%

dos artigos, os quais não pesquisaram diretamente qualidade de vida,

mas fizeram referência ao tema, seja como justificativa, argumentando

que a investigação contribui para melhorar a qualidade de vida ou sim-

plesmente no título do artigo.

Os artigos do Grupo 5 reforçam a idéia de que existe uma preo-

cupação dos profissionais envolvidos com os idosos relacionada à prática

de como melhorar a qualidade de vida, girando as investigações em torno

de intervenções, seja através de programas terapêuticos específicos para

idosos institucionalizados, seja através de programas de descanso

para cuidadores. Por fim, a existência do Grupo 6 indica a importância

que o termo qualidade de vida tem no meio acadêmico, uma vez que foi

utilizado como justificativa para as pesquisas, possivelmente por sua

relevância e abrangência. Afinal, a busca pela qualidade de vida é cons-

tante e, de certo modo, torna-se um fim para todos os pesquisadores.

Estudos nacionais

Em busca de pesquisas brasileiras sobre qualidade de vida e

velhice, apesar da existência de outros sites que apresentam resumos

bibliográficos de qualidade, optou-se por recorrer ao site de comunica-

ção científica SciELO – Scientific Electronic Library Online (Biblioteca

Científica Eletrônica Online), por permitir direcionar a pesquisa biblio-

gráfica exclusivamente a periódicos brasileiros.



Qualidade de vida na velhice: indicadores nacionais e internacionais 215

revista Kairós, São Paulo, 9(2), dez. 2006, pp. 209-226

O SciELO permite a publicação eletrônica de periódicos científi-

cos produzidos em países em desenvolvimento, particularmente na

América Latina e Caribe; resulta de uma parceria entre instituições

nacionais e internacionais ocupadas com a produção e a comunicação

científica (SciELO, 2006). Tendo em vista que o site não trata exclusiva-

mente da velhice como o AgeLine, e apresenta publicações em inglês e

português, as buscas por pesquisas deram-se de um modo diferente. Num

primeiro momento, foram solicitados artigos que, no campo “Assunto”,

contivessem o termo qualidade de vida e depois quality of life. Em segui-

da, para restringir a busca à qualidade de vida na velhice, solicitaram-

se artigos que, além de qualidade de vida ou quality of life, tivessem

também no campo “Assunto” os termos idoso(s) ou elderly e envelheci-

mento, ou aging.

Analisando os artigos encontrados, verificou-se a existência de

intersecção entre os grupos, ou seja, havia artigos constantes em resul-

tados de buscas diferentes. Assim, após a leitura de todos os resumos

chegou-se ao resultado de dezenove artigos brasileiros sobre qualidade

de vida na velhice, os quais foram agrupados em seis categorias, conforme

realizado com os artigos internacionais. O resumo de cada artigo está

detalhado no Quadro 1.
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Quadro 1 – Artigos nacionais sobre

qualidade de vida e velhice

ARTIGOS POPULAÇÃO OBJETIVOS RESULTADOS 
Grupo 1 QV x Variáveis Independentes – 26% 

Antunes et 
al. (2005)  

46 idosos voluntários 
sedentários saudáveis, 
distribuídos em grupo 
Controle (orientado a 
não alterar suas 
atividades rotineiras e 
a não se engajar em 
um programa de 
exercício físicos) e 
Experimental 
(participou de 
programa de 
exercício). 

Examinar o efeito de um 
programa de exercício físico 
aeróbio na intensidade do 
limiar ventilatório 1 (VT-1) 
nos escores indicativos de 
depressão e ansiedade e na 
qualidade de vida de idosos 
saudáveis. 

Os dados sugerem que um 
programa de exercício em 
bicicleta ergométrica na 
intensidade do VT-1 é suficiente 
para promover modificações 
favoráveis nos escores indicativos 
de depressão e ansiedade e 
melhorar a qualidade de vida de 
idosos. 

Biazevic et 
al. (2004)  

Amostra sistemática 
por conglomerados de 
183 idosos com idade 
superior a 65 anos. 

Investigar o impacto da 
condição bucal na 
qualidade de vida de idosos 
do município de Joaçaba – 
SC. 

Necessidade de próteses total, 
tanto superior quanto inferior, 
relaciona-se com impacto sobre a 
qualidade de vida. Impacto da 
saúde oral sobre a qualidade de 
vida tende a ser maior para 
pessoas com melhores condições 
socioeconômicas. Condição oral 
impacta sobre a vida diária. Não 
há relação entre uso de próteses 
e saúde oral percebida. 

Xavier et 
al. (2001b)  

Amostra randômica e 
representativa de 77 
sujeitos com idade 
acima de 80 anos do 
município 
Veranópolis, RS. 
 

Descrever a prevalência de 
transtorno de ansiedade 
generalizada (TAG) em 
uma população de idosos e 
comparar os padrões de 
sono, a função cognitiva e a 
taxa de prevalência de 
outros diagnósticos 
psiquiátricos entre 
controles normais e sujeitos 
com TAG. 

A prevalência de TAG é alta 
entre a população 
de idosos mais velhos. Esse 
transtorno ocorre em freqüente 
associação com a 
sintomatologia depressiva e 
também está associado a um 
pior padrão de qualidade de 
vida relativa à saúde. 
 

Xavier et 
al. (2001a)  

Amostra randômica e 
representativa 
composta por 77 
idosos com mais de 80 
anos residentes em 
Veranópolis- RS 

Determinar a prevalência 
de depressão maior em uma 
população de sujeitos acima 
de 80 anos residentes 
na comunidade, comparar 
os padrões de sono e a 
função cognitiva entre 
controles normais e sujeitos 
com 
depressão maior e estimar a 
freqüência de outros 
transtornos psiquiátricos 
entre controles e sujeitos 
deprimidos 

Os resultados corroboram o 
conceito de que episódios 
depressivos são freqüentes entre 
idosos com mais de 80 anos, 
causando impacto sobre a 
qualidade de vida associada à 
saúde e cursando comorbidade 
freqüente com transtorno de 
ansiedade generalizada. Entre os 
idosos octogenários residentes na 
comunidade, a 
depressão maior não aparecia 
clinicamente sob a forma de 
“pseudodemência” depressiva e 
nem tinha impacto sobre os 
padrões de sono. 
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Quadro 1 – continuação

ARTIGOS POPULAÇÃO OBJETIVOS RESULTADOS 
Grupo 1 – continuação 

Abreu, 
Forlenza e 
Barros 
(2005)  

Artigo de revisão Discutir a relação entre 
demência e autonomia, 
com enfoque particular nas 
perdas cognitivas e no 
comprometimento da 
memória. 

A memória, como função central 
nos processos cognitivos, tem 
relação direta com atividades 
que afetam a autonomia do 
indivíduo, a qual está 
intimamente ligada à 
manutenção da qualidade de 
vida na velhice. 

Grupo 2 Percepção da própria QV – 11% 

Sousa, 
Galante e 
Figueiredo 
(2003)  

1.354 idosos 
residentes em 13 
distritos de Portugal. 

Caracterizar a qualidade de 
vida e bem-estar dos idosos 
do ponto de vista dos 
próprios. 
 

A qualidade de vida, para a 
maioria dos idosos, pode ser 
considerada bastante positiva, 
sendo que uma minoria 
apresentou problemas de 
diminuição cognitiva grave ou 
algum grau de dependência. O 
EASYcare permitiu encontrar 
quatro fatores: atividades de 
vida diária, bem-estar, 
mobilidade e comunicação. A 
análise de clusters 
identificou quatro grupos em 
81,3% da amostra: autônomos 
(62,8%), quase autônomos 
(8,5%), quase dependentes 
(4,3%) e dependentes (3,2%) 

Santos et 
al. (2002)  

128 idosos de 
diferentes 
comunidades da 
cidade de João Pessoa 
– Paraíba. 

Avaliar a satisfação de 
idosos em relação à sua 
qualidade de vida. 
 

A satisfação desses idosos 
mostrou-se regular. As 
dimensões da qualidade de vida 
apontadas na escala de Flanagan 
foram: desenvolvimento pessoal 
e realização; 
relações com familiares; 
participação social; bem-estar 
físico e material; amizade e 
aprendizagem. 

Grupo 3 Definições e dimensões QV – 16% 

 Moraes e 
Souza 
(2005)  

Estudo transversal 
com 400 idosos da 
Região Metropolitana 
de Porto Alegre. 

Identificar os fatores 
associados ao 
envelhecimento bem-
sucedido de idosos 
socialmente ativos da 
Região Metropolitana de 
Porto Alegre. 

A manutenção da independência 
para as atividades da vida diária, 
autonomia e satisfação com 
relacionamento familiar e 
amizades foram fatores 
preditivos independentes do 
envelhecimento bem-sucedido, 
tanto para homens como para 
mulheres. Conforto material, 
sentir-se fisicamente bem, 
imagem corporal e aparência, 
auto-estima, sentimentos 
positivos, relações interpessoais, 
suporte social, participação em 
atividades recreativas, 
sexualidade, espiritualidade e 
crenças foram preditivos para as 
mulheres. 
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Quadro 1 – continuação

ARTIGOS POPULAÇÃO OBJETIVOS RESULTADOS 
Grupo 3 – continuação 

Xavier et 
al. (2003)  

Amostra randômica e 
representativa de 35% 
dos idosos com mais 
de 80 anos residentes 
na comunidade, num 
total de 67 sujeitos. 

Identificar a prevalência de 
octogenários que avaliavam 
sua qualidade de vida atual 
como positiva; aspectos 
identificados pelos idosos 
como determinantes da 
qualidade de vida positiva, 
bem como entre sujeitos 
que avaliavam a qualidade 
de vida atual como 
negativa, aspectos 
identificados como 
determinantes pelos 
mesmos. 

57% dos idosos definia sua 
qualidade de vida atual como 
positiva;18% tinham avaliação 
negativa da vida atual e 25% 
definiam sua vida atual de forma 
neutra ou de dois valores 
(aspectos positivos e aspectos 
negativos). 
Insatisfeitos tinham mais 
problemas de saúde e mais 
sintomas depressivos que os 
satisfeitos com a qualidade de 
vida. Qualidade de vida negativa 
associa-se a perda de saúde 
segundo os idosos insatisfeitos 
com a mesma. Qualidade de 
vida positiva associa-se a 
categorias variadas que diferem 
de sujeito para sujeito, tais como 
atividade, renda, vida social e 
relação com a família. 

 Vecchia et 
al. (2005)  

Amostra aleatória de 
365 indivíduos com 
60 anos ou mais. 

Conhecer a opinião sobre o 
que é qualidade de vida de 
idosos (60 anos ou mais) 
residentes em Botucatu – 
São Paulo. 

Encontraram-se três grupos de 
idosos conforme sua definição de 
qualidade de vida: 36,2% 
valorizaram a questão afetiva e a 
família (relacionamentos 
interpessoais, equilíbrio 
emocional e boa saúde); 39,7% 
priorizaram a obtenção do prazer 
e conforto (hábitos saudáveis, 
lazer e bens materiais); 24,1% 
identificam a qualidade de vida 
colocando em prática o seu 
ideário de vida (espiritualidade, 
trabalho, retidão e caridade, 
conhecimento e ambientes 
favoráveis). 

Grupo 4 Metodologia – 11% 

 Novelli et al. 
(2005). 

Amostra randômica 
de 40 pacientes com 
Doença de 
Alzheimer provável 
e de intensidade 
leve a moderada e 
seus respectivos 
cuidadores/ 
familiares. 

Apresentar os dados de 
validação interna da escala 
de qualidade de vida 
proposta por Logsdon et al. 
para pacientes com doença 
de Alzheimer e seus 
respectivos cuidadores/ 
familiares. 

Instrumento de fácil e rápida 
aplicação, apresentando 
excelente estabilidade e 
confiabilidade após adaptação à 
língua portuguesa. 
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Quadro 1 – continuação

ARTIGOS POPULAÇÃO OBJETIVOS RESULTADOS 
Grupo 4 – continuação 

Fleck, 
Chachamovich 
e Trentini 
(2003)  

Amostra de 
conveniência 
composta de 18 
idosos e cinco 
cuidadores 
participantes de 
cinco grupos focais 
no Brasil. 

Projeto WHOQOL-OLD 
(World Health 
Organization Quality of 
Life Group) que busca 
desenvolver um 
instrumento para avaliação 
da QV em idosos. Este 
estudo objetiva descrever o 
método de realização de 
grupos focais sobre QV em 
idosos no Brasil e 
apresentar seus resultados. 

Os idosos constituem um grupo 
particular e, como tal, 
apresentam especificidades de 
importante relevância para a 
qualidade de vida. Observou-se 
uma tendência de associação 
entre qualidade de vida e bem-
estar. Espontaneamente, as 
respostas incluíram os seis 
domínios propostos no 
WHOQOL-100, reforçando a 
multidimensionalidade do 
construto. Das 24 facetas 
originais, 19 foram citadas como 
relevantes, sendo que as cinco 
facetas não espontaneamente 
lembradas não se centraram em 
um único domínio. Quando 
perguntados sobre a importância 
de cada uma das 24 facetas do 
WHOQOL-100, os grupos 
consideraram-nas todas 
relevantes. Itens adicionais 
também foram examinados e 
considerados relevantes para a 
avaliação de qualidade de vida 
em idosos, tanto pelos idosos 
entrevistados como pelos 
cuidadores. 

Grupo 5 Intervenções para melhorar QV – 5% 

Cerqueira e 
Oliveira 
(2002)  

Programa de apoio aos 
cuidadores de idosos 
do programa de 
geriatria do Centro de 
Saúde-Escola da 
Faculdade de 
Medicina de Botucatu 
– Unesp 

Preservar a qualidade de 
vida dos cuidadores e 
proporcionar melhores 
condições de atendimento 
familiar aos pacientes. 

Os dados obtidos indicam 
mudanças favoráveis na 
expressão de sentimentos, 
estabelecimento de limites e 
retomada de atividades de lazer. 

Grupo 6 Outros – 31% 

Siqueira et 
al. (2004)  

94 idosos internados 
em enfermaria 
geriátrico- 
gerontológica 

Descrever as alterações da 
capacidade funcional 
durante a internação 
hospitalar e o grau de 
associação dessas alterações 
com variáveis 
sociodemográficas e clínicas 
na ocasião da alta 
hospitalar. 

Houve correlação significante 
entre a piora funcional e a 
presença de déficit cognitivo, 
delirium e baixa capacidade 
funcional na entrada no hospital. 
Dentre os sujeitos, 25,6% 
obtiveram melhora na 
capacidade funcional, 34,0% 
não sofreram alterações 
funcionais, 19,1% pioraram 
funcionalmente e 21,3% 
faleceram 
durante o período.  
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Quadro 1 – continuação

ARTIGOS POPULAÇÃO OBJETIVOS RESULTADOS 
Grupo 6 – continuação 

Maia, 
Durante e 
Ramos 
(2004)  

Amostra probabilística 
por conglomerados de 
327 idosos mineiros. 

Detectar a prevalência de 
transtornos mentais em 
idosos residentes em área 
urbana. 

A prevalência estimada de 
transtornos mentais foi 29,3% 
associada com sexo feminino, 
número de doença, capacidade 
funcional e local de residência.  

Fabrício, 
Rodrigues 
e Costa 
Junior 
(2004) 

50 idosos paulistas 
atendidos em duas 
unidades de um 
hospital público por 
causas externas de 
traumatismo 
acidental. 

Investigar a história da 
queda relatada por idosos, 
identificando fatores 
possivelmente relacionados, 
assim como local de 
ocorrência, causas e 
conseqüências. 
 

Os dados corroboram a realidade 
encontrada em outros países. A 
maioria das quedas ocorreu entre 
mulheres, com idade média de 
76 anos e no próprio lar do 
idoso. As causas foram 
principalmente relacionadas ao 
ambiente físico, acarretando 
sérias conseqüências aos idosos, 
sendo as fraturas as mais 
freqüentes (64%). A queda teve 
grande impacto na vida do idoso 
no que se refere às atividades da 
vida diária e provocou maior 
dependência para a realização 
destas. 

Carvalho et 
al. (2004)  

50 pacientes do 
Serviço de Visão 
Subnormal com idades 
entre 60 e 90 anos  

Determinar causas de baixa 
visão de idosos atendidos 
pelo serviço universitário de 
reabilitação visual.  
Verificar a utilização dos 
auxílios ópticos prescritos. 

44% dos idosos apresentaram 
como principal causa de baixa 
visão a doença macular 
relacionada à idade; 62,0% 
receberam prescrição para 
utilização de recursos ópticos e 
54,8% desses afirmaram utilizá-
los e 70,6% responderam 
positivamente em relação à 
validade do auxílio. 

Carneiro e 
Falcone 
(2004)  

Amostra aleatória de 
30 estudantes da 
UnATI/UERJ, com 
idades entre 61 e 84 
anos. 

Identificar as situações 
sociais em que idosos 
apresentam facilidades e 
dificuldades de se 
comportar de forma 
socialmente habilidosa. 

Percentual maior de respostas 
habilidosas em seis situações 
sociais, cuja maioria não envolve 
conflito. A maioria dos idosos da 
amostra apresentou deficiências 
de desempenho em oito 
situações sociais, as quais 
demandam lutar pelos próprios 
direitos através de 
comportamento assertivo. Os 
participantes da amostra 
possuem algumas habilidades 
sociais necessárias para a 
aquisição de redes de apoio 
social, mas necessitam 
desenvolver assertividade para 
lidar com situações onde exista 
conflito de interesses. 
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Quadro 1 – continuação

Não foi delimitado um período de publicação e, apesar de o site

ter sido implantado em 1998, conta com publicações de datas anterio-

res, tendo sido publicado no ano de 1987 o artigo mais antigo encon-

trado. Vale ressaltar todavia, que os demais artigos foram publicados

recentemente, sendo sete no período de 2001 a 2003, e onze de 2004

a 2005. Tais dados indicam o crescente interesse pelo tema na literatura

gerontológica nacional.

Dos 19 artigos encontrados, a maioria (31%) enquadra-se no

Grupo 6, que engloba pesquisas que não investigaram qualidade de vida

diretamente, mas referiram-se ao termo como justificativa. Em propor-

ção um pouco menor (26%), em segundo lugar estão os artigos que

investigaram relações entre qualidade de vida e variáveis independentes

(Grupo 1), as quais foram classificadas do mesmo modo que no levan-

tamento sobre pesquisas internacionais. Os artigos do Grupo 3 rela-

cionados à definição e dimensões de qualidade de vida representam 16%

do total. Os Grupos 2 e 4, Investigação de qualidade de vida e Meto-

dologia, respectivamente, abrigam 11% dos artigos, cada um. Por fim,

o Grupo 5, referente a intervenções para melhorar a qualidade de vida,

conta com 5% do total de artigos levantados.

Em relação aos artigos encontrados no Grupo 1, destaca-se a

ausência de pesquisas que investiguem variáveis relacionadas a aspectos

sociais e ambientais. Há dois artigos envolvendo variáveis relacionadas

ARTIGOS POPULAÇÃO OBJETIVOS RESULTADOS 
Grupo 6 – continuação 

Kalache, 
Veras e 
Ramos 
(1987) 

Artigo de revisão Discutir sobre o 
envelhecimento com base 
em dados que indicam a 
“transição epidemiológica”. 
 

Na velhice, a manutenção da 
autonomia relaciona-se 
intimamente à qualidade de 
vida, sendo aquela uma forma de 
quantificar qualidade de vida. 
O conceito de envelhecimento 
precisa ser repensado quanto a 
seus aspectos funcional e 
cronológico conforme a realidade 
de países subdesenvolvidos, onde 
o primeiro usualmente precede o 
segundo. 
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à saúde física, sendo um sobre saúde oral e outro sobre a prática de exercí-

cios físicos; e outros três envolvem variáveis relacionadas à saúde mental

e psicológica, sendo um sobre doença de Alzheimer, outro sobre depres-

são e um terceiro sobre transtorno de ansiedade. Os dois artigos presen-

tes no Grupo 2 investigam a qualidade de vida de idosos que vivem na

comunidade. No Grupo 4, há também dois artigos, um sobre desenvol-

vimento e outro sobre validação de instrumento. O Grupo 5, por sua

vez, comporta um artigo que investiga a validade de um programa uti-

lizado para melhorar a qualidade de vida de cuidadores e idosos.

Com base na análise dos artigos encontrados, algumas conside-

rações podem ser feitas acerca da pesquisa brasileira sobre qualidade de

vida, inclusive no que se refere a diferenças em relação à realidade inter-

nacional. Primeiro, destaque-se a diferença entre o número de artigos

encontrados. No site brasileiro, apesar de haver uma quantidade consi-

derável de artigos relacionados à qualidade de vida, os trabalhos que

relacionam o construto à velhice são poucos, especialmente se compa-

rado ao número de artigos resultante da busca na base de dados inter-

nacional. Duas explicações podem ser consideradas sobre essa

disparidade. A primeira refere-se à inexistência de periódicos direciona-

dos especificamente ao envelhecimento na lista de periódicos da base de

dados brasileira. A segunda explicação embasa-se nas características das

duas bases de dados, que são distintas quanto à quantidade e natureza

de publicações que comportam. Outro aspecto a ser ressaltado sobre

esse ponto, refere-se ao fato de que a qualidade de vida como construto

formal, seguido de um modelo teórico específico, geralmente é ignora-

do. Muitas vezes, o termo qualidade de vida é usado como justificativa

mas não é avaliado segundo critérios claros. Todavia, vale ressaltar no-

vamente que o interesse pelo tema e seu amadurecimento em termos

teóricos e empíricos estão em ascendência no cenário gerontológico

brasileiro. Realça-se ainda que a pesquisa brasileira tem se diversificado

e tem procurado abranger as várias dimensões do construto qualidade de

vida, tendo em vista que, apesar de poucos artigos encontrados, há repre-

sentantes de todos os Grupos encontrados no cenário internacional.
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Um último aspecto a ser ressaltado em relação ao levantamento

na base de dados nacional, é sobre a falta de unidade no que se refere aos

descritores. Um mesmo artigo, por exemplo, é encontrado em buscas

diferentes. Ou, ainda, artigos relacionados à qualidade de vida e velhice

são encontrados numa busca cujo descritor é apenas qualidade de vida,

mas não em outra, cujos descritores são qualidade de vida e velhice ou

qualidade de vida e idoso. A coerência e a unificação ao se atribuírem os

descritores dos artigos são de grande importância, a fim de facilitar o

acesso aos mesmos.

Considerações finais

Os levantamentos realizados não tiveram a intenção de efetuar

uma revisão de literatura aprofundada sobre o tema qualidade de vida,

e sim apresentar uma visão geral sobre a produção científica nacional e

internacional sobre ele. De modo geral, os resultados dessa investigação

corroboram o reconhecimento de que o construto qualidade de vida é

multidimensional e está em crescimento e desenvolvimento no cenário

mundial. Esse conhecimento é útil à intervenção visando à otimização

da saúde mental e da aptidão física em idosos, bem como à intervenção

voltada para os benefícios individuais e sociais que podem advir da

melhoria da qualidade de vida.
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RESUMO: As propostas de ações para a solução das questões advindas da crise

ambiental devem ser fundamentadas na compreensão da complexidade dos fato-

res que a envolvem. Muitos são os desafios a serem enfrentados e a Educação Am-

biental se coloca como uma das alternativas, envolvendo pessoas de diferentes faixas

etárias e em particular os idosos, concebidos como cidadãos conscientes dos seus

direitos e deveres junto à comunidade e ao meio ambiente. As entidades civis e

públicas também devem cumprir o seu papel, através da promoção de processos

educativos destinados às pessoas idosas, tendo em vista o desenvolvimento pleno

da sua condição humana, considerando as questões ambientais e a possibilidade da

sua contribuição e ação protagonista junto à sua comunidade.

Palavras-chave: educação; idosos; meio ambiente.

ABSTRACT: Proposals for actions to solve questions deriving from the environmental crisis

must be based on the understanding of the complexity of the factors that involve it. Many are

the challenges to be faced. Environmental education is one of the alternatives, involving people

from different age groups, particularly the elderly, seen as citizens who are aware of their

rights and duties regarding the community and the environment. The civil and public entities

must also fulfill their role through the promotion of educational processes targeted at the elderly,

aiming at the full development of their human condition, considering the environmental

questions and the possibility of their contribution and leading action in the community.

