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“Viver é envelhecer, nada mais”  

 Simone de Beauvoir



 

RESUMO 

 

A mudança do perfil das famílias contemporâneas, em virtude da inclusão da mulher 
no mercado de trabalho, da falta de tempo ou de energia para a convivência com o 
idoso no domicílio, da ausência de cuidador familiar para dar suporte ao idoso e a 
queda substancial do tamanho das famílias, contribuiu para que os idosos passassem 
a residir em instituições de longa permanência para idosos (ILPI). O termo ILPI faz 
menção aos estabelecimentos que prestam assistência ou assessoram os idosos a 
executarem suas atividades básicas da vida diária. Como o processo de 
envelhecimento não é homogêneo, alguns idosos diante da adversidade ou da 
incapacidade para realizarem atividades diárias, necessitam do suporte de um 
cuidador. No entanto, sem suporte familiar ou com apoio restrito, idosos e suas 
famílias podem encontrar amparo nas instituições de cuidados de longa permanência. 
Com o objetivo de conhecer as representações sociais de idosos institucionalizados 
acerca de atividades de promoção da saúde, mediadas pela linguagem, o presente 
estudo, que é de caráter qualitativo descritivo, ancora-se na Teoria das 
Representações Sociais (TRS). Nessa direção, utilizou-se da Organização de Grupos 
de Promoção à Saúde (GPS), concebida como um instrumento capaz de contribuir 
com o desenvolvimento da autonomia e da melhoria das condições de vida e saúde 
de idosos institucionalizados. Para a coleta de dados utilizou-se de entrevistas 
semiestruturadas, cujos resultados foram processados pelo software IRAMUTEQ, que 
aplica análises estatísticas em dados textuais qualitativos. Dos 14 idosos participantes 
da pesquisa, 13 eram mulheres, com idades entre 60 e 92 anos. O software 
IRAMUTEQ concentrou as falas dos idosos em cinco classes, assim nominadas: 1 - 
Conversar para conhecer quem são as pessoas; 2 - Ainda é possível cuidar da saúde; 
3 - Participar do encontro_reunião ajuda a enfrentar a vida institucionalizada; 4 - 
Conversar me faz sentir melhor e, 5 - Conhecer os demais idosos melhorou a nossa 
convivência. Na análise ocorreu 82,77% de aproveitamento dos segmentos de texto, 
o que demostra que as classes se mostraram estáveis, ou seja, compostas de 
unidades de segmentos de texto com vocabulário semelhante. A somatória de todas 
as classes totalizou 100%, e, dentro dessa porcentagem, as classes 01 e 04 totalizam 
33,75% do montante, ressaltando e indicando ressonância, complementaridade e 
convergência das falas dos participantes idosos acerca da importância das atividades 
interacionais, mediadas pela linguagem para a promoção de saúde entre os 
participantes. Os enunciados elaborados pelos participantes revelam que a interação 
social promove a produção e a troca de conhecimento, o fortalecimento de relações 
interpessoais, o compartilhamento de experiências vividas, e o estabelecimento de 
confiança mútua. A organização do grupo de promoção à saúde, fundeada na teoria 
das representações sociais mostrou-se eficaz para o desenvolvimento de práticas 
direcionadas com e pela promoção da saúde mediadas pela linguagem, permitindo 
aos idosos (re) significar a vida, ajudando-os a compreender de forma mais amena a 
velhice institucionalizada. 

 

Palavras-chave:  Promoção à saúde. Idosos. Institucionalização. Linguagem. 
Representação social. 

 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

The change in the profile of contemporary families, due to the inclusion of women in 
the labor market, the lack of time or energy to coexist with the elderly at home, the 
absence of a family caregiver to support the elderly, and the substantial fall in family 
size, contributed to the elderly living in long-term care institutions for the elderly (ILPI). 
The term ILPI refers to establishments that provide assistance or advise the elderly to 
perform their basic activities of daily living. As the aging process is not homogeneous, 
some elderly people in the face of adversity or inability to perform daily activities require 
support from a caregiver. However, without family support or restricted support, the 
elderly and their families can find shelter in long-term care facilities. With the objective 
of knowing the social representations of institutionalized elderly people about health 
promotion activities, mediated by language, the present study, which is descriptive in 
character, is anchored in the Theory of Social Representations (TRS). In this direction, 
the Organization of Health Promotion Groups (GPS) was conceived as an instrument 
capable of contributing to the development of autonomy and the improvement of the 
living and health conditions of institutionalized elderly people. For data collection, we 
used semi-structured interviews, whose results were processed by the IRAMUTEQ 
software, which applied statistical analysis to qualitative textual data. Of the 14 elderly 
participants in the research, 13 were women, aged between 60 and 92 years. The 
IRAMUTEQ software concentrated the speeches of the elderly in five classes, so 
named: 1 - Talk to know who are the people; 2 - It is still possible to take care of health; 
3 - Participate in the meeting_ meeting helps to face the institutionalized life; 4 - Talking 
makes me feel better and, 5 - Knowing the other elderly people has improved our 
coexistence. In the analysis, 82.77% of the text segments were used, which shows 
that the classes were stable, that is, composed of units of text segments with similar 
vocabulary. The sum of all classes totaled 100%, and, within this percentage, classes 
01 and 04 totaled 33.75% of the amount, highlighting and indicating resonance, 
complementarity and convergence of the statements of elderly participants about the 
importance of interactional activities, mediated by language for health promotion 
among participants. The statements made by the participants reveal that social 
interaction promotes the production and exchange of knowledge, the strengthening of 
interpersonal relationships, the sharing of lived experiences, and the establishment of 
mutual trust. The organization of the health promotion group, based on the theory of 
social representations, has proved to be effective for the development of language-
mediated health promotion practices, enabling the elderly to (re) signify life by helping 
them to understand institutionalized old age. 
 

Keywords:  Health promotion. The elderly. Institutionalization. Language. Social 
representation. 
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1 INTRODUÇÃO 

   

As populações em todo o mundo estão envelhecendo rapidamente, nesse 

contexto, a população de idosos vêm ganhando anos extras, apontando para uma 

remodelação da sociedade. Entre 2000 e 2050, a proporção mundial de pessoas com 

mais de 60 anos vai dobrar, passando de 11% para 22%. Em 2015, a estimativa de 

crescimento da quantidade de idosos em todo mundo era de novecentos milhões, no 

entanto, após levantamento realizado pela Organização de Saúde (OMS), esse 

contingente populacional alcançou um milhão e quatrocentos mil, em 2016. Com o 

advento do envelhecimento mundial, projeta-se que, para 2050, as pessoas com 60 

anos ou mais representarão 34% da população da Europa, 25% na América Latina, 

no Caribe e na Ásia (OMS, 2016). 

No Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE (2015), estima-se um significativo aumento da proporção de idosos para 2060, 

quando um em cada três brasileiros deverá ter mais de 60 anos. Em relação às taxas 

de fecundidade, identificou-se, no ano de 2015, uma queda de 18,6%, quando 

comparada com os últimos 10 anos. As mulheres das classes médias e altas, 

sobretudo, aquelas que residem em centros urbanos são as que possuem a menor 

quantidade de filhos, característica que se expande para todas as classes sociais. A 

queda dos índices de natalidade também é constatada no cenário internacional, em 

países considerados mais favorecidos economicamente como é o caso de Portugal e 

da Coréia do Sul, nos quais se evidencia a média de 1,2 filhos por mulher (IBGE, 2015; 

INED, 2015). 

Nesse cenário, a expectativa de vida do brasileiro de ambos os sexos passou 

de 62,58 anos, em 1980, para 74,9 anos, em 2013, podendo atingir 81,2 anos, em 

2060, segundo projeção do IBGE. O aumento desse quantitativo de anos vividos, no 

Brasil, acompanha uma tendência que já está legitimada internacionalmente (UN, 

2009, 2011; IBGE, 2014, 2016).  

Especificamente, na região Sul do Brasil, registra-se o maior percentual de 

idosos, perfazendo 15,2% do total da população. No estado do Paraná, 11% da 

população é de pessoas idosas. E, mais particularmente, na cidade de Curitiba, a 

população perfaz um total de 1.893.997 de habitantes, do qual 11,3% corresponde a 

pessoas com idade superior a 60 anos (IBGE, 2014). 

O considerável crescimento mundial da população idosa tem levado a 
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sociedade contemporânea a reconhecer e a repensar o papel da velhice. Beauvoir 

(1990), antropóloga, intelectual e filósofa renomada, mundialmente, por seus estudos 

na área da gerontologia, conceituou a velhice de forma a ser compreendida em sua 

totalidade, sendo a velhice um fenômeno que passa pela dimensão biológica, social, 

cultural e histórica.  

A velhice é um estágio único da vida das pessoas, diante disso, faz-se 

necessário que os governantes se preocupem com a efetivação de políticas de 

atenção voltadas à população idosa. Ressalta-se que, nos países desenvolvidos, a 

criação de políticas que voltam atenção às pessoas idosas ocorreu de forma 

gradativa. Em contrapartida, nos países em desenvolvimento, a transição demográfica 

ocorreu de forma acelerada e os governos não foram capazes de antever políticas e 

estratégias voltadas à atenção do idoso, mostrando-se despreparados para o 

enfrentamento das questões que esta demanda acarretou (WILLIG, 2012). 

Especialmente, no Brasil, somente depois da promulgação da Constituição 

Federal, na década de 1980, que as políticas públicas voltadas à população de idosos 

começaram a ser editadas. Na tentativa de desenvolver melhores condições para 

assistir ao idoso, foram sancionadas Leis voltadas a essa parcela da população. 

Dentre elas, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), que se 

fundamenta em atividades de promoção da saúde a serem implementadas em todo o 

curso de vida, com o objetivo de otimizar as oportunidades de saúde e participação 

social. Essa política tem como principal meta direcionar medidas coletivas e 

individuais de saúde para recuperar, manter e promover a autonomia e a 

independência dos idosos (BRASIL, 2006a). 

De acordo com a PNSPI, é preciso compreender que o conceito de saúde para 

o indivíduo idoso vai além da presença ou ausência de doença orgânica, estando mais 

relacionado com a manutenção da condição de autonomia e independência. Essa 

política afirma que a saúde de pessoas idosas deve ser atrelada à promoção, 

manutenção e recuperação da autonomia e da independência das pessoas em 

processo de envelhecimento (BRASIL, 2006a). 

Convém explicitar que independência e autonomia são conceitos distintos. A 

independência pode ser compreendida como a capacidade funcional para a 

sobrevivência do sujeito, sem que requeira ajuda para o autocuidado e para o manejo 

instrumental da vida, ou seja, é a capacidade de realizar atividades básicas e 

instrumentais da vida diária. Autonomia, por sua vez, vincula-se ao exercício do 
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autogoverno, da autorregulação, da capacidade de fazer escolhas livremente, da 

valorização da individualidade, da privacidade, da liberdade individual, da 

independência moral (NERIS, 2011; SOUZA, 2014). 

De qualquer forma, como o processo de envelhecimento não é homogêneo, 

alguns idosos, sem suporte de um cuidador ou incapacitados para realizar suas 

atividades de vida diária, tais como alimentação, higiene e seu autocuidado, 

necessitam de ajuda. Diante dessa complexidade, as pessoas idosas e suas famílias 

podem encontrar amparo nas instituições de cuidados de longa permanência. Nessas 

instituições, o desenvolvimento de atividades capazes de promover a independência 

e a autonomia de residentes idosos deve contribuir para que eles não fiquem 

desocupados e ociosos, pois, o que pode gerar falta de perspectiva para o futuro, 

melancolia e maior dependência (RIBEIRO; SCHUTZ, 2007). 

A denominação Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) foi 

sugerida pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), no ano de 

2002, após adaptação do termo utilizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

Long-Term Care Institution. Nos dispositivos legais internacionais e também na 

legislação brasileira, o termo ILPI faz menção às residências que prestam assistência 

para idosos executarem atividades da vida diária (SBGG, 2003). 

Conforme Souza (2014), diante do crescimento da longevidade populacional 

nos últimos anos, também ocorreu o aumento no número de idosos que necessitam 

ser institucionalizados. Devido e essa demanda, foram inauguradas novas instituições 

destinadas a amparar e cuidar de pessoas idosas. Contudo, salienta-se que tais 

instituições devem ser auditadas quanto à qualidade dos serviços oferecidos. Pois, 

não basta dispor dessas instituições, é preciso que os idosos que ali residem possam 

ter uma vida com saúde, dignidade, autonomia, independência, participação social e 

autorrealização.  

Para regular as atividades prestadas pelas ILPIs, ao longo dos anos, foram 

criados diversos dispositivos legais, entre esses o mais importante e atual é o 

documento elaborado pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (BRASIL, 2005). Esse documento determina os critérios de funcionamento, 

avaliação e mecanismos de monitoramento das ILPIs, definindo que as mesmas 

podem ser governamentais ou não governamentais. Elas devem oferecer domicílio 

coletivo a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, em condição de liberdade, 

dignidade e cidadania (BRASIL, 2005; CAMARANO; KANSO, 2010). 
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Diversos são os motivos que levam pessoas idosas a inserirem-se em 

instituições de cuidados de longa permanência, dentre elas destacam-se: condições 

precárias de saúde, distúrbios de comportamento, necessidade de reabilitação, falta 

de recursos financeiros ou abandono da família. Muitas instituições oferecem 

cuidados voltados às necessidades humanas básicas. Nessa direção, atividades de 

promoção da saúde para idosos institucionalizados configuram-se como um desafio 

para as ILPIs, na medida em que o processo de institucionalização é permeado por 

perdas e ganhos, sendo que dentre as perdas ressaltam-se aspectos relacionados à 

autonomia e à independência (CARREIRA et al., 2011). 

Segundo Souza (2014), o desafio para as ILPs, na perspectiva da promoção 

da saúde, demanda reorganização institucional, especialmente, no que se refere a 

possibilidade de dispor de profissionais habilitados para o desenvolvimento de 

atividades capazes de propiciar a ampliação da interação e da participação dos idosos 

institucionalizados na sociedade. 

Diante do exposto, este estudo tem por objetivo conhecer as representações 

sociais de idosos institucionalizados acerca de atividades de promoção da 

saúde, mediadas pela linguagem. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, optou-se por uma abordagem 

qualitativa, com direcionamento teórico pautado na Teoria das Representações 

Sociais de Serge Moscovici (2012a). Nesta abordagem, os sujeitos são concebidos 

como ativos que, frente aos mais diversos eventos presentes nas interações sociais, 

criam e comunicam suas próprias representações e soluções específicas para as 

questões da vida cotidiana. Essa teoria visa compreender os universos consensuais 

expressos nas relações cotidianas que compõem o senso comum e que orientam os 

indivíduos quanto aos modos de agir, condicionantes ao contexto social em que estão 

inseridos (MOSCOVICI, 2012a). 

Moscovici (2012a) considera que as representações sociais se constituem por 

meio de sistemas de valores, noções e práticas que conferem aos indivíduos 

possibilidades de agirem e de se orientarem no meio social. Assim, uma 

representação social está sempre simbolizando algo, constituindo-se em uma nova 

leitura, uma construção simbólica do objeto ou fenômeno que representa 

(MOSCOVICI, 2012a). 

Quanto ao processamento e análise das informações, em concordância com a 

perspectiva teórica adotada, o presente estudo pautou-se na utilização do software 
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IRAMUTEQ (Interface de Rpourles Analyses Multi dimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires). 

Este trabalho foi organizado em cinco partes. Na primeira, que correspende à 

introdução ao tema da pesquisa, foi apresentado o objetivo que norteou o norteou. 

Na segunda é apresentada a Revisão Temática que aborda a trajetória de 

estudos e propostas envolvendo a promoção da saúde no contexto mundial e 

brasileiro. De forma mais específica, a promoção da saúde é discutida na relação que 

estabelece com a Velhice e com Idosos Institucionalizados, fazendo menção aos 

fatores demográficos relacionados ao processo de envelhecimento populacional no 

Brasil e no Mundo. Também, discorre generalidades e especificidades, abarcando 

fatores biológico, fisiológico, socioeconômico e cultural acerca da velhice. Além disso, 

versa sobre a temática da família e da institucionalização de idosos no Brasil, 

descrevendo a origem e definição de Instituição de Longa Permanência para Idosos - 

ILPI, bem como os dispositivos legais que regem tais instituições.  

A terceira parte contempla o referencial teórico do estudo e a quarta apresenta 

a trajetória metodológica que abrange os participantes da pesquisa e locais do estudo, 

bem como o delineamento da coleta e análise dos dados. Por fim, na quinta parte são 

apresentados os resultados e as discussões da pesquisa. 

Esta pesquisa está inserida no Programa de Mestrado e Doutorado em 

Distúrbios da Comunicação da Universidade Tuiuti do Paraná, na área de 

concentração "Linguagem e Audição Modelos Fonoaudiológicos" e na linha de 

pesquisa "Promoção da linguagem nos contextos da saúde e da educação" integrando 

o núcleo de pesquisa "Linguagem e Envelhecimento". 

Nesse sentido, entendendo a linguagem como um trabalho capaz de significar 

o curso da vida em todas a suas faces e de promover interação social, a presente 

pesquisa enfoca a organização de encontros entre os idosos institucionalizados. Pois, 

assume tais encontros como uma possibilidade de poder operar mudanças no 

cotidiano institucionalizado de idosos participantes dessa pesquisa, tendo em vista a 

promoção da saúde. 

Assim, destacam-se experiências exitosas de trabalhos grupais realizados por 

profissionais da área da saúde, principalmente os empreendidos por fonoaudiólogos 

e de áreas afins, especificamente para promover a saúde por meio da interação sócio-

discursiva, conforme se propõe uma das linhas de pesquisa do Programa de 

Doutorado em Distúrbios da Comunicação, ao qual este estudo está vinculado. 
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Fedosse (2012) descreve que atividades em grupos se mostram relevantes para 

solidificar os propósitos da Fonoaudiologia nos seus diferentes espaços de atuação. 
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2 REVISÃO TEMÁTICA 

 

Nesta revisão, será apresentada a diferença entre promoção da saúde e 

prevenção da doença e, também, serão abordadas as temáticas referentes à trajetória 

de estudos e propostas envolvendo a promoção da saúde no contexto mundial e 

brasileiro. De forma mais específica, tais propostas são discutidas na relação que 

estabelecem com a Velhice e com Idosos Institucionalizados.  

 

2.1 PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

Este subtítulo apresenta a trajetória cronológica da promoção da saúde como 

política de governos, em âmbito internacional, alcançando as discussões de políticas 

de saúde no Brasil. Com isto, propõe-se buscar um melhor entendimento desse 

movimento político global e sua interface com o cenário brasileiro. 

Nos últimos anos, discussões acerca da promoção da saúde vêm se 

ampliando. Ela tem sido tema nos debates mundiais acerca da saúde pública e 

privada, objetivando, por um lado, questionar as concepções e práticas de saúde 

individual e coletiva e, por outro, melhorar as condições de vida da população. 

De forma geral, é possível afirmar que a promoção da saúde é um campo de 

conhecimento que se encontra em constante ampliação. Seu entendimento vem 

sendo constituído ao longo do tempo, em resposta às limitações do modelo biomédico, 

à ênfase na clínica curativa e à acentuada medicalização da vida social.  

Com o intuito de aprofundar o entendimento acerca da promoção da saúde, 

primeiramente, faz-se necessário explicitar a dessemelhança entre promoção da 

saúde e prevenção da doença, para posteriormente tecer considerações sobre a 

promoção da saúde. O termo prevenir tem o significado de impedir ou evitar algo, 

preparar para algo futuro. Nessa direção, a prevenção em saúde define-se como uma 

ação antecipada, baseada no conhecimento da história natural da doença a fim de 

tornar improvável o progresso posterior de uma dada enfermidade (LEAVELL; 

CLARCK, 1976).  

Dessa forma, as ações preventivas definem-se como:  

 

 intervenções orientadas a evitar o surgimento de doenças específicas, 
reduzindo sua incidência e prevalência nas populações. A base do 
discurso preventivo é o conhecimento epidemiológico moderno; seu 
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objetivo é o controle da transmissão de doenças infecciosas e a 
redução do risco de doenças degenerativas ou outros agravos 
específicos. Os projetos de prevenção e de educação em saúde 
estruturam-se mediante a divulgação de informação  científica e 
de recomendações normativas de mudanças de hábitos 
(CZERESNIA, 2003, p. 39-53).   

 

Semanticamente o termo promover significa dar impulso para a realização de 

algo, oferecer ou realizar uma atividade (SARAIVA, 2010). Assim, o termo promoção 

da saúde alcança maior amplitude que a prevenção, pois se refere a medidas que não 

se dirigem a uma determinada doença ou desordem, mas preocupam-se em promover 

a saúde e o bem-estar gerais (CZERESNIA, 2003). 

No tocante à diferença entre prevenção e promoção, prevenir é “preparar; 

chegar antes de; dispor de maneira que evite dano, mal; impedir que se realize”, e 

promover saúde é “dar impulso a; fomentar; originar; gerar”. De maneira mais ampla, 

ao se traçar uma estratégia de promoção da saúde ressalta-se que ela circunscreve 

não só o campo específico da saúde, mas, sobretudo incorpora elementos físicos, 

psicológicos e sociais para indivíduos, famílias ou grupos (CZERESNIA, 2003, p.39-

53). 

A promoção da saúde, portanto, parte de uma concepção mais abrangente do 

processo saúde/doença, considerando seus determinantes sociais, bem como a 

necessidade de articular conhecimentos técnicos e populares. Trata-se de um 

processo que mobiliza recursos institucionais e comunitários, públicos e privados para 

desenvolver bem-estar pessoal e social (BUSS; CARVALHO 2009; CZERESNIA, 

2009). 

Nessa direção, a promoção da saúde visa a superar o modelo biomédico, na 

medida em que pode ser considerada como um processo transformador, capaz de 

melhorar as condições de vida e saúde da população (TAVARES et al., 2016). Tal 

entendimento vai ao encontro do que afirma Serrato (2016), que as pessoas precisam 

se instrumentalizar para que desenvolvam comportamentos considerados saudáveis 

e para que assumam, individualmente, responsabilidades em relação à saúde pessoal 

e da comunidade em que estão inseridas. 

Diante disso, a promoção da saúde pode ser entendida como uma estratégia 

reguladora entre pessoas e ambientes, visando a estender a participação dos 

indivíduos e da coletividade para alterar os determinantes do processo saúde-doença. 

Desse modo, atividades de promoção à saúde podem, não somente melhorar o bem-
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estar físico, mas dirimem-se diferenças, assegurando igualdade de oportunidades, na 

medida em que todos têm mais possibilidades de desenvolver melhor controle sobre 

a sua vida (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). 

O primeiro autor a usar o termo promoção de saúde foi Charles-Edward 

Winslow, em 1920. Ele era um médico bacteriologista norte-americano, que colaborou 

para o desenvolvimento da saúde pública de seu país e de vários países da Europa. 

Por acreditar que a incumbência da ciência era muito mais do que prevenir as 

doenças, Winslow afirmava que competia ao campo científico o prolongamento da 

vida, a promoção da saúde física e mental, o saneamento do ambiente, o controle de 

infecções da comunidade, bem como a educação do indivíduo para os princípios de 

higiene pessoal. O autor defendia que os serviços de saúde deveriam ser organizados 

para realizar o diagnóstico e tratamento preventivo das doenças, assegurando o 

desenvolvimento da máquina social. Dessa forma, os indivíduos deveriam se 

organizar para criarem uma cultura que ratificasse que todos, na comunidade, 

deveriam ter um padrão de vida capaz de assegurar a manutenção da saúde por meio 

de esforços coletivos (FERRAZ, 1998; BUSS, 2003). 

Posteriormente, em 1946, o historiador e médico sanitarista francês Henry 

Sigerist foi considerado precursor da Medicina Social, ele defendia que quando se 

ofereciam boas condições de vida e de trabalho, de educação, de formas de lazer e 

repouso para os indivíduos, realizava-se promoção de saúde em seu sentido mais 

amplo. Sigerist enfatizava sua visão integral da medicina, reordenando-a por meio de 

quatro funções: a promoção da saúde, a prevenção da doença, a restauração da 

saúde e a reabilitação. Para ele, a promoção da saúde deveria ser entendida a partir 

de determinantes sociais capazes de promover a equidade em saúde e favorecer uma 

vida decente, com boas condições de trabalho, de educação, de lazer e de descanso 

a todos os participantes de dada comunidade (WESTPHAL, 2007; PEREIRA, 2014). 

Os pesquisadores Winslow (1920) e Sigerist (1946) relacionaram o termo 

promoção da saúde às condições de vida das populações. No entanto, para Winslow, 

a saúde pública, entendida como uma ciência voltada a evitar as doenças, devia 

prolongar a vida e desenvolver a saúde física e mental por meio de esforços com a 

comunidade. E, para Sigerist, a saúde podia ser promovida na medida em que 

melhores condições de vida, de trabalho, de lazer e de descanso fossem 

proporcionadas à população (BUSS, 2003). 

Em âmbito geral, é possível afirmar que a saúde foi definida de forma ampla, 
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em 1948, a partir das conceituações da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

concebendo a saúde como um completo bem-estar físico, mental e social; e não 

apenas a partir da ausência de doença. Ainda que seja uma definição criticada por 

pressupor a existência de uma saúde idealizada, como algo completo a ser alcançado, 

essa definição permitiu a ampliação do seu espectro (ANDRADE, 2015). 

A partir de novos debates em várias partes do mundo a respeito do tema saúde, 

foram realizados, durante as décadas de 1950 e 1960, vários eventos internacionais 

que discutiram a saúde sob uma abordagem positiva, visando a superar a orientação 

predominantemente centrada no controle da enfermidade e no modelo biomédico 

(BRASIL, 2002). 

Em meio a este debate, no Canadá desde a década de 1940, o modelo de 

atenção em saúde centrado na cura de doenças, na atenção hospitalar e nas 

especialidades médicas, em 1970, fomentou uma crise financeira no sistema de saúde 

canadense. Lá, a partir de tal crise e dos debates em torno da promoção da saúde, 

percebeu-se definitivamente que não era possível atuar meramente na cura da 

doença, mas, era preciso intervir nos determinantes do adoecimento. Assim, Marc 

Lalonde, advogado e ministro da saúde daquele país, divulgou em 1974 o documento 

"A new perspective on the health of Canadians1" (BUSS, 2003; WHO, 1946).  

O documento publicado no Canadá, internacionalmente, consagrado a 

promoção da saúde no patamar do planejamento estratégico e da reorientação da 

política de saúde daquele país, reconhecido como Informe Lalonde, revelou-se como 

uma nova perspectiva sobre a saúde dos canadenses e um marco na área da 

promoção da saúde (PEREIRA, 2014).  

A partir do conceito de campo da saúde como algo que engloba a biologia 

humana, o meio ambiente, o estilo de vida e a organização da atenção sanitária, Marc 

Lalonde fez uma crítica ao crescente investimento em assistência médica e seus 

limites para melhorar a saúde da população. Segundo o Informe, a área da saúde 

devia considerar a influência predominante de fatores comportamentais e sociais no 

quadro de morbimortalidade da população (BUSS, 2000). 

Em 1976, Hugh Rodman Leavell e Gurney Clark, médicos norte-americanos, 

professores de saúde pública e de medicina preventiva, desenvolveram o modelo da 

história natural da doença. Para esses autores, as ações preventivas não se dirigem 

à determinada doença ou desordem, mas colaboraram para aumentar a saúde e o 

bem-estar geral de indivíduos ou de grupos sociais, sendo a prevenção um 
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instrumento para tal conquista (LEAVELL; CLARK, 1976; PASCHE; HENNINGTON, 

2006). 

Os autores acima citados defendiam que a saúde, ancorada em um enfoque 

que não se centrava apenas no indivíduo e sim em grupos sociais e suas famílias, 

afastava-se de explicações voltadas às doenças sob um enfoque individualista. Pois, 

para eles, ela devia ser entendida como um fator de facilitação para aumentar o bem-

estar social. 

Paralelamente aos estudos sobre promoção da saúde desenvolvidos em 

diferentes países, a Organização Mundial de Saúde (OMS) realizava uma série de 

Assembleias Internacionais para enfrentar os vários desafios da saúde pública 

mundial. E, em 1977, organizou a 30ª Assembleia Mundial da Saúde, quando foi 

aprovada a resolução que estabelecia como prioridade a saúde para todos no ano 

2000, bem como uma vida social e economicamente ativa (PELLEGRINI FILHO, 

2011). 

Logo no ano seguinte, em 1978, realizou-se em Alma-Ata, no Cazaquistão, a I 

Conferência Internacional sobre os Cuidados Primários de Saúde, na qual foi 

desenvolvida a Declaração de Alma-Ata. Nesta Declaração, os participantes 

assumiram a responsabilidade de combater a desigualdade entre os povos e alcançar 

a meta de “Saúde para todos no ano de 2000”. Representantes de diferentes países, 

inclusive do Brasil, reconheceram que a saúde é um direito humano fundamental para 

a população de todos os países, sendo dependente de ações conjuntas dos setores 

sociais, econômicos e da própria área da saúde (WHO, 1978). 

O documento dessa conferência culmina em algumas recomendações 

essenciais, conforme apresentado na sequência:  

 

 [...] a promoção e proteção da saúde dos povos são essenciais para o 
contínuo desenvolvimento econômico e social e contribui para a melhor 
qualidade de vida e para a paz mundial, sendo direito e dever dos povos 
participar individual e coletivamente no planejamento e na execução de seus 
cuidados de saúde. Cuidados primários de saúde, para que estes constituem 
a chave que permitirá que todos os povos do mundo atinjam um nível de 
saúde que lhes permita levar uma vida social e economicamente produtiva 
(BRASIL, 2002, p.33). 

 

A Conferência de Alma-Ata de 1978, impulsionou a formulação e 

implementação das Políticas de Saúde nos países da América do Sul, América do 

Norte e América Central, havendo uma sintonia dessa declaração com as políticas 

das agências internacionais, em razão de orientarem a participação da sociedade para 
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criarem espaços sociais e de saúde, voltados aos cuidados primários (RIBEIRO; 

RAICHELIS, 2012). 

Ainda no cenário internacional, no ano de 1986, em Ottawa, no Canadá, 

aconteceu a I Conferência Internacional sobre a promoção da saúde. Esta 

Conferência representou um marco para a promoção da saúde, ao possibilitar que a 

meta formulada em 1978 como "Saúde para Todos no ano 2000" passasse a ser 

chamada de "Saúde para Todos", sem especificar um período preciso. Essa 

Conferência resultou na elaboração de um documento denominado de Carta de 

Ottawa de 1986, que junto com a declaração de Alma-Ata constitui elemento 

importante na construção da história da promoção da saúde, por definir que a 

promoção da saúde “é um processo de capacitação da comunidade para atuar na 

melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no 

controle deste processo" (BRASIL, 2002, p.19). 

Nas deliberações da Carta de Otawa de 1986, consta, ainda, que a saúde deve 

ser vista como um recurso para a vida, entendida a partir de um conceito positivo, que 

enfatiza recursos sociais e pessoais. Nesse sentido, reconhecendo na pessoa o 

principal recurso para sua saúde, entende que ela deve ser apoiada para manter-se 

saudável e capaz de melhorar suas condições de vida e bem-estar (WHO, 1986). 

Por fim, como estratégia para promoção da saúde, na Carta de Ottawa, foi 

preconizado o marco de referência da promoção da saúde em todo mundo, uma vez 

que reconhece o desenvolvimento pessoal e social a partir do fornecimento de 

informações, de educação para a saúde, da criação de ambientes favoráveis para a 

aprendizagem de indivíduos e comunidades, incluindo esse preparo em qualquer fase 

da vida e em diferentes realidades (HEIDMANN, et al., 2006). 

Os marcos legais da promoção da saúde no Brasil são contemporâneos a I 

Conferência Internacional sobre a promoção da saúde, realizada em Ottawa. Sob a 

influência dos debates acerca da saúde pública mundial e da própria promoção da 

saúde, na década de 1980, a sociedade brasileira alcançou conquistas relacionadas 

à garantia de seus direitos (BRASIL, 1988).  

Foi um período de fortalecimento dos movimentos sociais e de 

redemocratização do Brasil, após a ditadura militar. Este período foi marcado pela 

realização da 8ª Conferência Nacional da Saúde (1986), que envolveu a participação 

de profissionais, gestores e cidadãos, propondo as bases do que viria denominar 

“reforma sanitária brasileira”, cujos princípios e diretrizes são contíguos aos conceitos 
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centrais da promoção da saúde (SILVA, 2010; WILLIG, 2012;).  

Este evento fomentou as bases para a seção concernente à saúde na 

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, e consequente 

criação gradativa do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 1988; 1996; ANDRADE, 

2015). 

Referente à saúde da população, a Constituição Federal estabeleceu no art. 

nº196, que: 

 

a saúde é direito de todos e dever do estado, garantindo mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988). 

 

Decorridos dois anos da publicação da Constituição Federal, foi promulgada a 

lei complementar n° 8.080/90, em 19 de setembro de 1990, que definiu o modelo 

operacional do Sistema Único de Saúde - SUS e a sua forma de organização e de 

funcionamento (POLIGNANO, 2001; MENDES, 2015). Esta lei tem como princípios 

elementares “a universalidade; a equidade; a integralidade; a hierarquização; a 

resolubilidade, a descentralização e a participação dos cidadãos” (BRASIL, 1990). 

Com a implantação do SUS, regulado com a Lei 8.080 no início dos anos 1990, 

estabelecerem-se os princípios e diretrizes que deveriam orientar ações no campo da 

saúde: a universalidade do acesso, a integralidade das ações, também denominado 

o ABC do SUS no qual o sujeito é percebido segundo a integralidade biopsicossocial, 

a igualdade, a participação social, a preservação da autonomia, a descentralização 

política administrativa, a inseparabilidade entre a preservação da saúde como direito 

social definitivo e a garantia dos demais direitos humanos e de cidadania (BRASIL, 

1990). 

Em um contexto mais global, no ano de 1991, em Sundsvall na Suécia, foi 

realizada a III Conferência Internacional sobre a promoção da saúde, na qual se 

afirmou que um ambiente favorável, com justiça social, é de suprema importância para 

a saúde, reconhecendo que todos têm um papel na criação desses ambientes 

favoráveis e promotores de saúde. Nessa direção, ressaltou-se a capacitação da 

comunidade e dos indivíduos para exercerem controle sobre sua saúde e ambiente, 

por meio da educação e da participação nos processos de tomada de decisão (WHO, 

1991; BRASIL, 2002). 

Em 1992, em Santafé de Bogotá, na Colômbia, e, em 1993, em Trinidad e 
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Tobago foram realizadas duas Conferências de promoção da saúde no Caribe, ambas 

de caráter sub-regional. Contudo, cada uma delas desempenhou relevante papel na 

manutenção da motivação e interesse sobre o tema. Além disso, ambas reafirmaram 

estratégias sistematizadas a partir de Ottawa, para a construção da promoção da 

saúde na América Latina, focando-se, sobretudo, na criação de condições que 

garantissem o bem-estar e o desenvolvimento social (BRASIL, 2002).  

Cabe ressaltar que, de acordo com Ministério da Saúde do Brasil, as 

conferências sobre promoção da saúde que ocorreram ao redor do mundo foram 

fundamentais para reafirmar a todos os governantes a necessidade de promover a 

solidariedade e equidade social. A partir de diferentes embates e discussões, elas 

tornaram claro que todos os setores do governo, e não somente o de saúde, devem 

elaborar estratégias para criar e manter ambientes promotores de vida, favorecendo 

a equidade, estimulando o diálogo e fortalecendo a participação da população nas 

tomadas de decisões que afetem suas vidas (BRASIL, 2002).  

A partir das Conferências citadas, a promoção da saúde foi consagrada nas 

Políticas de Saúde de diversos países. Na América Latina, a Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) colocou-a como prioridade programática. Definindo-a 

como a soma das ações da população, dos serviços de saúde, das autoridades 

sanitárias e de outros setores sociais e produtivos, dirigidas para o desenvolvimento 

de melhores condições de saúde individual e coletiva (MENDES, 1996). 