Key-words: education; the elderly; environment.
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Introdução

Os resultados do estudo realizado sobre o tema “Educação Am-
biental e o Idoso”, foram apresentados no Seminário do Núcleo de Es-
tudo e Pesquisa do Envelhecimento (Nepe), realizado em junho de 2006.
Os seminários do Nepe fazem parte da estrutura curricular do Programa
de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia e constituem atividades de
fundamental importância, por permitirem o desenvolvimento de estu-
dos, reflexões, sistematização de idéias e construção de novos conheci-
mentos sobre envelhecimento, velhice e questões relevantes da realidade
contemporânea. Os eventos promovidos pelo Nepe destinam-se tanto
ao público interno como externo, permitindo a divulgação do saber
científico e favorecendo a discussão de temas emergentes de interesse
geral.

Dentre esses temas, a questão ambiental assume um significado
especial quando relacionada ao sentido da educação e ao papel do idoso
como alguém que vive os dilemas e as conquistas da sociedade atual,
tendo presenciado, no decorrer do tempo, as mudanças que aos poucos
foram desenhando o mundo contemporâneo.

Vivemos um grande problema ambiental, representado por uma
realidade ampla e complexa, pois se refere a inúmeros fatores que com-
põem o nosso cotidiano e dos quais dependem o nosso bem-estar e
qualidade de vida.

Apesar da consciência ecológica dos brasileiros ter aumentado,
segundo pesquisa do Instituto Vox Populi, divulgada pelo Ministério do
Meio Ambiente, em maio de 2006, ainda são muitos os desafios a serem
enfrentados e a sociedade, de modo geral, ainda dá pouca atenção aos
problemas ambientais.

Dentre as principais questões em relação ao meio ambiente in-
cluem-se problemas como: degradação do ambiente, destruição das flo-
restas, esgotamento dos recursos naturais, poluição do ar e das águas,
extermínio de espécies animais e vegetais, tratamento inadequado do
lixo e desrespeito à biodiversidade.
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Precisamos, cada vez mais, nos dispor a refletir sobre essas ques-
tões, pois a solução para os problemas ambientais depende de todos nós.
Como cidadãos ativos, somos responsáveis pelas mudanças que se fazem
necessárias e que são urgentes ante a necessidade de ampliar a concepção
de ambiente incluindo a problemática que caracteriza também a rea-
lidade urbana.

A preservação da natureza e a proteção do meio ambiente depen-
dem da conscientização desses problemas e da nossa disposição em nos
engajarmos em ações que possibilitem o fortalecimento de iniciativas
que podem ser assumidas pela população em geral, na exigência de
políticas públicas propostas pelas diferentes instâncias governamentais
e pela sociedade civil na direção de contribuir para a melhoria da situação
ambiental local e global.

As pessoas idosas, em especial, têm possibilidade de oferecer uma
grande contribuição nas ações de educação ambiental, ao se engajarem
em programas que promovam o protagonismo em prol da maior cons-
cientização em relação aos problemas ambientais, com seu conhecimen-
to, vivências e experiências que podem ser compartilhadas com as novas
gerações.

A complexidade ambiental

A crise ambiental é um problema de complexidade crescente, que
afeta a sobrevivência da humanidade e, nesse sentido, pode-se visualizar
que essa preocupação vem se tornando cada vez mais freqüente, exigin-
do uma intensa e rápida mobilização das entidades governamentais e da
sociedade civil.

Todavia, a compreensão predominante dessa questão, numa pers-
pectiva naturalista e mecanicista, coloca a natureza concebida de manei-
ra restrita, como uma realidade de ordem biológica, estável e equilibrada,
independente da interação com os aspectos socioculturais humanos
componentes indiscutíveis desse contexto. Essa visão reproduz a idéia de
que há um mundo natural, biológico que é constituído em oposição ao
mundo humano.
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Por essa lente de compreensão, a intervenção humana sobre a
natureza é sempre vista como maléfica, destruidora, inócua ou promo-
tora de desequilíbrios. Nesse sentido, as orientações decorrentes são
sempre entendidas no sentido de preservar o meio ambiente das ações
humanas, o que demanda a necessidade de compreender a questão
ambiental de modo mais amplo e abrangente, considerando os aspectos
sociais.

Leff (2001), ao analisar os discursos epistemológicos da crise
socioambiental, compreende esse fenômeno como uma crise da civiliza-
ção que se expressa nos desequilíbrios ecológicos, nas capacidades de
sustentação da vida, na pobreza e na desigualdade social. O autor des-
taca, principalmente, que essa crise nos leva a questionar o conhecimen-
to do mundo, sendo, portanto, uma crise do pensamento, conforme a
seguinte afirmação:

Mais do que uma crise ecológica, a problemática ambiental diz

respeito a um questionamento do pensamento e do entendimen-

to, da ontologia e da epistemologia pelas quais a civilização

ocidental tem compreendido o ser, os entes e as coisas; da ciência

e da razão tecnológica pelas quais temos dominado a natureza

e economizado o mundo moderno. (p. 194).

Essa análise permite apontar, ainda, dois fatos históricos que o
autor considera como “erros” que teriam se enraizado como certezas sobre
o mundo: o pensamento platônico, que promoveu a cisão entre o ser e
o ente e o pensamento cartesiano, que gerou a cisão sujeito-objeto. Em
decorrência disso, ocorreu a fragmentação e a objetivação do mundo, na
tentativa de apreendê-lo. A partir dessas concepções, a cultura científica
e a técnica disciplinar passam a desunir e a compartimentar os saberes,
tornando-os descontextualizados.

Outras conseqüências importantes, derivadas dessas concepções,
foram a simplificação da compreensão da vida e da relação homem-
natureza, a atrofia do pensamento no longo prazo, a predominância da
racionalidade econômica sobre o domínio da natureza e sobre os sentidos
da cultura. Dessa forma, a ecologia passa a ser pensada sem levar em
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conta as relações de poder, os interesses sociais, o desejo humano, a
organização social e as leis de mercado.

Concebido unicamente como técnico-econômico, o desenvolvi-
mento chega a um ponto insustentável. É necessário que tenhamos
uma compreensão mais ampla e complexa do desenvolvimento, que não
seja exclusivamente material, mas contemple o processo de múltiplas
interações entre fenômenos e fatos. Ao abordar essa questão, Morin
explicita:

(...) há complexidade quando elementos diferentes são insepa-

ráveis constitutivos do todo (como o econômico, o político, o

sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um tecido

interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto de

conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes,

as partes entre si. Por isso, a complexidade é a união entre a

unidade e a multiplicidade. (2000, p. 38).

Esse pensamento leva-nos a refletir que apreender a complexida-
de ambiental não constitui um problema de aprendizagens do meio, e
sim de compreensão do conhecimento sobre o meio. As realidades e os
problemas são cada vez mais multidisciplinares, transversais, multidi-
mensionais, transnacionais, globais e planetários.

Baseado nesse pensamento, Leff (2001) propõe um saber ambien-
tal que leve em consideração o entrelaçamento de ordens física, biológica
e cultural; a hibridação entre a economia, a tecnologia e a vida; o rompi-
mento com o fracionamento das ciências; a apropriação discreta dos recur-
sos materiais e a inclusão da natureza e da cultura nos meios de produção;
que reconsidere o tempo da matéria e o tempo da história; o reconhe-
cimento da outridade e a convivência das múltiplas identidades.

O autor defende que uma pedagogia baseada na teoria da com-
plexidade contempla o mundo como potência geradora de possibilida-
des, e que a educação ambiental advinda dessa pedagogia pode preparar
os indivíduos para a construção de uma nova realidade, para um proces-
so de emancipação que permita o surgimento de novas formas de rea-
propriação do mundo, como exposto a seguir:
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(...) a educação deve preparar as novas gerações não apenas para

que aceitem a incerteza (uma educação como preparação em face

do desastre ecológico e como criação de capacidades de resposta

diante do imprevisto); ela deve preparar também novas menta-

lidades, capazes de compreender as complexas inter-relações

entre os processos objetivos e subjetivos que constituem seus

mundos de vida, para gerar habilidades inovadoras tendo em

vista a construção do inédito. Trata-se de uma educação que

permite que indivíduos se preparem para a construção de uma

nova racionalidade; não para uma cultura de desesperança e

alienação, mas, pelo contrário, para um processo de emancipa-

ção que permita o surgimento de novas formas de reapropriação

do mundo. (Ibid., p. 219)

Movimentos, ações educacionais e meio ambiente

Uma retrospectiva de movimentos e ações voltadas à questão
ambiental nos reporta à década de 1960, quando ocorreu um amplo
movimento social que defendia a transformação da sociedade, questio-
nava a ordem vigente e reivindicava o reconhecimento de diferentes
visões, identidades e estilos de vida. Em paralelo aos movimentos hippie,

black power, feminista e o pacifista, surge o movimento ambientalista, e
com ele, uma série de outras ações e documentos que propunham um
amplo estudo sobre o uso e as reservas dos recursos minerais e naturais,
os limites de capacidade ambiental e sobre as condições de o planeta
suportar desgastes e crescimento populacional.

Em maio de 1968, o movimento estudantil em Paris reivindicava,
entre outras coisas um “planeta mais azul”. No ano de 1972, ocorreu,
na Suécia, a I Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente Humano e
Desenvolvimento, que definiu, mediante a declaração de Estocolmo, um
conjunto de princípios para o manejo ecologicamente racional do meio
ambiente. Desde então, o dia 5 de junho tornou-se o Dia Mundial do
Meio Ambiente. Nesse mesmo ano nascia também um importante
movimento internacional de denúncia contra a destruição do meio
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ambiente, o Greenpeace, que passou a divulgar: “os resultados da po-
luição que geramos aqui viajam sem fronteiras pela atmosfera, impli-
cando resultados negativos para todos, para a natureza em geral”.

A partir da década de 1980, houve uma reorganização dos parâ-
metros sob os quais se dá a compreensão do papel do ser humano em
relação aos elementos naturais, redimensionando a chamada relação
homem-natureza e as relações dos homens entre si.

O Brasil foi sede da Conferência Internacional sobre Desenvolvi-
mento e Meio Ambiente – Rio 92, onde houve um salto qualitativo nas
relações entre a sociedade e seu meio. Essa conferência resultou na
Agenda 21, assinada a princípio por 178 países, que se comprometeram
a guiar governos e sociedade para a promoção do desenvolvimento sus-
tentado de ambientes e recursos naturais.

Efetivamente, a Agenda 21 é um plano de ação que deve ser
adotado em todos os âmbitos: global, nacional e local, por organizações
do sistema das Nações Unidas, governos e pela sociedade civil em todas
as áreas em que a ação humana impacta o meio ambiente. Constitui-se
na mais abrangente tentativa já realizada de orientação sobre um novo
padrão de desenvolvimento para o século XXI, cujo alicerce é a sinergia
da sustentabilidade ambiental, social e econômica perpassando todas as
suas ações propostas.

Numa demonstração de interesse pela discussão e desencadea-
mento de novas iniciativas relativas às questões ambientais, em 1997,
a Unesco organizou a Conferência Internacional sobre Meio Ambiente
e Sociedade, cujos principais temas foram a sustentabilidade do planeta
e as ações educacionais sobre meio ambiente.

No Brasil, a Política Nacional de Educação Ambiental, aprovada
em 1999 e regulamentada em 2002, tornou-se obrigatória em todos os
níveis de ensino, considerada como componente essencial para o ensino
fundamental. Uma concepção mais abrangente nos faz admitir que esse
tipo de educação deve ser incluído em atividades educacionais, de cará-
ter formal, não-formal e informal e abrangendo todas as faixas de idade,
inclusive as pessoas idosas.
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Cascino, em sua obra Educação Ambiental: princípios, história,

formação de professores, desenvolve uma análise histórico-conceitual sobre
meio ambiente e educação, propondo formas de ação educacional para
essa área do conhecimento, considerada interdisciplinar e identificada com
os valores que norteiam a vida do homem na contemporaneidade.

(...) podemos entender Educação Ambiental como um momen-

to da educação que privilegia uma compreensão dos ambientes

de maneira não excludente, não maniqueísta. Ou seja que pri-

vilegia as relações democráticas que respeitam o indivíduo e o

grupo, buscando na reapropriação da natureza pelo homem a

reconstrução dos valores em ambos, permitindo que novas ne-

cessidades coexistam no respeito e na harmonia, no conflito e na

incorporação das divergências, no constante encontro/desencon-

tro promovido pelo diálogo. (1999, p. 60)

Dentro dessa perspectiva, Cascino considera que a educação
ambiental não contém uma especificidade isolada, desconectada de
outras práticas educativas: ela só existe, enquanto área, se considerada
na estreita articulação de sua prática de produção e transformação do
conhecimento com o conjunto do processo educacional. É nessa pers-
pectiva que se afirma sua relação ambiental envolvendo, a nosso ver,
crianças, jovens, adultos e idosos como agentes transformadores do seu
meio, num movimento de luta contínua. Segundo Cascino:

A luta por uma educação ambiental que se considere comuni-

dade, política e de tranformação, preservação dos meios natu-

rais, que incorpore aspirações dos grupos, que consubstancie

lutas efetivas na direção da diversidade, em todos os níveis e em

todos os tipos de vida do planeta, é indiscutivelmente, a luta por

uma nova educação. (Ibid., pp. 71-72)

Para o autor, a educação ambiental não se limita ao estabelecido
em recortes teóricos fechados, por se constituir numa prática de caráter
eminentemente interdisciplinar – um fazer e uma intervenção educa-
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cional que provocam a interseção de múltiplas áreas do conhecimento,
dentre elas a gerontologia.

Entender Educação Ambiental como um processo educativo deve
incluir, também, as pessoas idosas, na busca da reapropriação da natu-
reza pelo ser humano e de diferentes formas de reciprocidade e coope-
ração. Considerando que a existência humana tem se estendido e as
pessoas têm aumentado o seu tempo de vida, é importante que os idosos
saibam enfrentar novos desafios, dentre eles estar conscientes dos pro-
blemas ambientais que cercam a humanidade, dadas as características
biopsicossociais próprias do envelhecimento e da velhice.

Os idosos podem e devem participar ativamente dos movimentos
e ações em favor do meio ambiente, aprendendo novas maneiras de
conhecer a realidade que os cerca e de atuar como agentes de interven-
ção, colaborando com seus saberes nas ações que visam a preservação e
o desenvolvimento sustentável.

Envelhecer participando de ações que permitam aos idosos se
constituírem em protagonistas de uma sociedade cujo desenvolvimento
seja cada vez mais sustentável e cujas transformações assegurem condi-
ções de vida digna, reduzindo as desigualdades sociais entre os seres
humanos, deve ser um dos grandes desafios a ser enfrentado. Concorda-
mos com Senhoras:

Cabe ao idoso realizar o encontro necessário entre a agenda

ambiental e a agenda social, ao enunciar a sua indissociabilidade

e necessidade de que a degradação do meio ambiente seja en-

frentada juntamente com a ação ativa da terceira idade, na

promoção de uma “gestão consorciada” inter-relacionando a

construção de uma parceria entre a participação do idoso e a

questão ambiental nos municípios, permitindo assim caminhar

rumo à sustentabilidade, com vistas à melhoria da qualidade de

saúde e vida da população abrangida, diante de uma estratégia

eficiente de articulação e mobilização dos municípios. (2005, p. 18)

A relação entre o exercício da cidadania e meio ambiente indica
que a crise ambiental, compreendida como crise da civilização contem-
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porânea, aponta para a necessidade do estabelecimento de ações sociais
que envolvam todas as pessoas e as entidades governamentais e civis. No
caso dos idosos, segundo Senhoras (ibid.): “os grupos de terceira idade
devem pressionar os políticos para que sejam instituídos conselhos
comunitários de defesa do meio ambiente e da terceira idade”.

Algumas experiências têm sido realizadas, no sentido do envol-
vimento de idosos nessas ações, pois o envelhecimento, atualmente, não
é mais concebido como degeneração e sinônimo de fim da vida, idéia
sustentada pela compreensão biológica do envelhecimento. Na socieda-
de contemporânea, os conceitos sobre a velhice estão sendo reconstruí-
dos e novos paradigmas estão sendo criados, definindo o envelhecimen-
to como um processo da vida.

Dessa forma, o sujeito idoso é alguém que deve participar, ou
melhor, continuar participando das questões que envolvem as relações
socioculturais e o destino da humanidade. Pelo seu conhecimento da
história, participação nas mudanças ocorridas na sociedade e pelo direito
como cidadão, deve ser envolvido na questão ambiental que tanto ameaça
a sobrevivência do planeta.

O idoso deve ter acesso às informações que o instrumentalizem
para ações e mudanças de comportamento, que ajudem a melhorar e
preservar o meio ambiente, como o consumo com consciência, a opção
por produtos não agressores, a reciclagem ou reutilização de materiais,
dentre outras.

No plano coletivo, envolvendo-se em movimentos de participa-
ção popular e participando de grupos organizados, como grupos de
terceira idade, conselhos comunitários, conselhos municipais, os idosos
podem assumir o papel de articuladores entre as demandas da comuni-
dade e os órgãos governamentais. Dessa forma, estaria garantida a sua
participação nas decisões que envolvam políticas públicas para o meio
ambiente, no exercício da sua cidadania.

Outras formas de participação do idoso na questão ambiental são
possíveis, como, por exemplo, como educador ambiental e em ações
possibilitadoras da multiplicação desses conhecimentos através de um
trabalho intergeracional.
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Pelo seu conhecimento da história, o idoso também pode atuar
como agente propiciador do resgate da realidade ambiental em tem-
pos passados, comparando hábitos e costumes de diferentes épocas e
gerações.

Algumas ações nesse sentido têm sido desenvolvidas, tanto no
âmbito público como no privado. Dentre essas experiências temos o
trabalho realizado pelo Serviço Social do Comércio – Sesc.

Pioneiro no atendimento à pessoa da Terceira Idade, o Sesc São
Paulo realiza, há mais de quarenta anos, o programa Trabalho Social com
Idosos, tendo se tornado uma referência, em nível nacional, pela sua
trajetória de realizações junto a esse segmento.

O Sesc São José dos Campos formou o primeiro Centro de Con-
vivência da Terceira Idade do Cone Leste Paulista, e a iniciativa pioneira
nessa região ocorreu em agosto de 1976, nessa unidade, na qual um grupo
de aposentados utilizava os serviços de odontologia, colônia de férias,
atividades de leitura e recreação.

A crescente freqüência desses aposentados e os resultados do
Trabalho Social com Idosos em outras unidades se tornaram a base do
grupo de convivência Nova Era, que tinha por finalidade reunir pessoas
de ambos os sexos, maiores de 45 anos, sem distinção de cor, raça, ideo-
logia política e credo religioso, em caráter associativo.

Com o surgimento do grupo em São José dos Campos, novos
grupos de idosos foram sendo formados nas demais cidades da região,
totalizando 26 Centros de Convivência da Terceira Idade, localizados
em 21 municípios, sendo 25 deles em cidades que não possuem sedes
do Sesc.

Os centros de convivência, local de reunião desses grupos, têm
como base as atividades de lazer e sociais: bailes comemorativos, chá dos
aniversariantes, almoço e jantar de confraternização. Organizam tam-
bém atividades educativas: palestras, seminários, ciclos reflexivos; es-
portivas e recreativas: jogos adaptados, dança, hidroginástica, ginástica,
caminhadas; filantrópicas: visitas a asilos, campanha do agasalho, cam-
panha de arrecadação de alimento; turismo: excursões programadas pelo
turismo social; encontros: regionais, estaduais e nacionais.
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Em 2002 e 2005, a unidade de São José dos Campos realizou “O
Encontro com a Natureza” que tem o objetivo de proporcionar aos ido-
sos momentos de lazer e reflexões sobre o impacto das ações do homem
sobre a natureza e da importância de atuar junto à comunidade como
cidadão contribuinte para a qualidade do meio em que vive. Esse encon-
tro também objetiva sensibilizar o idoso da importância de sua contri-
buição para a preservação da natureza, motivando-o, como cidadão, a
mudar hábitos e atuar como multiplicador de informações na sua comu-
nidade.

Os eventos, com duração de dois dias, promovidos e desenvolvi-
dos pelos técnicos do Sesc São José dos Campos e convidados, incluem
atividades lúdico-educativas de integração sociocultural e recreativa
entre participantes dos 14 Centros de Convivência de Terceira Idade das
cidades: Caçapava, Caraguatatuba, Ferraz de Vasconcelos, Guararema,
Itaquaquecetuba, Ilhabela, Jacareí, Mogi das Cruzes, Santa Isabel, São
Sebastião, São José dos Campos, Suzano e Ubatuba, todas do estado de
São Paulo.

Nos dois eventos realizados (2002 e 2005), que contaram com a
participação de 130 pessoas, observou-se que os idosos foram sensibili-
zados e passaram a assumir novas posturas e comportamentos ao sen-
tirem a proximidade com o meio ambiente, envolvendo-se no combate
à degradação ambiental.

Destacamos a importância de desenvolver junto ao segmento
idoso um trabalho de educação ambiental que aborde, de maneira pra-
zerosa, aspectos importantes da realidade ecológica atual, provocando
mudanças de comportamento que promovam a elevação da qualidade
de vida. Observando os aspectos ecológicos globais decorrentes dos
avanços tecnológico e industrial, e seus impactos ambientais de nature-
za química, física ou biológica, essa proposta de ação sensibiliza o cida-
dão idoso, levando-o a buscar a minimização dos atos de agressão contra
a natureza.
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Considerações gerais

Vivemos num momento em que a vida humana se defronta com
inúmeros e diversificados avanços, mas também enfrenta problemas, de
diferentes tipos e em dimensões variáveis, mas sempre colocando em
risco a possibilidade de uma vida saudável e digna para os seres huma-
nos, especialmente para pessoas ou grupos que sofrem algum tipo de
discriminação.

Nesse cenário tornam-se imprescindíveis os estudos sobre enve-
lhecimento e velhice, dado o expressivo aumento populacional de pes-
soas consideradas idosas e a longevidade. Precisamos interpretar
adequadamente essa realidade, analisando temas emergentes como a
relação entre indivíduos idosos e meio ambiente.

Devemos incluir, dentre os desafios a serem enfrentados, a com-
preensão, cada vez mais ampla e profunda, das questões ambientais e a
inter-relação do idoso com o meio ambiente, dada a relevância das
mesmas no mundo contemporâneo e a necessidade de que todos nós,
inclusive o idoso, assumamos o papel de protagonistas de uma vida mais
ética em situações de convivência de maior respeito nas relações huma-
nas e no meio ambiente.
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RESUMO : Este artigo é um registro dos depoimentos da Oficina de Memória das
Águas da Cidade de São Paulo. Ao fazer memória, os velhos revelaram uma outra
geografia do espaço urbano e outras formas de sociabilidade, resgatando a iden-
tidade da cidade e deles próprios. Por meio das histórias, vimos surgir um contato
prazeroso com a água e a natureza e conhecemos um tempo em que, segundo eles,
“eram felizes e não sabiam!”.
Palavras-chave: memória; lembrança; tempo; infância; água; rio.

ABSTRACT: This paper deals with the accounts given by old people in a workshop about

the water resources of the city of São Paulo. In the exercise of the memory, the elderly revealed

a different geography of the urban space and other forms of sociability, recovering the identity

of the city as well as their own. By telling their stories, they mentioned a joyful contact with

the water as well as with nature, and revealed a time in which, according to them, “they

didn’t know they were so happy”.

Key-words: memory; recollection; time; childhood; water; river.

Apresentação

Uma das maiores transformações ocorridas no último século foi
a do envelhecimento populacional. A expectativa de vida da população
se alterou significativamente, provocando grande mudança na estrutu-
ra demográfica dos países.

Memória das águas da cidade de São Paulo

Maria Alice Nelli Machado

Sonia Regina Ribeiro de Carvalho
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Existe uma população envelhecida, nas cidades e no campo, que
foi testemunha das transformações sofridas pelo meio ambiente.

A memória da natureza, de métodos de agricultura que não agre-
diam o meio ambiente, das matas, dos rios, córregos na cidade e nos
campos é guardada pelos idosos. Estes tinham, antigamente, um lugar
privilegiado na comunidade e na família, pela sua experiência e por serem
guardiões da tradição e da história.