A IV Conferência Internacional sobre a promoção da saúde, realizada em 

Jacarta, na Indonésia, no ano de 1997, reafirmou que a saúde é um direito humano 

fundamental e essencial para o desenvolvimento social e econômico. Sua meta 

primordial foi aumentar a expectativa de saúde em todos os países, indicando que 

aprender sobre saúde fomenta a participação e dá voz ao indivíduo (WHO, 1997; 

BRASIL, 2002; PEREIRA, 2014). 

Em Genebra, na Suíça, no ano de 1998, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), reuniu onze países, que tinham uma população igual ou superior a 100 

milhões de habitantes, equivalendo a 60% da população mundial: Bangladesh, Brasil, 

China, Índia, Indonésia, Japão, México, Nigéria, Paquistão, Rússia e Estados Unidos 

da América. No evento, conhecido como Rede de Megapaíses para a promoção da 

saúde, sugeriu-se que fossem desenvolvidas e implementadas pesquisas acerca da 

promoção da saúde, a disseminação das políticas de promoção da saúde e a 

ampliação da intersetorialidade (BRASIL, 2002; HEIDMANN, 2006). 
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No Brasil, entre 1998 e 1999, a promoção da saúde auferiu alguma 

institucionalidade no Ministério da Saúde (MS) com a formalização do projeto 

“promoção da saúde, um novo modelo de atenção”, em cooperação com o Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Iniciou-se, um esforço de 

introdução formal do tema no debate da saúde no país, o que incluiu o lançamento da 

Revista Promoção da Saúde: a publicação das Cartas da promoção da saúde 

(BRASIL, 2006b; FERREIRA NETO et al., 2009).  

Na V Conferência Internacional sobre a promoção da saúde, realizada na 

Cidade do México, em 2000, a promoção da saúde e o desenvolvimento social foram 

reconhecidos como deveres e responsabilidades centrais dos governos. Mas, que, 

apesar do progresso das atividades de promoção da saúde, ainda perseveravam 

muitos problemas, deletérios ao desenvolvimento social e econômico. Por isso, 

concluiu-se, no evento, que a promoção da saúde deve ser um componente 

fundamental de políticas efetivamente implementadas. Das ideias às ações, para que 

as estratégias propostas pudessem sair do papel houve a convocação dos Ministros 

de Saúde dos países participantes, tornando-se eficazes para alavancar uma situação 

mais equitativa em termos de saúde e bem-estar (WHO, 2000). 

Minayo, Hartz e Buss afirmaram, no ano de 2000, que em países e regiões em 

desenvolvimento socioeconômico, como a América Latina e o Brasil, evidenciava-se 

a necessidade de trabalhar com o conceito de promoção da saúde. Especialmente, 

na construção de práticas sociais mais abrangentes para que de fato se promovesse 

saúde. 

Em 2002, o Ministério da Saúde publicou um documento intitulado Política 

Nacional de promoção da saúde, que definia a promoção da saúde como campo 

conceitual, metodológico e instrumental. Esta Política, ainda em desenvolvimento, 

trazia, em seus pilares, que a saúde deve ser entendida em seu sentido mais amplo, 

pautando discussões sobre a qualidade de vida, o estímulo à autonomia dos 

indivíduos, o reforço da ação comunitária e a superação da especialização e 

fragmentação das políticas públicas e da atenção à saúde.  

Assim, propôs-se que a criação de uma Política Nacional de promoção da 

saúde (PNaPS) devia basear-se na realidade brasileira, considerando-se as Cartas 

da promoção da saúde e os acordos internacionais firmados nas Conferências 

Internacionais sobre promoção da saúde. No documento afirma-se que promover 

saúde é educar para a autonomia e que:  
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uma política de promoção da saúde deve contribuir para o aprofundamento 
das promessas da reforma sanitária brasileira. Promessas que além da 
construção do SUS apontam para a transformação das práticas sanitárias 
com a superação da baixa - cobertura em direção à universalização, busca 
da equidade, a integralidade do cuidado e respeito à cidadania. Promessas 
também que se comprometem com a democratização da saúde, da 
sociedade, do Estado e das Instituições (BRASIL, 2002).  

 

No ano de 2005, aconteceu a VI Conferência Internacional sobre a promoção 

da saúde em Bangkok. O mote da conferência foi a globalização e o crescimento 

urbanizado descontrolado. Em suas deliberações advogou-se, novamente, em favor 

da saúde com base nos direitos humanos e na solidariedade. Também, centralizando 

preocupações em torno do desenvolvimento efetivo de atividades capazes de 

promover saúde, foi sugerida a ampliação do incremento de políticas e práticas da 

promoção da saúde, bem como a transferência de conhecimentos e de pesquisas 

acerca da promoção da saúde (WHO, 2005). 

No cenário mundial, o conceito de promoção da saúde foi se fortalecendo em 

sucessivas discussões e conferências internacionais. Durante essas conferências, 

surgiu uma nova proposta para a redefinição das políticas públicas, direcionando um 

olhar contemporâneo para o contexto da saúde dos indivíduos ou dos vários grupos 

sociais, por meio do estímulo de hábitos e comportamentos saudáveis (BUSS, 2003; 

ACIOLE, 2006; MACHADO, et al., 2007). 

E, no contexto brasileiro, a promoção da saúde começa a ganhar 

reconhecimento e força, fato já evidenciado no mundo, a partir das definições 

constitucionais, da legislação que regulamenta o SUS, das deliberações das 

conferências nacionais de saúde e do Plano Nacional de Saúde. O Ministério da 

Saúde formaliza, em março de 2006, por meio da Portaria nº 687, a Política de 

promoção da saúde. Tal medida buscava enfrentar os desafios de produção da saúde 

num cenário sócio-histórico cada vez mais complexo, que exige a reflexão e 

qualificação contínua das práticas sanitárias e do sistema de saúde. Articulando e 

reforçando diversas iniciativas, para que a promoção da saúde favoreça a equidade, 

estimule ações intersetoriais, fortaleça a participação social pela via do 

empoderamento e incentivo a pesquisa e avaliação em promoção da saúde 

(BUSS,2000; BRASIL, 2006b,).  

A publicação da Política Nacional de promoção da saúde ratificou o 

compromisso do governo em ampliar as ações de promoção da saúde nos serviços e 

na gestão do Sistema Único de Saúde, por meio do processo de redemocratização da 
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saúde e da sistematização de políticas inclusivas no Brasil, assentados na crítica da 

visão biologizante de saúde e da afirmação da relação saúde e cidadania. Além disso, 

apresentou os princípios do SUS como política do Estado, a saber: promoção da 

saúde, participação social, controle social, empoderamento, intersetorialidade, gestão 

compartilhada, cuidado, trabalho em rede, transversalidade, integralidade, escuta, 

acolhimento, rompimento de dicotomias individual e coletivo, conclamando a 

organização de estudos e pesquisas acerca da promoção da saúde (BRASIL, 2006b).  

Considerando a necessidade de inserção e implementação de diretrizes e 

ações para a promoção da saúde e em consonância com os princípios do SUS, o 

objetivo da Política Nacional da promoção da saúde é: 

 

[...] promover a qualidade de vida, reduzir vulnerabilidades e riscos à saúde, 
relacionados aos seus determinantes e condicionantes e modos de viver, 
condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso 
a bens e serviços essenciais [...]. Ampliar a autonomia e a 
corresponsabilidade de sujeitos e coletividades, inclusive o poder público, no 
cuidado integral à saúde e minimizar e/ou extinguir as desigualdades de toda 
e qualquer ordem (étnica, racial, social, regional, de gênero, de 
orientação/opção sexual [...] estimular alternativas inovadoras e socialmente 
inclusivas/contributivas no âmbito das ações de promoção da saúde [...] 
(BRASIL, 2006b, p. 19). 

 

Em Nairóbi, no ano de 2009, realizou-se a VII Conferência Internacional sobre 

a promoção da saúde, na qual foi discutida a importância e a urgência da promoção 

da saúde como instrumento para minimizar a expansão das doenças não 

transmissíveis e das desordens mentais nos países pouco desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Nessa mesma Conferência, foi reafirmada a necessidade de 

solucionar problemas relacionados com as desigualdades no acesso à saúde e 

promoção de um sistema de distribuição de saúde justo e igualitário (WHO, 2009). 

Na sequência, na VIII Conferência Internacional sobre a promoção da saúde, 

realizada em Helsinque, no ano de 2013, abordou-se novamente o tema equidade. 

Pois, alcançar a equidade se constitui como um dos recursos fundamentais para a 

saúde, cujas ações permitem a capacitação das pessoas para exercerem o controle 

dos fatores determinantes da sua saúde, como também da comunidade e participação 

nos movimentos sociais organizados (WHO, 2013).   

As Conferências Mundiais de promoção da saúde configuram-se como 

principais eventos para profissionais, pesquisadores, gestores e interessados na 

temática e têm acontecido nas diversas regiões do mundo. Nessas conferências, são 
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discutidos e analisados assuntos internacionais sobre a promoção da saúde, para, 

então, serem propostas as recomendações ao final de cada conferência, que, por sua 

vez, possuem um forte caráter político e assumem um importante papel para 

consolidação de estratégias relacionadas ao tema (WHO, 1986; ANDRADE, 2015). 

Conforme foi possível acompanhar, as deliberações ocorridas nas 

Conferências Internacionais para a promoção da saúde repercutiram nacionalmente. 

Após o advento da Constituição Federal e a criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), no Brasil, a promoção da saúde vem sendo debatida e desenvolvida por 

gestores, profissionais e, principalmente, estudada em âmbito acadêmico. Porém, 

convém ressaltar que, apesar da ampliação do conceito de saúde, os programas e 

ações ainda não o internalizaram, enfatizando a visão simplista e reducionista do 

paradigma biomédico (BUSS, 2003; BAGRICHEVSKY; WILLIG, 2012; MENDES, 

2015). 

De qualquer forma, ainda que a Lei concentre-se mais no registro escrito do 

que em âmbito prático, em 2014, o Ministério da Saúde resolveu redefinir a Política 

Nacional de Promoção da Saúde (PNaPS), que completou 10 anos em 2016, e passou 

a abreviação de Política Nacional de promoção da saúde - PNPS para PNaPS. Em 11 

de novembro desse ano, estabeleceu a nova PNaPS, por meio da Portaria Nº 2.446, 

considerando a necessidade de atualizar e incrementar as ações de promoção da 

saúde, para garantir sua consonância com os princípios e diretrizes do SUS (BRASIL, 

2014).  

Na revisão da PNaPS, é apontada a necessidade de articulação com outras 

políticas públicas para fortalecê-la, pois é imperativo a participação social e dos 

movimentos populares, em virtude da impossibilidade de o setor Sanitário responder 

sozinho ao enfrentamento dos determinantes da saúde. Os Determinantes Sociais de 

Saúde (DSS) são as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham ou as 

características sociais dentro das quais a vida transcorre (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 

2007). Segundo essa concepção, ao atuar na perspectiva dos DSS, pode-se 

oportunizar uma melhora da vida cotidiana das pessoas, principalmente para aquelas 

que vivem institucionalizadas. 

Ainda sobre a promoção da saúde, considera-se que ela oportuniza a 

autonomia e reconhece a singularidade dos sujeitos. Pois, as formas como eles 

elegem seus modos de viver, como organizam suas escolhas e como criam 

possibilidades de satisfazer suas necessidades dependem, não apenas da vontade 
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ou liberdade individual e comunitária. Mas, estão condicionados e determinados pelos 

contextos sociais, econômico, político e cultural em que eles vivem (BRASIL, 2014). 

A PNaPS, tem como objetivo:  

 

promover a equidade e a qualidade de vida, reduzindo vulnerabilidades e 
riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos 
e ambientais que afetam a saúde dos indivíduos e das coletividades. 
Destaca-se a importância da cooperação intra e intersetorial, da ampla 
participação social e da territorialização das práticas de promoção da saúde, 
reconhecer singularidades e diversidades na priorização de ações de 
promoção da saúde. Nesta perspectiva, estados e municípios brasileiros, têm 
formulado políticas de promoção da saúde, fortalecendo estratégias de 
aproximações intra e intersetoriais, com o objetivo de promover mudanças no 
perfil de saúde de suas populações de forma sustentável (BRASIL, 2014, p. 
4). 

 

Essa política reforçou o empenho do Ministério da Saúde em assegurar o 

acesso da população, sobretudo, às mais vulneráveis, à educação em saúde, à 

melhoria da qualidade de vida e ao envelhecimento saudável, dialogando com os 

acordos internacionais firmados pelo governo brasileiro. E incorpora o saber popular 

e tradicional às práticas em saúde, valorizando a formação e a educação permanente, 

que compreende a mobilização, a sensibilização e a capacitação para gestores, 

trabalhadores da saúde e de outros setores (BRASIL, 2014). 

Depois da criação da PNPS, em 2006, e das transformações ocorridas na 

sociedade brasileira, o campo da promoção da saúde sofreu um aprimoramento de 

sua política. Diante disso, em 2016, ela foi redefinida buscando promover a sua 

articulação com as demais políticas de saúde já vigentes, proporcionando o 

fortalecimento da própria política de promoção da saúde, a fim de alocar recursos e 

esforços para a redução das desigualdades por meio do diálogo entre os saberes 

técnicos e populares (BRASIL, 2014). 

Para Silva (2010), promover a saúde é capacitar comunidades para a melhoria 

da qualidade de vida, que se concretiza por meio do desenvolvimento de uma cultura 

de saúde baseada nos princípios de solidariedade, equidade, ética e cidadania. Em 

outras palavras, promover saúde é promover a qualidade de vida do cidadão 

brasileiro, potencializando as ações desenvolvidas pelo setor da saúde e a busca pela 

realização do homem como sujeito de sua própria história. 

 A promoção da saúde envolve uma conceituação que ultrapassa uma prática 

de cura das enfermidades, própria do modelo biomédico, expandindo a capacidade 

de autonomia dos indivíduos, famílias e grupos para o alcance de objetivos pessoais 
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de serem saudáveis e de atuarem para transformação social (LOPES et al., 2013).  

Nesse sentido, e com base nas afirmações de Ferreira e Magalhães (2007) a 

promoção da saúde se apresenta como uma proposta inovadora para no setor saúde, 

ao oportunizar a suplantação relacionada ao modelo biomédico dominante, 

reducionista e fragmentado. 

 

2.2 A VELHICE NO MUNDO E NO BRASIL  

 

Este subtítulo aborda os fatores demográficos relacionados à velhice no Brasil 

e no Mundo, suas generalidades e especificidades, abarcando fatores biológicos, 

fisiológicos, psicológicos, políticos e sociais. Além disso, discute a velhice na 

perspectiva da promoção da saúde. 

 

2.2.1 A velhice – fatores demográficos no Brasil e no mundo 

 

No contexto mundial, a cada segundo duas pessoas celebram seu sexagésimo 

aniversário, totalizando anualmente quase 58 milhões de pessoas que completam 60 

anos. Uma em cada nove pessoas no mundo tem 60 anos de idade ou mais. E calcula-

se um crescimento para uma em cada cinco, por volta de 2050, sendo o 

envelhecimento populacional um fenômeno que já não pode mais ser ignorado (WHO, 

2011; MENDES, 2015).  

Estima-se que ao redor do mundo, em 2050, o número de pessoas acima de 

60 anos aumentará de 600 milhões para quase dois bilhões, sendo que tal 

crescimento será mais rápido em países em desenvolvimento. A previsão é de que o 

percentual de crianças cairá de 33% para 22%, em 2020, pela primeira vez na história, 

levando o número de pessoas idosas a superar o de crianças até cinco anos (ONU, 

2003; WHO, 2014). 

De acordo com as projeções realizadas para a América Latina, a perspectiva é 

de que o contingente classificado como pessoa idosa aumentará de 8% para 15% 

entre 1998 a 2025. Na América do Norte a mesma população, no mesmo período, 

aumentará de 20% para 28% (ONU, 2003; WHO, 2014). 

Ainda no cenário internacional, as repercussões do crescimento da população 

idosa foram percebidas de forma lenta e gradual. Na França, o tempo identificado para 

duplicar a proporção de idosos foi de 115 anos, na Suécia este mesmo processo 
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demorou 85 anos e nos Estados Unidos foi de 66 anos. No Brasil, o envelhecimento 

ocorreu em apenas 30 anos (REZENDE, 2008).  

Na América Latina, verifica-se a mesma tendência da Europa, na qual o 

envelhecimento revela-se devido ao avanço tecnológico e médico, encaminhando-se 

para uma sociedade com maior expectativa de vida. No Brasil, na década de 1940, 

convivia-se com uma média de expectativa de vida de até 43 anos e, atualmente, essa 

média subiu para 72 anos. Diante dessa realidade é fundamental que os governos 

elaborem e promovam políticas para a população idosa, buscando formas de viver 

uma velhice saudável e com dignidade como um bem legitimamente reconhecido a 

qualquer ser humano (BRASIL, 2003).   

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE estima-

se um forte aumento da proporção de idosos para 2060 e que um em cada três 

brasileiros deverá ter 60 anos ou mais. Em relação às taxas de fecundidade 

identificou-se no ano de 2015 uma queda de 18,6%, se comparada com os últimos 10 

anos. E que as mulheres das classes médias e altas, sobretudo, aquelas que residem 

em centros urbanos são as que possuem a menor quantidade de filhos, característica 

que se expande para as todas as classes sociais (IBGE, 2015).  

Conforme explicitado anteriormente, em virtude do aumento da expectativa de 

vida do brasileiro de ambos os sexos, um novo padrão demográfico brasileiro se 

formou caracterizado pela redução da taxa de crescimento populacional e pela 

transformação na composição da estrutura etária, gerando um aumento no 

contingente de idosos, e o segmento que mais cresce é de idoso com 85 anos ou 

mais. Invariavelmente o alargamento do topo da pirâmide etária pode ser observado 

pelo crescimento da população com 65 anos ou mais, que era de 4,8% em 1991, 

passando a 5,9% no ano 2000 e para 14,3%, em 2015 (IBGE, 2016). 

Nesse sentido, um novo padrão demográfico brasileiro se formou caracterizado 

pela redução da taxa de crescimento populacional e pela transformação na 

composição da estrutura etária, gerando um aumento no contingente de idosos. 

Acrescenta-se, ainda, que o número de idosos com 80 anos ou mais pode passar de 

19 milhões, em 2060, significando um crescimento de mais de 27 vezes em relação a 

1980, quando o Brasil tinha menos de um milhão de pessoas nessa faixa etária (IBGE, 

2016). 

Por sua vez, afirma Neris (2011, p. 22) que o envelhecimento populacional:  
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reflete a combinação de três fenômenos, a saber: a redução da natalidade, a 
redução da mortalidade em coortes adultas sucessivas e o aumento da 
expectativa de vida na velhice. Deles resulta mudança na relação entre o 
número de membros produtivos e improdutivos da sociedade. [...] ao mesmo 
tempo em que o segmento de idosos no Brasil vem mostrando grande 
crescimento, ele cresce mais do que das crianças, porque paralelamente ao 
aumento da longevidade, está havendo a compressão da natalidade, esse é 
um fenômeno que está ocorrendo no Brasil.  

 

Correa (2011) assevera que o crescimento da população idosa, somada à 

crescente legitimidade que o envelhecimento ganhou no campo das preocupações 

sociais atuais, incluindo também interesses de mercado, acabou produzindo uma 

nova categoria cultural: os idosos. 

 

2.2.2 A velhice – idade biológica, fatores de envelhecimento fisiológico, psicológico e 

social 

 

O envelhecimento é visto como um processo multidimensional e multifatorial e 

seu conceito abrange não somente o aspecto biológico, fisiológico, como também o 

social, econômico, psicológico, ambiental, cultural e espiritual. Na trilha da 

multidimensionalidade, existem diferentes teorias que procuram explicar o 

envelhecimento populacional. Contudo, mais relevante que enumerá-las, é ressaltar 

que todas elas são transversais e diante disto, ao se analisar o envelhecimento 

humano, os domínios que o envolvem são abrangentes e multidimensionais, 

tornando-se difícil encontrar uma definição ou teoria que englobe todos os aspectos 

deste fenômeno (WILLIG, 2012). Ou seja não se pode conceituar ou entender o 

processo do envelhecimento, baseando-se em um único fator, como a idade 

cronológica que é meramente normativa e auxilia a organização da sociedade 

(LOUREIRO, 2011; PAPALÉO NETTO, et al., 2011). 

Sabe-se que o envelhecimento não é definido apenas pela idade cronológica, 

mas pelas condições físicas, funcionais, mentais e de saúde das pessoas, o que 

equivale a afirmar que podem ser observadas diferentes idades biológicas e subjetivas 

em indivíduos com a mesma idade cronológica (OTTONI, 2012). 

Papaléo Netto (2011) define envelhecimento biológico a partir das modificações 

que o organismo sofre com declínio de força, disposição e aparência. O 

envelhecimento tido como normal ou natural, tomado como sinônimo de senescência 

apresenta alterações funcionais próprias do decorrer dos anos. Entretanto, não produz 

incapacidades ou comprometimentos, diferentemente, do envelhecimento patológico 
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ou senilidade, caracterizado por ser incapacitante, prejudicando a qualidade de vida 

dos idosos.  

Ressalta-se que o envelhecimento biológico ou morfológico ocorre 

progressivamente, de forma diferenciada de órgão para órgão, em uma mesma 

pessoa e de pessoa para pessoa. A redução das reservas orgânicas pode gerar, no 

idoso, declínio funcional. Contudo, isso não o impede de viver com qualidade de vida, 

desde que ele realize atividades que compensem estas perdas (MENDES, 2015). 

Outra abordagem diz respeito ao envelhecimento fisiológico, que abrange uma 

série de alterações nas estruturas funcionais, orgânicas e mentais próprias desse 

processo, as quais resultam no declínio gradual da capacidade de manutenção do 

equilíbrio homeostático e funções fisiológicas. Essas modificações apresentam como 

atributo principal a redução gradativa da reserva funcional. Um organismo envelhecido 

poderá viver bem. Porém, ao ser submetido a situações de estresse físico, emocional, 

dentre outros, poderá apresentar dificuldades na manutenção da homeostase e, 

consequente sobrecarga funcional, que implicará no desencadeamento de processos 

patológicos, uma vez que ocorre o comprometimento dos sistemas endócrinos, 

nervoso e imunológicos (FIRMINO, 2006; CANCELA, 2008; GONÇALVES, 2013).  

De acordo com Lima e Delgado (2010), o processo de envelhecimento, na 

perspectiva fisiológica, não ocorre em toda população de maneira uniforme. Pessoas 

da mesma idade podem ter diferenças significativas em seu estado fisiológico e de 

resposta a um estímulo de exercício. Tais diferenças dependem significativamente do 

estilo de vida desenvolvido no decorrer do curso de vida, pois o organismo envelhece 

globalmente, mas, os órgãos, tecidos, células e estruturas subcelulares possuem 

envelhecimento diferenciado (WILLIG, 2012). 

Na medida em que as pessoas envelhecem, suas redes de relações sociais 

tornam-se importantes aliadas para a manutenção dos vínculos sociais, afetivos e 

culturais. A velhice é caracterizada pela exposição do idoso a acontecimentos da vida, 

transformações pessoais e sociais, demandando o uso de recursos biológicos e 

psicológicos em interação com recursos sociais no enfrentamento de desafios 

próprios da vida (GUTZ, 2013). 

Do ponto de vista demográfico, envelhecer significa aumentar o número de 

anos vividos. Paralelamente à evolução cronológica, coexistem fenômenos de 

natureza biopsíquica e social, importantes para a percepção da idade e do 

envelhecimento. Nas sociedades ocidentais, é comum associar o envelhecimento com 
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a saída da vida produtiva pela via da aposentadoria (VERAS; CURIONI; PEREIRA, 

2014).  

Para Bosi (1994), em uma sociedade capitalista, o velho é objetalizado, na 

medida em que deixa de se assumir como um trabalhador produtivo, ele espera ser 

reconhecido como sujeito produtivo que foi no passado. Em virtude das fragilidades 

orgânicas advindas do processo de envelhecimento precisa reinventar a maneira de 

viver a sua vida na velhice. 

Para Willig (2012), a imagem negativa da velhice, carregada de estigmas, faz-

se presente na sociedade contemporânea. Deve-se avançar no conceito de velhice, ir 

para além de sua associação com doenças, incapacidades e improdutividade. 

Reconhecer o processo de envelhecimento como parte do curso de vida, e que 

permita ao idoso envelhecer com qualidade de vida, com respeito às suas limitações, 

e participante da sociedade, um cidadão consciente de seus direitos e deveres. 

  

2.2.3 A velhice na perspectiva da promoção de saúde no contexto mundial e brasileiro 

 

O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser 

objeto de conhecimento e de informação para todos. O envelhecimento humano tem 

fomentado uma série de estudos nas mais diversas áreas de conhecimento, com a 

finalidade de ofertar qualidade de vida ao idoso; para isso, a criação de dispositivos 

legais torna-se fundamental (OTTONI, 2012).  

O aumento significativo da população idosa em todo o mundo em decorrência 

das transformações demográficas e epidemiológicas, já descrito anteriormente neste 

trabalho, é um fato incontestável. Diante dessa realidade torna-se imprescindível que 

os governos elaborem e promovam políticas para a população idosa, proporcionando 

aos mesmos, formas de viver com dignidade, com saúde e com desenvolvimento 

social (BRASIL, 2003; FERNANDES, 2010; WILLIG, 2012).  

Nesse sentido, é preciso considerar que "existem diversos velhos e diferentes 

possibilidades de viver a velhice. A velhice não é uma situação homogênea e os 

velhos não são iguais” (MERCADANTE, 2004 p. 197-199). Por esse motivo, as 

políticas públicas tornam-se instrumentos importantes para a população idosa, 

buscando responder às características e especificidades dessa população. 

No cenário internacional, uma referência importante sobre esse tema foi a 

criação, pela Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 1982, de uma 
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Agenda Política Internacional, voltada às discussões das questões do envelhecimento 

populacional global. Este primeiro Fórum Global Intergovernamental, além de colocar 

a questão do envelhecimento em foco nas principais agências especializadas das 

Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), OMS e Organização 

para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), também aprovou um plano global de 

ação, cujos objetivos principais eram garantir a segurança econômica e social das 

pessoas idosas (OMS, 1982; CAMARANO; PASINATO, 2004, FERNANDES, 2010). 

Em sintonia com esse tema e com reflexões semelhantes, na década de 1990, 

a velhice transformou-se em um tema privilegiado na academia e pela sociedade 

contemporânea, quando a pessoa idosa além de ser alvo de políticas públicas 

mundiais e nacionais, ganhou visibilidade e um mercado de consumo próprio. 

Ressalta-se que por ser uma população cada vez mais representativa do ponto de 

vista numérico, deve-se atentar para uma transformação no cenário social (PAIVA, 

2012).   

Em 1991, a ONU realizou uma Assembleia para definir os princípios relativos 

às temáticas para promover a independência, garantir autonomia física e financeira, 

acesso aos serviços de saúde, trabalho e educação; participação social e a garantia 

de um atendimento familiar ou institucional e a autorrealização do idoso 

(FERNANDES, 2010).  

 Em 1992, uma nova Assembleia foi realizada e estabeleceu-se que o ano de 

1999 seria o Ano Internacional dos Idosos, divulgando a necessidade de promoção 

de uma sociedade para todas as idades. Tal medida permitiu que, ao longo de toda a 

década de 1990, a população idosa passasse a ser considerada e incluída nas 

discussões das conferências não só as específicas para idosos, mas também em 

eventos em que se discutia sobre sexo, meio ambiente, aspectos sociais, economia, 

cultura e lazer. Este movimento propiciou uma mudança nos discursos acerca desta 

população que deixa de ser retratada a partir de suas fragilidades e vulnerabilidades 

e passa a ser vista como um segmento populacional ativo, atuante e que deve ser 

considerado a partir das suas dimensões físicas, psíquicas e sociais (BRASIL, 2002; 

CAMARANO; PASINATO, 2004,).  

Somente 20 anos após a Primeira Assembleia Mundial sobre o 

Envelhecimento, é realizada a Segunda, em Madri, na Espanha, em 2002, por 

convocação da ONU. Nessa assembleia foi reconhecido o fato do mundo estar 

passando por uma transformação demográfica sem precedentes, sendo os 
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governantes convocados a promoverem uma sociedade para todas as idades. O 

Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento, resultante da Segunda 

Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, objetivou guiar políticas internacionais 

sobre essa temática até o século XXI, em especial, as dos países em desenvolvimento 

(ONU, 2003; FERNANDES, 2010).  

Esse Plano é constituído de três direcionamentos prioritários. Um deles pauta-

se na participação ativa dos idosos na sociedade, tendo em vista que o 

envelhecimento deve significar acumulação de capital humano, social e econômico. 

O segundo direcionamento fundamenta-se no fomento à saúde e ao bem-estar de 

pessoas mais velhas, com vistas a promover o envelhecimento saudável. Assim, 

aponta para a necessidade de criar dispositivos legais que promovam melhorias na 

saúde durante toda a vida, por meio ao acesso universal aos serviços de saúde 

pública e a consideração dos determinantes sociais. E o terceiro direcionamento 

valoriza a criação de um ambiente social favorável ao envelhecimento e a interação 

intergeracional (ONU, 2003; FERNANDES, 2010). 

Desta forma, entende-se que as atividades de promoção da saúde e o acesso 

universal aos serviços de saúde durante toda a vida são as bases do envelhecimento 

com saúde. As atividades destinadas à promoção da saúde e a prevenção das 

doenças devem concentrar-se em manter “a independência, prevenir e retardar o 

aparecimento de doenças, proporcionar assistência médica e melhorar o 

funcionamento e a qualidade de vida de idosos que sofrem de incapacidades” (ONU, 

2002, p. 52).  

Em consequência do envelhecimento crescente da população brasileira, a 

velhice se torna o foco da atenção da saúde, devido ao impacto desse processo em 

todos os âmbitos sociais e governamentais. Pois, o governo e a sociedade civil 

organizada reconheceram a necessidade de proporcionar condições que favoreçam 

qualidade de vida ao idoso, promover a sua saúde e, dessa forma, diminuir 

intervenções e doenças que acometem muitas vezes, essa população (BUJES; 

CARDOS, 2010). 

Essa demanda impõe desafios à sociedade brasileira, com vistas a possibilitar 

aos idosos uma vida longeva, de forma digna. Sabe-se que os idosos 

institucionalizados ou não são concebidos a partir dos riscos de enfermidades e não 

são consideradas as suas fragilidades. Para atenuar a o adoecimento e a 

vulnerabilidade da população idosa. Em 1946, foi criado o Serviço Social do Comércio 
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(SESC) pioneiro no trabalho social com os idosos no Brasil. Voltado para atender 

idosos, por meio da edificação de três programas, a saber: Grupo de Convivência para 

atender a resposta efetiva e imediata ao isolamento social dos idosos, buscando 

resgatar seu papel social. A seguir foram fundadas as Escolas Abertas da Terceira 

Idade, que têm como objetivo oferecer aquisição de novos conhecimentos e a troca 

de experiências, proporcionando um novo aprendizado e a construção do saber aliada 

à experiência de vida de cada integrante. E o terceiro programa foi o “Era Uma Vez...", 

que se caracterizava com atividades intergeracionais que utilizam a literatura infantil 

como eixo condutor do processo de conscientização dos problemas da velhice e do 

envelhecimento.  

Essas atividades sociais foram pioneiras no continente latino-americano e 

atendiam as recomendações da ONU voltadas ao atendimento da população idosa 

(NERI, 2007). Havia grande mobilização, na sociedade brasileira, para efetivação e a 

ampliação dos direitos sociais da pessoa idosa. E, de maneira crescente e organizada, 

começa-se a incutir indicadores, sendo criadas medidas e ações, por meio de Leis e 

Políticas que atendam as questões do envelhecimento. A pauta sobre o 

envelhecimento se fortalece no âmbito social e por influência e força da sociedade 

civil (CAMARRANO; PASINATO, 2004; WILLIG, 2012).  

Cabe ressaltar que, em 1961, foi criada a Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia (SBGG), com uma das suas metas era “estimular iniciativas e obras 

sociais de amparo à velhice e cooperar com outras organizações interessadas em 

atividades educacionais, assistenciais e de pesquisas relacionadas com Geriatria e 

Gerontologia” (CAMARANO; PASINATO, 2004, p. 264).  

Assim, diante do crescimento exponencial do número de idosos na sociedade 

brasileira, o Estado passa a editar leis, decretos e portarias instituindo algumas 

medidas de proteção aos idosos, e a velhice é entendida como uma categoria etária 

legítima. Entre tais leis, decretos e portarias que sintonizam com essa pesquisa, 

destacam-se: a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90, o Programa de Assistência ao 

Idoso (PAI), o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Política Nacional do Idoso 

(PNI) e a Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) (BRASIL, 1988, 1990, 

1993; 1997).  

A criação desses dispositivos legais denota uma preocupação com a 

implementação de programas vinculados à saúde, à educação, ao trabalho, à 

assistência e ao lazer da população que envelhece. Contudo, as políticas públicas 
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brasileiras reconhecem que o crescimento da longevidade populacional gera uma 

série de demandas. Pois, com o aumento cronológico dos anos, é fundamental 

considerar a qualidade de vida e autonomia que o idoso terá frente a esse aumento 

quantitativo de anos de vida (MASSI, 2011).  

Tal como citado acima, esses dispositivos legais foram criados para dar conta 

de assegurar direitos sociais à pessoa idosa, criando condições para promover sua 

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Reafirmam, também, o 

direito à saúde nos diversos níveis de atendimento, assim como a garantia de um 

atendimento familiar ou institucional digno para a pessoa idosa, por meio da criação 

de programas de prevenção, de educação e de promoção da saúde de forma a 

estimular o papel social do idoso para que ele alcance a longevidade com qualidade 

de vida (BRASIL, 1993; 1996).  

No subtítulo sobre a Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), 

desenvolvido na sequência deste trabalho, aponta-se que a modalidade mais antiga 

de atendimento integral ao idoso, fora do ambiente familiar, é o modelo asilar, casa 

de repouso e ancionatos, atualmente, denominados ILPIs. Dada a sua origem, 

abrigamento para idosos desamparados, as políticas brasileiras para ILPIs são de 

responsabilidade do órgão de assistência social, o qual as considera como instituições 

híbridas, ou seja, integradas, não apenas à rede de assistência social, mas à de saúde 

também (GUERRA; GIATTI; LIMA-COSTA, 2004).  

O Marco legal da saúde na velhice, no Brasil, foi a Política Nacional de Saúde 

da Pessoa Idosa, ao assumir que o principal problema que pode afetar o idoso é a 

perda de sua capacidade funcional, isto é, a perda das habilidades físicas e mentais 

necessárias para realização de atividades básicas e instrumentais da vida diária. Por 

isso, é essencial que sejam desenvolvidos programas que promovam a saúde mental 

e relações sociais aos idosos, buscando autonomia, independência e qualidade de 

vida, tendo como consequência a promoção da saúde desta população (BRASIL, 

1999; 2006; WILLIG; LENARDT; MÉYER, 2012). 

 

2.3 INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS  

 

Este subtítulo aborda a temática da institucionalização dos idosos no Brasil, 

descrevendo a origem e definição de Instituição de Longa Permanência para Idosos - 

ILPI, os dispositivos legais que regem tais instituições, bem como as ambiguidades, 
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conflitos e dilemas presentes na institucionalização do idoso. 

A mudança do perfil das famílias contemporâneas, em virtude da inclusão da 

mulher no mercado de trabalho, da falta de tempo ou de energia para a convivência 

com o idoso no domicílio, da ausência de cuidador familiar para dar suporte ao idoso 

e a queda substancial do tamanho das famílias, contribuiu para que os idosos 

passassem a residir em instituições de longa permanência (NÉRI et al., 2007; 

OLIVEIRA; GOMES; PAIVA, 2011; SOUZA, 2014). 