Hoje, a concepção da velhice, do papel e do lugar social reservado
aos idosos pauta-se por conceitos que se relacionam diretamente à po-
sição que esses cidadãos ocupam no processo produtivo e no mundo do
trabalho. Estar fora do sistema produtivo e do mundo do trabalho define
quase inteiramente o “ser velho”.1  De um lado, por estarem fora do
sistema produtivo, são vistos como pessoas sem importância social,
impedidos de participar de várias dimensões da vida social. De outro
lado, muitas vezes assumem um papel suplementar na família, contri-
buindo com a sua sustentação financeira e no cuidado da casa e das
crianças.

Esse segmento vem, a despeito do lugar que lhes reserva a socie-
dade, encontrando formas de afirmar sua identidade e colocar seus
conhecimentos a serviço da comunidade. Muitos deles estão organiza-
dos e participando de várias frentes de luta pela garantia de direitos sociais
e de cidadania. Dentre as várias demandas apresentadas por eles está a
de preservação da natureza e a proteção do meio ambiente, pois afirmam
que o homem está destruindo o seu meio natural e colocando em risco
a vida e a saúde de todos.

A memória desses velhos pode ajudar a recuperar parte da histó-
ria dos recursos naturais, da maneira como os homens se relacionavam
com a natureza, além de recuperar parte da identidade da cidade e dos
próprios idosos.

1 Para designar pessoas com mais de 60 anos utilizaremos o termo “velho”, que se
refere a uma fase da vida, como jovem se refere à juventude e criança à infância. Essa
também é uma opção ideológica, já que queremos recuperar o sentido da palavra,
descaracterizado pela compreensão moderna de que velho é o descartável, o ultra-
passado, o sem importância.
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Essa geração pode transmitir para outras gerações a sua expe-
riência no trato com o meio ambiente e desenvolver, em conjunto com
outros atores, propostas de ação que levem a práticas ambientais susten-
táveis.

A Umapaz – Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cul-
tura de Paz2  realizou uma Oficina de Memória das Águas da Cidade de
São Paulo, em três encontros3  com idosos ligados ao Grande Conselho
Municipal do Idoso, aos Grupos de Convivência e aos Fóruns de idosos
da cidade, visando rememorar a história das águas nas comunidades de
origem dos idosos e resgatar a história dos recursos hídricos da cidade
de São Paulo, das quais deriva este trabalho.

História e memória

“O senhor, mire, veja: o mais importante e bonito do mundo é
isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram termina-
das, mas que elas vão sempre mudando” (Rosa apud Secco, 1964, p. 58).

Guimarães Rosa traz, pela boca de Riobaldo, a noção clara da
consciência do eterno movimento da existência, que está sempre se fa-
zendo, numa incessante experiência da contingência, em que presente
e passado são pontas de uma mesma história. Velhice e juventude são um
continuum, o tempo vivido é o tempo do sujeito que experimenta e que
compreende que o presente é o futuro do passado e é também o presente
do futuro.

O dito roseano revela a dimensão histórica de nossa vida, na qual
o sujeito vai sendo, enquanto vai realizando no seu cotidiano a aventura
da existência. Não somos seres prontos e por isso sem história, mas vamos
construindo a cada passo nossa humanidade, vamos sendo homens.
Assim, nossa experiência existencial vai se tornando parte de nossa

2 A Umapaz é um projeto da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de
São Paulo, para a formação em educação ambiental e para a paz. Sua sede fica à Av.
IV Centenário, 1268, Ibirapuera, São Paulo (umapaz@prefeitura.sp.gov.br)

3 A oficina foi realizada no auditório do Grande Conselho Municipal do Idoso, nos
dias 6, 13 e 20 de fevereiro de 2006.
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memória e a cada passo do caminho essa memória vai se tornando um
elemento fundamental para o resgate da nossa identidade.

A velhice é o momento da vida humana em que a memória torna-
se o elo de ligação entre o presente, que cada dia é mais distante do idoso
porque estranho a ele, e o passado, no qual é possível reconstruir sua
identidade. É no passado que o sujeito se reconhece e se compreende e
é nele que busca significado para sua vida.

Bobbio, em sua obra O tempo da memória (1997), diz:

O mundo dos velhos, de todos os velhos, é, de modo mais ou

menos intenso, o mundo da memória. Dizemos: somos aquilo

que pensamos, amamos, realizamos. E eu acrescentaria: somos

aquilo que lembramos. Na rememoração reencontramos a nós

mesmos e a nossa identidade, não obstante os muitos anos trans-

corridos, os mil fatos vividos. (p. 30)

Rememorar o vivido é reencontrá-lo, não exatamente como foi,
mas ressignificado pelas experiências, reconstruído e repensado pelas
imagens e idéias de hoje. Os dados da memória não correspondem exa-
tamente aos fatos vividos, mas são eles representações significativas
desses fatos, porque nós também não somos os mesmos, nossa percepção
se alterou, como também nossas idéias e os significados que atribuímos
à realidade. Nessa rememoração do passado, o velho encontra-se con-
sigo próprio, com aquele que foi e com aquele que é agora, realizando
a síntese do vivido, dando sentido a sua história.

O instrumento socializador da memória é a linguagem e, assim,
além de lembrar, o velho sempre teve o papel de transmitir a experiência,
preservar a tradição, contar estórias. No relato dos fatos passados encon-
tra-se o conhecimento acumulado que era transmitido, e o velho era a
memória da família, do seu grupo social, da comunidade.

Na sociedade moderna, o papel de depositário do conhecimento
e da tradição vai desaparecendo, pois esse era o papel do narrador, da-
quele que, por meio da palavra, comunicava a experiência vivida e muitas
vezes o maravilhoso, com os contos e as estórias. Hoje, com a comuni-
dade de informação, vão desaparecendo o ouvinte e o narrador. As
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estórias, que eram fonte de ensinamentos, de conselhos, espaço para a
troca de experiência, vão se afastando de nosso cotidiano.

O narrador é aquele que, ao contar uma estória, conta-se também
naqueles fatos, ensina e aprende de si, deixa sempre um espaço aberto
para a interpretação do ouvinte, que também se apreende na narrativa.
Diz Benjamin: “O narrador retira da experiência o que ele conta: sua
própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas
narradas à experiência de seus ouvintes” (apud Brandão, 2005, p. 26).

Retomar a narrativa é a possibilidade de preservar o saber oral que
os velhos detinham e que se expressava nas conversas, nos contos, onde
o verdadeiro e a fantasia se mesclavam para tornar mais compreensível
o sentido da existência.

Contar-ouvir estórias é permitir que o maravilhoso se instale em
nosso meio e nos traga o encantamento da existência, que é tecida nas
tramas da memória-história-estória.

De novo Guimarães Rosa: “Conto o que fui e vi, no levantar do
dia. Auroras. Cerro. O senhor vê. Contei tudo. Agora estou aqui quase
barranqueiro. Para a velhice vou, com ordem e trabalho. Sei de mim?
Cumpro” (apud Secco, 1994, p. 58).

A oficina

Os encontros de memória foram planejados de forma a propiciar
a rememoração de histórias e experiências com a água na infância dos
idosos em suas comunidades de origem, o resgate da história dos rios da
cidade de São Paulo por meio de lembranças vividas e da construção
coletiva de um texto que contivesse os principais elementos trazidos ao
grupo.

O conjunto de informações produzidas subsidiará posteriores
encontros dos idosos com crianças, nos quais as memórias contadas serão
socializadas pelos protagonistas, possibilitando que as crianças conhe-
çam o relato da história dos rios da cidade, narradas pelas testemunhas
vivas de uma outra geografia.
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A oficina começou com uma breve reflexão sobre a memória e sua
importância, enfatizando que fazer memória, relembrar o passado, é dar
sentido a nossa vida, a nossa identidade. Que o narrador, ao contar uma
história, conta-se, diz de si, quando ensina, aprende.

Os relatos trouxeram, em meio a tantas lembranças, experiências
envolvendo as crianças, a família e a comunidade com os rios, os poços,
as fontes de água.

A água fazia parte natural do cotidiano. Os rios serviam para pescar,
para lavar roupas, para brincar, lugar de encontro e de convivência.

As nascentes, os poços, eram sempre lembrados como lugares
onde se encontrava água límpida, fria, pura, rodeada de matas preser-
vadas, de bosques à margem dos riachos.

Tempo de muitas frutas, de boa água, de alegria e inocência!
As falas dos participantes registraram momentos, lembranças

mais significativa dos tempos da infância, adolescência e depois de suas
vidas de adultos na cidade de São Paulo.

Durante os relatos, as pessoas se emocionavam com as lembran-
ças e por muitos momentos todo o grupo era envolvido pela saudade,
pela ternura, pela alegria ou tristeza, sentimentos que com muita força
ocupavam aquele espaço. O vivido tomava conta de todos e o que se
percebia era que haviam conhecido um tempo de liberdade e felicidade no
contato com a natureza, com a água, que estava hoje perdido para sempre.

Os participantes

Zulmira: Nasceu no Paraná, está em São Paulo há 49 anos, mora no bairro

da Liberdade.

Francisca: Nasceu em Cravinhos, está em São Paulo há 37 anos, mora em

Cerqueira César.

Alice: Nasceu no interior de São Paulo e mora na região sul há mais de 40

anos.

Olga: Nasceu no Chile e está em São Paulo há 45 anos, mora no bairro do

Ipiranga.

Kaiser: Nasceu em São Paulo há 46 anos, mora na Vila Brasilândia.
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Roberto: (Katsuhiko – nome samurai), nasceu em Iguape, está em São Paulo

há 58 anos, mora no bairro da Mooca.

Isabel: Nasceu na Bahia e está em São Paulo há 57 anos e mora no bairro

de Sapopemba.

Orlando: Nasceu em São Paulo e mora na zona leste há 62 anos.

Ângela Maria: Nasceu em São Paulo há 74 anos e mora em Pinheiros.

Terezinha: Nasceu no Ceará, está em São Paulo há 46 anos e mora na região

de Pirituba.

Maria Antonia: Nasceu em Caraguatatuba e está em São Paulo há 67 anos

e mora na zona Oeste.

Ruth: Nasceu na Bolívia, está em São Paulo há 40 anos e mora em Pirituba.

Estér: Nasceu na Bolívia, está em São Paulo há 28 anos e mora em Pirituba.

Miguel: Nasceu em Pernambuco, está em São Paulo há 58 anos e mora na

Liberdade.

Leônidas: Nasceu em São Paulo há 63 anos e mora no bairro Santa Cecília.

João Batista: sem informações.

Os relatos

Nesses primeiros relatos, o universo rural ou de pequenos bairros
se sobrepõe ao universo urbano da grande metrópole. São momentos da
infância e adolescência desses personagens que têm mais de 60 anos,
portanto, nos anos 20, 30 e 40 do século passado.

Esse era um período em que nosso país tinha a maior parte da
população vivendo no campo, com uma economia fundamentalmente
agrícola. O campo ou os bairros sem asfalto com poucas casas e muito
mato, os rios cristalinos, eram o cenário onde as recordações iam se
desenrolando.

O universo infantil aparecia povoado de brincadeiras envolvendo
crianças da família e da vizinhança, sempre acompanhadas umas dos
outras e fazendo “traquinagens”. Cada qual lembrava desses momentos
de corre-corre, de pequena “fuga” dos pais, de perigos que não conhe-
ciam, de andanças pelas matas e rios, de banhos gostosos nas águas
sempre límpidas e frias, pescando, catando frutas, “sendo felizes”, como
diziam.
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Além disso, aparece, no geral, a figura dos pais sempre suaves e
compreensivos, deixando-os em liberdade, ”não havia perigo” e os
meninos e meninas brincavam juntos sem problemas, pois era um tem-
po de “inocência”.

Outro aspecto da sociabilidade que surge é a relação das famílias
entre si, das mães que iam lavar roupas juntas no rio, por exemplo, e que
levavam consigo as crianças e se revezavam no trabalho, no cuidado e nas
brincadeiras com os pequenos. E nesses momentos as mulheres partilha-
vam suas vidas, riam e contavam seus casos, “escondidas” dos homens,
tudo sob o olhar encantado das crianças.

As lembranças particulares iam se somando e construindo uma
teia com a lembrança coletiva. A experiência de cada um era reconhecida
pelos outros como parte de suas próprias lembranças. Aos poucos, com
a partilha, ia se criando um clima afetivo que envolvia a todos. As iden-
tidades iam se firmando e o sentido da vida aparecia claramente. Muitos
dali se conheciam de antes, mas agora se reconheciam, ressignificados
pelas experiências vividas e delicadamente partilhadas.

Zulmira
Morava no interior de São Paulo, tinha muito verde, tinha um açude aonde ia
com meus irmãos pescar peixes de peneira, brincava no açude com meus irmãos,
escondido da mãe.

Francisca
Eu fiquei entre o contado e o vivido. Vou trazer o vivido porque o contado foi
através da avó com quem vivi 30 anos de minha vida. Duas lembranças foram
marcantes: água do poço que você não enxergava, ela saía de lá tão pura, tão
cristalina, gelada, puríssima, e a outra lembrança é a da mina de água. O poço
e a mina são duas coisas totalmente diferentes, enquanto o poço era profundo, a
mina era na flor do chão. De repente o cenário mudava, a gente descia uma estrada
de terra lá para baixo e entrávamos na colônia por um atalho, isso era no interior
de São Paulo, próximo de Cravinhos, Era um lugar onde se plantava café, a terra
era roxa, O terreno da mina formava dunas, morrinhos, e do meio, não sei de onde
vinha, brotava água, também limpinha.
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Alice
Vou falar da beira do rio Tietê, que enchia de água e a gente não atravessava da
nossa região para a cidade. Eu morava entre Jundiapeba e Suzano e chamava
bairro do Rio Abaixo. A plantação dos lavradores era cheia de água, porque
estávamos bem próximo da nascente do rio Tietê. Acabava a enchente e quando
a água baixava, próximo da olaria ficava uns laguinhos cheios de peixinhos, nós
nos divertíamos muito, pois com uma peneira mariscava filhote de traíra. Quan-
do eu era um pouco maior, uma vez passamos pela ponte do rio Tietê e vimos uma
cena muito triste, todos os peixes boiando mortos com a barriga para cima, por
causa de uma indústria instalada no município de Mogi das Cruzes a beira do
rio Tiete. Isso era por volta de 1952, 1953.

Olga
Por volta de 1945, morava em uma vila militar, meu pai era militar. Eu tinha
mais ou menos 10 anos. À tarde nossos pais iam dormir e nós crianças juntávamos
e íamos brincar no rio Aconcágua, rio que nasce na cordilheira dos Andes. Onde
nós brincávamos tinha uma água clara, fresca, geladinha. E nesse tempo é pe-
rigoso, pois está derretendo a neve da cordilheira e a água vinha com muita força.
Os pais falavam, não vão para o rio, vão para qualquer lugar menos o rio, não
adiantava! Antes de chegar no rio, tinha os campos que tinha pêssego, ameixas,
mas nós nem ligávamos, a gente queria chegar no rio. Essa é uma lembrança muito
gostosa, as crianças se juntavam e os pais não se incomodavam porque naquele
tempo a gente era inocente, não tinha a maldade que tem hoje, a gente segurava
nas mãos uns dos outros e corria, brincava. O que mais aflora para mim é essa
inocência que hoje as crianças estão perdendo.

Kaiser
Lembro que até uns 12 anos mudei muito de bairro, aproximadamente umas cinco
vezes. O que mais me marcou foi que quando eu tinha aproximadamente uns sete
anos e lá nesse local, foi marcante porque eu convivia com minha mãe minha tia
avó e minha bisavó. Meu pai separou de minha mãe quando eu tinha dois anos
e fui criado por mulheres, sou filho único.Eu era muito traquino, tinha árvores
eu subia, imitava os poços, fazia pocinhos e em frente havia um sítio com todos
os tipos de frutas e existia ali uma casa onde tinha uma mina dágua. Lembro
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o frescor das sombras, os peixes, o banho de chuva. Naquela época o bairro, as ruas
não eram perigosas, sumia de casa e só voltava à tarde. Era na Vila Brasilândia.

Roberto
Eu não preciso fechar os olhos para lembrar, com os olhos abertos eu vislumbro bem
o que aconteceu, o que ficou marcado foi quando eu tinha cerca de 13 anos, eu
era uma criança solitária, o meu maior prazer era sair de manhã cedo quando
estava de folga, não precisava trabalhar e ficava o dia todo no meio do mato...
Mata virgem mesmo, tinha frutas, uma fruta que dava em uma árvore grande
feito cipó, a fruta era pequena. O fruto chamava cipotá era uma variedade do
abil, muito doce. Tinha outra fruta chamada brejaúva, parecia coco pequeno,
tinha que cortar, tirar o miolinho para comer. O mais interessante era a dificul-
dade para colher a fruta, para começar eu andava descalço, calça curta e tinha
muito espinho com mais ou menos sete centímetros de cumprimento, que quebrava
na pele da gente e inflamava, dava muito trabalho para tirar. Passava o dia
inteiro no mato, só voltava para casa à noite. Isso não me sai da cabeça, lembro
toda hora quase.
Tinha muita cobra d’água. Apesar de ser um menino solitário, nunca me senti
sozinho!

Ficou emocionado ao fazer o relato e todo grupo também!

Orlando
Vou falar sobre o rio Tietê, na altura da Penha, quando garoto, no final de semana
íamos à casa dos tios e tinha a baixada do Cangaíba, e o rio fazia um S. Tinha
várias lagoas, e quando o rio enchia não sabíamos onde estava o rio, transbordava
e as lagoas retinham a água e quando baixava ficavam as lagoas e ia-se pescar
e saímos onde estavam as olarias e os grandes portos de areia e os transportes da
areia eram feitos por barco, onde a maior fábrica de barco ficava na rua Tuiuti
com a Ulisses Cruz. Domingo, os casais ficavam na beira do rio e alugam os barcos
e faziam passeio, piquenique e a garotada ia nadar. Já em 1952 já não dava
mais.
Um círculo, uma bandeira, dois remos e a âncora é um desenho que deu origem
ao símbolo do Corinthians. Depois que o Corinthians ocupou a margem do Tietê
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e tinha o clube de remo que disputava regatas e tinha a bandeira como símbolo.
Onde eu moro existia a maior mata dentro de São Paulo, fica na Regente Feijó,
tinha água pura e cristalina. Um desgraçado de um governador pôs a mata abaixo,
o pessoal do Meio Ambiente foi lá e pediu pelo amor de Deus pra não tirar, porque
onde tem a mata tem água embaixo. E ali havia o maior lençol de água da cidade
de São Paulo, hoje é conhecido como jardim Anália Franco, no Tatuapé.
O senhor Laudo Natel desgraçadamente acabou com tudo.

Angela Maria
Eu estou até deprimida, pois a minha infância foi muito dominada, não podia
isso, não podia aquilo, não podia nada. Rigorosa educação, aquela coisa, mas
eu sempre fui fora de esquadro, eu fazia tudo atrapalhado. Lembro-me demais
do jardim de infância da escola, das freiras, tinha um lugar que a água enchia
ficava aquele monte de água e as freiras diziam, não pode, não pode e aí eu ia
e fazia, tirava meu sapato e minha meia e entrava naquela água e quando a
freira chegava eu estava toda molhada uma verdadeira bagunça, eu era contra
as regras e ficava de castigo. Os professores me botavam para fora da sala e eu
ficava no corredor para a aula poder funcionar, eu chamava as outras crianças
e quando as freiras saíam nós corríamos todas na água e ficava aquela bagunça,
o que eu me lembro bem é isso. Isso foi em Santos.

A alegria da dona Ângela era brincar com as poças d’água, isso era
transgressão para ela.

Terezinha
Como falei, até chorei, me veio momentos muito importantes da minha vida de
quando eu era criança no Ceará. No norte, as mulheres vão lavar roupa no rio
e levam as crianças e juntava muitas mulheres, minha mãe, minha avó e outras,
as trouxas de roupas a gente colocava na cabeça, o nordestino acostuma carregar
muita coisa na cabeça, tem equilíbrio, eu até hoje carrego coisas na cabeça, então
aquelas mães levavam os filhos para o rio pra não deixar em casa e ficava o dia
inteiro lavando roupa, então levava rapadura, farinha, queijo e frutas e também
levava garrafas brancas para colocar um pouco de farinha pras crianças pegarem
piabinha que entravam pela boca da garrafa, deixam a gente num local onde a
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água era rasa, não tinha muito problema, e elas ficavam sentadas na pedra
lavando a roupa e ficava todo mundo sem roupa porque era um local fechado, não
tinha acesso para os homens e eles já sabiam que no local onde as mulheres lavam
a roupa não passam por perto, aquele que se atrevesse ia preso, pelo menos na época.
 Depois que lavavam a roupa as que já tinham terminado iam catar frutas que
tinha na mata, Guaraciaba do Norte.
 Depois de colocar a roupa para secar, elas iam pescar pra levar peixe pra casa,
já levavam o peixe limpo então chegávamos em casa já tinha janta. E o homem
na roça, carpindo, plantando, colhendo, cuidando dos animais.
 E isso me emocionou porque eu vi minha vó, minha mãe, meus colegas que talvez
não existam mais, e teve outro momento que na minha adolescência, já em outra
cidade, chamada São Benedito, de onde eu saí pra vir pra são Paulo, então a gente
ia tomar banho nos rios, nos açudes, e as moças iam tomar banho, porque é como
um lazer a gente ir tomar banho nos rios, e no domingo era o encontro dos na-
morados. Nessa época não tinha água encanada, nos carregávamos a água do
nosso consumo num balde, numa lata, isso nas cacimbas que eram feitas no brejo,
os poços estavam a quilômetros de distância de casa, carregava no lombo do jegue.
Quando eu tomei meu primeiro banho de chuveiro, como eu pulava, gritava naquele
negocio!
Momentos ricos de contato e partilha da vida que se perdeu na sociedade urbana
moderna.

Maria Antonia
Sou de Caraguatatuba, vou contar de minha infância, é uma história muito
triste porque minha mãe morreu eu tinha um ano e meio e fui criada até os seis
anos pela minha avó. Depois fiquei com minha madrasta que era muito ruim,
judiava muito de mim, era eu e minha irmã, ela judiou muito, bateu muito, eu
era raquítica de tudo, e ela fazia a gente ir ao rio lavar roupa e meu pai era
pescador, trazia o peixe e ela fazia ir pro rio pra limpar o peixe, pra depois trazer
pra casa e cozinhar. Trazia água no pote, na cabeça, eu fui sofrida demais.
Quando eu vim pra São Paulo, eu tinha 12 anos, e fui criada com uma família
chamada Calazans e fui muito maltratada, eu não tive nem infância nem
mocidade, eu não tive quase nada nessa vida, e no casamento também fui muito
infeliz. Mas agora sou feliz, me considero feliz porque eu venci tudo. Eu pra vir
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pra sô Paulo vim num caminhão de banana, de Caraguatatuba pra cá veio eu
e minha irmã, ela tinha 14 anos e viemos trabalhar, trabalhava a troco de comida
e roupa, hoje sou feliz porque tenho cinco filhos, dez netos e seis bisnetos.

Ruth
No tempo da minha infância, quando meu pai era vivo costumava levar-nos na
chácara, tinha bastante bosque com frutas, cenouras, batatas, e o que mais me
empolgava era passar pelos rios e ver águas bem límpidas que eu gostava de pegar
pedrinhas lá, nos éramos cinco filhos, um dia minha irmã, ao voltarmos para
casa, pegou um ninho de passarinhos com uns filhotes, como não tinha aonde
colocar o ninho colocou embaixo do meu chapéu, meu pai percebeu que alguma
coisinha subia e descia na minha cabeça, e perguntou: o que você tem na cabeça?
E eu respondi, nada pai, nada pai, ele disse mostra e nos tínhamos um respeito
pelo pai e quando ele tirou o chapéu da minha cabeça achou os filhotes, pediu que
fossemos devolver, mas como? Já tínhamos andando muito, deixamos os passari-
nhos em qualquer lugar, foi uma época que era feliz e não sabíamos. Isso era na
Bolívia.

Ester
Éramos cinco irmãos, morava junto com minha avó, eu gostava muito de brincar
com boneca e cozinhar, me lembro sempre da escola, era uma infância muito boa
na Bolívia.

Isabel
Lembrei pouco, não tive infância nenhuma, quando minha mãe morreu tinha 12
anos, vivi na casa dos outros, sofri bastante, meu pai pegava a gente e levava pra
roça, pra plantar, colher, fazer rapadura no engenho. Só isso que eu tenho a contar.

Ao final das falas, uma das participantes destacou os elementos
comuns presentes nos relatos: açude, poço, mina d’água, rio, lagoas,
córregos, matas, lagoas aterradas, lavadeiras, crianças brincando, banho
no rio, pescarias, enchentes, poluição, morte no rio Tietê, ação malévola
do homem, fim dos campos de várzea.
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O segundo encontro teve como foco as lembranças dos rios e
córregos da cidade de São Paulo.

Agora todos buscavam rememorar a cidade nos idos de sua juven-
tude, e os rios e córregos mais conhecidos surgiam cheios de histórias.

Lugares que conhecemos hoje são totalmente diferentes dos tra-
zidos nos relatos. Uma cidade provinciana, sem perigos, com brincadei-
ras na rua, solidariedade entre vizinhos.

A trajetória da ocupação da cidade foi se descortinado por meio
das lembranças, as pontes de madeira foram sendo substituídas pelas de
ferro e de concreto, as pinguelas substituídas por pontes, a ocupação dos
fundos de vale e áreas de várzea levaram ao desaparecimento dos campos
de futebol e das brincadeiras nessas áreas.

As chácaras em vários bairros, com cultivo de verduras, frutas e
criação de animais deram lugar a casa e edifícios. Rios que corriam a céu
aberto foram canalizados, seus cursos retificados em muitos pontos, as
águas que eram limpas e usadas para pescar e para esportes, pouco a
pouco se tornaram poluídas e de suas margens foi desaparecendo o
burburinho das pessoas que nas tardes de domingo vinham passear e
nadar.

Dão conta também do nascimento das indústrias, do desmata-
mento de muitas áreas verdes, de algumas “florestas” derrubadas, do
assoreamento dos rios e, finalmente, das enchentes.

São testemunhas vivas do quanto a ação do homem transformou
as paisagens, produzindo uma cidade desumana e uma sociedade em
que a solidariedade, a amizade, o respeito vão desaparecendo e se impõe
um novo estilo de vida. Os individualismos de hoje, o consumo exacer-
bado contrastam com a vida simples, pobre até, mas cheia de dignidade.

João
A gente aprendeu a escovar os dentes com canequinha de água, tirava água do
poço e tomava banho no rio, no riacho do Ipiranga e pescava, caçava rã, pegava
preá, saracura; hoje, um desses trechos é o Plaza Sul, aquele shopping que tem
na Água Funda, esse trecho do Plaza Sul tinha uma represa, onde passava a
boiada que vinha do Ipiranga, parava lá para descansar e beber água chamava
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Rio da Boiada. Subia a boiada e passava lá no Jabaquara para ir ao Mata-
douro da Vila Clementino. Hoje tem uma cinemateca, uma espécie de museu.
Meu pai naquele tempo, nos anos 30, teve uma grande dificuldade financeira e
ia lá no Matadouro e pegava tripas, coração, fígado, tudo que era resto de boi,
eles davam esses miúdos, para os chamados de tripeiros, e eles iam vender de porta
em porta essa tripas, aquilo que não servia jogavam parece que no Córrego do
Sapateiro, que passa dentro do Parque do Ibirapuera. Neste córrego também se
pescava, porque tinha muito peixe, até aos anos 50. Ele atravessava o Ibirapuera
e passava também pela Vila Olímpia e ia descarregar água no rio Pinheiros.
Na Av. Juscelino Kubitschek tinha muito cogumelo, o pessoal pegava cogumelo lá
de sacolada, naquele tempo não se falava cogumelo, era fungo. Lá no Bosque da
Saúde, eu morava no Bosque da Saúde com as minhas tias, a molecada saía de
madrugada, cada um tinha uma marca, e chegava e marcava o fungo, eu era o
menorzinho da turma, ia lá pegava os fungos de todo mundo e apanhava deles.

Ruth
Em 1950, eu lembro que na minha casa não tinha torneira, nós pegávamos água
de balde de uma bica, água bem gostosa e limpinha, a gente tinha um tambor que
enchia de água para tomar banho, lavar roupa, lavar louça, enfim.
Na frente da minha casa passava um rio, só que era muito sujo, porque tinha
fábricas por perto e saía das montanhas aquela água suja e tinha um lugar tipo
de um esgoto que eles abriam e se entupia. De lá saía uns panos, como se fosse
aqueles paninhos de lavar louça que se chamava Tucuio e o pessoal mais pobre ia
lá logo de manhã e pegava tudo os panos e nós ficávamos olhando. Eu voltei para
minha infância. Eu era feliz e não sabia.

Francisca
Lembro do Brás, do parque dom Pedro e que para vir para a cidade a gente
atravessava uma ponte, era de bonde, o rio que tinha ali no parque D. Pedro era
oTamanduateí. Do Brás para cidade nós atravessávamos o Tietê, Aquela ponte
ficava obstruída com muita chuva, era a enchente. O que me lembra muito, que
eu tenho muita vontade que fosse restaurado era o Parque D. Pedro. Era uma
coisa assim linda, que foi completamente abandonado pelo poder público na época
em que o importante era fazer a cidade nova, era construí, botar asfalto e concreto.
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Minha infância foi marcada também pela construção da avenida São João, dos
prédios que subiam. Lembro que o Parque D. Pedro era uma ilha de verde, tinha
um lugar chamava Parque Xangai dentro do Parque D. Pedro, que o bandido
da luz Vermelha andou matando gente lá e aquelas árvores.
Depois fui morar no interior, e quando voltei pra São Paulo o parque não existia
mais.

Miguel
Cheguei em São Paulo em 1947, vim do norte, e o que eu mais admirava era que
onde hoje é a avenida 23 de maio, ali era uma vala cheia de bananeira, capim,
e tinha um córrego, o córrego de Itororó, onde depois eles construíram o Hospital
Beneficência Portuguesa e passava o córrego. Esse córrego ligava no largo Anhan-
gabaú.
Depois fizeram aquela bela avenida 23 de maio, quem sabe disso? Passa por cima
desse córrego. Só sabe quem viu. Na altura da Beneficência Portuguesa tinha uma
pinguela de madeira que passava pro outro lado, pra avenida Liberdade. Era
a novidade.

Olga
Lembrança de 1960, fui morar na Bela Vista, na Brigadeiro Luis Antonio,
próximo a Federação Paulista de Futebol, atrás tinha um campo de futebol, onde
hoje tem um viaduto Condessa de S. Joaquim. Em baixo passava o córrego Itororó,
tinha a favela do Vergueiro e hoje em dia o que resta daquele tempo é a vila Itororó
que este governo vai demolir que está embaixo da beira da avenida 23 de maio,
e em cima está Rua Arthur Prado, você chega naquela vila e vê os leões sentados,
tem uma grande escadaria. Tem o nome do córrego Itororó. E o córrego era bonito,
não era água suja não, a gente pulava o córrego passando por uma madeira,
descíamos para a Liberdade, pra Barão de Iguape, onde tinha uma feira muito
grande de domingo e de noite a gente jogava naquele campo de futebol que tinha
ali em baixo, era muito bonito E a gente brincava de escorregar de cima até lá
embaixo. Fazíamos um tobogã no barranco de terra. Era muito gostoso!
Aos domingos íamos á praça João Mendes, pegar aquele bondinho aberto e a gente
descia lá para o Ibirapuera, onde tinha também os córregos e muito mato era
diferente do parque Ibirapuera de hoje, não tinha a aquela ponte elevada, era
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tudo de madeira improvisada, e caía a madeira, quem passava botava outra no
lugar era tudo muito interessante.
Lembro também do Anhangabaú quando eu cheguei aqui, era um morro com um
buraco embaixo. O que eu mais lembro é que no ano de 1961, 62 começou a fazer
o carnaval no Anhangabaú, saía muita água, quando começava a chover e caía
muita água e o povo dizia: também o que vocês querem, o córrego tá embaixo. Ele
vem lá da Nove de Julho, que quando chove fica tudo inundado porque embaixo
também tem um córrego. No Anhangabaú. Tem um túnel que fica todo alagado
e mudou de nome. Eu lembro que a gente vinha ver enchente no Anhagabaú, era
o buraco do Ademar.

Miguel
Outra coisa, ali ao lado de onde era o buraco do Ademar, Quando eu cheguei aqui
em São Paulo, em 1947, naquela extensão toda eu lembro que tinha três prédios
grandes, não sei quantos andares e estavam demolindo justamente para fazer o
largo. Eu tenho muita lembrança que ia lá pegar material.

Olga
Do parque D. Pedro eu lembro, a gente trabalhava na rua Direita, quando
enchia a gente corria para ver, enchia tanto de água que para ir para o outro lado
subíamos numa jamanta, e para ir para o Brás eles punham esse carro aí e
passávamos em cima e não existia aquela ponte da Pacheco Chaves que une a
Mooca com o Ipiranga próximo à Cisplatina e também passávamos naquele carro
para o outro lado. O carro chamava Jamanta!

Como eles dizem: “Éramos felizes e não sabíamos!”.

Alice
Vou falar da minha região lá na baixada do Rio Pinheiros onde tem a avenida
João Dias. Lá também era um córrego muito bonito onde a turma vinha fazer
as festas. Inclusive por lá passava as boiadas e do outro lado também a Represa
do Guarapiranga era muito bonito. Por lá pastavam os gados, a gente passeava
de carro de boi. Tem também a Billings do lado de Grajaú onde tinha as bar-
ragens e as comportas abriam para passar os navios de Santos para cá e hoje para
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lá do bairro Evangelista de Souza, lá para o lado do Capivari Monos, lá naquele
meio de mato ainda existe água limpa e geladinha.

João
Lá na Represa de Guarapiranga que ela está falando, nos anos 30 até perto dos
50 tinha uns barcos muito grandes que se chamavam Duque de Caxias. A gente
viajava naqueles barcos por dentro da represa e íamos para a praia de Interlagos,
praia Azul, praia Vermelha, Riviera Paulista e voltávamos pelo paredão.

Roberto
Eu era do interior e vinha para a cidade mais como turista do que qualquer outra
coisa, quando vinha para a cidade meu maior prazer era ficar no Viaduto do Chá
e olhar toda a cidade. Achava maravilhoso. Outra coisa que lembro muito é que
eu queria conhecer o rio Tietê. Conhecia do mapa, das escolas e dizia eu quero
conhecer o rio Tiete. Na primeira oportunidade fiz questão de conhecer. Fui ali
embaixo da Ponte das Bandeiras, tinha bastante peixe, só que os peixes de lá não
eram normal, pareciam doentes já, isso foi no ano de 1951. De tudo isso, o que
mais me chocou e ficou bem gravado foi a idéia de ter que comprar água para beber,
eu achava isso um absurdo, agora até já acostumei.

Terezinha
Quando cheguei em São Paulo, em 1959, muito próximo à minha casa tinha duas
lagoas. Numa das lagoas, que era chamada lagoa da Fábrica de Papelão e era
muito grande, morreu muita gente afogada, principalmente a garotada que ia
lá tomar banho. De 1959 até 1964 lembro que essa lagoa existia. Próximo tinha
uma fábrica de papelão que foi tomando conta da lagoa com seu material e com
sua poluição e foi aterrando a lagoa até que ela acabou. Porém, existe lá um
córrego a céu aberto onde só uma parte dele é canalizada. Esse córrego desemboca
no Rio Tietê. Quando chove muito, tem enchente porque o córrego não dá vazão
porque os canos não suportam a quantidade de água. A outra lagoa, onde hoje
é um belo de um parque também foi aterrada. Eu a conheci com barcos e era um
lugar de lazer das pessoas. Ali aconteceu certa vez um acidente de barco onde
morreram várias pessoas. Um cabo da P.M. na época salvou duas pessoas, porém
morreu afogado. Ele chamava-se Adão Pereira e deu o nome a uma rua lá do
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bairro. Essa lagoa era conhecida como lagoa dos bois, porque os bois que chegavam
de trem eram levados para beber água naquela lagoa. Lembro também que hoje
onde é o hospital de Pirituba era um curral onde ficava o gado. Tem também lá
em Pirituba a estrada da boiada, pois os bois vinham de outros lugares beber água
nessa lagoa. Hoje lá é o Parque Fernando Gaspari. São, portanto duas lagoas
que foram aterradas e viraram parques, por isso que quando chove, dana tudo,
pois as águas que vêm da cabeceira do Cantagalo, da vila Mirante dão enchente
e a população sofre muito.

M. Antonia
Cheguei aqui com 14 anos, sou de 1926. Ao chegar em São Paulo fui trabalhar
numa casa de família em Moema, próximo à igreja de Moema, ia muito nas
chácaras comprar verduras. Lá a rua era muito estreitinha, a casas eram muito
pouco, tinha chácaras de verdura de flores, tinha cabra, tinha cavalo, tinha uma
porção de animais. Eu lembro que tinha um rio naquela avenida que vai para
o Hospital. Servidor. Acho que era o córrego Itororó, e até na véspera de Natal
aconteceu um desastre com um bonde, o bonde era fechado e um senhor foi atra-
vessar, o bonde pegou ele e ele caiu no rio.

Orlando
Moro a 62 anos na zona Leste, quando garoto, lá onde eu moro tinha o maior
lençol de água. Tirava-se água dos poços e colocava-se em tinas, era para se beber
durante o dia, então ficava bem geladinha. O pessoal que passava por lá pediam
um copo d’água, porque era região de chácaras, as casas eram longe. Depois disso
teve o desmatamento, tinha o lago do Paraguaçu. Lá a gente ia nadar, nem
sabíamos que corria perigo, era no meio do mato. Nós tínhamos chácara, então
a gente vinha para o mercado, trazíamos caminhão de verdura. Quando dava
enchente o mercado inundava, ficavam as verduras todas boiando, e a gente tomava
prejuízo. A gente corria para os rios, tentava salvar as verduras. Depois veio o
caso das lagoas do Parque D. Pedro, a gente achava aquilo muito bonito porque
era tudo gramado e tinha aqueles fotógrafos “tripé”com seus caixotes que tiravam
fotos. Tinha também o caso do Rio Tamanduateí que também foi canalizado. Se
ouvia falar muito sobre o Anhangabaú e eu fui procurar saber porque chamava
Anhangabaú. Chama-se Anhangabaú porque lá nas cabeceiras os portugueses
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matavam o gado e sangravam dentro do rio. E os índios chamavam Anhangabaú
que significava “Água Podre”. Também tem o caso do Rio Guaiauma. Eu tinha
mais ou menos cinco ou seis anos. O pessoal que morava na beira do Rio Tietê,
quando dava enchente subia no barco e ficava de guarda chuva até passar a
enchente para depois voltar para casa de novo.

Olga
Quero falar do córrego do Ipiranga que passa pela Avenida do Estado, ali do lado
da Avenida Teresa Cristina. Lembro que íamos ver o Museu e sempre que chovia
aquilo enchia de água, não tinha muita mobilização, a gente tinha que vir a pé
do Museu para o centro da cidade, a pé. A gente vinha pela Rua Lava-pés.
Queria saber porque a rua chamava Lavapés, era a minha curiosidade. Um dia
de chuva, existia pouco comércio nessa parte do Cambuci, a gente sentou num
negócio quadrado, um tanque que agora não existe mais. Era em 1961, pergun-
tei para um homem ele falou: porque aqui quando os bandeirantes chegavam de
barco até Santos, S. Vicente, subiam pela Anchieta para chegar à cidade, tinha
muitas poças de água e ia lá lavar os pés, vinham negociantes, comerciantes,
lavavam os pés para poder entrar na cidade. Chamava Lava-pés porque eles, os
comerciantes, era aqui que lavavam os pés pra poder entrar na cidade. Tinha
muita água nessa rua, eu achava interessante de lavar os pés aí nessa rua.

Miguel
Ele fez uma perguntinha para mim sobre o Cambuci, a Rua Lavapés, mas ele
perguntou outra coisa curiosa, porque lá tem o Morro do Piolho? Esse morro do
Piolho, naquele tempo das fazendas, quando chegava a época de maio, junho,
dava muito carrapato e muito piolho no mato e os escravos ficavam impregnados
de piolho, então os fazendeiros levavam eles lá em cima daquele morro e cortavam
o cabelo careca de todo mundo, aí tocava fogo no cabelo para matar o piolho. Então
ficou chamando Morro do Piolho.

Terezinha
Eu ainda lembro do Rio Tietê nas imediações de Casa Verde vindo até Pirituba
que era um rio que as pessoas pescavam, aos finais de semana iam para a beira
do rio. Isso foi 59, 60, até 62 ainda existia. Também ali onde era a ponte do
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Piqueri, era uma ponte de madeira , quando passava aqueles ônibus que cha-
mavam Jardineira , fazia croc...croc. eu tinha medo, tinha impressão que ia cair
naquele rio com aquelas águas límpidas ainda. Comentavam que já estava
bastante poluída, mas as pessoas pescavam ainda ali, naquela beirada de rio.
Agora a gente passa ali só sente um cheiro horroroso, um cheiro “malvado”.

Risos...

Kaiser
Trago recordação do distrito de V. Brasilandia, exatamente no Distrito de vila
Schimidt e Cruz das Almas, chamada hoje estrada do Sabão porque as pessoas
escorregavam muito lá, tinha muito barro, a memória que trago agora foi de mais
ou menos 35 anos atrás, quando eu tinha aproximadamente oito ou nove anos
e dia 8 da semana passada eu estive exatamente nesse local que eu vou descrever,
que antes lá era uma chácara de verduras entre a estrada do Sabão essa rua
principal da V. Schimidt e tinha lagoas onde as crianças invadiam essa chácara
para pegar peixinhos e “pegar” também umas verduras [risos]. Coisa de criança
de molecada!
Esse local onde era essa chácara hoje, toda essa área foi reservada e lá tem dois
campos de futebol. A prefeitura lá criou um parque e esse parque está sem infra-
estrutura, tá abandonado e tem duas piscinas, uma para adulto e uma para
criança, vazias, e tem uma quadra coberta. Lá teve uma reunião agora onde esse
espaço foi adotado pelo “Criança Esperança” da rede globo e estão começando
projetos para fazer um trabalho social. Lá no entorno tem favela é um local de
exclusão social, nós estávamos no dia 8 reunidos lá com a rede Senac, e eu tava
recordando: “Puxa pessoal, há 35 anos atrás aqui tinha uma lagoa e nessa lagoa
eu vinha buscar peixinhos. Interessante, eu vi uma foto esses dias em casa dessa
rua, quando eu era criança com meus primos, essa rua, esse bairro e eu voltar!”.

Francisca
È interessante como a memória vem!

(referência à influência da memória coletiva nas lembranças)
Eu me lembro que a primeira vez que eu vim para S. Paulo eu devia ter três, quatro
anos e meu tio caçula, era um moço, a gente morava no Brás e tinha uma família
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Italiana que era muito amiga nossa e os rapazes competiam nas regatas do clube
Tiete. Meu tio nadava bem e eles foram juntos para competir, nadar e remar, e
lembro de minha avó aflita; ”eles não voltam, que perigo de se afogar no rio!” Eles
foram e meu tio tinha foto com eles na Catraia, que chama assim, de uniforme,
com umas camisetas que vinham quase até o joelho, calções enormes para nadar
no Rio Tietê.

Ruth
Cheguei em São Paulo em 1965, morava em Pirituba e eu passava pelo Rio Tietê
e tinha um cheiro que ninguém agüentava mais e eu fiquei impressionada com
isso e comecei a saber que tinha lagoas por perto de Pirituba, vila Zatti. Agora
nessa lagoa está construído um lindo parque. Perto do Mercado Central tem muitas
enchentes, enche, enche tudo de água, até quando vamos sofrer com isso, com tantas
enchentes e a gente correndo risco, morando em lugares perigosos?

Os relatos foram mesclados por momentos de emoção e alegria.
Ao lembrar de tantos fatos cheios de significado, o grupo foi construindo
uma identidade coletiva. Ao mesmo tempo, percebia-se que, ao olharem
para o presente, o medo, a insegurança e a solidão que os dias atuais
reservam a todos, também fazia parte do “contado” e do “vivido”. Era
o sentimento da felicidade perdida que, contudo, não impedia que bus-
cassem também sentido nesse tempo, que também é seu tempo.

Esses autores e atores de parte da história da cidade, de seus rios
e córregos que cortavam a céu aberto o território paulistano, povoaram
de sentido fatos vividos num tempo e num espaço hoje muito modifi-
cado, mas ainda possível de reconhecer pelas suas palavras. O protago-
nismo na narrativa fez de cada um testemunha capaz de iluminar um
tempo e uma história guardados na memória individual e que, narrada,
projeta no futuro dados para pensar a identidade, a subjetividade e a
ética em nossa sociedade voltada para o individualismo e o consumo.

Nosso olhar para a cidade ganha hoje novos elementos, ressigni-
ficados pela memória de homens e mulheres que construíram sua marca
identitária nesse espaço geográfico.
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Como diz Ecléa Bosi em seu precioso livro, Memória e sociedade.
Lembranças de velhos (1995):

Podem arrasar as casas, mudar o curso das ruas; as pedras mu-
dam de lugar, mas como destruir os vínculos com que os homens
se ligavam a elas?... À resistência muda das coisas, à teimosia das
pedras, une-se a rebeldia da memória que as repõe em seu an-
tigo lugar. (p. 371)

Diz ainda:

Quando a sociedade esvazia o seu tempo de experiências signi-
ficativas, empurrando-o para a margem, a lembrança de tem-
pos melhores se converte num sucedâneo da vida. E a vida atual
só parece significar se ela recolher de outra época o alento. (p. 40)
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RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo resgatar, através da memória de atle-

tas que atingiram o pódio olímpico, hoje idosos, lembranças referentes a experiên-

cias vividas e, a partir de interpretações, compreender as percepções, os sentimentos

e os significados dessas experiências na conservação e na evocação delas ao longo

da vida, principalmente na fase do envelhecimento.

Palavras-chave: atletas; olímpicos; envelhecimento.

ABSTRACT: This study aimed to recover, through the memory of athletes who reached the

Olympic podium and are senior citizens today, recollections regarding lived experiences; in

addition, based on interpretations, the work aimed to understand the perceptions, feelings and

meanings of those experiences in their conservation and evocation throughout life, mainly in

the phase of aging.

Key-words: Olympic athletes; aging.

Introdução

A abordagem temática sobre estudos do envelhecimento vem se
tornando alvo de pesquisas cada vez mais diferenciados e relevantes. A
necessidade do entendimento sobre o envelhecer, os aspectos relaciona-
dos ao nível de independência na velhice refletem, muitas vezes, o sen-
timento absorvido do próprio pesquisador ou do meio em que convive.
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A interação da pesquisa com a experiência de vida torna indis-
cutivelmente mais saboroso o caminho percorrido, quando do desven-
dar de problemáticas decorrentes do biológico, social ou afetivo do
atleta idoso. Dessa forma, aflorou-nos o intuito de pesquisar o idoso
de hoje que foi atleta olímpico no passado.

A observação de suas vidas, de seus caminhos em um contexto
mais pleno, indagou-nos sobre o que faziam com suas lembranças do
pódio. Fervilhava o desejo de conviver com suas lembranças na busca da
excelência física, do trabalho físico árduo e contínuo, realizado ano após
ano, em que existia apenas um objetivo: vencer.

Entre os atletas medalhistas, nem sempre o segundo lugar des-
perta interesse e, em alguns casos, pode significar fracasso. Dessa forma,
nossa expectativa estava voltada para as lembranças dessas tentativas de
superações e dessas buscas pela quebra de recordes embutidas em suas
vidas.

O contato profissional com a área desportiva possibilitou relação
informal com a história de vida desses sujeitos. Percebíamos em alguns,
certa distância entre os objetivos passados e sua atual performance iden-
titária.

Nos dias atuais, o esporte assume importante fatia das manchetes
na mídia e grande parcela da população busca encarnar um protótipo
identitário na história de vida dos “heróis” esportivos. Em linhas gerais,
tais heróis são construídos, reconstituídos, destituídos, destruídos mui-
tas vezes atendendo à vontade do poder econômico. Poucos se dão conta
de que, subjacente ao modelo do herói e vencedor, há um ser humano
que tem sentimentos, representações simbólicas, uma cultura, uma
identidade e envelhece. Esses idosos de talento esportivo poderiam, a
partir do contato com jovens atletas, conscientizá-los e direcioná-los a
pensar sobre seu corpo, sua trajetória no esporte e, até mesmo, sobre seu
próprio envelhecimento. Ou seria mais um grande “fardo” a esses heróis?