Para Saraiva (2010), instituição significa ato ou resultado de criar ou 

estabelecer órgão público ou privado, regido por leis ou estatutos que visam atender 

um grupo ou comunidade. Trata-se, portanto, de uma organização que promove ações 

de interesse social. Já, a palavra asilo é definida como local que abriga crianças, 

idosos ou mendigos. Percebe-se que esses dois conceitos abrangem o idoso que 

mora em uma residência coletiva. Entretanto, na área da saúde, a nomenclatura 

frequentemente utilizada é o de idoso institucionalizado.  

Na literatura e na legislação brasileira, encontram-se referências terminológicas 

relacionadas ao uso da denominação vinculada a ILPIs, tais como: casas de repouso, 

lar de idosos, ancionatos, clínicas geriátricas, abrigos e asilos. A denominação 

Instituição de Longa Permanência para Idosos foi sugerida pela Sociedade Brasileira 

de Geriatria e Gerontologia, no ano de 2002, seguindo a perspectiva de que tais 

instituições contemplem serviços de natureza híbrida, ou seja, médico-social, a partir 

da qual se conjuguem os serviços de assistência social e de saúde (SOUZA, 2014). 

A SBGG identifica a ILPI como um estabelecimento para atendimento institucional 

integral, cujo público alvo é a pessoa de 60 anos ou mais, dependentes ou 

independentes, que não dispõem de condições para permanecer com a família ou em 

domicílio unicelular (COSTA; MERCADANTE, 2013). 

Para Goffman (2013), a instituição total é definida como um local de residência 

e trabalho no qual um grande número de sujeitos, que vivem em situação semelhante, 

separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, leva uma 

vida fechada e formalmente administrada. Seu estudo, realizado na década de 60, 

resultou na obra “Manicômios, Prisões e Conventos”. 

Nessa obra, Goffman descreve que toda instituição tem tendências de 

fechamento, o que a qualifica de “caráter total”, simbolizado pela barreira de relação 

social com o mundo externo. Na visão do autor, as instituições totais são elencadas 

em cinco categorias, sendo uma delas organizadas em ambientes destinados aos 
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cuidados de sujeitos considerados incapazes e inofensivos, indigentes, órfãos, cegos 

e velhos (GOFFMAN, 2013). 

Diante da realidade da institucionalização, gerou-se a necessidade de que as 

ILPIs fossem estruturadas, devido à premência cada vez mais presente em uma 

sociedade envelhecida. Com a finalidade de proporcionar moradia coletiva em um 

ambiente seguro, adaptada e com assistência voltada para a população idosa 

(BENTES; PEDROSO; MACIEL, 2012).  

A primeira instituição destinada aos idosos, no Brasil, foi uma chácara, 

construída em 1790, com o objetivo de acolher soldados portugueses que se 

encontravam em idade avançada e cansados dos trabalhos prestados à pátria. Neste 

local, eram acolhidos e resguardados somente idosos militares. Entretanto, com a 

vinda da Família Real Portuguesa ao Brasil, em 1808, a chácara que abrigava esses 

militares foi entregue ao médico particular do Rei e os internos foram transferidos para 

a Casa de Santa Misericórdia. Essa casa foi fundada e administrada por eclesiásticos 

da igreja católica, com a finalidade de prestar amparo segundo a ótica filantrópico-

assistencialista às pessoas doentes, desfavorecidas financeiramente, forasteiros, 

soldados e marinheiros (SOUZA, 2014). 

Outra instituição asilar, dentre as primeiras que se têm notícias, voltada 

especificamente para a população idosa, foi o Asilo São Luiz, criado em 1890, na 

cidade do Rio de Janeiro, destinado à velhice desamparada. Visava atender o doente, 

o indigente, o desajustado social, os sujeitos destituídos de oportunidades, o órfão, o 

velho ou o leproso (BRASIL, 1965, CAMARANO; KANSO, 2010; SOUZA, 2014). 

Foi a partir da década de 1960 que o número de instituições destinadas ao 

asilamento de idosos em nosso país começou a crescer. E, apesar da importância 

dos serviços oferecidos pelas ILPIs, no Brasil, atualmente pairam incertezas acerca 

do número real de instituições disponíveis, devido ao fato de muitas ILPIs atenderem 

na clandestinidade, e com pessoas despreparadas para cuidar de idosos 

(CAMARANO; KANSO, 2010). 

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA, 2010), projeta-se que existam, no Brasil, mais de três mil e quinhentas 

ILPIs, estando 78 destas no município de Curitiba – Paraná. Segundo esse mesmo 

órgão, cerca de 1% da população idosa do Brasil reside hoje em ILPIs, sendo que 

esse número deve aumentar, indicando a importância de estruturar os serviços 

oferecidos em tais instituições. Em Curitiba, a população total estimada é de 1.893.997 



 
42 

 

de pessoas, dessas, aproximadamente, 0,6% são idosos institucionalizados. Projeta-

se que o número de idosos institucionalizados na capital paranaense, em 2025, será 

de aproximadamente 320 mil idosos (CAMARANO; KANSO, 2010; IBGE, 2016).  

Em todo o país, dentre as instituições para idosos, 65,2% são de natureza 

filantrópica, mantidas por associações religiosas e apenas 6,6% são públicas, com 

predominância do custeio pelo poder público. Porém, daquelas criadas entre 2000 e 

2009, houve predomínio nas instituições privadas com fins lucrativos, apontando uma 

mudança no perfil das ILPIs brasileiras (CAMARANO; KANSO, 2010).  

Sobre o custo do trabalho oferecido ao idoso em uma ILPI, Marin et al., (2012) 

descreve que o valor varia de acordo com os serviços disponibilizados e o tipo de 

recurso recebido pela instituição. Pressupõe-se que os custos da institucionalização 

cubram as despesas com alimentação, acomodação, cuidadores de idosos, equipe 

de enfermagem e de higienização. As despesas com medicações, que representariam 

um custo alto para as instituições, no entanto, são, em sua maioria, custeadas pelos 

familiares, programas do governo ou advém de doações.  

Perante o crescimento do número de ILPIs, faz-se necessário que essas 

atendam os pressupostos da legislação vigente que será descrita no subtítulo a seguir. 

Como também, sejam fiscalizadas para que seja constatado se estão aptas para 

atender as necessidades de cuidados prolongados aos idosos institucionalizados. Os 

cuidados oferecidos pelas ILPIs devem ser pautados na esfera social e sanitária, 

demandando a criação de um modelo assistencial capaz de conjugar valores e 

práticas de ambas as esferas (CAMARANO; KANSO, 2010).  

 

2.3.1 Legislação pertinente às instituições que assistem aos idosos 

 

A partir de 1988, a legislação brasileira avançou significativamente nas 

questões referentes aos direitos dos idosos no Brasil e, dentre os dispositivos legais 

que amparam a população idosa, destaca-se a Constituição Federal. Em seu Art. 230, 

a constituição assevera que 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 garantindo-lhes a saúde e a educação e o direito à vida 

(BRASIL, 1988). 

A Portaria n°. 810/1989, de 22 de setembro de 1989, foi criada para legitimar 

as instituições que prestavam cuidados aos idosos. As instituições deveriam se 
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adequar as Normas e Padrões de Funcionamento da época, que determinavam como 

deveria organizar-se a partir da área física, das instalações e dos recursos humanos. 

Tal portaria perdurou por mais de uma década como a única normatização destinada 

às instituições que atendiam a população idosa (BRASIL, 1989). 

Com a Lei nº. 8.842 promulgou-se a Política Nacional do Idoso (PNI). Essa 

política tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para 

promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, 

independente ou não do idoso apresentar-se inserido em seu grupo familiar (BRASIL, 

1999). 

Além desta, a publicação do Estatuto do Idoso (EI), sob a Lei nº. 10.741, na 

perspectiva dos direitos sociais das pessoas com mais de 60 anos, fixa obrigações 

legais para as entidades que oportunizam a institucionalização para idosos. Esse 

documento orienta e supervisiona as ações das institucionalizações de longa 

permanência. Entre tais ações destacam-se o atendimento personalizado e em 

pequenos grupos, a participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter 

interno e externo. Além disso, é ressaltada a observância dos direitos e garantias dos 

idosos, a preservação da sua identidade, de seus vínculos familiares e o oferecimento 

de ambiente de respeito e dignidade (BRASIL, 2003). 

O Estatuto do Idoso estabelece, ainda, que as entidades governamentais e não 

governamentais responsáveis pela assistência aos idosos deverão inscrever seus 

programas junto ao órgão competente da Vigilância Sanitária (VS) e ao Conselho 

Municipal da Pessoa Idosa (CMPI), que zelará pelo atendimento às normas deste 

Estatuto e da Política Nacional do Idoso (PNI) (BRASIL, 2003). 

A Portaria nº 2.854/2000 define ILPI como uma modalidade de cuidados de 

longa duração, com objetivo de atender as pessoas com mais de 60 anos e com algum 

grau de dependência, sem renda, ou cuja família não possua meios financeiros, físicos 

ou emocionais para dar suporte às atividades demandadas pelos idosos. Após cinco 

anos de lançamento dessa portaria, a ILPI passou a enquadrar-se em uma 

modalidade de atendimento de alta complexidade, fato definido por uma norma 

operacional básica (BRASIL, 2000).  

Com objetivo de promover, proteger e regular o atendimento ao idoso 

institucionalizado, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

estabeleceu a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 283, que estabelece os 

critérios de funcionamento, avaliação e mecanismos de monitoramento das 
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instituições de longa permanência para idosos (BRASIL, 2005). 

Essa resolução define quais são os critérios mínimos para o funcionamento de 

tais instituições, sendo essa normativa aplicável a toda instituição de longa 

permanência para idoso, governamental ou não governamental, destinada à moradia 

coletiva de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte 

familiar, para que tenham condição de liberdade, dignidade e cidadania. E quanto ao 

grau de dependência dos idosos define-se conforme descrito abaixo: 

 

Grau de Dependência I – idosos independentes, mesmo que requeiram uso 
de equipamentos de autoajuda; 
Grau de Dependência II – idosos com dependência em até três atividades de 
autocuidado para a vida diária tais como: alimentação, mobilidade, higiene; 
sem comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada; 
Grau de Dependência III – idosos com dependência que requeiram 
assistência em todas as atividades de autocuidado para a vida diária e ou 
com comprometimento cognitivo (BRASIL. ANVISA. Resolução RDC nº 283, 
2005).   

 

A respeito do vínculo com instituição pública ou privada, as ILPIs são 

classificadas pela Fundação de Ação Social - FAS (PMC, 2009, p.9), da seguinte 

forma: 

 

Privada sem finalidade lucrativa: instituições mantidas por organizações não 
governamentais, pessoas jurídicas de Direito-Privado sem fins lucrativos, as 
quais mantêm unidades executoras; 
Privada com finalidade lucrativa: instituições mantidas por pessoas jurídicas 
de Direito com fins lucrativos;       
Instituições públicas: instituições mantidas integralmente pelo Poder Público, 
sendo pessoas jurídicas de Direito Público.  

 

Independente da classificação acima descrita, consta no Estatuto do Idoso que 

tais instituições se configuram como entidades de atendimento para idosos, devendo 

ser fiscalizadas pelos seguintes órgãos: Conselhos do Idoso, Ministério Público e 

Vigilância Sanitária, o que é salientado também na Portaria 2.854, de 19 de julho de 

2000 da Política Nacional de Assistência Social (FALEIROS; MORANO, 2009). 

Além dos critérios mínimos para o funcionamento de tais instituições, do vínculo 

com instituição pública ou privada, as ILPIs devem atender também às seguintes 

premissas: 

 

- Observar os direitos e garantias dos idosos, inclusive o respeito à liberdade 
de credo e a liberdade de ir e vir, desde que não exista restrição determinada 
no Plano de Atenção à Saúde;  
- Preservar a identidade e a privacidade do idoso, assegurando um ambiente 
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de respeito e dignidade;  
   - Promover ambiência acolhedora;  

- Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de 
dependência;  
- Promover integração dos idosos, nas atividades desenvolvidas pela 
comunidade local;  
- Favorecer o desenvolvimento de atividades conjuntas com pessoas de 
outras gerações;  
- Incentivar e promover a participação da família e da comunidade na atenção 
ao idoso residente;  
- Desenvolver atividades que estimulem a autonomia dos idosos;  
- Promover condições de lazer para os idosos tais como: atividades físicas, 
recreativas e culturais.  
 - Desenvolver atividades e rotinas para prevenir e coibir qualquer tipo de 
violência e discriminação contra pessoas nela residentes (Resolução RDC nº 
94, de 31 de dezembro de 2007, (BRASIL, 2005). 

 

Embora a legislação brasileira estabeleça quais são as obrigações legais que 

as Instituições de Longa Permanência para Idosos devem submeter-se, evidencia-se 

que o cuidado aos idosos institucionalizados incide, basicamente, sobre os aspectos 

essenciais, tais como alimentação, higiene e uso controlado de medicação. Residir 

em uma ILPI é um acontecimento obscuro pela consequência das transformações 

relacionadas ao cotidiano do idoso. Na opinião de Clós (2010), pensar na realidade 

cotidiana de idosos institucionalizados remete a uma reflexão sobre a rotina diária nas 

ILPIs, a forma como os idosos enfrentam o processo de adaptação, as relações 

sociais que estabelecem e a apropriação do espaço em que vivem. 

 

2.3.2 Ambiguidades, conflitos e dilemas presentes na institucionalização 

 

Uma referência importante a respeito da complexidade da institucionalização 

foi apresentada pelo autor Erwing Goffman. Embora focalizasse seus estudos nas 

instituições para doentes psiquiátricos nos Estados Unidos, seu aporte sociológico 

contempla aspectos que permitem traçar um paralelo com a realidade bastante 

semelhante dos idosos que residem em ILPI (SOUZA, 2014). 

Segundo Goffman (2013), a institucionalização pode causar perdas para os 

idosos. Pois, a instituição total age sobre o idoso de maneira que a sua vida passa por 

transformações dramáticas do ponto de vista pessoal e do seu papel social, devido às 

rotinas internas da própria instituição e a imposição de barreiras no contato com o 

mundo externo.  

Souza (2014) e Melo et al. (2013) afirmam que grande parte das ILPIs 

brasileiras se configura a partir de isolamento social de seus residentes idosos. 
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Segundo esses autores, o cuidado que os idosos institucionalizados recebem incide, 

basicamente, sobre aspectos essenciais, tais como alimentação, higiene e uso 

controlado de medicação. 

Raramente, essas instituições oferecem programas sistemáticos de promoção 

da saúde dirigidos a manter a autonomia e a capacidade funcional dos residentes 

idosos. Ou seja, as ILPIs necessitam se superar para funcionarem como um espaço 

capaz de promover o exercício da cidadania e a ampliação da rede social das pessoas 

idosas, reduzindo a demanda por cuidados e, consequentemente, os custos com a 

saúde (LUCCHESE, 2006). 

Apesar da dinâmica das legislações apontar para uma preocupação voltada a 

melhoria da rede formal de cuidados institucionalizados, ainda persiste uma tensão e 

estigma por parte da sociedade ao se falar em de lares de idosos. Pois, imperam 

imagens negativas destas instituições, assentadas em valores, responsabilidades, 

crenças e necessidades individuais, que geram sentimento de culpa partilhados pela 

família e dificuldades na adaptação ao meio institucional (FREITAS et al., 2006; 

CARVALHO; DIAS, 2011). Esses valores podem estar associados ao fato da grande 

maioria das instituições privilegiarem as tarefas de rotina e a impessoalidade dos 

cuidados, privando o residente de participação social, de atenção emocional e de 

vínculos afetivos (CARDÃO, 2009). 

A associação da institucionalização a uma dimensão restrita do espaço 

dedicado à velhice, com perdas, conformismo da realidade, faz com que o idoso se 

resigne, submeta-se e isole-se. Por isso, a necessidade do desenvolvimento de 

atividades que favoreçam a integração na e com a instituição (DUARTE, 2014).  

O sistema social presente nas ILPIs, frequentemente, não privilegia a 

autonomia dos idosos, pela própria imposição das normas institucionais. Um grande 

desafio a ser lançado para as instituições é a manutenção destas como um lugar no 

qual a vida é respeitada e a autoestima do idoso é reconhecida. Embora sendo uma 

moradia coletiva e de oferta de cuidados prolongados, as ILPIs devem continuar a ser 

uma moradia, uma residência, um lugar para viver, no qual o idoso possa ser 

respeitado como uma pessoa única, com um nome e uma história, sonhos e desejos 

(CURITIBA, 2009). 

Para Bosi (1994), a objetivação do velho faz com que ele assuma a função de 

sujeito ocioso e improdutivo, esquecendo que no passado recente esse velho foi um 

trabalhador produtivo. Em virtude das fragilidades orgânicas advindas do processo de 
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envelhecimento ele precisa reinventar a maneira de viver a sua vida na velhice. 

Para mudança do panorama acima descrito, Debert (2004, p. 136) afirma que 

“preparar os velhos para um envelhecimento institucionalizado adequado é oferecer-

lhes espaço para o desenvolvimento de uma intimidade plena, um espaço doméstico 

perdido que poderia ser recuperado”. Constrói-se essa intimidade ouvindo e dando 

voz ao idoso institucionalizado, para que o desenvolvimento de atividades de 

promoção da saúde tenha êxito.  

Com reflexões semelhantes, Massi et al. (2010) asseveram que a interação 

social e o acesso à educação e à saúde dependem, essencialmente, de processos 

interlocutivos. As autoras esclarecerem o papel da interação para o idoso, ao 

sustentar que os limites que foram impostos pela linguagem nas formas de o sujeito 

perceber e compreender o mundo podem ser superados pela própria linguagem, à 

medida que o idoso age com e sobre ela.  