Analisamos isso com certa relevância, pois, a partir do contato
profissional que temos com atletas de nível nacional e internacional,
percebemos o desprezo acerca de questões relacionadas ao processo de
envelhecimento. Os mesmo julgam-se muitas vezes deuses indisso-
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lúveis, na grande maioria jamais estarão sujeitos a uma simples
“artrose”.

Através de vínculo profissional e de questionamentos a atletas
jovens, alguns que participaram da última Olimpíada em Atenas, temos
nos deparado com intrigantes observações. Quando solicitados a refletir
sobre como lidar com seu corpo na idade avançada, sobre as limitações
físicas, as possíveis dependências físicas, percebemos uma total falta de
informação e desprezo no que se refere às doenças crônico-degenerativas
e ao processo de envelhecimento.

Pela relação entre os estudos fisiológicos e clínicos da medicina
preventiva do século XIX, poucos têm sido os estudos que tentam ex-
plicar o processo de envelhecimento de atletas, principalmente de atle-
tas olímpicos. Seria interessante que os gerontólogos começassem a
perceber a importância dessa temática para melhor compreensão do
fenômeno e, a partir de reflexões sobre o assunto, poderem elaborar ações
mais específicas para o idoso que foi atleta, especialmente aquele que
obteve grandes resultados, o atleta medalhista olímpico e a sua velhice.

Parece que em alguns setores da sociedade e em segmentos da
imprensa há uma grande preocupação com questões relacionadas ao
envelhecimento e formas de amenizar suas seqüelas. Porém, temos
notado um paradoxo: de um lado, a ciência evolui criando meios para
prolongar a vida do idoso no aspecto biológico e, de outro, a sociedade
pouco tem a oferecer aos mesmos. As medidas estéticas podem ser
importantes para retardar o processo de envelhecer, mas as medidas
sociais não têm sido tão eficazes quando se direcionam ao coletivo. O
envelhecimento populacional é um fenômeno inevitável e muito pre-
sente neste século. Pouco tem se relacionado a velhice como uma fase do
curso de vida1  e suas repercussões familiares e sociais.

1 A noção de “curso de vida” refere-se às maneiras como a sociedade atribui signifi-

cados sociais e pessoais à passagem do tempo biográfico, permitindo a construção

social de personalidades e trajetórias de vida, com base numa seqüência de transi-

ções demarcadas socialmente e diferenciadas por idade (Hagestad apud Neri, 1995,

p. 30).
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Sendo a identidade uma unidade da personalidade no tempo e
pode ser mutável através de sentimentos, emoções e pensamentos de
continuidade interna da pessoa (suas idéias, suas metas e suas recorda-
ções inalienáveis), notamos algum abatimento no envelhecimento de
alguns atletas idosos. Na sua juventude, os atletas olímpicos atuavam
de forma marcante nas quadras, nos campos, nos ginásios, nas piscinas
e até em seu estado solitário de busca de superação que se perdeu no
tempo. A derrota é o extremo oposto do desejo de obtenção de vitória.
Atletas de alta performance tendem a persistir tanto tempo quanto for
necessário até obterem o êxito, uma vez que ganhar, depois de estar em
desvantagem, é fundamental no esporte. Esses atletas adquiriram uma
identidade peculiar e tendem a mantê-la no curso de vida. Então, como
detectar que hoje, em determinados momentos de suas vidas, se torna-
ram apáticos e talvez renegados às disposições impostas pela aposenta-
doria de seus corpos fortes e vigorosos?

Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi enfocar a possível
alteração da identidade atual do atleta medalhista olímpico, hoje idoso,
através da análise das suas memórias e da relação intergeracional no
esporte. Tentar identificar se fatores como expectativa de vida saudável,
independência e autonomia estão vinculadas a alterações de identidade;
avaliar o contexto esportivo com suas conseqüências e implicações nes-
sas perdas; verificar aspectos marcantes que foram registrados em suas
vidas e no processo de envelhecimento relacionando-os com o curso de
vida de jovens atletas; além de verificar seu estado geral de saúde.

Corpos envelhecidos

Entre várias alterações fisiológicas decorrentes do processo de
envelhecimento, a menor capacidade de adaptação do organismo a novos
estímulos e a recuperação dos sistemas são as deformações mais signi-
ficativas (Matsudo, Matsudo e Oliveira, 1994).

Outras alterações também podem ser citadas, tais como: altera-
ções neurais, com a diminuição no número e tamanho dos neurônios e
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diminuição na velocidade de condução nervosa, o que leva ao apareci-
mento da diminuição da atividade física e do movimento no idoso.

A diminuição contínua da capacidade funcional dos órgãos dos
sentidos e as alterações do cognitivo podem ser consideravelmente
notadas.

Com o declínio gradual das aptidões físicas, o impacto do enve-
lhecimento no corpo físico e ainda com o aparecimento das doenças
crônico-degenerativas, o idoso tende a ir alterando seus hábitos de vida
e rotinas diárias por atividades e formas de ocupação pouco ativas
(Weineck, 2003).

Apesar da necessidade de conhecimento das alterações bioló-
gicas, os corpos envelhecidos apresentam alterações subjetivas e sim-
bólicas, onde devemos nos ater em treinamentos da percepção, da sen-
sibilidade e da emoção, para assim, conseguir visualizá-las.

Para Bergson (apud Bosi, 1994, p. 45),

[...] o corpo, interposto entre os objetos que agem sobre ele e os

que ele influencia, não é mais que um condutor, encarregado de

recolher os movimentos e de transmiti-los, quando não os

detém, a certos mecanismos motores, determinados se a ação é

reflexa, escolhidos se a ação é voluntária.

Isso nos leva a pensar o quanto traduz o corpo em movimento as
transcrições emocionais que vivem os homens. Quantos dos movimen-
tos corporais não seriam reflexos de situações emocionais vivenciadas.
Da mesma maneira, o próprio formato do corpo nos traduz um tanto de
sua vida. O novo e o velho se distinguem pelo formato da vivência,
da experiência, das transcrições e dos caminhos percorridos pelo tempo.

Não podemos ser taxativos quando falamos que o corpo velho
traduz deformações da pele, de cabelo, de tamanho e de brilho, porque,
mais do que isso, nos induz a investigar aspectos aqui não mencionados:
as memórias de vida que estão contidas dentro do seu universo pessoal.

Ainda em relação aos aspectos corporais, convidamos os leitores
a uma interpretação mais subjetiva. Afora os aspectos biológicos, a leitura



270 Maria Rita Cardoso Gomes e Elisabeth F. Mercadante

revista Kairós, São Paulo, 9(2), dez. 2006, pp. 265-282

das imagens refletidas em corpos desnudos de transformações, mais ricos
em informações diversas e contidas, loucas para nos dar indicações de
novos caminhos.

Cabe aqui uma passagem vivenciada por nós, durante uma sessão
de fisioterapia em nosso local de trabalho, de uma paciente atleta idosa,
onde relatava algumas situações corporais experimentadas. Atendemos
uma senhora que havia sido atleta da seleção nacional de atletismo, porém
não atingiu o índice para as Olimpíadas de Melbourne, em 1956, na
Austrália. Reportava-me sua dificuldade em praticar a modalidade de
salto em extensão de saia, pois não podia colocar shorts naquela época.
Mesmo assim, referenciava suas marcas dos saltos com extrema soberba,
entusiasmo e um “brilhar” nos olhos que dava gosto de ouvi-la por horas.
Outras senhoras que também se encontravam em tratamento, por ve-
zes, entrelaçavam seus pensamentos e deixavam escapar suas paixões
pelo esporte, pela vida em movimento, pela luta por vencer desafios.
Afirmavam não conseguir lidar com essas situações de expor o corpo sob
movimentos bruscos e quedas, mesmo que em função do esporte.

A memória de atletas

Os estudos sobre a memória englobam aspectos subjetivos e
objetivos. Podemos abordar referências sobre a memória de alguém direta
ou indiretamente. Reconhecer e entender a memória na trajetória desta
pesquisa requer um olhar através dessa lente, para não cair nas especi-
ficidades, como os aspectos biológicos, fisiológicos, psicológicos e até
questões sociais que envolvem a memória.

O estudo sobre as memórias dos atletas olímpicos foi abordado
com idosos que se referenciaram no Esporte, tornando-se palco dessas
reflexões uma quadra, uma piscina, um tatame, ou seja, uma praça
desportiva.

Segundo Bosi (ibid., p. 37), um registro alcança uma memória
pessoal onde busca mostrar também uma memória social, familiar e
grupal.
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As memórias aqui escaladas foram direcionadas em etapas, esta-
belecendo um grau de relacionamento com os sujeitos; ouvindo, trans-
crevendo e comentando os resultados, embasando-me em referenciais
teóricos, porém sem invadir suas lembranças e retirar suas conotações
de “cheiro” da lembrança, “brilho” dos seus olhos ou ainda, um “embar-
gar na voz”. Ainda para Bosi (ibid., p. 46),

[...] os dados imediatos e presentes dos nossos sentidos nós mis-

turamos milhares de pormenores da nossa experiência passada.

Quase sempre essas lembranças deslocam nossas percepções

reais, das quais retemos então apenas algumas indicações, me-

ros signos destinados a evocar antigas imagens.

Explorar os aspectos da memória nos faz oscilar em relação a di-
versos momentos investigativos, perante teorias já preestabelecidas e
constantes descobertas relacionadas ao tema.

Apesar de ser a velhice uma continuação no desenvolvimento dos
sujeitos, a memória os acompanha desde o nascimento. As formas como
as lembranças se conservam na memória obedecem ao mesmo sistema
de funcionamento do cérebro, ou seja, divide em partes, cada qual exer-
cendo uma função determinada, e se uma delas for afetada poderá
impedir, por exemplo, a execução dos movimentos voluntários (Domi-
ciano, 1994, p. 28).

Em relação à memória, é importante situar que ela faz parte das
chamadas funções cognitivas: o raciocínio, a abstração, o julgamento, a
linguagem e a capacidade construtiva, e as funções cognitivas, sendo
essas a capacidade de organizar, planejar e realizar as tarefas (Canineu e
Yassuda, 2005, p.139). Ainda se relaciona a um estilo de vida saudável pode
garantir um cérebro saudável e diminuir a vulnerabilidade das memórias.

Se avaliarmos o quanto podemos confiar na exatidão da memória,
verificamos que podemos nos enganar muitas vezes ao pensar que nos
recordamos corretamente de algo. Estudos sobre a memória mostram
que, muitas vezes, construímos as nossas memórias após o fato, que somos
susceptíveis a sugestões de outros, que ajudam a preencher os buracos
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na nossa memória de um dado evento. Outro fato interessante sobre a
memória é que estudos mostram que não há uma correlação significativa
entre o sentimento subjetivo da certeza que uma pessoa tem acerca de
uma memória e a exatidão dessa memória. É possível criar falsas memó-
rias nas pessoas, por sugestão.

Para Halbwacks (1990, p. 53), “um homem, para enfocar o pas-
sado, tem freqüentemente necessidade de fazer apelo às lembranças dos
outros”. Dessa forma, as palavras do grupo são sempre utilizadas como
instrumentos para o bom funcionamento da memória pessoal, onde
percebemos que esses instrumentos são utilizados através do meio em
que convivem.

Neste estudo, estamos envolvidos com as memórias individuais
dos atletas medalhistas olímpicos, sempre lembrando que, por mais que
alguns desses sujeitos disputassem provas individuais, a memória cole-
tiva do grupo presente naquela olimpíada sempre será enfocada.

O esporte

O esporte envolve seus adeptos pela magia de vencer um deslo-
camento, uma marca, um tempo. A sensação de extremo prazer da vi-
tória ou a busca da mesma atrela os desportistas à plenitude do querer
e do poder. A vitória como meta e a busca da superação como ideal
embalam os atletas em sonhos jamais esquecidos, retribuindo-os com
seus momentos de glória ou com a memória deles.

Contudo, para Okuma:

[...] A percepção dos sujeitos sobre a importância da atividade

física se fundamenta na consciência que passaram a ter a respei-

to dela, seja como resultado das próprias vivências, seja pelos

conhecimentos que adquiriram durante a experiência. As vivên-

cias anteriores à atividade física mostraram-se marcantes para

que as mudanças positivas fossem evidenciadas, de modo que as

informações que receberam sobre suas implicações no processo

de envelhecimento pudessem não só ser confirmadas, mas tam-

bém ter significados para eles. (2004, p. 121)
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Isso nos leva a pensar na possível batalha do corpo e com o corpo
sobre os sujeitos que passam a fazer movimentos estereotipados, que
chamamos de atividade física e esportes. O quanto suas vivências cor-
porais iniciais interferem em suas vidas. Algumas de forma brusca e
desajeitada, disforme de leveza e interação com o pulsar dos ventos.
Outros de forma casada com o passar dos segundos. Tais percepções
deixam em seus corpos marcas de sentimentos, emoções, de combinação
ou de devaneios com o ritmo, a coordenação e com a tranqüilidade.

O esporte se pratica com os braços, as pernas, as costas, mas,
principalmente, do pescoço para cima. É uma atividade essencialmente
prática, onde o que interessa é participar, interagir, seja com o outro, seja
contra alguns segundos de tempo ou milímetros de metros. Isso consiste
em delegar ao corpo algumas virtudes mais fortes da alma: a energia, a
audácia, a paciência, o invadir os limites.

Lembramos aqui que o esporte cria mais laços, mais uniões e
consciências do que a diplomacia mundial. Em tempos de Jogos Olím-
picos e Copa do Mundo, somos todos invadidos por emoções advindas
de vitórias e derrotas. O esporte faz parte das forças unificadoras da
humanidade, pelo mútuo conhecimento e pelo melhor entendimento
que provoca entre os homens de diversas raças e culturas, muitas vezes
sob o puro signo do ideal olímpico.

O ser humano se envolve com um dos conceitos mais bonitos entre
os que regem as relações humanas, os quais provêem do mundo dos
esportes: é a expressão flair play – jogo limpo –, que significa o quanto
os homens deveriam levar em conta, nas suas relações, a amabilidade,
a justiça, a imparcialidade e a honra. Quando se pratica esporte corre-
tamente sempre se aprende a se comportar na vida, a respeitar as regras.

Para Devide (2003), o esporte é considerado um campo onde há
possibilidades de ser solidário e cooperativo, onde perpassam ideais de
igualdades e liberdade. Contudo, observa-se, em determinados momen-
tos, uma marginalidade desses princípios.

Entre outros motivos para a prática esportiva, o motivo saúde
aparece em evidência como um discurso socialmente codificado
(Lovisolo, 1997).

Observa-se que alguns idosos, adeptos ao esporte, treinam para
se igualarem em atitude e disposição à figura da juventude, servindo de
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exemplo para pessoas idosas inativas e também outros mais jovens.
Opostamente, alguns jovens atletas olímpicos, quando questionados
sobre o processo de envelhecimento e as possíveis perdas funcionais,
negam objetivamente, excluindo-se da possibilidade, pois se julgam
deuses indissolúveis, com seus volumosos músculos.

Segundo Pope e Olivardia (2002, p. 87), “a Síndrome de Adônis
ou a Vigorexia, é um transtorno emocional ligado ao narcisismo físico
fora de controle, qualquer tipo de obsessão ou negação denota um
desequilíbrio psíquico na vida”.

Possivelmente desconhecem o processo de “destreinamento” que
deverão passar após interromperem seus vigorosos ciclos de treina-
mentos.

O esporte envolve de forma a codificar sensações, emoções e passa
a fazer parte da vida das pessoas em determinado momento. Elas utili-
zam sempre o mesmo vestuário, carregam apetrechos, às vezes amule-
tos, criam vínculos supersticiosos durante as práticas que as acompanham
em longa caminhada. Correm, saltam, embocam, arremessam até que
onde seu fôlego possa chegar ou as pernas comecem a tremer. Uns con-
tinuam lutando até que a dor seja superada e o suor seja enxugado. Outros
sofrem calados, pois o cansaço sempre termina em determinados mo-
mentos. Sempre predeterminam onde e quando chegar, mas nem sem-
pre alcançam seus objetivos. Sentem algo que espiritualmente os
distingue dos adversários, sejam eles homens, tempos, distância, enfim,
suas marcas. O desejo é a própria motivação.

Existe um lema das Olimpíadas Especiais, em que se diz: “Faça
com que ganhe, mas se não for possível vencer, faça uma valente tenta-
tiva”. Assim imaginamos os adeptos do esporte, sempre valentes em suas
jornadas.

A competição

Vários são os aspectos teóricos relacionados à competição: a con-
ceituação, as diferentes abordagens, a relação com a vitória, a derrota,
a rivalidade e a cooperação.
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Em relação à competição, podemos afirmar que envolve nosso
cotidiano. No mercado de trabalho, nos estudos, nos relacionamentos
interpessoais. Contudo, é na prática esportiva que a competição torna-
se mais transparente. Desvendar o significado de perder e vencer para
os competidores torna-se uma tarefa difícil, uma vez que existem aspec-
tos relacionados à conceituação e às diferentes dimensões do fenômeno
da competição no esporte.

Para Devide (2003), existem discussões acerca das diferentes
dimensões a respeito das representações sociais da prática competitiva
do esporte.

Se analisarmos a etimologia da palavra “competição”, veremos
que podemos fazer algumas inferências sobre o significado da palavra,
que vem do latin – competere, que significa “buscar junto”.

Como padrão, utiliza-se normalmente uma disputa com um opo-
nente e uma comparação do desempenho do competidor. Porém, pode-
mos competir com a própria marca, dessa forma ocorre a busca da
auto-superação.

Os jogos possuem um caráter antitético, sendo uma das caracte-
rísticas gerais a incerteza e a tensão quanto ao seu resultado (Huizinga,
1996).

A competição serve para cada um dar provas de sua superiorida-
de. O ideal viril da virtude está sempre ligado à convicção de que a honra,
para ser válida, deve ser publicamente reconhecida. Os homens aspiram
à honra para se convencerem de seu próprio valor, de sua virtude. As-
piram a ser honrados por seu próprio valor por aqueles que têm capacida-
de de julgar. Portanto, a virtude e a honra, a nobreza e a glória encontram-se
desde o início dentro do quadro da competição, isto é, do jogo.

Lawther (1973) entende a competição como forma de esforço para
provar a si mesmo que se é superior a outrem, obtendo honra e louvor
por meio disso. Assim, ela consiste na busca do sucesso, de acordo com
as capacidades do esportista em superar o recorde anterior ou o atual
oponente. Contudo, segundo o autor, esse esforço para superar outros
competidores não traz, necessariamente, conotação hostil, mas, à me-
dida que o desejo de vencer aumenta, a competição pode começar a apre-
sentar sinais de agressividade e rivalidade.
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A competição pode ser um processo sociocultural onde são ofe-
recidas recompensas às pessoas, com base na comparação de seus desem-
penhos com os de terceiros que estejam cumprindo a mesma tarefa.
Portanto, o sucesso de um implica o fracasso do outro. Porém, o desejo
é a própria motivação. A determinação à inexorável busca do triunfo e
o compromisso com a excelência farão com que esses sujeitos consigam
o que estão buscando, o que tira o mérito de quem não chegar lá.

Em todos os esportes se joga para ganhar: os pontos, as glórias,
o campeonato. É justamente a competição por um “prêmio” (do autor),
o que faz com que um jogo seja também divertido, emocionante e con-
gregue sensações próprias e inesquecíveis.

Procedimentos metodológicos

O estudo foi desenvolvido a partir da abordagem qualitativa,
privilegiando as relações dos sujeitos com o esporte em nível olímpico,
onde vivenciaram amargas derrotas ou grandes vitórias. A abordagem
qualitativa se mostra adequada para entender um fenômeno social, sendo
necessária, em princípio, quando o objeto é uma situação complexa ou
particular. O interesse do pesquisador volta-se para a busca do significado

das coisas, porque este tem um papel organizador nos seres humanos. O
método utilizado foi a “história da vida”, que possibilita focalizar o in-
divíduo dentro de um contexto sócio-histórico. Analisamos as relações
entre acontecimentos individuais e processos pessoais, levando em con-
sideração o contexto desportivo dos indivíduos entrevistados.

Vaitsman (1994) refere-se à “história da vida” como um método,
onde se identificam em cada história traços singulares, porém alguns
pontos se repetem de alguma forma, em todas elas.

De acordo com Mehy2  (1998, p. 22): “A história oral combina
três funções complementares: registro de relatos, divulgação de expe-

2 Meihy considera que a história oral situa-se em meio ao desenvolvimento dos

métodos qualitativos de investigação.
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riências relevantes e vínculos com o imediato urbano, promovendo
assim um incentivo à história local e imediata”.

Observamos, durante esta pesquisa, diversos fenômenos indivi-
duais e sociais, dados interpessoais relacionados às personalidades e às
identidades a partir do contato para a entrevista, tanto com o atleta olím-
pico jovem quanto com o idoso que participou de jogos olímpicos.

Dado o número extenso de atletas olímpicos que já defenderam
o Brasil em diversas competições, optamos definir os seguintes aspectos:
indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos; ambos os sexos;3

inscrito em qualquer modalidade olímpica; atletas que receberam me-
dalhas em qualquer olimpíada; indivíduos sem comprometimento da
área cognitiva.

A composição da amostra intencional é mostrada a seguir nos
Quadros 1 e 2:

Quadro 1 – Referencial da amostra

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados coletados.

 Quadro 2 – Modalidades

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados coletados.

3 Apesar da escolha de ambos os sexos, não houve atletas do sexo feminino no período

consultado.

Atletas olímpicos medalhistas com mais de 60 anos 39 100 % 

 Atletas vivos 25 64,10 % 

 Atletas falecidos 14 35,90 % 

 Atletas entrevistados 7 28 % 

Atletas olímpicos medalhistas com mais de 60 anos % N 

Basquetebol 71.4 5 

Judô 14. 3 1 

Natação 14.3 1 

Total 100 7 
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Os dados referentes aos atletas olímpicos idosos, necessários a este
estudo, foram coletados junto às Confederações e Federações esportivas
da modalidade em que o atleta olímpico praticou em diferentes cidades
dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Os primeiros contatos foram
realizados por telefone, onde, após explanação do contexto da entrevis-
ta, ficou acertado a data para as entrevistas em locais predefinidos pelo
entrevistado. Os locais foram escolhidos pelos entrevistados: residência,
escritório, Federação Paulista de Basquetebol, academias. Foi realizado,
para obter aprovação quanto à participação neste estudo, um Termo de
Consentimento do entrevistado.

Planejou-se um roteiro-guia para que as entrevistas fossem bem-
sucedidas, de modo que as questões ficassem por conta dos fins e obje-
tivos da pesquisa. O roteiro-guia, como sugere o título, serviu apenas
para direcionar a conversa com os entrevistados. Dessa forma, à medida
que surgiram abordagens não exploradas, mas percebidas como de im-
portância para o estudo, o roteiro foi alterado com flexibilidade, permi-
tindo e até convidando o entrevistado a falar longamente, “com suas
próprias palavras e com tempo para refletir” (Gaskell, 2003, p. 73).

Onde tudo começou

O espaço esportivo na vida desses sujeitos aconteceu de forma
leve e foi se fixando a partir do vínculo com a modalidade praticada, com
seus companheiros, técnicos e com o cheiro da vitória. A cada arremesso,
golpe ou braçada, seus corpos adquiriam transformações internas e ex-
ternas que os faziam se assegurarem cada vez mais sobre quais eram seus
objetivos.

Alguns iniciaram a relação com o esporte por problemas de saú-
de, outros, por influência do ambiente escolar, e ainda há os que tiveram
influência e modelo familiar.

Houve vários obstáculos que, por muitas vezes, os induziam a
desistir da vida esportiva: racismo, pobreza, problemas de saúde, lesões,
dificuldade de estabilização financeira e social. Não bastasse a injustiça
da desigualdade social em nosso país, um desses nossos atletas amarga
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em suas memórias a experiência real da humilhação de ter que se sub-
meter a “entrar pela porta dos fundos” do clube onde treinava e que
representava.