A participação dos idosos no cotidiano da instituição, o relacionamento com os 

iguais, a troca de experiências acerca dos acontecimentos da vida, configuram-se 

novas possibilidades de socialização, promovendo-se aumento da autoestima, o 

sentimento de pertencimento no ambiente no qual está inserido. Assim, é possível que 

as instituições somem benefícios que ajudarão os idosos na promoção e manutenção 

da sua saúde, retardando ou atenuando o declínio funcional (DUARTE, 2014). 

Em um estudo de revisão integrativa da literatura, acerca do tema ILPI, 

evidenciou-se que um ponto a ser discutido de modo crítico é a busca pela autonomia 

dos idosos, o que pode ser fomentado em tais instituições pela via da promoção da 

saúde (ALVES-SILVA; SCORSOLINI-COMIN; SANTOS, 2013). 

Ao se propor atividades de promoção da saúde para idosos institucionalizados, 

princípios evidenciados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde a década 

de 1980, defende-se a necessidade de haver uma promoção de diálogo entre sujeitos 

e grupos, tanto leigos como profissionais, de forma a garantir oportunidades de 

expressão na e pela saúde (WHO, 1984). 

Também é de parecer do Estatuto do Idoso (EI) que as ILPIs devam promover 

a participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno e externo 

dando ênfase para atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer para 

idosos institucionalizados (BRASIL, 2003).   

O resultado da pesquisa de Dias (2010) mostrou que atividades educativas 

grupais com assuntos de interesse dos idosos ajudam na ampliação do contato social 
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entre eles. Tal pesquisa destaca também que tais atividades podem buscar soluções 

para problemas existentes na vida dos idosos e maximizar os índices que validam a 

qualidade de vida. 

Dessa forma, diante da realidade inquestionável das transformações 

demográficas iniciadas no último século, evidencia-se a importância de se realizar 

atividades de promoção da saúde para idosos, principalmente os que residem em 

ILPIs. A participação dos idosos institucionalizados nessas atividades proporciona 

uma maximização de contatos sociais, realização pessoal e experiências favoráveis 

no que diz respeito à promoção e manutenção da saúde (WACHHOLZ; RODRIGUES; 

YAMANE 2011).  

Envelhecer é um processo complexo que exige capacitação específica dos 

profissionais para a contemplação dos seus múltiplos aspectos. Ao se remeter ao 

envelhecimento em Instituições de Longa Permanência para Idosos, o desafio se 

torna ainda maior. Pois, tal processo se apresenta com um significado próprio e 

diferente, exigindo dos profissionais, além das suas habilidades específicas, um 

sentimento aguçado para compreender a subjetividade de se residir em tais 

instituições. 

Dessa forma faz-se necessário evidenciar que as ILPIs se configuram como um 

importante estabelecimento ao cuidado dos idosos, por oferecer cuidados não só na 

esfera fisiológica mais também no âmbito social (CREUTZBERG et al., 2011). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este título discorre a respeito da Teoria das Representações Sociais, 

sustentada no pensamento de Serge Moscovici que constitui a base teórica deste 

estudo, bem como o estado da arte da TRS no Brasil. 

 

3.1 O ESCOPO DA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

Autor de diversas obras de reputação mundial, o romeno naturalizado francês 

Serge Moscovici retomou o conceito de representação social de Émile Durkheim, que 

já era referência nas ciências humanas. Esse resgate foi realizado na década de 1960 

e busca designar fenômenos múltiplos, observados e estudados em termos de 

complexidade individuais e coletivas ou psicológicas e sociais (SÊGA, 2000). 

A Teoria das Representações Sociais, proposta por Moscovici, constituiu-se a 

partir de uma visão crítica que rompeu com o formato do pensamento tradicional e 

hegemônico das Ciências Humanas, vigente na década de 1960, o qual separava o 

sujeito do seu contexto social. De acordo com a TRS, não é possível o 

desenvolvimento do conhecimento pautado em paradigmas que apartam o universo 

interior do sujeito de seus constituintes externos (PATRIOTA, 2007).  

Para o psicólogo social Serge Moscovici, as representações são produto do 

meio de convivência no qual as pessoas se movimentam e, alternativamente, surgem 

de maneira expressiva, como construções dos sujeitos sociais sobre objetos 

socialmente valorizados. As Representações Sociais constituem-se como processos 

de construção do conhecimento, ao mesmo tempo individual e coletivo, os quais se 

caracterizam por um conhecimento de senso comum (NASCIMENTO, 2016). 

Segundo Moscovici, as representações sociais se apresentam como uma 

maneira de interpretar e pensar a realidade cotidiana, uma forma de conhecimento da 

atividade mental desenvolvida pelos indivíduos e pelos grupos. Ele foi o primeiro autor 

a introduzir o conceito de representação social na psicologia social contemporânea. 

Desde, então, a teoria tornou-se um dos enfoques predominantes da psicologia social 

(SÊGA, 2000). 

Em 1961, Serge Moscovici publicou sua principal tese La Psychanalyse, 

sonimageetson public, na qual o autor busca mostrar como se dá a construção social 

de um objeto simbólico a partir das experiências práticas do homem. Em 1976 ele a 
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republicou, atualizando-a. Trata-se de uma teoria do conhecimento social 

contemporâneo, com uma linguagem moderna e atual, que está fundamentada em 

uma leitura integrativa dos sistemas de comunicação social, que permitem não só 

identificar o conteúdo do pensamento cotidiano dos leigos sobre objetos importantes 

para suas vidas, mas também compreender os processos de construção deste tipo de 

saber e seu papel sobre as atividades e situações que os envolvem (CAMARGO, 

2015).  

A TRS foca-se na organização do pensamento, no que se refere a um objeto 

novo, desafiando os modos de pensar, sentir e agir das pessoas. A perspectiva 

inovadora de sua abordagem é fundamentada no diálogo entre a psicologia e a 

sociologia, ou seja, na psicologia social, para compreender como o ser humano se 

comporta nas suas interações sociais. Tal teoria explicita-se por entender as 

representações não apenas como fatos observáveis, mas como fenômenos sociais 

que compõem a heterogeneidade da sociedade (MOSCOVICI, 2012; DIAS, 2015,).  

Dessa forma, a tese elaborada por Moscovici ressalta que as representações 

sociais se constituem pelo contexto concreto no qual se situam grupos e pessoas, 

pela comunicação que se estabelece entre eles, pelo quadro de apreensão que 

fornece sua bagagem cultural, pelos códigos, símbolos, valores e ideologias ligados 

às posições e vinculações sociais específicas (SÊGA, 2000). 

Segundo Moscovici (2012b), toda representação se compõe de figuras e de 

expressões já socializadas conjuntamente. Uma representação social é uma 

organização de imagens e linguagem, porque ela realça e simboliza atos e situações 

que são comuns às pessoas. Entende-se que a representação social é compreendida 

a título de reflexo, na consciência individual ou coletiva, de um projeto, de um feixe de 

ideias que lhe são exteriores. 

Moscovici acrescenta que a estrutura teórica para as representações sociais 

suplanta a visão de passividade. Segundo ele, a representação social tem duas faces 

indissociáveis: a face figurativa ou imageante, que corresponde ao objeto, e a face 

simbólica, que corresponde ao sentido atribuído ao objeto pelo sujeito, ou seja, o 

entendimento é que não existe representação sem objeto. Toda representação é 

construída na relação do sujeito com o objeto representado, não podendo ser mero 

reflexo do mundo externo na mente, ela vai além do trabalho individual do psiquismo, 

emerge como um fenômeno ligado ao social (MENDES, 2015). 

Por isso, é importante compreender como as pessoas partilham 
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conhecimentos, necessidades e desejos a partir da sua realidade comum. Pois, o 

conhecimento sempre é produzido na interação com o mundo e no lugar em que as 

pessoas estão inseridas, havendo expressão nessa interação, satisfação ou 

frustração (MOSCOVICI, 2011). 

Sendo assim, as Representações Sociais são elaboradas na realidade 

cotidiana pelos sujeitos sociais, com o objetivo de se familiarizarem com um objeto 

que considera estranho, tornando o desconhecido um conhecido. Ou seja, a finalidade 

desse conhecimento é diminuir a ameaça que um objeto considerado novo, portanto, 

estranho, provoca nos grupos, desvendando as formas de se entender aos outros e 

ao mundo (MOSCOVICI, 2012a; DIAS, 2015). 

As representações sociais são construídas pelos sujeitos a partir de 

informações que circulam na sociedade e que lhe causam certa estranheza, numa 

tentativa de incorporar o conflitante e torná-lo familiar (MOSCOVICI, 2012a). Essas 

representações se formam nas relações sociais e no movimento do grupo no qual 

nascem, transformam-se e podem se extinguir, sendo importante conhecer o contexto 

em que são produzidas para que sejam compreendidas (JODELET, 2005). 

De acordo com Moscovici (2012b), as relações sociais que se estabelecem no 

cotidiano são fruto de representações que são facilmente apreendidas. Para ele a 

Representação Social, para Moscovici, constitui-se de uma dupla dimensão, a qual 

agrega o Sujeito e a Sociedade, situando-se no limiar de uma série de conceitos 

sociológicos e psicológicos. 

Por ser uma teoria psicossociológica, a TRS alicerça-se na base cultural 

acumulada na sociedade ao longo do seu processo histórico. Esta base circula por 

meio da sociedade sob a forma de crenças partilhadas, valores básicos, referências 

históricas e culturais que constituem a memória e a identidade da própria sociedade. 

Sendo a partir desta base cultural que a mentalidade de uma época é modelada e que 

se constroem as estruturas básicas das representações sociais (CRESPO 2010). 

A RS, formada com base na comunicação, sustenta-se por dois processos 

sociocognitivos intrinsecamente ligados, a saber: objetivação e ancoragem. Nesses 

dois processos, convém entender como se constroem as representações, como se dá 

à incorporação do novo, do não familiar, aos universos consensuais (MOSCOVICI, 

2012b). 

A objetivação e a ancoragem são formas específicas em que as RS instituem 

mediações, materializando uma construção simbólica de um determinado grupo e 
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possibilitando sua concretude em espaços sociais. Também são processos cognitivos 

socialmente regulados, possibilitando que um conhecimento estranho seja 

incorporado a uma rede de categorias já existentes para o indivíduo, viabilizando, 

comparar o novo conhecimento com algo já conhecido, mediante esquemas outrora 

elaborados (VALA, 2006). 

A primeira mediação da RS –  a ancoragem remete ao encontro de um lugar 

que aceite ligar o não familiar, concretizá-lo e atribuir-lhe um sentido como algo a se 

classificar e rotular, pois implica, muitas vezes, em um juízo de valor (PATRIOTA 

2007). Ancorar consiste em transformar o desconhecido, em algo que lhe seja 

particular (REIS; BELLINI, 2011; MOSCOVICI, 2012a). 

A segunda forma de mediação denominada de objetivação significa descobrir 

o aspecto icônico de uma ideia ou caracteriza-se em transformar o abstrato em algo 

quase físico. Segundo Moscovici (2012a, p. 100), “objetificar significa descobrir o 

aspecto icônico de uma ideia ou ser mal definido, isto é, fazer equivaler o conceito 

com a imagem”. Desta forma, procura-se, por meio da objetificação tornar concreta, 

visível uma realidade, aliando conceito com imagem, ou seja, a objetificação é a 

imagem que acompanha a ancoragem, que é conceito. 

A análise desses processos constitui a contribuição mais significativa e original 

do trabalho de Moscovici, uma vez que permite compreender como o funcionamento 

do sistema cognitivo interfere no social e como o social interfere na elaboração 

cognitiva. Desse modo, entendendo a interdependência que há entre a sociedade e o 

conhecimento de mundo de cada pessoa, a representação social pode ser vista como 

o processo de assimilação da realidade pelo sujeito, fruto da integração de seus 

valores, das suas experiências, das informações que circulam no seu meio sobre um 

objeto social, bem como das relações que cada pessoa estabelece com os outros 

homens do seu meio (CORDEIRO; DONADUZZI; SCHLINDWEIN, 2008, MENDES, 

2015). 

 Nesse sentido, é interessante lembrar que uma representação social é sempre 

de alguém, ou seja, de um sujeito, sobre alguma coisa. Por isso, não é possível 

imaginar a representação de algo desvinculada de uma população ou de um grupo 

social específico (CORDEIRO; DONADUZZI; SCHLINDWEIN, 2008, MENDES, 

2015). Reitera-se que o conceito da representação social descreve uma forma de 

conhecimento socialmente elaborado e compartilhado com um objetivo prático, e que 

contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social (WAGNER, 
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2000; JODELET, 2002). 

Para Moscovici (1981), a representação social é um conjunto de conceitos, 

proposições e explicações originados na vida cotidiana, no curso de comunicações 

interpessoais. Elas são o equivalente aos mitos e sistemas de crenças das sociedades 

tradicionais e podem ser também vistas como a versão contemporânea do senso 

comum (MOSCOVICI, 1981).  

Diante disso, avolumam-se as possibilidades de aplicação da TRS, 

especialmente na maneira singular de agir e de representar o mundo de cada grupo. 

As Representações Sociais unem o sujeito ao objeto, o pensamento à ação, a razão 

à emoção e o individual ao coletivo, pois as pessoas são historicamente determinadas 

e vivem imersas em uma sociedade dinâmica, com uma cultura particular (FERREIRA, 

2016).  

Oliveira (2011, p. 589) assevera que a TRS tem servido de alicerce 

“especialmente em estudos nos quais importe o conhecimento social que orienta as 

práticas de um dado grupo social quanto a problemas de saúde”. Por conseguinte, 

Jodelet, filósofa, amiga, discípula e principal difusora da TRS de Moscovici afirma que 

a justificativa de sua apropriação nos estudos incrementados no contexto brasileiro é 

de que ela permite ampla compreensão da realidade social em que os sujeitos se 

inserem, incluindo o desenvolvimento de ações desses sujeitos sobre tal realidade. 

Ainda, de acordo com ela, as representações sociais estão presentes nos discursos, 

nas palavras, nas mensagens e nas imagens (JODELET, 2011a). 

O estudo das representações sociais por meio da TRS permite analisar a 

interação entre o universo individual e o contexto social no qual os atores sociais estão 

inseridos (OLIVEIRA, 2011). Essa teoria reconhece que o indivíduo é um ser 

psicossocial, pois ele se apropria de um conhecimento, aplica nele o seu toque 

pessoal e o compartilha com o seu grupo de pertencimento, ou seja, o sujeito possui 

uma história pessoal com determinantes sociais e culturais (MOSCOVICI, 2004). 

Assim, sentidos, conceitos, crenças e percepções que podem ser percebidos 

nos discursos cotidianos são componentes fundamentais na compreensão das 

representações sociais. Uma vez que, por meio destas, é possível constatar como os 

sujeitos concebem determinado fenômeno e agem diante dele. As RS variam de 

acordo com o contexto de relações sociais no qual estão inseridas e dão sentido à 

realidade dos grupos sociais, influenciando suas visões de mundo (JODELET, 2001; 

SCHLÖSSER, et al., 2016) 
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Segundo Abric (1998), a RS tem a função de explicar aspectos importantes da 

realidade, definir a identidade grupal, orientar práticas sociais e justificar ações e 

tomadas de posição depois que estas são concretizadas. Elas são construídas e 

difundidas por meio da interação entre os indivíduos, mediante práticas de 

comunicação do cotidiano (MOSCOVICI, 2012a).  

Nessa perspectiva, uma representação social possibilita aos indivíduos 

interpretar e conferir sentido a determinados aspectos da realidade, agir diante desta 

e tomar o lugar do objeto social a que se refere, transformando-se ela mesma na 

realidade (WACHELKE; CAMARGO, 2007; SCHLÖSSER et al., 2016). Evidencia-se, 

portanto, uma estreita relação entre as representações sociais e o contexto de vida 

dos sujeitos, principalmente de idosos que vivem em instituições de longa 

permanência, na medida em que as RS podem ajudar a entender como esses idosos 

agem e pensam no ambiente em que estão inseridos. Pois, toda a representação 

social é a atribuição da posição que as pessoas ocupam na sociedade, é a 

representação de alguma coisa ou de alguém (MARQUES et al., 2004).  

Concebe-se que as interações ocorrem no decurso das conversações e 

possibilitam aos indivíduos e aos grupos se tornarem mais familiarizados entre si e 

com objetos que não eram familiares. Ao utilizar-se da representação social 

estabelece-se uma relação entre o mundo e as coisas (SÊGA, 2000; MOSCOVICI, 

2012a). Nessa perspectiva, o processo de gênese das representações tem lugar nas 

mesmas circunstâncias e ao mesmo tempo em que se manifestam, por meio das 

conversações cotidianas (SÁ, 1999). 

 

3.2 O ESTADO DA ARTE DA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NO 

BRASIL 

 

Nesse contexto, cabe explicitar que, no Brasil, a utilização da Teoria das 

Representações Sociais se deu a partir da década de 1980, com o aparecimento das 

primeiras pesquisas pautadas nessa teoria em estudos acadêmicos, dissertações e 

teses relacionadas à educação, comunicação social e psicologia. Posteriormente, esta 

teoria foi incorporada pelas diferentes disciplinas do conhecimento, salientando-se o 

seu uso nos estudos relacionados à área da saúde (SILVA; CAMARGO; PADILHA, 

2011). 

A trajetória das Representações Sociais no Brasil, segundo Almeida (2009), 
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iniciou-se na década de 1980, por meio das universidades localizadas fora do eixo 

Rio-São Paulo, em contextos tidos como periféricos do ponto de vista da produção 

científica nacional à época: Nordeste e Centro-Oeste do País. Ressalta-se que o 

estudo das RS se encontra em plena expansão no Brasil, tornando-se crescente o 

aumento das áreas que têm aderido a este referencial. Dentre tais áreas, é possível 

citar a Educação, a Saúde e o Serviço Social, seguidos pela História, Sociologia, 

Antropologia, Geografia, Comunicação e Meio Ambiente.  

Dentre os movimentos internacionais dos quais o Brasil tem participado cita-se 

a 2nd International Conference on Social Representations – ICRS (1994) realizada no 

Rio de Janeiro. Da mesma forma, a I Jornada Internacional sobre Representações 

Sociais (JIRS) em 1998, na cidade de Natal, com a participação de pessoas oriundas 

do Brasil, França, Grã-Bretanha, Portugal, Suíça, Cuba e Venezuela. Esse evento 

teve repercussões extremamente importantes para o avanço da pesquisa em RS no 

Brasil (ALMEIDA, 2009) 

Em 2003 realizou-se a I Conferência Brasileira de Representações Sociais, no 

Rio de Janeiro, evento paralelo a III Jornada Internacional sobre Representações 

Sociais. Denise Jodelet, convidada para palestrar nesse evento, realizou suas 

considerações acerca dos 20 anos de experiência e de comunicação da TRS no 

Brasil. Abordou sua história e avanços com seus colegas brasileiros, de uma forma 

narrativa e mais pessoal do que um balanço científico que considerasse as 

competências dos pesquisadores brasileiros (JODELET, 2011b).  

Salienta-se que durante a 10ª Conférence Internacionale sur les 

Représentations Sociales, realizada entre 5 e 8 de julho de 2010, em Tunis – Tunísia, 

foi assinado um protocolo de cooperação entre o Laboratório Europeu de Psicologia 

Social (LEPS) da Fondation Maison Sciences de l’Homme - França, o Centro de 

Investigação em Ciências e Tecnologias da Saúde (CICTS) da Universidade de Évora 

- Portugal, e o Laboratório de Psicologia Social da Comunicação e Cognição 

(LACCOS) da Universidade Federal de Santa Catarina - Brasil. Este protocolo refere-

se à criação da Rede Internacional de Pesquisas sobre Representações Sociais de 

Saúde – RIPRES (CIRS, 2010). 

 Ressalta-se, que em 2016 a TRS completou 50 anos de criação, o que motivou 

a 13º Conferência Internacional sobre Representações Sociais, em Marseille, França. 

O evento caracterizou-se como espaço de reflexão em torno de questões identitárias, 

sanitárias e sociais entre pesquisadores do mundo inteiro que trabalham com o 

http://www.10cirs.org/english/theorie-representation.php
http://www.10cirs.org/english/theorie-representation.php
http://www.leps.msh-paris.fr/eng/leps_home.htm
http://www.leps.msh-paris.fr/eng/leps_home.htm
http://www.msh-paris.fr/en/menus-speciaux/menu-bas/hosted-websites/
http://www.laccos.org/index.php?lang=br
http://www.laccos.org/index.php?lang=br
http://ufsc.br/
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paradigma das representações sociais (CIRS, 2016).  

Conhecer o campo de expansão da TRS, 50 anos após a sua sistematização, 

permite tomar consciência não apenas de sua produção, mas também dos diversos 

desafios que permeiam a pesquisa em RS. Portanto, torna-se imprescindível zelar 

pela fundamentação teórica e metodológica nos processos de investigação, tendo o 

cuidado para que o seu uso não seja reduzido a modismos e às pesquisas realizadas 

de maneira indiscriminada (MARTINS; CARVALHO; ROCHA, 2014) 

Outro movimento importante que se faz necessário citar é o Fórum 

Internacional de Saúde, Envelhecimento e Representação Social – FISERS. Em 2017 

realizou-se o VIII Fórum, de 10 a 12 de dezembro em João Pessoa-Paraíba centrado 

em atividades consolidadas entre as Universidades de Évora – Portugal e a Federal 

da Paraíba. Palestrantes do Brasil, Portugal, Argentina, Estados Unidos da América 

do Norte e Itália, discutiram questões de saúde, envelhecimento e representações 

sociais, com ênfase nos fenômenos e problemáticas vinculadas às políticas públicas 

de atenção à saúde, em uma perspectiva interdisciplinar (FISERS, 2017). 

Martins, Carvalho e Rocha (2014) buscaram identificar e caracterizar os grupos 

de pesquisa brasileiros que desenvolvem a teoria das representações sociais (TRS). 

Foram identificados 172 grupos de pesquisa que estudam a TRS, tendo uma 

concentração mais localizados no Sudeste do país. Constata-se que a TRS é um 

referencial teórico e metodológico vivo, em constante produção no Brasil. Enfatiza-se 

que tal teoria faz-se presente em diferentes campos e áreas do conhecimento, 

revelando o seu caráter interdisciplinar e sua contribuição para a compreensão de 

fenômenos de ordens distintas. 

No presente estudo, foi utilizado a Teoria das Representações Sociais para 

tornar possível a compreensão de como as atividades de promoção da saúde podem 

assistir aos idosos residentes em Instituições de Longa Permanência.  
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4 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

A trajetória metodológica desta pesquisa compreende: o tipo, os cenários e os 

participantes do estudo; a coleta e o registro dos dados; o processamento e a análise 

das informações; e os aspectos éticos observados.   

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Estudo de abordagem qualitativa descritiva, ancorado na Teoria das 

Representações Sociais (TRS), desenvolvido com o objetivo de conhecer as 

representações sociais de idosos institucionalizados acerca de atividades de 

promoção da saúde, mediadas pela linguagem. 

 

4.2 CENÁRIOS DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado em duas instituições de longa permanência para idosos 

(ILPI), localizadas no município de Curitiba, no Estado do Paraná, sendo uma privada, 

nominada A, que é ligada a uma congregação religiosa, e outra pública, nominada B, 

de caráter filantrópico.   

Nas duas ILPIs são oferecidas duas modalidades de atendimento, uma em 

caráter de internato e outra reconhecida como centro-dia. Nesta modalidade, a família 

que não tem como cuidar de um parente idoso durante o dia, deixa-o na ILPI para 

passar apenas um período, conforme acordo estabelecido diretamente com a direção 

da instituição, que pode oferecer: alimentação, medicação e cuidados de natureza 

fisiológica e emocional. 

Cabe ressaltar que todos os idosos participantes da pesquisa são atendidos na 

modalidade de longa permanência, que é caracterizada como institucionalização total, 

pois esse modelo de atendimento é predominante nas duas instituições nas quais foi 

realizada a pesquisa.  

 

4.2.1 Instituição de longa permanência para idosos “A” 

 

Criação/Missão/Finalidade 
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A instituição “A” pertence a uma Fundação de Assistência Social, é um 

ancionato tradicional, inaugurado no dia 4 de março de 1979, e hospeda idosos de 

ambos os sexos, independentes e semi-independentes. As instalações do lar 

possuem cerca de sete mil metros quadrados, com bosque nativo, áreas exclusivas 

para recreação, biblioteca, salas de fisioterapia, horta e jardim. O edifício é de dois 

andares, mas tem acesso facilitado por rampas para cadeirantes. O ancionato possui 

espaço para 80 moradores. 

Na ILPI A, residem homens e mulheres com idade igual ou superior a 60 anos. 

O investimento realizado pela família e/ou pelo próprio morador varia de acordo com 

o grau de dependência do idoso e do tipo da acomodação escolhida. O ancionato 

concede à família a possibilidade da contratação de um cuidador de idoso particular, 

o qual ficará exclusivamente responsável pelos cuidados necessários para este idoso. 

Este cuidador poderá usar as dependências do ancionato e fazer suas refeições no 

local de convivência com os demais idosos, desde que a família subsidie os custos 

agregados a sua permanência no ancionato.  

Compete também a cada família a providência de todos os materiais utilizados 

para a higiene pessoal, fraldas, honorários das consultas médicas e odontológicas e, 

também, a aquisição dos medicamentos de uso contínuo. O Lar possui quartos 

individuais e coletivos. Nos quartos individuais, compete a cada morador responsável 

mobiliar o seu próprio apartamento, para que se sinta em casa. E, nos quartos 

coletivos, todos os mobiliários são fornecidos pelo lar, sendo que esses quartos 

comportam cinco moradores.   

O ancionato assume que sua missão é promover a qualidade de vida 

adicionada aos anos de vida de seus moradores. Atualmente, o Lar conta com 36 

colaboradores, em seus diversos setores, para amparar, em média, oitenta 

moradores. A direção do Lar é empenhada para construir amplo entendimento entre 

moradores, funcionários e parentes de moradores. 

Atuam no lar, profissionais como: clínico geral, fisioterapeutas, técnicas e 

auxiliares de enfermagem, nutricionista, cozinheiras e copeiras, cuidadores de idosos 

e voluntários. As atividades realizadas no lar são relacionadas à gerontoativação, 

dança sênior, ginástica, caminhadas, palestras, vídeos, coral e terapia musical, 

trabalhos manuais, pintura em telas e bordados. O lar ainda conta com serviços de 

copa e cozinha, lavanderia, limpeza, plantão 24 horas atendimento individualizado 

para moradores semi-dependentes, fisioterapia e atendimento espiritual. 
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Os idosos que apresentam boas condições físicas e mentais podem sair do lar 

para passear, fazer compras, ir a consultas médicas e odontológicas, visitarem 

parentes e/ou amigos. Os que não possuem boas condições físicas e mentais só 

podem sair do lar acompanhado pelos seus responsáveis e ou familiares.  

Não existe separação do espaço físico entre os idosos dependentes, idosos 

independentes e idosos portadores de demências.  O ancionato se mantém por meio 

do pagamento das mensalidades pelos moradores.  

 

4.2.2 Instituição de longa permanência para idosos “B” 

 

Criação/Missão/finalidade 

 

Inaugurada em 19 de março de 1995, a ILPI “B” foi criada para prestar 

atendimento às idosas do sexo feminino. O lar tem como missão servir com amor, 

dando assistência às necessidades das moradoras, promovendo qualidade de vida e 

saúde. Atualmente a entidade se mantém por meio de donativos da sociedade e pelas 

mensalidades pagas pelas moradoras, as quais correspondem a 70% do salário 

mínimo vigente em território nacional. 

A instituição disponibiliza vinte e oito leitos, distribuídos em quartos com dois 

leitos, para institucionalização total e duas vagas oferecidas na modalidade centro-

dia. Na ILPI B residem exclusivamente mulheres com idade igual ou superior a 60 

anos. Algumas contribuem com setenta por cento do valor recebido da sua 

aposentadoria ou do salário mínimo vigente em território nacional e outras não 

realizam contribuições. A instituição recebe ajuda da comunidade e das empresas 

particulares locais. O lar também faz arrecadações por meio de bingos, bazar de 

móveis usados, bazar de roupas usadas, campanhas para angariar alimentos, fraldas 

ou bens de consumo.  

Residem, nesse lar, idosas que já perderam boa parte de sua independência 

funcional, não sendo capazes de conduzir seu cotidiano de maneira eficiente, sejam 

quais forem as suas causas, de origem física, mental ou pelo próprio agravamento 

das doenças crônicas. Atuam no lar, profissionais como: clínico geral, fisioterapeuta, 

técnicas e auxiliares de enfermagem, nutricionista, cozinheiras e copeiras, 

trabalhadores que atuam na lavanderia e na limpeza, educador físico, cuidadores de 

idosos e voluntários. 
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As idosas podem sair do lar para passear, fazer compras, ir a consultas 

médicas e odontológicas, visitarem parentes e/ou amigos, desde que acompanhadas 

pelos seus responsáveis e ou familiares. Não existe separação do espaço físico entre 

os idosos dependentes, idosos independentes e idosos portadores de demências.   

 

4.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada com 14 idosos, residentes em duas Instituições de 

Longa Permanência para Idosos (ILPIs). Ambas situadas na cidade de Curitiba. Sendo 

que oito participantes são idosos residentes em uma instituição privada “A”; e seis 

idosas em uma instituição filantrópica “B”.  

Constituíram critérios de elegibilidade para o estudo: ter idade igual ou superior 

a sessenta anos; ter interesse em participar de atividades dialógicas, obter pontuação 

no Miniexame do Estado Mental (MEEM) de 13 pontos para idosos analfabetos, 18 

pontos para aqueles com escolaridade baixa e média e 26 pontos para escolaridade 

alta. Esses pontos de corte para o screening de alteração cognitiva, foram propostos 

por Bertolucci et al. (1994). 

Ressalta-se que todos os idosos indicados pela direção administrativa e da 

supervisora de enfermagem foram submetidos aos critérios de inclusão da pesquisa. 

No entanto, diante da impossibilidade de elegibilidade dos idosos residentes nas duas 

instituições, os mesmos puderam participar das atividades mediadas pela linguagem. 

O Mini-Exame do Estado Mental (MEEM). Trata-se de um instrumento 

devidamente validado em âmbito nacional e internacional, além de comumente 

utilizado para avaliar o estado cognitivo de pessoas de diferentes idades, inclusive 

pessoas idosas, sendo de fácil e rápida aplicação, amplamente reconhecido pela 

literatura (CORREA, 2011). 

Como critérios de exclusão: possuir doença neurológica que impossibilite o 

idoso de estabelecer trocas dialógicas por motivos variados, tais como doenças 

cerebrais degenerativas ou lesões neurológicas relacionadas ao uso da linguagem, 

como é o caso de diferentes afasias; dificuldades psíquicas que impeçam o 

estabelecimento de relações interpessoais. Bem como, manifestar o desejo de 

interromper a pesquisa. 
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4.4 COLETA E REGISTRO DAS INFORMAÇÕES 

 

A ILPI “A” foi a primeira instituição a responder positivamente acerca da 

realização do estudo, sendo assim realizado o estudo nessa instituição no primeiro 

semestre de 2015.  A inserção inicial no campo de estudo ocorreu em janeiro de 2015, 

com a finalidade de apresentar os objetivos e a trajetória do estudo a ser desenvolvido, 

envolvendo os idosos residentes na ILPI privada. Após o aceite da direção 

administrativa, a pesquisadora retornou a ILPI para novamente apresentar os 

objetivos e a trajetória do estudo a serem desenvolvidos e eleger, em função dos 

critérios de inclusão, juntamente com direção administrativa e a supervisora da 

enfermagem, os possíveis participantes da pesquisa.  

Após este primeiro contato, em fevereiro de 2015, a instituição autorizou a 

aproximação entre a pesquisadora e os possíveis participantes da pesquisa para 

relatar a proposta.  

Nas incursões seguintes, a investigadora percorreu o campo de pesquisa, 

reunindo informações e conversando individualmente com os idosos, que atenderam 

aos critérios de participação da pesquisa. Ela realizou pessoalmente o convite a cada 

um deles, averiguando se havia interesse e disponibilidade para participar do estudo 

em questão. Durante esse contato, os idosos foram informados sobre o objetivo do 

trabalho, seus procedimentos, seus possíveis benefícios, os cuidados que seriam 

tomados durante o desenvolvimento do mesmo, bem como o direito que cada 

participante tinha para desistir a qualquer momento sem justificativa e, sobretudo, sem 

qualquer prejuízo a sua estadia no lar devido.  

A inserção na ILPI “B” ocorreu no segundo semestre de 2015. Na aproximação 

com o campo de pesquisa, foram utilizadas as mesmas abordagens empregadas na 

ILIPI “A”. Anteriormente a cada etapa foi realizado um teste piloto nas duas ILPIs com 

duas idosas participantes da pesquisa, para verificar o entendimento das questões 

semiestruturadas que seriam utilizadas nas etapas seguintes. A coleta de dados nas 

duas ILPIs ocorreu em três etapas distintas. 

 

4.4.1 Primeira etapa 

   

Inicialmente foi solicitado aos idosos que assinassem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), explicitado no APÊNDICE A, e após foi 
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aplicado um questionário estruturado para caracterizar os participantes da pesquisa 

(APÊNDICE B). Nesta etapa, também, foi realizado o MEEM como critério para eleger 

os participantes do estudo a partir da pontuação no Mini-exame do Estado Mental, 

conforme ANEXO B.  

 

4.4.2 Segunda etapa 

 

Com o objetivo de promover a saúde dos idosos residentes nas ILPIs, foram 

realizados dezesseis encontros de grupos de promoção à saúde em cada instituição. 

A palavra grupo, para Saraiva (2010), é caracteriza-se pela associação de 

pessoas que se encontram alocadas próximas umas das outras, formando um todo e 

reunidas para o mesmo fim. Para Silva et al. (2014) tal conceituação refere-se ao 

agrupamento de pessoas que se reúnem para ter um suporte promotor da dignidade 

humana, melhoria e ampliação dos vínculos sociais para poder superar os vazios do 

modelo biomédico. Também é de parecer de Almeida e Soares (2010), que atividades 

de grupos para idosos favorecem o encontro com a realidade e com o outro, uma vez 

que podem ser expressas pelos participantes suas experiências, emoções e 

pensamentos.  

Nessa direção, os grupos de promoção à saúde são concebidos como 

instrumentos a serviço da autonomia e do desenvolvimento contínuo do nível de 

saúde e condições de vida de seus participantes. Por se tratar de uma intervenção 

coletiva e interdisciplinar de saúde, caracteriza-se pela composição de pessoas que 

se encontram em um determinado local e tempo para interagirem cooperativamente a 

fim de realizar debates de temas pautados na e pela promoção da saúde (SANTOS 

et al., 2006)   

O Ministério da Saúde recomenda que sejam realizadas atividades em grupos 

heterogêneos e dentre o público-alvo dessas ações estão os idosos, devido ao 

aumento expressivo dessa parcela populacional. Nesse sentido, as atividades com e 

em grupo de idosos salientam-se como um precioso procedimento para a diminuição 

do isolamento social, o que vem ao encontro das políticas públicas brasileiras voltadas 

aos idosos (BRASIL, 2010; VERAS, 2009).  

Por fim sobre a organização de grupos de promoção da saúde, Buss (2000) 

aponta que aqueles que têm interesse por temas voltados à promoção da saúde, 

convêm o trabalho em grupos voltados à promoção da saúde como uma estratégia de 
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intervenção para indivíduos ou grupos em seus diferentes ciclos evolutivos. 

Tendo em vista tal entendimento acerca de prática grupal voltada à promoção 

de saúde, os encontros dos participantes da presente pesquisa aconteceram 

semanalmente, em horários pré-determinados pela direção administrativa da ILPI. 

Eles foram realizados em uma sala reservada e adequada que permitiu seu 

desenvolvimento em um ambiente resguardado pela privacidade, envolvendo apenas 

a orientadora, a pesquisadora e os participantes do estudo. Cada encontro grupal teve 

a duração de aproximadamente noventa minutos. A pauta de cada encontro está 

descrita nos APÊNDICES C e D. 