Algumas considerações

Ao tratarmos sobre vitórias e derrotas, tratamos dos seus signi-
ficados e percebemos que não foram apenas pontuais, vivenciadas so-
mente naquele momento histórico da vida de cada um desses atletas.
Para a maioria dos sujeitos entrevistados, quando falam de suas vitórias,
esquecem da relevância dos fatos. Eles escreveram muito mais que um
capítulo nobre na história do Esporte Nacional e tratam disso com certo
saudosismo, porém sem enaltecerem suas conquistas. Seria modéstia ou
medo da falta de reconhecimento e memória da sociedade brasileira?

Transpor as experiências aqui vinculadas dos idosos medalhistas
olímpicos foi uma tarefa gratificante. Quando adormecíamos mergu-
lhados em suas memórias, embutíamos pensamentos emaranhados aos
sonhos de seus feitos. Ora percebíamos a realidade em suas falas, ora
tudo parecia um sonho. Enfim, era sempre realidade.

Os pensamentos, as imagens e a emoção descrita que ora ultra-
passa nossos limites, os entendimentos e as interpretações mais objeti-
vas, foram desafiados a se tornarem perpétuos. “Somos aquilo que
lembramos” (Izquierdo, 2002). Esses atletas idosos são exatamente o
que trazem à memória e suas lembranças são exatamente seus momen-
tos vivenciados de forma inexorável perante o emocional.

No conjunto das entrevistas, a vitória e a derrota, a lembrança do
pódio foram associadas a diversos níveis de sentimento e emoção.

Os resultados mais significativos dessas nossas reflexões e inter-
pretações revelam que o questionamento inicial sobre a performance de
sua identidade apresenta inesperadamente revelações de força, entu-
siasmo e criatividade projetados ao presente e ao futuro, ao contrário do
que pensávamos.

O contexto da experiência desses atletas hoje idosos foi vivido na
juventude intensamente, de tal forma que determinou em suas vidas a
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conservação viva em suas memórias, tornando possível para eles valo-
rizar esse contexto, até mais do que o presente.

Outro aspecto observado e indagado no início é a relação inter-
geracional, a qual não ocorre quanto ao esporte.

Eu gostaria de transmitir as experiências aos jovens, fazer palestras. Eu
tenho um projeto desses aqui na Federação. Gostaria de ir para a pe-
riferia das cidades, nas escolas, fazer palestras, ensinar basquetebol,
enfim cidadania. Gostaria de transmitir tudo isso para essas gerações
novas. (Esdon Bispo, 74 anos)

No entanto, todas as lembranças mencionadas nas entrevistas
não deixaram de sobrepor às emoções inigualáveis da subida ao pódio,
onde merecidamente receberam seus “louros”. A representação simbó-
lica aqui aferida perpetua-se em suas falas de afeto à cidadania, do amor
à pátria, enfim, ao aconchego do “lar” coletivo.

É alguma coisa que mexe dentro da gente, uma mola “mestre” que move
determinado elemento em diferentes funções. (Alberto Masson, 80 anos)

O meu professor era um entusiasta, adorava fazer elogios, não cansava
de incentivar. Aliás, eu sempre fui assim também, quanto professor. Acho
que aquele modelo de professor que tive nunca me saiu da cabeça e sempre
persegui a idéia de que o professor de Educação Física é responsável pela
a participação efetiva das crianças no esporte. (Rosa Branca, 65 anos)

Finalmente, o que mostramos é a importância das diferentes
experiências sociais e afetivas que estão presentes nos atletas idosos, cuja
memória permite conservá-las e evocá-las, tanto no sentido de reprodu-
zi-las, quanto recriá-las.

Esperamos que medidas que contribuam para uma permanência
da memória esportiva e identidade cultural sejam valorizadas e opera-
cionalizadas em um breve espaço de tempo.

Suas memórias devem ser projetadas para um futuro através de
suas contribuições espontâneas, pois têm muito ainda a relatar e desven-
dar. Basta que se valorizem as suas histórias e sua experiência.
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RESUMO: Tendo em vista o aumento na prevalência da depressão em pessoas

idosas, o presente estudo objetivou apreender as representações sociais de idosos

vinculados a instituições da cidade de João Pessoa acerca do tema em questão. A

amostra foi constituída por 100 sujeitos, de ambos os sexos. Os instrumentos uti-

lizados foram: BDI (Beck Depression Inventory) e associação livre de palavras. Os

resultados revelam que a representação da depressão está ancorada principalmente

em aspectos psicoafetivos.

Palavras-chave: depressão; representação social; idoso; instituição.

ABSTRACT: Considering the increase in the prevalence of depression in elderly people, the

present research study aimed to apprehend the social representations of elderly people living

in institutions in the city of João Pessoa, state of Paraíba, about the theme. The sample was

composed of 100 subjects, of both sexes. The instruments were: BDI (Beck Depression

Inventory), and free word association. The results revealed that the representation of depression

is anchored, mainly, on psycho-affective aspects.

Key-words: depression; social representations; the elderly; institution.

Introdução

Os estudos envolvendo a população idosa se fazem cada vez mais
necessários em todos os países do mundo. Isto se dá em conseqüência dos
elevados índices de envelhecimento populacional, fenômeno de abran-
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gência universal, mas que atinge os maiores índices nos países em desen-
volvimento, como é o caso do Brasil.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) durante a 2ª Assem-
bléia Mundial para o Envelhecimento, realizada em abril de 2002 na
cidade de Madri, Espanha, aprovou o Plano Internacional da Ação sobre
o Envelhecimento (Piae). Houve a participação de todos os países-mem-
bros das Nações Unidas, sendo aprovado o documento a respeito do
crescimento significativo da população idosa no mundo. Priorizaram-se
as seguintes áreas no Piae: 1) inserir o envelhecimento populacional na
agenda do desenvolvimento; 2) a importância singular e global da saúde
e 3) desenvolver políticas de meio-ambiente (tanto físico quanto social)
que atendem às necessidades de indivíduos e sociais das pessoas que
envelhecem.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
2002, mostram que os idosos já representam 9,6% da população bra-
sileira, o que equivale a quase 16 milhões de pessoas com 60 anos ou mais
de idade. O crescimento exponencial dessa população traz consigo a
conseqüente preocupação com o envelhecimento e com as doenças da
velhice, entre elas, a depressão.

A depressão é um estado de ânimo triste, uma alteração do humor
onde a tristeza é patológica, desproporcionada, profunda, abarcando a
totalidade do ser. O paciente deprimido perde o interesse e, inclusive,
a vontade de viver, sentindo-se incapaz de realizar suas atividades. Exis-
tem vários tipos de depressão, e, por isso, vale salientar que o enfoque
do presente estudo foi sobre a depressão reativa, ou seja, a depressão
entendida como um sofrimento psíquico e/ou dor moral desencadeada
por uma situação ou um acontecimento desagradável que interfere sig-
nificativamente na diminuição da qualidade de vida, na produtividade
e capacitação social do indivíduo (Coutinho, 2001).

A depressão em idosos tem recebido notada importância por
configurar-se como um dos diagnósticos mais freqüentes e de conse-
qüências mais graves nesse grupo etário. Sua prevalência em pessoas com
mais de 60 anos é de cerca de 15%. Em populações hospitalizadas ou
institucionalizadas, esses números são maiores, podendo ser diagnosti-



Depressão: como o idoso representa a doença? 285

revista Kairós, São Paulo, 9(2), dez. 2006, pp. 283-302

cada a depressão maior em 5% a 13% dos pacientes hospitalizados e em
12% a 16% dos residentes em instituições de longa permanência (asilos)
(Dasgupta, 2001).

Fatores como o aumento na percentagem da população idosa e as
alterações nas condições de vida podem explicar, ao menos em parte, os
elevados índices de depressão no mundo inteiro. No que se refere espe-
cificamente aos idosos, constata-se que, além desses, fatores como a maior
ingestão de medicamentos (Pilati e Romanha, 2002) e a vulnerabilidade
a estressores externos e internos contribuem para fazer da depressão um
dos transtornos médicos mais freqüentes (Laks, Almeida e Caldas, 1994)
e que mais comprometem a qualidade de vida dos idosos, sua produti-
vidade e capacidade social.

Há que se considerar que a velhice é uma época de grande fragi-
lidade afetiva no ser humano. Às mudanças neurobiológicas que com
freqüência acompanham o envelhecimento cerebral se somam e, sobre-
tudo, se acumulam numerosas e importantes perdas, que vão afetar o
indivíduo mais velho, não só suas emoções, senão também sua condição
física e sua situação social. Entres essas perdas podemos destacar a perda
do trabalho (com a aposentadoria), mudanças na estrutura familiar que
os faz passar de pais e cabeças da família ao papel de avós, geralmente
com menor participação autônoma na dinâmica familiar, morte do côn-
juge ou ente querido, enfermidade médica ou cirúrgica, incapacidade,
perda de funcionalidade e escasso suporte social. Como apontam Gre-
gório e Carrasco (2004), tudo isso obriga a uma reestruturação adapta-
tiva que, dependendo das características de personalidade prévia de cada
indivíduo, terá mais ou menos risco de fracassar e de gerar doenças como
a depressão.

A depressão no idoso tem características especiais, um enorme
polimorfismo e maiores dificuldades no tratamento quando comparada
à depressão em adultos. As principais diferenças apontadas na literatura
referem-se à forma como a sintomatologia se apresenta. Nos idosos os
sintomas somáticos e hipomaníacos são mais freqüentes, há menos
antecedentes familiares (Pilati e Romanha, 2002), escassa expressivida-
de da tristeza, tendência ao retraimento e isolamento, dificuldade para
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reconhecer os sintomas depressivos, maior freqüência de sintomas psi-
cóticos, deterioração cognitiva freqüentemente associados, irritabilida-
de, comorbidade, doença cérebro-vascular freqüente, uso de
medicamentos, alto risco de suicídio e pior resposta ao tratamento
(Gregório e Carrasco, 2004).

Um fator que contribui para um alto índice de fracassos no tra-
tamento da depressão em idosos é a maior prevalência de determinadas
enfermidades (hipertensão, diabetes, osteoartroses, enfermidades neu-
rodegenerativas, etc.) associada à alta longevidade. A perda da saúde é
um fator de risco associado à depressão no idoso e numa grande porcen-
tagem de casos os sintomas depressivos aparecem depois de uma doença
grave. Uma das enfermidades mais freqüentes associadas com a depres-
são no idoso é o acidente vascular cerebral (ACV). Além de todos esses
fatores, existe uma ampla lista de medicamentos, alguns deles de uso
muito freqüente em idosos, que podem induzir sintomas depressivos e
que devem ser avaliados convenientemente no início dessa síndrome, como
os diuréticos, corticóides e neurolépticos (ibid.).

Existem quatro fatores principais que contribuem para dificultar
o diagnóstico da depressão em idosos:

a) presença de comorbidade somática;
b) déficit cognitivo;
c) fatores estressores de tipo psicossocial e
d) sintomas de ansiedade intensos.

O fato de, na velhice, a depressão vir associada com doenças or-
gânicas com maior freqüência que em outras idades aumenta os níveis
de incapacidade funcional e o uso de serviços de saúde, além de contri-
buírem para um pior prognóstico. Esse é também um fator que dificulta
a reabilitação, principalmente em pacientes mais velhos com acidente
vascular cerebral (AVC), doença de Parkinson, cardiopatia, doença
pulmonar e fraturas (Lebowitz et alii, 1998).

Apesar dos altos índices, apenas uma em cada três pessoas com
depressão recebe diagnóstico e tratamento adequados. Existem indícios
de que em populações idosas essa proporção é ainda menor.
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Para se realizar um diagnóstico eficiente da depressão no idoso,
é necessário identificar os sintomas relacionados à depressão, diferen-
ciando-os das manifestações próprias do envelhecimento, que incluem
alterações nas aptidões físicas, gerando menor disposição, diminuição da
irrigação sangüínea que afeta as extremidades do corpo, entre elas o
cérebro, diminuição de paladar, doenças degenerativas, etc. Tais mani-
festações tornam o trabalho diagnóstico bastante complexo.

É comum que o idoso apresente, por exemplo, quadros depres-
sivos que são reações a perdas (físicas ou psíquicas). Perdas essas que estão,
muitas vezes, relacionadas com o próprio processo de envelhecimento,
gerando, em alguns casos, perda da auto-estima e sentimento de inuti-
lidade perante a sociedade e a família. O convívio com a solidão, a perda
de sentido de vida, a renúncia, a desistência são desafios constantes no
processo de envelhecimento, que devem ser levados em consideração
quando do diagnóstico da depressão em idosos. Por outro lado, os sin-
tomas são muitas vezes atribuídos a processos genéticos, sociais, dege-
nerativos cerebrais e doenças físicas, que contribuem em proporções
variadas. Além disso, a depressão pode afetar o funcionamento cogni-
tivo, sobretudo a capacidade de concentração e a memória, dificultando
a avaliação (Gazalle, Lima, Tavares et alii, 2004).

Outro fator que dificulta o trabalho diagnóstico é o fato de o idoso
ter mais dificuldades para identificar e reconhecer os sintomas afetivos,
para dizer que está triste e, por isso, consultará menos um especialista
queixando-se desse motivo. Com mais freqüência, a queixa pode ser
somática e inclusive hipocondríaca.

De acordo com Ortiz (2004), pode-se dizer que, no âmbito da
depressão em idosos, não existe um único tratamento a ser eleito. A
incorporação das sucessivas gerações de antidepressivos tem contribuí-
do para uma maior efetividade no tratamento da doença. Os novos
medicamentos antidepressivos oferecem vantagens consideráveis por não
afetarem a função cognitiva. De qualquer maneira, a resposta à hetero-
geneidade da população idosa reside na individualização do tratamento.
Assim, o processo de eleição do tratamento deve atender a critérios
multifatoriais, levando em consideração variáveis tais como o estado
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físico, o tipo de intensidade do transtorno depressivo e o perfil de efeitos
secundários mais toleráveis para o paciente.

O locus desta investigação foram as instituições de curta e de longa
permanência, espaços sociais que, em sua maioria possuem idosos que,
ao serem abandonados por seus familiares, passam a residir numa ins-
tituição de caráter asilar. São disponibilizados abrigo, alimentação, re-
creação (em sua minoria) e encaminhamento para cuidados médico-
hospitalares quando se faz necessário.

Segundo levantamento realizado por Trindade e Medeiros (2003),
existe algo em torno de 328 idosos residentes em 5 ILPI’s, na cidade de
João Pessoa-PB. É válido salientar que a maioria das instituições são
mantidas por doações espontâneas e pelos rendimentos advindos de
aposentadorias e pensões dos seus residentes.

É válido destacar que o funcionamento de assistência à saúde
dessas instituições, em geral, é precário, posto que não possuem em seu
quadro efetivo profissionais de saúde, técnicos e assistentes de serviços
gerais suficientes para atender à demanda existente. Houve, nos últimos
anos, uma significativa melhora nas condições físicas das ILPI’s pesqui-
sadas, com adaptação ergonômica para idosos com dificuldades de lo-
comoção e cadeirantes.

De acordo com Born (2002), o Brasil não está preparado para os
problemas decorrentes do envelhecimento. Devido à inexistência de
programas focalizados para idosos que habitam em instituições asilares,
o fato prejudica a promoção em saúde para esse contingente popula-
cional. Tendo em vista a falta desses programas e a precariedade da rede
de Assistência Social, verifica-se o encaminhamento freqüente de idosos
para os asilos, transformando-se em “depósitos de velhos”.

Denota-se que as instituições geriátricas surgem para atender a
uma gama de necessidades sociais, de modo que, para entender a dinâ-
mica do funcionamento das mesmas, não se pode perder de vista o re-
ferencial psicossocial e econômico do espaço no qual está inserida. Assim,
as instituições para velhos “têm uma função social indiscutível, por vezes
vital, na organização e no funcionamento da sociedade” (Vieira, 2004,
p. 23).
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As instituições de curta e de longa permanência, se, por um lado,
desempenham seu papel de acolhedoras dos velhos em processo de ex-
clusão social, por outro, suas normas internas contribuem para o afas-
tamento dos problemas sociais externos, proporcionando o confinamento
social, ficando os idosos restritos apenas à vida asilar, caracterizando-se
como uma forma de ruptura dos elos que os ligavam à vida familiar e
social (Alcântara, 2004).

A velhice, no ambiente urbano, tem se caracterizado como uma
sobrecarga para a família, tendo como premissa a não manutenção dos
idosos nas famílias, devido a algumas questões como limitação dos
espaços físicos das residências e oferta de atendimento contínuo às ne-
cessidades dos idosos; assim, são colocados em abrigos, sem participação
efetiva das relações afetivas e familiares. Sabe-se que, em sua maioria, os
idosos não desejam vivenciar seu processo de envelhecimento nessas
instituições (Santos, 1994; Araújo, 2004; Araújo e Carvalho, 2004).
Assim, faz-se necessário conhecer as representações sociais da depressão
nesses atores sociais, que, em sua maioria, vivenciam a sua velhice e o seu
processo de envelhecimento num confinamento social e psicoafetivo.

Por ser uma doença de grande impacto social, tanto por seus
grandes números epidemiológicos como pela dificuldade no tratamen-
to, a depressão no idoso vem sendo cada vez mais estudada. Guiados
pelos aportes teórico-metodológicos das representações sociais (Moscovici,
1961), optou-se no presente trabalho por compreender esse fenômeno
do ponto de vista de idosos vinculados a instituições de curta e longa
permanência acometidos pela sintomatologia depressiva.

Através das representações sociais é possível conhecer a realidade,
apoiando-se no conhecimento do senso comum, aquele que é socialmen-
te construído e orienta as práticas e as condutas dos indivíduos que a
representam. Isso porque representar é uma atividade inerente à condi-
ção humana, na medida em que permite aos sujeitos dominar e compre-
ender física ou intelectualmente o mundo que os rodeia (Santana, 2003).
É neste sentido que estudar as representações sociais de um grupo sobre
um determinado fenômeno torna possível compreender os comporta-
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mentos desse grupo com relação ao fenômeno em questão. Como afirma
Jodelet (2001, p. 17),

[...] as representações são sociais na medida em que guiam os

sujeitos no modo de nomear e definir conjuntamente os diferen-

tes aspectos da realidade diária, no modo de interpretar esses

aspectos, tomar decisões e, eventualmente, posicionar-se frente

a eles de forma defensiva.

Ante a prevalência e a gravidade da depressão no idoso na socie-
dade contemporânea e na vida daqueles que são por ela acometidos, faz-
se relevante estudar como os idosos simbolizam a depressão, quais são
os aspectos psicossociais, afetivos e cognitivos a ela relacionados para
que se possa contribuir com tais conhecimentos na elaboração de prá-
ticas sociais e profissionais que melhorem os tratamentos e auxiliem na
prevenção de tal síndrome.

Partindo desses pressupostos, o objetivo do presente trabalho
consistiu em estudar, através do suporte teórico/metodológico das re-
presentações sociais (RS) da depressão, analisando os processos através
dos quais os idosos ligados a instituições de curta e longa permanência
da cidade de João Pessoa constroem suas representações sociais acerca
desse fenômeno.

Campo de investigação

Trata-se de um estudo de campo, de cunho qualitativo e quanti-
tativo, fundamentado nos aportes teórico das representações sociais. A
pesquisa foi desenvolvida em quatro instituições para idosos, sendo duas
de longa permanência (asilos) e duas de curta permanência, todas loca-
lizadas na cidade de João Pessoa/PB. As instituições de longa permanên-
cia caracterizam-se como entidades filantrópicas onde os idosos dispõem
de espaço físico (quarto individual ou coletivo, refeitório, jardim), ali-
mentação e alguns cuidados básicos de saúde (na maioria das vezes ofe-
recido por estudantes universitários de enfermagem, fisioterapia e serviço
social que fazem trabalhos voluntários nessas instituições). Entre as
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instituições de curta permanência, uma é um Centro de Convivência do
Idoso (criado pelo Programa de Atenção ao Idoso da Prefeitura Muni-
cipal da cidade de João Pessoa-PB) e a segunda uma entidade mantida
por empresários do comércio de bens e serviços voltados para o bem-estar
social de sua clientela e atuam nas áreas da educação, saúde, lazer, cultura
e assistência. Essa instituição trabalha com idosos desde a década de 1970.

Participantes

Participaram inicialmente deste estudo 100 idosos de ambos os sexos
(sendo 85% do sexo feminino e 15% do sexo masculino), com faixa etária
entre 60 e 90 anos, dos quais 40 permaneceram na segunda etapa do estudo.

Instrumentos

Para a coleta dos dados foram utilizados três instrumentos, des-
critos a seguir:

Inventário de Depressão (BDI) – o BDI (Beck Depression
Inventory): revisado por Beck, Rush, Shaw e Emery (1979) é válido para
detectar a presença e a intensidade da depressão, podendo ser aplicado
preferencialmente a sujeitos de 17 a 80 anos. Trata-se de uma escala de
auto-relato, contendo 21 itens, cada um com quatro alternativas, su-
bentendendo graus crescentes de gravidade da depressão, com escores
de 0 (zero) a 3 (três). De acordo com esse instrumento, o indivíduo que
tiver uma pontuação igual a 17 pode ser considerado um indivíduo com
sintomatologia depressiva.

Técnica de Associação Livre de Palavras – (Jung, 1905 apud
Coutinho, 2001): é um tipo de investigação aberta que se estrutura atra-
vés da evocação de respostas dadas a partir de um ou mais estímulo(s)
indutor(es), já tendo sido validado em pesquisas de representações
sociais (Di Giacomo, 1986; De Rosa, 1988). Essa técnica permite a evi-
dência de universos semânticos de palavras que agrupam determinadas
populações. No caso específico da presente pesquisa, os estímulos
oferecidos foram depressão, pessoa depressiva, instituição e família.
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A aplicação de tal técnica consiste em solicitar ao sujeito que fale livremente
sobre o que lhe vem no pensamento quando o investigador fala a palavra
“depressão” e assim, seguidamente, os demais estímulos evocadores.

Procedimentos

Participaram inicialmente desta pesquisa 100 idosos que foram
submetidos ao Inventário de Depressão, enquanto instrumento de
screening com a finalidade de selecionar a amostra. Após a avaliação desse
instrumento, observou-se que 40 idosos obtiveram somatório superior
ao ponto de corte (17 pontos). Estes foram submetidos à técnica de
associação livre de palavras.

Os dados coletados pela técnica de associação livre de palavras
foram processados através do software Tri-Deux-Mots (Cibois, 1998) e
interpretados por meio da análise fatorial de correspondência (AFC). O
principio básico da AFC consiste em destacar eixos que explicam as
modalidades de respostas, mostrando estruturas constituídas de elemen-
tos do campo representacional.

Resultados e discussão

A associação livre de palavras realizada nesta investigação foi
processada através do software Tri-Deux-Mots e interpretada através da
análise fatorial de correspondência (AFC), que forneceu um total de 836
palavras emergidas após os estímulos indutores (depressão = 1; pessoa
depressiva = 2; família = 3 e instituição = 4), destas, 219 foram pa-
lavras com diferentes significados. A análise fatorial de correspondência
(AFC) tem por princípio básico destacar eixos que revelam as modali-
dades de respostas, mostrando estruturas constituídas de elementos
apreendidos pela atração estabelecida entre as variáveis fixas (que neste
estudo foram: idosos vinculados a instituição de longa permanência e
instituição de curta permanência, estado civil e escolaridade) e de opi-
nião (que se refere à(s) palavra(s) e/ou pequenas frases mencionadas
pelos sujeitos da pesquisa a partir dos estímulos indutores). O programa
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fornece um campo gráfico resultante do cruzamento estabelecido entre
as colunas (onde estão as variáveis fixas) e as linhas (onde estão as variá-
veis de opinião) (Coutinho, 2001).

Para uma melhor compreensão, os resultados são apresentados
no gráfico a seguir, que é composto de dois eixos fatoriais (F1 e F2), onde
se encontram distribuídas as variáveis fixas e os campos semânticos
correspondentes.

Figura 1 – Plano fatorial das representações sociais

de idosos vinculados a instituições de curta

e longa permanência acerca da depressão

                                                         F2

                                           2º GRAU

                                                   indiferente2

                                                      isolad2

           morte1           conviv4                               amparo3

                                                       tristeza1

                                                         suicid2

                              maravi4/VIÚVA

         bons funcionários4

          amigos4/alegria4                                  amparo4

                                                                         ruim4

          realiz4/nervos2/INST. CP                  ñ conver2/rejeit2/INST. LP

             doenca1/atenção4                          SOLTEIRO(A)

      brigas4/não come2

         pensamento negativo2                     ausenc3

 solid4/aband4/isolam4/saud1

                                                  penfix1

                                                  preocul           casa4

          paz4/agress2/1º GRAU          uniao3/doença nervos1

                  amor4

        CASADO(A)                                                                                 triste4

   conhec4/benção4

1



294 Inayara Oliveira de Santana et alii

revista Kairós, São Paulo, 9(2), dez. 2006, pp. 283-302

Sobre o eixo do fator 1 (F1) estão distribuídos de forma oposta os
idosos vinculados a instituições de curta e de longa permanência; o eixo
do fator 2 (F2) corresponde aos idosos que têm escolaridade de 1º grau
na parte inferior do plano e aqueles com escolaridade de 2º grau na parte
superior.

No fator 1 (F1), à esquerda, em negrito, encontra-se o campo
semântico elaborado pelos idosos vinculados a instituições de curta
permanência que representam a depressão como morte e doença e repre-
sentam a pessoa depressiva como pessoa nervosa e que tem pensamentos

negativos. Nesse mesmo fator, à direita (em itálico), encontra-se o campo
semântico elaborado pelos idosos vinculados a instituições de longa
permanência que, por sua vez, associam à depressão o sentimento de
saudade e à pessoa depressiva o sentimento de rejeição, o ato de não comer

e não conversar.

É possível perceber que, para o primeiro grupo (instituições de
curta permanência), a depressão está relacionada à doença, seja origina-
da por problemas orgânicos e/ou psicológico, uma vez que ela afeta o
organismo a ponto de causar a morte e faz com que a pessoa acometida
por tal doença tenha pensamentos negativos e seja uma pessoa nervosa.
Tais atribuições ancoram-se à idéia da depressão enquanto problema fun-
cional causado por disfunção do sistema orgânico e do sistema nervoso
central. Já os idosos vinculados a instituições de longa permanência an-
coram a depressão a aspectos afetivos quando objetivam a mesma em
sentimento de saudade e atribuem à pessoa depressiva o sentimento de
rejeição. Nota-se, nesse grupo, a expressão de sua própria experiência
vivencial, pois, representar a pessoa depressiva como aquela que se sente
rejeitada e que não conversa e não come reflete o fato de morarem na ins-
tituição com pouca ou, na maioria das vezes, nenhuma assistência da
família, em estados de completo abandono. Muitos deles falam da pre-
cariedade das refeições nas instituições (na comida que não tem um
tempero diferente, no cardápio repetitivo, na falta de guloseimas). Para
aqueles que não podem escolher, nem um dia sequer, o que vão comer,
como no caso dos idosos residentes em instituições, esse fato influencia
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bastante na sua qualidade de vida e até mesmo na sua saúde, pois os faz
perder o apetite, tornando-os mais debilitados e vulneráveis a doenças.

Além disso, a literatura confirma que, com o envelhecimento,
ocorrem modificações biológicas e psicossociais que possuem relação com

sintomas depressivos. Dessa forma, o fato de os idosos da presente pes-
quisa apontarem para a falta de apetite está relacionado à diminuição de
paladar e de secreção ácida no estômago; o isolamento provocado pelo

fato de não conversar e sentir-se rejeitado pode estar relacionado à
mudança no suporte social que os afasta do convívio familiar e os limita
aos muros da instituição (Forlenza e Almeida, 1997; Araújo, 2004;

Santos, 1994).
Observou-se ainda que os idosos da presente pesquisa, ao asso-

ciarem a palavra depressão (doença) e pessoa depressiva (ser doente) não

conseguiram dissociar um conceito do outro, ou seja, ao falar de depres-
são referiam-se à pessoa depressiva e vice-versa. Essas concepções asse-
melham-se às encontradas em pesquisas sobre representação social da

depressão em idosos institucionalizados (Coutinho, Gontiès, Araújo e
Sá, 2003) e sobre representações sociais da sintomatologia da depressão
infantil (Coutinho, 2001). Nesses estudos, os resultados assinalam que

a palavra depressão no senso comum envolve uma pluralidade de con-
ceitos que resultam em uma indissociabilidade entre depressão (doença)
e ser depressivo (doente).

No que se refere à instituição, o fator 1 apresenta um campo
semântico que revela a representação social dos idosos acerca da insti-
tuição à qual estão vinculados. Para os idosos vinculados a instituições
de curta permanência (aqueles que recorrem à instituição para desenvol-
ver atividades de lazer, recreação e convívio), a instituição é representada
como aquela que possui bons funcionários, que lhes proporcionam alegria,

paz e realização, são locais onde podem encontrar amigos e atenção. Como
se pode observar, para os idosos aqui pesquisados, o que é mais signifi-
cativo nessas instituições é a presença de pessoas atenciosas e carinhosas,
que lhes proporcionam felicidade e os incentivam a freqüentarem tais
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locais e a descobrir que podem realizar muitas coisas. Apesar de as ins-
tituições de curta permanência pesquisadas neste estudo não serem locais

com recursos materiais impecáveis – ao contrário, algumas delas enfren-
tam dificuldades financeiras, escassez de material e até de comida – a
preocupação maior não deve ser com os recursos materiais, mas sim, os

recursos humanos, com a capacitação dos funcionários no sentido de
oferecer um ambiente acolhedor e afetuoso.

Ainda no fator 1, do lado direito do gráfico, pode-se observar a

representação social dos idosos vinculados a instituições de longa per-
manência no tocante à instituição onde vivem. Esta é representada como
o local que os ampara, os acolhe, mas que ao mesmo tempo os faz se

sentirem isolados do convívio social, principalmente da família, solitários

e abandonados. Referem-se ainda à instituição como um local ruim, onde
existem muitas brigas. Muitos deles relatam que, pela própria debilidade

física, sentem dificuldade de se locomover da instituição e freqüentar os
lugares onde antes resolviam seus assuntos particulares, como bancos,
mercado, farmácia, etc.

Tais dados apontam para uma ambivalência desses idosos no
tocante à instituição onde vivem. Os sujeitos revelam se sentirem am-
parados pela instituição e ao mesmo tempo isolados socialmente e, por

conseqüência, solitários e abandonados. Observa-se um ponto que já foi
e tem sido motivo de muitas discussões a respeito de instituições como
os abrigos para idosos e os “hospícios”, por exemplo. Como se sabe, esses

tipos de instituições surgiram em decorrência da falta de tempo dos
familiares em cuidar de tais pessoas. Por exigirem cuidados especiais e,
em alguns casos, atrapalharem as regras de boa convivência social, pes-

soas que não têm “serventia” para a sociedade capitalista passaram a ser
institucionalizadas. Configura-se, portanto, uma dupla função nesses
locais: 1. num primeiro momento são pensadas e construídas para dar

abrigo, alimentação e segurança às pessoas que, por motivos de saúde
ou debilidade física, se tornaram um peso para a sociedade; 2. isolam
esses indivíduos do convívio social, pois as pessoas acabam esquecendo
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dos que lá estão e sentenciando-os a viverem à margem da sociedade.
Com isso, já se pode imaginar o sofrimento psíquico que tal condição de

institucionalização causa nos sujeitos e que, na presente pesquisa pode
ser captado através da técnica de associação livre, revelando-se pela
ambivalência dos atores sociais ao representarem a instituição.

Debates já têm sido levados a cabo a esse respeito, a ponto de se
pensar e executar uma reforma psiquiátrica e a aprovação de leis que
visam melhorar a qualidade de vida do idoso institucionalizado no Bra-

sil. No entanto, a pouca mobilização e a falta de compromisso político
faz com que a realidade das instituições de longa permanência da cidade
de João Pessoa ainda seja marcada por solidão e pouco envolvimento

pessoal entre funcionários e idosos e até mesmo entre os próprios idosos,
o que os faz representar ambiguamente a instituição: como local que os
ampara, mas que é um local ruim e que os faz sentir isolados.

No fator 2 (F2), na margem superior, em itálico, destacam-se as
modalidades correspondentes aos idosos viúvos, com nível de escolari-
dade correspondente ao 2º grau. Para os atores sociais com tais carac-

terísticas sociodemográfica, a depressão é representada como tristeza e
a pessoa depressiva como indiferente, isolada e que tem pensamentos de
morte (suicídio). Na margem inferior do F2, emergem as representações

do ponto de vista dos idosos casados, com nível de escolaridade corres-
pondente ao 1º grau que associam à pessoa depressiva o humor agressivo.

É preciso lançar um olhar mais cuidadoso e comprometido no que

se refere à representação social da pessoa depressiva aqui expressa, prin-
cipalmente no tocante ao comportamento suicida. Isso porque, segundo
Corrêa (1996), o suicídio é mais comum entre as pessoas com 65 anos

ou mais, correspondendo 3% do número de mortes entre as pessoas aci-
ma de 60 anos e estes são números que têm aumentado cada vez mais.
Se observarmos que, aliada a essa representação de morte, está a visão

de uma pessoa indiferente, fica evidenciada a presença de uma ruptura
do eu com o outro/meio (indiferença), em que a pessoa deprimida é per-
cebida como aquela que perdeu o interesse pela vida, pelas pessoas, que



298 Inayara Oliveira de Santana et alii

revista Kairós, São Paulo, 9(2), dez. 2006, pp. 283-302

vive sem perspectivas, sem vontade de realização. Tais sentimentos são
mais que suficientes para que uma pessoa viúva (lembre-se que essas
representações correspondem aos idosos viúvos), que não tem mais o(a)
companheiro(a) para compartilhar a vida, não apenas pense, mas chegue
a executar seus pensamentos de suicídio.

O fator 2 oferece ainda um campo semântico que revela a repre-
sentação do grupo de idosos vinculados a instituições de longa perma-
nência no que diz respeito à família. Os idosos viúvos com escolaridade
correspondente ao 2 º grau construíram sua representação social da
família apoiada no desejo de amparo, enquanto que os casados com es-
colaridade correspondente ao 1º grau demonstraram construir sua re-
presentação apoiada no desejo de união da família.

Para compreender melhor tais representações vale salientar, como
indicam Forlenza e Almeida (1997), que em países como o Brasil, é co-
mum o convívio dos idosos com filhos adultos e netos – nas chamadas
famílias de três gerações –, de tal forma que, na América Latina, cerca
de 72% dos idosos vivem nessas condições. Além disso, tem-se obser-
vado que o número de famílias chefiadas por idosos tem crescido nas
últimas décadas.

Considerações finais

De modo geral, os resultados apontaram para uma representação
social da depressão marcada pela indissociabilidade entre o conceito
multifacetado de depressão e de pessoa depressiva. Para os atores sociais
da presente pesquisa, a depressão é representada sob aspectos orgânicos,
psicossociais e afetivos, de modo que os sujeitos associam a depressão aos
conceitos de tristeza e doença que afeta o pensamento e os nervos. Com
relação à pessoa depressiva, os aspectos que mais emergiram se referem
à representação do depressivo como aquele que tem pensamentos nega-
tivos (como morte e desengano), é indiferente (não sente mais alegria ou
prazer com a vida) e é uma pessoa marcada pelo desânimo e pela falta
de disposição física.
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Foi possível também observar, através dos resultados, que, apesar
de haver semelhanças entre as representações dos idosos vinculados a
instituições de curta e de longa permanência, sobre a depressão existem
campos semânticos distintos entre os dois grupos. O teste de associação
livre de palavras demonstra que, para os idosos de instituições de longa
permanência, os elementos afetivos e psicológicos estão mais presentes
em suas representações da depressão na medida em que associam-na a
sentimentos de saudade e rejeição. Já para os idosos de instituições de
curta permanência, o teste de associação destaca elementos relacionados
à esfera orgânica e a elementos cognitivos no que diz respeito à repre-
sentação da depressão.

Como se pode observar, o contexto social em que se insere cada
um dos dois grupos aqui estudados marca de forma substancial a repre-
sentação desses sujeitos, pois, além de ser o resultado de uma atividade
construtiva, de expressão da realidade intra-individual do sujeito (Spink,
1993), a representação social se constitui de elementos afetivos, mentais
e sociais (Jodelet, 2001). Para aqueles que se encontram em instituições
de longa permanência, o isolamento, o sentimento de abandono e rejei-
ção por parte da família e da própria sociedade são elementos bastante
presentes na significação atribuída por eles à depressão. Enquanto que,
para os idosos que vivem sozinhos ou com a família e encontram-se
vinculados à instituição por curtos períodos de tempo (para desenvolver
atividades de convivência e recreação), os elementos presentes em suas
representações sobre as causas da depressão são marcados por preo-
cupações familiares, financeiras e pela impossibilidade de trabalhar. Para
esse grupo, as esperanças de tratamento para a enfermidade são depo-
sitadas nos recursos de que dispõem nas instituições de curta permanên-
cia (convívio com os demais, resgate de suas potencialidades, carinho e
atenção que recebem dos funcionários).

Nesse sentido, espera-se que os resultados desta pesquisa contri-
buam de forma parcimoniosa para a formulação de estratégias na imple-
mentação de políticas públicas de educação e promoção em saúde para
os idosos institucionalizados, de modo a fornecer embasamento para um
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envelhecimento bem-sucedido. Enfatiza-se também que o conjunto dos

resultados deste estudo demonstrou a importância da utilização de uma

abordagem multimétodo, uma vez que os resultados coletados trouxe-

ram uma complementaridade de informações imprescindíveis para

compreensão da depressão no contexto da velhice institucionalizada.
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RESUMO: A avaliação fonoaudiológica é um procedimento de grande importân-

cia na identificação de alterações da motricidade orofacial e nas funções de masti-

gação, deglutição e fala, oferecendo assim melhor qualidade no atendimento ao

idoso no processo de adaptação à prótese dentária, em trabalho conjunto com a

odontologia.

Palavras-chave: fonoaudiologia; idoso; prótese dentária.

ABSTRACT: The speech-language pathology assessment is an important procedure

concerning the identification of oral myofunctional disorders and also in the mastication,

swallowing and speech functions. Therefore, it offers higher quality in the care for the elderly

in the process of adaptation to dental prostheses, in a joint work with Dentistry.

Key-words: speech-language pathologist; the elderly; dental prosthesis.

Introdução

O envelhecimento é considerado uma etapa natural do desenvol-
vimento: é inexorável, gradativo, lento e multidimensional, ocorrendo
de acordo com as realidades biopsicossociais particulares (Cunha, Coro-
natto, Bataglion e Pereira, 2003). Um dos desafios que se propõe ao
indivíduo e às sociedades é conseguir a longevidade cada vez maior, com
qualidade de vida cada vez melhor, para que os anos vividos sejam plenos
de significado e dignidade (Paschoal, 2002). Para tanto, é necessário saber
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que a compreensão da totalidade do ser humano é primordial à prática
profissional, permitindo encontrar meios necessários para o seu bem-
estar físico e emocional, o que se dá por meio de ações conjuntas e in-
tegradas entre os vários profissionais (Cunha e Zuccolotto, 1999).
Pensando em reabilitação gerontológica, a proposta é que ela seja reflexo
da ação integrada e multidimensional de uma equipe multiprofissional
ou pelo menos da ação de profissionais com uma visão abrangente do
envelhecimento normal e do patológico (Perracini, Najas e Bilton, 2002).

A saúde oral tem conseqüências para a saúde geral e qualidade de
vida. Colussi e Freitas (2002) realizaram um trabalho que teve como
objetivo analisar os estudos epidemiológicos sobre a saúde bucal dos
idosos no Brasil. Nesse estudo foram pesquisados todos os artigos, a partir
de 1988, nas bases de dados BBO, Lilacs e Medline, e, a partir disso, ve-
rificaram a prevalência de 68% de idosos edêntulos (pessoas sem a pre-
sença de dentes). Somente um pequeno percentual (3,9%) não usava e
não necessitava usar qualquer tipo de prótese, e, com relação ao uso da
prótese total, este foi encontrado com mais freqüência no arco superior
que no arco inferior, podendo estar refletindo na dificuldade de adapta-
ção da prótese.

O último levantamento epidemiológico sobre as condições de
saúde bucal da população brasileira revelou um quadro de saúde bucal
alarmante para idosos com idades entre 65 e 74 anos. A quase totalidade
dos sujeitos examinados apresentou alguma experiência de cárie dental
(99,5%), sendo a maior parte dessa experiência devida à perda dentária
(Brasil, Ministério da Saúde, 2004).

Ettinger e Beck (1982) discutem a diferença a ser feita ao se
entender o padrão de distribuição da doença cárie em idosos: o que se
refere ao efeito do envelhecimento e o que se refere ao efeito de coorte,
neste último caso, pessoas que participassem de uma mesma geração,
com experiências sociais, culturais e históricas específicas e provavelmen-
te bem diferentes de outra coorte, que viveu em outro contexto, por
vezes apresentam atitudes e comportamentos mais relacionados aos
efeitos de coorte do que ao processo social/biológico, ou seja, do que ao
fato de se tornaram idosos.
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Assim, exemplos de generalizações muitas vezes feitas, de que
idosos são menos preocupados com sua saúde bucal do que jovens e, via
de regra, ficam menos dispostos a cuidar de seus dentes conforme se
tornam idosos, pode simplesmente estar relacionado ao contexto vivido,
ou seja, o fato de os idosos virem de uma época em que não se valoriza-
vam os cuidados com saúde bucal e que esses jovens, ao se tornarem
idosos, serão mais atentos à sua saúde bucal. Muitas vezes, uma geração
de idosos viveu em uma época em que se considerava o tratamento
dentário como “artigo de luxo”, e/ou só procurava tratamento odonto-
lógico em casos de dor. A percepção da necessidade de tratamento odon-
tológico e/ou o fato do alto percentual de edentulismo entre os idosos
podem estar relacionados ao fato da pouca procura por tratamento
odontológico durante a vida por não se ter esse valor incorporado como
importante.

A projeção de que o Brasil em 2025 será o sexto país no ranking

de população idosa mundial é razão suficiente para melhorar a saúde
bucal e cuidar da saúde como um todo. Doenças bucais podem ser ex-
tremamente dolorosas e podem afetar a mastigação, a alimentação, a
comunicação e a interação social, gerando impacto negativo na qualida-
de de vida do idoso. Quanto à prevenção em odontogeriatria, mesmo
que o indivíduo fique sem os dentes e passe a usuário de prótese total,
sua saúde bucal deve ser acompanhada. A falta de percepção, por parte
dos indivíduos, de sua condição bucal e a falta de orientação sobre pre-
venção faz com que se encontre uma grande proporção de indivíduos
idosos usuários de prótese total com lesões relacionadas à higiene oral
e iatrogenias (Luz, 2005).

Dessa forma, com o grande número de idosos usuários de próteses
dentárias e com as dificuldades encontradas no processo de adaptação
às mesmas, a Fonoaudiologia tem um papel importante, no que se refere
à avaliação das condições miofuncionais orofaciais, visando colaborar com
o trabalho do cirurgião dentista, contribuindo para uma maior satisfa-
ção do idoso com relação à alimentação e à comunicação, que são aspec-
tos fundamentais quando se pensa em qualidade de vida.
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O processo do envelhecimento

e as alterações fonoaudiológicas

Uma das formas de atuação fonoaudiológica junto ao idoso usuá-
rio de prótese dentária pode acontecer a partir da avaliação do sistema
estomatognático, das funções de mastigação, deglutição e fala, identi-
ficando alterações e auxiliando no processo de adaptação do idoso à
prótese dentária. Para isso, é necessário o conhecimento das modifica-
ções que acontecem na cavidade oral com o processo de envelhecimento,
quais são as adaptações realizadas com relação às funções de mastigação,
deglutição e fala e como acontece o processo de adaptação à prótese dentária.

O sistema estomatognático é um sistema funcional complexo, o
que significa que, anatômica e fisiologicamente, seus componentes inte-
ragem de forma simultânea, integrada e interdependente (Torres, 2002).
É composto por ossos, dentes, articulação temporomandibular, mús-
culos, sistema vascular e nervoso e espaços vazios. Sobre os ossos estão as
partes moles e qualquer alteração, principalmente sobre os dentes, ten-
derá a levar a um desarranjo de todo o sistema. Dentre os principais ossos
que compõem a face estão a maxila e a mandíbula, sobre as quais estão
implantados os dentes. O ser humano cresce, desenvolve-se e envelhece
sofrendo modificações durante toda a vida. Sendo assim, não se pode
tomar um único parâmetro de normalidade para a avaliação. Deve-se
sempre ter em mente que as estruturas, dentro de um processo normal
de desenvolvimento, modificam-se constantemente (Marchesan, 1997).

A deglutição é o processo de condução do alimento da boca até
o estômago, que, apesar de parecer simples, é uma atividade neuromus-
cular muito complexa, envolvendo diversas estruturas em uma seqüên-
cia (Douglas, 1994).

Tonini (1998), em seu estudo sobre avaliação e estimulação das
funções de mastigação, deglutição e fala em idosos, concluiu que as
modificações ocorridas pelo processo natural do envelhecimento acarre-
tam alterações nos órgãos fonoarticulatórios, que são os lábios, a língua,
os dentes e a mandíbula, e nas funções de mastigação, deglutição e fala,
mesmo na população idosa que não apresenta queixas.
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Devido ao envelhecimento, o idoso apresenta alterações funcio-
nais e estruturais em vários órgãos do aparelho digestivo. Na boca, as
modificações fisiológicas que ocorrem com o processo de envelhecimen-
to fazem com que ocorra insuficiência de secreção salivar e alterações
dentárias, gengivais, de mandíbula e maxila. A diminuição da secreção
salivar pode ser agravada pelo hábito de respirar pela boca, por próteses
mal adaptadas ou febre, por exemplo. O uso de algumas drogas, como os
antidepressivos tricíclicos, também pode levar à secura bucal, dentre outros
medicamentos. Essa deficiência pode ter como conseqüência a alteração
do paladar, dificuldade para mastigar e engolir os alimentos, contribuindo
para a má digestão e aceleração da doença cárie dos dentes.

As alterações de dentes, gengivas, mandíbula e maxila levam ao
ressecamento da mucosa oral, propiciando processos inflamatórios e
dificultando principalmente a mastigação (Pereira e Cervato, 2002).
Muitas das alterações na forma e função são decorrentes de um período
de dentição parcial, ou seja, na ausência de alguns dentes, ou quando
ocorre a ausência de todos os dentes, condições pelas quais a maioria dos
idosos passa, acarretando um desequilíbrio das estruturas orais (Cunha
e Zuccolotto, 1999). Comprometimentos nas funções de mastigação,
deglutição e fala são freqüentes quando os dentes naturais são perdidos,
podendo provocar conseqüências negativas em outras funções orgâni-
cas, bem como na interação social dos indivíduos (Felício e Cunha, 2005).

A perda dos dentes determina diminuição da força da muscula-
tura facial, produzindo alteração na face, fala, mastigação, deglutição,
comprometendo, dessa forma, todo o início do processo digestivo (Puc-
ca Júnior, 2002).

A adaptação dos idosos às próteses dentárias

A perda dos dentes pode ter diversos significados para as pessoas,
dentre eles, de mutilação do corpo e de envelhecimento. Com a indica-
ção de próteses totais, tais representações poderão interferir de forma
negativa na adaptação, porque as pessoas se sentem envergonhadas ou
esperam que as próteses funcionem como os dentes naturais. O uso da
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nova prótese pode levar a comportamentos opostos, tanto de plena
aceitação devido à reposição dos elementos dentários perdidos e à me-
lhora da condição prévia, como de queixa ante qualquer sensação incô-
moda, levando ao abandono das mesmas. A dificuldade de adaptação
pode ser provocada por fatores morfológicos (forma), funcionais, pelas
próprias características das próteses e ainda sofrer influência dos fatores
emocionais e posturais (Felício e Cunha, 2005; Torres, 2002; Cunha,
Felício e Bataglion, 1999).

O indivíduo que perdeu todos seus dentes apresenta alteração de
todo o sistema estomatognático, devido à destruição de parte do esque-
leto facial e à alteração da forma e da neuromusculatura, que dificultam
a realização das funções de deglutição, mastigação e fala, além da pró-
pria adaptação às próteses. O fato de ficar um tempo prolongado sem
próteses ou usando próteses inadequadas acarreta problemas estéticos,
funcionais, nutricionais e gastrointestinais, além de alterações na arti-
culação temporomandibular (Cunha, Felício e Bataglion, 1999).

Dessa forma, é possível notar que ausência dos dentes nos idosos
é decorrente de inúmeros fatores, dentre eles a falta de orientação com
relação à saúde bucal no decorrer de toda sua vida, e não apenas na velhice.
E que a falta dos dentes, muitas vezes, significa modificações em todos
os aspectos na vida do idoso, desde a dificuldade para alimentação até
o isolamento social, por não estar satisfeito com o aspecto de seus dentes,
pela dor e até pela insegurança para falar devido a uma prótese dentária
mal adaptada.

Isso reflete a necessidade de maior atenção à saúde bucal dos idosos
que perderam seus dentes e hoje são usuários de prótese dentária. Olhan-
do não apenas para o aspecto físico, mas levando em consideração tam-
bém os aspectos sociais e emocionais que envolvem a perda dentária.

A atuação fonoaudiológica junto do idoso

usuário de prótese dentária

Com a descrição das alterações que fazem parte do processo do
envelhecimento e das dificuldades encontradas no processo de adaptação
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dos idosos à prótese dentária, a fonoaudiologia tem um papel importante
junto do cirurgião dentista, visando maior conforto para o idoso e rapi-
dez no processo de adaptação à prótese.

No processo de reabilitação de um paciente sem dentes, Cunha,
Coronatto, Bataglion e Pereira (2003) concluíram que é favorável a
atuação conjunta do fonoaudiólogo e do cirurgião dentista, pois quando
isso ocorre resultados mais satisfatórios quanto à mastigação, fala e esté-
tica são obtidos, assim como conforto e funcionalidade das próteses.

O diagnóstico fonoaudiológico deve ser realizado antes e após a
colocação das próteses, analisando também quando existem alterações,
se estas são desordens compensatórias às perdas dentárias e/ou decor-
rentes das novas próteses. Desordens na musculatura e funções orofa-
ciais pregressas, isto é, aquelas que o indivíduo apresentava em fases
anteriores de sua vida, podem se perpetuar após a perda dos dentes e até
mesmo se agravar (Felício, 1994).

Uma das conclusões de Suzuki (1998), em seu estudo realizado
para investigar as modificações dos hábitos da rotina alimentar do indi-
víduo idoso normal, é que a entrevista e a avaliação fonoaudiológica são
instrumentos de grande importância para identificar tais modificações.

A alta incidência de alterações na musculatura e nas funções oro-
faciais identificadas, mesmo após o uso das próteses por um período de
um mês, indicam a necessidade da atuação fonoaudiológica, a fim de
favorecer a normalização das funções, principalmente de mastigar e
engolir os alimentos, dando condições de maior estabilidade às próteses
(Cunha, Coronatto, Bataglion e Pereira, 2003). O exame clínico dos
pacientes sem seus dentes naturais deve compreender avaliação da
musculatura e funções orofaciais, para que se possam identificar as altera-
ções que comprometem a adaptação funcional (Felício e Cunha, 2005).

Todas as vezes que se coloca uma prótese dentária nova, ocorrem
mudanças na maneira de comer e de falar, as quais vão sendo esquecidas
com o tempo de uso, mesmo que essas mudanças piorem a maneira de
falar e comer. Muitas vezes, o profissional e/ou o usuário não percebem
que a adaptação poderia ser melhor se ocorressem explicações prévias,
ou mesmo treino sobre o uso, podendo levar a funções mais adequadas,
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diminuindo assim os problemas. O fonoaudiólogo é um profissional da
área da saúde, conhecedor das funções e da musculatura orofacial, capaz
de realizar um trabalho junto do cirurgião dentista, visando o bem-estar
físico e emocional dos pacientes (Marchesan, 1999).

Na avaliação fonoaudiológica, alguns aspectos básicos devem ser
investigados antes e após a instalação da prótese dentária. Inicialmente,
verificam-se as condições da musculatura orofacial, incluindo avaliação
com relação à postura, tonicidade (força muscular) e mobilidade de lá-
bios, língua e bochechas; simetria facial, avaliação das estruturas ósseas,
se há uso de prótese ou não prévio ao tratamento, postura corporal, tipo
de respiração e como todos estes fatores estão se relacionando, e também
quais as mudanças ocorrem a partir da colocação da nova prótese
dentária.

Além disso, é necessária a avaliação com relação à alimentação e
às funções de mastigação, deglutição e fala.

Alimentação

A ausência de dentes ou a existência de próteses dentárias mal
adaptadas são fatores adicionais que podem piorar as condições para a
alimentação do idoso, levando-o a modificar a consistência e quantidade
dos alimentos que ingere, passando muitas vezes a utilizar alimentos em
estado pastoso ou sólido umedecido (Silva, 2004; Suzuki, 1998).

Durante a fase de adaptação às novas próteses é recomendado
que, inicialmente, seja utilizada uma dieta de consistência líquida e se-
milíquida, passando gradativamente para alimentos de consistência
sólida. Os alimentos considerados mais difíceis de mastigar incluem car-
nes duras e médias, alguns tipos de pães e folhas cruas, devendo ser
evitados no início, além de alimentos sabidamente duros, como amen-
doim, pé de moleque, torresmo, entre outros. À medida que o paciente
passa a se sentir à vontade e com condições para mastigar alimentos
sólidos e mais rígidos, é aconselhável que o faça, não permanecendo
exclusivamente com alimentos pastosos (Nakamae e Tamaki, 2003).
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Faz-se necessária a avaliação fonaudiológica para verificar as con-
dições de alimentação dos idosos usuários de próteses, pois, muitas vezes,
a quantidade e a qualidade dos alimentos ingeridos são prejudicadas pelo
simples fato da falta de informação e orientação adequada sobre a consis-
tência de alimentos para cada fase da adaptação.

Mastigação

A perda natural dos dentes leva à perda sensorial do periodonto
e da mucosa, porém, com a colocação das próteses dentárias, a função
da mastigação acontecerá de forma diferente, os movimentos serão in-
coordenados e a força muscular para trituração, reduzida. Morder ali-
mentos torna-se algo difícil para o usuário de prótese dentária, devido
à redução da eficiência mastigatória, à tendência de deslocamento das
próteses e porque as faces incisais (ponta) dos dentes artificiais não
possuem o mesmo desempenho de corte que os dentes naturais (Felício
e Cunha, 2005).

As mudanças na cavidade oral que ocorrem com processo do
envelhecimento, como a perda da dentição natural associada à perda da
força mastigatória da mordida, acabam afetando a preparação do bolo
alimentar, e pode levar à fadiga prematura dos músculos durante a ali-
mentação. O uso de próteses dentárias, que estejam mal adaptadas,
agrava os distúrbios de preparação do bolo alimentar, ocorrendo perda
do movimento rotatório da mandíbula, importante para a trituração do
alimento (Groher, 1999, Mansur e Viude, 2002).

A diminuição da estimulação nervosa parece estar relacionada à
perda dos dentes e à manutenção da saúde periodontal, já que suas
terminações nervosas proprioceptivas colaboram na manutenção e na
regulação da posição mandibular. Essa perda de estimulação provoca a
diminuição da capacidade de coordenação dos movimentos mandibula-
res (Pucca Júnior, 2002).

Para alcançar um padrão de mastigação satisfatório, é necessário
solucionar, previamente, possíveis problemas dentais, periodontais ou
de oclusão. A mastigação é resultante também do tipo de alimentação
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adotada pelo indivíduo. Uma vez modificado o padrão mastigatório, para
que este seja retomado, a alimentação deve adequar-se a ele. A mastiga-
ção, uma vez instalada, torna-se subconsciente e automática. O indiví-
duo só passa a prestar atenção em sua mastigação quando percebe algu-
ma alteração, como, por exemplo, quando uma nova prótese dentária
é instalada. Tal modificação pode levá-lo a buscar uma solução para o
problema, mas também pode gerar um novo mecanismo adaptativo não
satisfatório. Por estar intimamente ligada à sobrevivência, a mastigação
é uma função com grande capacidade de modificação (Franco, 1998).

Sendo assim, os idosos usuários de prótese dentária precisam ser
orientados corretamente pelo fonoaudiólogo sobre a mastigação, para
que ela possa acontecer da maneira mais adequada, de acordo com suas
condições orais.

Deglutição

A deglutição também é uma função de grande importância no
processo de adaptação à prótese. Pinto (2004) estudou a deglutição de
38 usuários de prótese dentária total, com idades entre 41 e 79 anos,
identificando que 63,2% dessa população apresentou queixas de distúrbio
de deglutição tanto para alimentos na consistência sólida como líquida.

Quando se pensa em idosos usuários de próteses dentárias, para
que a deglutição ocorra da maneira adequada, é preciso ainda ter muita
atenção para que exista uma dimensão vertical adequada. A dimensão
vertical é caracterizada pela medida vertical da face entre dois pontos
selecionados arbitrariamente e convenientemente localizados um acima
e outro abaixo da boca, normalmente na linha média. Com a falta dos
dentes, mesmo quando há dentaduras presentes, se estas não possuírem
uma adequada dimensão vertical de oclusão, a língua será interposta
entre os dentes para atingi-la, e se estivessem sendo comparados com
sujeitos com dentição natural, este seria considerado um padrão anor-
mal de deglutição. Dessa forma, quando se tem uma dimensão vertical
de oclusão alterada, provavelmente, haverá dificuldades funcionais
(Cunha e Zuccolotto, 1999).
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É importante compreender que as alterações encontradas na
musculatura orofacial, na função de mastigação, e as próteses mal adap-
tadas podem estar influenciando negativamente a função de deglutição,
o que muitas vezes pode prejudicar a nutrição do idoso. Dessa forma, é
importante que seja feita uma boa avaliação fonoaudiológica, identifi-
cando e tratando as alterações presentes, proporcionando, assim, me-
lhores condições de alimentação ao idoso.

Fala

Assim como a função mastigatória, a qualidade da fala é um fator
de grande influência na aceitação e no sucesso na adaptação das próteses,
segundo Cunha, Felício e Bataglion (1999).

A perda dos dentes pode produzir um efeito marcante no padrão
de fala, pois os dentes são elementos fundamentais na obstrução da
passagem do ar na produção dos sons da fala (Felício e Cunha, 2005).

Wohlert (1996) realizou estudo eletromiográfico para estudar a
musculatura labial de idosos e verificou que a diminuição de amplitude
e lentidão de movimentos labiais faz parte do envelhecimento. Dessa
forma, a imprecisão articulatória é uma característica associada à fala
dos idosos.

De acordo com Felício (1998), os problemas relacionados à fala
podem ocorrer tanto em pacientes de colocam a prótese dentária pela
primeira vez, como nos idosos que estão substituindo próteses antigas
por novas.

Para resolver as alterações relacionadas à fala de usuários de pró-
teses dentárias, deve-se levar em conta avaliações antes e após a coloca-
ção das mesmas, para verificar se as próteses prejudicam a qualidade da
comunicação oral ou se existe algum outro tipo de problema associado
(Felício e Cunha, 2005).

As alterações com relação à fala são as mais facilmente observadas
pelas pessoas. Se não forem identificadas e trabalhadas, podem levar a
conseqüências negativas, principalmente no que se refere ao comporta-
mento social do idoso.
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Considerações finais

Cada vez mais, há necessidade de um trabalho integrado dos
profissionais da saúde no atendimento ao idoso. Com relação à saúde
bucal, a fonoaudiologia também apresenta um papel importante no
processo de adaptação à prótese dentária.

O conhecimento da musculatura orofacial, das posturas, das fun-
ções de respiração, da fala, da mastigação e da deglutição faz do fonoau-
diólogo um profissional capacitado para realizar a avaliação, orientar e
tratar as possíveis alterações identificadas, evitando com que possam
trazer conseqüências mais graves à saúde do idoso.

Para o sucesso do atendimento gerontológico, é preciso conside-
rar alguns aspectos, como a qualidade da interação dos profissionais com
os idosos, a troca de experiência entre os profissionais, o conhecimento
da complexidade do envelhecer e sempre estar considerando os fatores
biológicos, psicológicos e sociais da velhice, proporcionando assim maior
aderência do idoso ao tratamento e manutenção, bem como melhora na
qualidade de atendimento oferecido.

O fonoaudiólogo tem um papel importante junto do cirurgião
dentista, com a proposta de buscar o equilíbrio das estruturas e funções
orofaciais dos indivíduos, visando um processo de adaptação do idoso à
prótese dentária com mais rapidez e qualidade de vida.

Referências

BRASIL - Ministério da Saúde (2004). Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Atenção Básica. Coordenação Nacional de Saúde
Bucal. Projeto SB Brasil 2003: condições de saúde bucal da população

brasileira 2002-2003. Brasília, Ministério da Saúde.
COLUSSI, C. F. e FREITAS, S. F. T. de (2002). Aspectos epidemiológicos

da saúde bucal do Idoso no Brasil. Caderno de Saúde Pública, v. 18,
n. 5, pp. 1313-1320.



A importância da avaliação fonoaudiológica 315

revista Kairós, São Paulo, 9(2), dez. 2006, pp. 303-317

CUNHA, C. C.; CORONATTO, E. A. N. S.; BATAGLION, C. e
PEREIRA, A. C. C. I. (2003). A importância da terapia
miofuncional na reabilitação de paciente portador de prótese total.
Revista da APCD, n. 57, pp. 101-103.

CUNHA, C. C.; FELÍCIO, C. M. e BATAGLION, C. (1999). Condições
miofuncionais em usuários de próteses totais. Pró-Fono Revista de

Atualização Científica, v. 11,  n. 1, pp. 21- 26.
CUNHA, C. C. e ZUCCOLOTTO, M. C. C. (1999). “Prótese total:

avaliação e tratamento dos usuários”. In: FELÍCIO C. M.
Fonoaudiologia aplicada a casos odontológicos: motricidade oral e

audiologia. São Paulo, Pancast.
DOUGLAS, C. R. (1994). “Fisiologia da deglutição”. In: Tratado de

Fisiologia aplicada às Ciências da Saúde. São Paulo, Robe.
ETTINGER, R. e BECK, J. (1982). The new elderly: what can the dental

professional expect? Spec Care Dent, n. 2, pp. 62-9.
FELÍCIO, C. M. (1994). Fonoaudiologia nas desordens temporomandibulares:

uma ação educativa-terapêutica. São Paulo, Pancast.
FELÍCIO, C. M. (1998). Fala: um índice sobre adaptação às próteses

totais. Pró-fono: Rev. Atual. Cient. São Paulo, 10(1), pp. 66-72.
FELÍCIO, C. M. e CUNHA, C. C. (2005). Relações entre condições

miofuncionais orais e adaptação de próteses totais. Revista Brasileira

de Prótese Clínica & Laboratorial, v. 7, n. 36, pp. 195-202.
FRANCO, M. L. Z. (1998). Mastigação bilateral: mito ou realidade?

Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, n. 3, pp. 35-42.
GROHER, M. E. (1999). “Distúrbios da deglutição em idosos”. In:

FURKIM, A. M. e SANTINI, C. S. Disfagias Orofaríngeas. São
Paulo, Pró-Fono.

LUZ, D. T. (2005). “Saúde oral – odontogeriatria”. In: RAMOS, L. R.
Guia de Geriatria e Gerontologia. São Paulo, Manole.

MANSUR, L. L. e VIUDE, A. (2002). “Aspetos fonoaudiológicos do
envelhecimento”. In: PAPALÉO NETTO, M. Gerontologia: A velhice

e o envelhecimento em visão globalizada. São Paulo, Atheneu.
MARCHESAN, I. Q. (1997) “Avaliando e tratando o sistema

estomatognático”. In: LOPES FILHO, O. C. Tratado de

Fonoaudiologia. São Paulo, Rocco.



316 Gisele Ferreira Camargo e Maria da Luz Rosário de Sousa

revista Kairós, São Paulo, 9(2), dez. 2006, pp. 303-317

MARCHESAN, I. Q. (1999). “Distúrbios da motricidade oral”. In:
RUSSO, I. P. Intervenção fonoaudiológica na terceira idade. Rio de
Janeiro, Revinter.

NAKAMAE, A. e TAMAKI, R. (2003). “Aspectos odontológicos:
próteses totais”. In: SUZUKI, H. S. Conhecimentos essenciais para

atender bem o paciente idoso. São José dos Campos, Pulso.
PASCHOAL, S. M. P. (2002). “Qualidade de vida na velhice”. In:

FREITAS, E. V.; PY, L.; NERI, A. L.; CANÇADO, F. A. X.;
GORZONI, M. L. e ROCHA, S. M. Tratado de Geriatria e

Gerontologia. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan.
PEREIRA, F. A. I. e CERVATO, A. M. (2002). “Recomendações

nutricionais”. In: PAPALÉO NETTO, M. Gerontologia: a velhice e

o envelhecimento em visão globalizada. São Paulo, Atheneu.
PERRACINI, M.; NAJAS, M. e BILTON, T. (2002). “Conceitos e

princípios em reabilitação gerontológica”. In: FREITAS, E. V.; PY,
L.; NERI, A . L.; CANÇADO, F. A. X.; GORZONI, M. L. e
ROCHA, S. M. Tratado de Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro,
Guanabara Koogan.

PINTO, M. M. A. (2004). Estudo da deglutição de usuários de prótese total

bimaxilar. Dissertação de mestrado. São Paulo,  Universidade
Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina.

PUCCA JÚNIOR, G. A. (2002). “Saúde bucal do idoso: aspectos sociais
e preventivos”. In: PAPALÉO NETTO, M. Gerontologia: a velhice

e o envelhecimento em visão globalizada. São Paulo, Atheneu.
SILVA, A. R. B. (2004). “Efeitos do processo de envelhecimento na

dinâmica alimentar”. In: DIOGO, M. J. D’É.; NERI, A. L. e
CACHIONI, M. Saúde e qualidade de vida na velhice. Campinas,
Alínea.

SUZUKI, H. S. (1998). Modificação nos hábitos da rotina alimentar do
indivíduo idoso normal. Revista da Sociedade Brasileira de

Fonoaudiologia, n. 3, pp. 43-47.
TONINI, M. D. (1998). Avaliação e estimulação das funções estomatognáticas:

proposta de atuação junto à população idosa. Trabalho de Conclusão,
Programa de Aprimoramento Profissional em Fonoaudiologia. São
Paulo, Faculdade de Medicina – Universidade de São Paulo.



A importância da avaliação fonoaudiológica 317

revista Kairós, São Paulo, 9(2), dez. 2006, pp. 303-317

TORRES, S. V. S. (2002). “Saúde bucal: alterações fisiológicas e
patológicas do envelhecimento”. In: FREITAS, E. V.; PY, L.; NERI,
A . L.; CANÇADO, F. A. X.; GORZONI, M. L. e ROCHA, S. M.
Tratado de Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro, Guanabara
Koogan.

WOHLERT, A. B. (1996). Perioral Muscles Activity in Young Older
Adults During Speech and Nonspeech Tasks. Jornal of Speech and

Hearing Research, n. 39, pp. 761- 770.

Data de recebimento: 20/3/2006; Data de aceite: 15/8/2006.

Gisele Ferreira Camargo – Fonoaudióloga, mestranda em Gerontologia pela

Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas. E-mail:

gifcamargo@yahoo.com.br

Maria da Luz Rosário de Sousa – Odontóloga, Programa de Pós-Graduação em

Odontologia, Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Universidade Estadual de

Campinas. E-mail: luzsousa@fop.unicamp.br





Normas para publicação

A revista Kairós aceita colaborações, sugestões e críticas, que
podem ser encaminhadas ao editor científico, no endereço que segue
abaixo.

Os artigos ou resenhas recebidos serão submetidos ao Conselho
Editorial, ao qual caberá a decisão da publicação. O Conselho Editorial
dispõe de plena autoridade para decidir sobre a conveniência de sua
aceitação, podendo, inclusive, reapresentá-los aos autores com sugestões
para que sejam feitas alterações necessárias nos textos e/ou para que
os adaptem às normas editoriais de publicação. Nesse caso, o trabalho
será reavaliado pelo Conselho Editorial. O respeito às normas para
publicação é condição obrigatória para o recebimento do trabalho.
O parecer será devidamente encaminhado para os autores. Originais não
aprovados não serão devolvidos, mas fica resguardado o direito
do(a) autor(a) divulgá-los em outros espaços editoriais.

Possíveis correções ortográficas serão feitas, visando a manter a
homogeneidade e a qualidade da publicação, respeitando, porém, o
estilo e a opinião do autor. Recomenda-se que o texto seja previamente
encaminhado a um revisor técnico, especialista no idioma.

(1) Os artigos devem ter de 10 a 15 páginas, incluindo notas
e bibliografia.

(2) Devem ser apresentados em 3 cópias impressas, acompa-
nhadas de disquete e em programa Word for Windows, no corpo
12, fonte Times New Roman, com espaço 1,5. Para reentrâncias
ou parágrafos, recomenda-se usar o comando de parágrafo com
1,27 cm na primeira linha.



Kairós

revista Kairós, São Paulo, 8(1), jun. 2005, pp. 175-180

(3) Cada artigo deve conter resumo e abstract de, no máximo,
6 linhas e três palavras-chave.

(4) As notas referentes aos artigos devem constar no rodapé
das próprias páginas.

(5) Os dados de autoria necessários: nome, profissão, vínculo ins-
titucional e endereço ou e-mail.

(6) Toda referência bibliográfica deve aparecer completa: au-
toria, data, título, local de publicação, editora, número de páginas. Numa
obra em que não conste a data de publicação, favor esclarecer
s/d. Exemplos:
a) Livro como um todo
BERGSON, Henri (1990). Matéria e memória. São Paulo, Martins

Fontes.
b) Parte do livro
SIMÕES, Júlio Assis (1998). “A maior categoria do país: o aposen-

tado como ator político”. In: BARROS, Myriam M. L. (org.). Ve-

lhice ou terceira idade? São Paulo, FGV.
c) Periódicos
MARTINS, Joel (1998). Não somos cronos, somos kairós. Revista

kairós: Gerontologia – Núcleo de Estudo e Pesquisa do En-
velhecimento. Programa de Estudos Pós-Graduados em Ge-
rontologia. São Paulo, Educ, v. 1 n. 1.

d) Eventos publicados na forma de anais
SALGADO, Marcelo A. (1996). Políticas sociais na perspectiva da

sociedade civil: mecanismos de controle social, monitoramen-
to e execução, parcerias e financiamento. Síntese de Confe-
rência. In: I SEMINÁRIO INTERNACIONAL ENVELHE-
CIMENTO POPULACIONAL: UMA AGENDA PARA O
FINAL DO SÉCULO. Anais. Brasília, MPAS/SAS.

e) Teses, dissertações e monografias
MERCADANTE, Elisabeth Frohlich (1997). A construção da identi-

dade e da subjetividade do idoso. Tese de Doutorado. São Paulo. PUC-
SP.



Normas para publicação

revista Kairós, São Paulo, 8(1), jun. 2005, pp. 175-180

f) Revistas
VEJA (Especial) (2001). O fantasma da solidão. Ano 34, n. 29 –

25/7/01.
g) Filmes
O gato sumiu (filme-vídeo) (1996). Direção de Cedric Klapifch.

França, Lumière Home Vídeo.
h) Internet e CD-ROM

Como a NBR 6023 não faz nenhuma menção sobre citação
de documentos eletrônicos, apresentamos como sugestão os seguin-
tes exemplos:
GARCIA, Maurício (2000). Normas para elaboração de dissertações e

monografias (Online, 26/5/2000, http://www.uniabc.br/pos_graduacao/

normas.html).
GREEN, R. W. (1998). Sport and disease. New York, Lippincott-Raven

(CD-ROM).

Endereço Revista Kairós

Núcleo de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento (Nepe)
Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia – PUC-SP
R. Ministro Godói, 969
Perdizes – Cep 05015-000
São Paulo – Brasil
Térreo – sala 59
Telefone: (011) 3670-8216/3670-8274
E-mail: beltrina@puc.br
Site: http://www.pucsp.br/pos/gerontologia

O envio espontâneo de qualquer colaboração implica automaticamente a ces-

são dos direitos de publicação à Revista/Caderno Temático Kairós. A revista não

se obriga a devolver os originais e/ou disquetes enviados.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