A pesquisadora e sua orientadora foram às moderadoras dos encontros 

grupais, promovendo a distribuição das vozes e conduzindo as discussões para 

mantê-las no contexto dos tópicos de interesses dos objetivos da pesquisa. Os 

assuntos foram escolhidos pelo grupo, sendo utilizados textos diversos, letras de 

músicas e poesias. Ao finalizar cada encontro, foram realizados registros gerais a 

respeito da participação de cada idoso no grupo, em diário de campo, que estão 

disponíveis nos apêndices C e D. O quadro 1 sintetiza as pautas dos grupos de 

promoção à saúde na ILPI “A”. 
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QUADRO 1 –  SÍNTESE DAS PAUTAS DOS GRUPOS DE PROMOÇÃO À SAÚDE 
NA ILPI A 

Encontro 
número 

DATA TEMA ABORDADO 

1 09/03 Apresentação das pesquisadoras e dos participantes da 
pesquisa. Escolha dos temas a serem debatidos nas 
atividades mediadas pela linguagem ao longo dos dezesseis 
encontros. 

2 16/03 Letra da música Epitáfio. 

3 23/03 Brincadeiras de criança. 

4 30/03 Adolescência 

5 06/04 A história das 1001 noites. 

6 13/04 Envelhecimento 

7 20/04 Poesia o Tempo de Mário Quintana 

8 27/04 Receitas para se ter um bom Envelhecimento 

9 04/05 Texto do Livro Envelhecer é.... 

10 11/05 Letra e Clipe da Música Aquarela, dos compositores: Vinícius 

de Moraes, Toquinho, Guido Morra e Maurizio Fabrizio  

11 18/05 Texto "É Proibido" de Pablo Neruda 

12 25/05 Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 

13 01/06 Continuação da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 
Cartilha da Pessoa Idosa da Prefeitura Municipal de Curitiba e 
da Fundação de Ação Social. 

14 08/06 Estatuto do Idoso 

15 15/06 Letra e Clipe da Música Aquarela, dos compositores: Vinícius 
de Moraes, Toquinho, Guido Morra e Maurizio Fabrizio 

16 22/06 Fechamento e retrospectiva dos temas trabalhados 

FONTE: o próprio autor. 

 

O quadro 2 sintetiza as pautas dos grupos de promoção à saúde na ILPI “B”. 
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QUADRO 2 –  SÍNTESE DAS PAUTAS DOS GRUPOS DE PROMOÇÃO À SAÚDE 
NA ILPI B 

Encontro 
número  

DATA TEMA ABORDADO 

1 03/08 Apresentação das pesquisadoras e dos participantes da 
pesquisa Escolha dos temas a serem debatidos nas atividades 
mediadas pela linguagem ao longo dos dezesseis encontros. 

2 10/08 Poesia O Tempo de Mário Quintana 

3 17/08 A FELICIDADE RESSURGE AOS CINQUENTA ANOS.  
Texto extraído do Jornal Gazeta do Povo em matéria 
publicada em16/08/2015 

4 24/08 Letra e Clipe da Música Aquarela, dos compositores: Vinícius 
de Moraes, Toquinho, Guido Morra e Maurizio Fabrizio  

5 31/08 Texto É Proibido de Pablo Neruda 

6 07/09 Texto “Ser Feliz” de Maria da Graça C. Mendonça, extraído do 
Momento Espírita em 05/09/2015.    

7 14/09 Texto do Livro: Envelhecer é.…, 

8 21/09 Outra narrativa do Livro: Envelhecer é.…, 

9 28/09 Estatuto do Idoso 

10 05/10 Dia mundial do Idoso, celebrado em 1º dia do mês de outubro.  

11 12/10 Texto alusivo a Padroeira do Brasil: Nossa Senhora Aparecida 

12 19/10 Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 

13 26/10 Continuação da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

14 02/11 Celebração do Dia de Finados no Brasil e no México. 

15 09/11 Apresentação da Cartilha da Pessoa Idosa da Prefeitura 
Municipal de Curitiba e da Fundação de Ação Social.  

16 16/11 Fechamento e retrospectivas dos temas trabalhados 

FONTE: o próprio autor. 

 

4.4.3 Terceira etapa 

 

Após o encerramento dos encontros dos grupos de promoção à saúde, foi 

iniciada a terceira etapa da pesquisa, que consistiu na realização das entrevistas 

semiestruturadas orais com cada participante do grupo de promoção à saúde, de 

acordo com o APÊNDICE B.  

A partir das quais foram coletados relatos dos participantes da pesquisa a fim 

de conhecer as representações sociais de idosos institucionalizados acerca de 

atividades de promoção da saúde. 

Utilizou-se de uma entrevista com roteiro estabelecido, exigindo do examinador 

habilidade para que o diálogo fosse estabelecido com os entrevistados e para que não 
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se desviassem do tema em questão.  

As entrevistas prolongaram-se, em uma média de tempo que variou entre vinte 

e quarenta e três minutos. Elas transcorreram de forma descontraída e quando foram 

reorientados quanto ao encerramento das atividades, nas duas ILPIs, alguns idosos, 

participantes da pesquisa, apresentaram-se emocionados. No fechamento de cada 

entrevista, os sujeitos foram inquiridos se gostariam de comentar mais alguma coisa, 

sendo ofertado mais espaço para fazerem comentários sobre as atividades realizadas 

e a maioria ocupou esse espaço, agradecendo pelo trabalho e abraçando a 

pesquisadora. 

Ao término das entrevistas, realizadas na etapa três, nas duas ILPIs, essas 

foram transcritas. Anteriormente, ao processo de análise, foram realizadas as 

validações dos dados obtidos por meio das entrevistas, com os idosos participantes 

dessa etapa, com o objetivo de que tomassem ciência de suas falas, podendo realizar 

as modificações que julgassem necessárias.  

 

4.5 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

 

Para melhor processamento das informações provenientes das entrevistas 

realizadas junto aos idosos institucionalizados, optou-se por utilizar o software 

IRAMUTEQ (Interface de R pourles Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires). Este programa é livre e ancorado no software R, possibilitando 

diferentes processamentos e análises estatísticas de textos produzidos. Pierre 

Ratinaud foi o pesquisador que desenvolveu o software IRAMUTEQ, em 2009, na 

língua francesa, atualmente, já possui dicionários completos em outras línguas 

(RATINAUD; MARCHAND, 2012).   

No Brasil, o seu uso iniciou-se em 2013 e permite a realização do 

processamento e análise de textos provenientes de pesquisas qualitativas, 

configurando-se como uma inovação para a pesquisa qualitativa em saúde. Desde 

então, vem sendo amplamente utilizado na área das ciências humanas e sociais por 

trazer contribuições, sobretudo, entre os pesquisadores pautados nas 

Representações Sociais (CAMARGO; JUSTO, 2013).   

 Atualmente, o IRAMUTEQ vem embasando artigos, teses e dissertações 

desenvolvidos em Programas de Pós-graduação das áreas da saúde em todo território 

Nacional. Nesse contexto, pode-se citar o Laboratório de Psicologia Social da 
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Comunicação e Cognição (LACCOS) da Universidade Federal de Santa Catarina, que 

dispõe de três linhas de pesquisa pautadas nas Representações Sociais. 

Recentemente, pesquisadores dessa Instituição publicaram o artigo intitulado “As 

Representações Sociais do cuidado ao idoso e mapas de rede social”, com o objetivo 

de compreender as representações sociais de idosos acerca dos cuidados para 

consigo, para com outros idosos e relativas à sua rede social, relacionando-as com 

práticas de cuidados dispensados pela rede social (CAMARGO; JUSTO, 2013).   

Ainda sobre o IRAMUTEQ, convém citar o artigo desenvolvido por Santos et al. 

(2017) com o intuito de identificar o uso deste dispositivo nas pesquisas qualitativas 

brasileiras, produzidas no âmbito dos programas de pós-graduação da área da saúde, 

por meio de scoping review.  Trata-se de um trabalho realizado a partir do Banco de 

Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), no período de 2013 a 2016. A amostra final consistiu em 54 

pesquisas, predominando aquelas vinculadas à área da Enfermagem (37; 68,3%). O 

artigo ressaltou a essencialidade de se compreender o IRAMUTEQ, como mecanismo 

de apoio à pesquisa qualitativa.  

 

4.5.1 O Escopo do Software IRAMUTEC  

 

 A análise textual envolve um tratamento específico dos dados, o qual se volta 

para o material verbal transcrito de entrevistas, documentos ou redações. Para que 

seja possível compreender a análise textual, se faz necessário explicitar que, neste 

trabalho, o corpus constituiu-se por um conjunto de textos que se pretende analisar 

(CAMARGO; JUSTO, 2013). 

A escolha pelo software IRAMUTEQ se deu por ser uma ferramenta de livre 

acesso e amplamente utilizada por pesquisadores das representações sociais, além 

de fazer a análise lexical das palavras enunciadas pelos participantes da pesquisa 

com imparcialidade e fidedignidade (CAMARGO; JUSTO 2013).  

 Cabe esclarecer que o IRAMUTEQ é um dispositivo que oferece cinco 

possibilidades de análises, a saber: estatísticas textuais clássicas; pesquisa de 

especificidades de grupos; classificação hierárquica descendente; análises de 

similitude e nuvem de palavras. 

Neste trabalho serão utilizadas as três possibilidades descritas a seguir: 

Classificação Hierárquica Descendente (CHD) – esse método visa a obter 
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classes de segmentos de texto que apresentam vocabulário semelhante entre si 

(CAMARGO; JUSTO, 2013). Assim, o software organiza a análise dos dados em um 

dendograma da CHD, que ilustra as relações entre as classes. O dendograma é um 

tipo específico de diagrama que ilustra as relações entre classes de segmentos 

textuais. Especificamente, nas pesquisas sustentadas pelas representações sociais, 

este tipo de análise permite conferir as manifestações linguísticas e indicam 

conhecimentos do senso comum sobre um dado objeto, interpretadas a partir dos 

campos lexicais ou contextos semânticos (CROS, 1993).  

Árvore de similitude: é utilizada frequentemente por pesquisadores das 

representações sociais por possibilitar a identificação das coocorrências entre as 

palavras e seu resultado, trazendo indicações da conexidade entre as palavras, 

auxiliando na identificação da estrutura da representação (MARCHAND; RATINAUD, 

2012). 

Nuvem de palavras: é usada para agrupar as palavras e organizá-las 

graficamente em função da sua frequência. É uma análise lexical mais simples, porém 

graficamente interessante (CAMARGO; JUSTO, 2013). 

Nessa pesquisa, a formatação foi realizada conforme recomendações do 

software para que seja possível a leitura pelo programa: **** * 

Pergunta_(nº)_Participante_(nº). Para idosos da ILPI "A" considera-se o numeral 

arábico de 01 a 08 e para os participantes da ILPÌ "B" o numeral arábico de 09 a 14. 

Conforme recomendado por Camargo e Justo (2013), para analisar um 

conjunto de textos, é necessário que todos os textos sejam organizados em um único 

arquivo e salvo no tipo texto.txt, separados por linhas de comando, de acordo com as 

variáveis da pesquisa: número dado a cada entrevistado e o número da pergunta.  

Convém ressaltar que os cálculos estatísticos sobre variáveis qualitativas a 

partir dos textos inseridos não fazem do software IRAMUTEQ um método e sim uma 

ferramenta de análise e exploração desses dados. A utilização de softwares facilita o 

processamento de textos longos e numerosos. No entanto, não se pode subestimar o 

papel fundamental do pesquisador na análise dos dados, pois a interpretação cabe a 

quem os analisa (CHARTIER; MEUNIER, 2011; LAHLOU, 2012;; CAMARGO; JUSTO, 

2013). 

Atualmente a utilização progressiva de softwares para análise 

dos dados qualitativos, mostra-se uma vantagem, sobretudo, na organização e 

armazenamento dos dados, além do ágil acesso aos dados 
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específicos que o pesquisador interessa-se procurar no corpus do texto (CRESWELL, 

2010; 2014).  

Ressalta-se ainda sobre o software que, entre as falas dos idosos, os mesmos 

faziam referências à pesquisa em alguns momentos como utilizando-se as palavras: 

palestra, reunião, pesquisa, consulta e encontro. Dessa forma, buscou-se unificar a 

palavra encontro/reunião, como sinônimos das demais palavras descritas acima. 

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS DO ESTUDO 

 

Em relação aos aspectos éticos, primeiramente, verificou-se a viabilidade para 

a realização da pesquisa junto às instituições de longa permanência para idosos. 

Posteriormente, o projeto de pesquisa foi submetido à análise do Comitê de Ética do 

Hospital Evangélico, que recebeu o parecer favorável, conforme parecer número 

908.910 em 08 de dezembro de 2014 (ANEXO A). 

Nesta investigação, foram respeitados os preceitos éticos de participação 

voluntária, esclarecida e consentida, que rege pesquisas em seres humanos, 

resolução vigente à época da coleta de dados.  

Os participantes da pesquisa foram consultados e esclarecidos quanto à 

possível inclusão no estudo. Receberam informações a respeito do objetivo, 

procedimentos, benefícios, cuidados a serem tomados, e o direito de desistir a 

qualquer momento sem justificativa prévia. Todas e quaisquer informações prestadas, 

bem como a identificação do participante foram mantidas em completo anonimato, 

garantindo o sigilo das mesmas e a fidedignidade dos dados.   

Os idosos participantes, ao manifestarem a concordância em participar da 

pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

(APÊNDICE A), em duas vias, sendo uma entregue aos participantes e a outra 

permaneceu com a pesquisadora.  

Para preservar a identidade dos participantes, estabeleceram-se códigos 

representados pelas letras “P”, seguida do numeral arábico subscrito de 1 a 8 para 

os idosos da ILPI privada e “P”, seguida do numeral arábico subscrito de 9 a 14 para 

os idosos da ILPI pública. Esses códigos também foram utilizados na organização dos 

discursos narrados individualmente pelos participantes idosos, mantendo esta ordem 

em todo o processo de organização e análise das informações aqui apresentadas.  
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4.7 RETRATO DA TRAJETÓRIA METODOLÓGICA DO ESTUDO  

 

FIGURA 1 – RETRATO DA TRAJETORIA METODOLÓGICA DO ESTUDO 

 
FONTE: o próprio autor.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo, são apresentadas e discutidas as características dos idosos 

participantes dos grupos de promoção à saúde e as suas vozes expressas nas 

entrevistas realizadas após o término dos dezesseis encontros, em cada uma das 

duas ILPI, as quais já foram anteriormente descritas no capítulo referente à trajetória 

metodológica. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Conforme já descrito anteriormente, participaram da presente pesquisa 

quatorze idosos, sendo oito da ILPI "A" e seis da ILPI "B", cuja caracterização é 

apresentada no Quadro 3. A análise da caracterização dos participantes foi descritiva, 

discutida com a literatura sobre a temática específica. 

 

QUADRO 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO 
  (continua) 

 ILPI A ILPI B 

Sexo Mulheres 07 
Homens 01 

Mulheres 06 

Idade 60 a 92 anos 70 a 86 anos 

Etnia Branca 08 Branca 06 

Religião Católicos 04 
Não católicos 04 

Católicos 05 
Não católicos  01 

Estado civil Casada 01 
Solteiro 02 
Viúvas 04 
Divorciada 01 

Casada 01 
Solteiro 02 
Viúvas 02 
Divorciada 01 

Escolaridade Ensino fundamental completo 04 
Ensino fundamental incompleto 
03 
Ensino superior completo 01 

Ensino fundamental completo 02 
Ensino fundamental incompleto 04 

Ocupações Dona de casa 03 
Bordadeira  
Diarista 
Doméstica  
Escrevente de cartório 
Maestrina 

Dona de casa  
Cantora de forró   
Cozinheira 
Atendente de enfermagem 
Professora 
Doméstica 

Local onde morava antes 
de residir na ILPI 

Casa 06 
Outra ILPI 02 

Casa 06 
 

Tempo de residência na 
ILPI 

01 a 09 anos 01 a 06 anos 

Com quem moravam Conjugues 05 
Pais 01 
Outra ILPI 02 

Conjugues 02 
Pais 01 
Filho 03 
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  (conclusão) 

 ILPI A ILPI B 

Pagamento referente à 
institucionalização 

Por Familiares 07 
Pela moradora 01 

Por Familiares 05 
Pela moradora 01 

Recebem visitas Sim 08 Sim 06 

Pessoas que os visitam Familiares 08 
Não familiares 08 

Familiares 06 
Não familiares 06 

Vínculo com esses 
visitantes 

Filhos, netos, bisnetos, genro, 
nora, irmão e vizinho 

Filhos, netos, bisnetos, genro, 
nora, irmão e sobrinho  

Motivos que levaram os 
participantes a residirem 
na ILPI 

Falecimento dos seus conjugues 
05 
Falecimento dos pais 02  
Doença (AVE) 01 

Falecimento dos seus conjugues 
03 
Falecimento dos pais 01 
Falecimento do filho caçula 01 
Casamento filho 01 

Frequência com que 
saem da ILPI 

Uma vez por semana 07 
Uma vez por mês 01 

Uma vez por semana 5 
Uma vez por mês 01  

Podem sair da ILPI  Apenas na presença de um 
responsável 06 
Sem a presença de um 
responsável 02 

Apenas na presença de um 
responsável 06 

Lugares que frequentam 
ao sair da ILPI  

Consultórios médicos e 
odontológicos; 
Casa dos filhos, ao banco, ao 
salão de beleza ou lojas para 
compras. 

Consultórios médicos e 
odontológicos; 
Casa dos filhos, ao banco, ao 
salão de beleza ou lojas para 
compras. 

Cotidiano na ILPI  Realização de atividades 
relacionadas à higiene e à 
alimentação, nos horários 
estabelecidos pela ILPI, ginástica, 
participação do culto ecumênico, 
meditação coletiva, devocional, 
terapia ocupacional, sessão de 
filmes, teatro, fisioterapia, 
atividade musical. 

Realização atividades  
relacionadas à higiene e à 
alimentação, nos horários 
estabelecidos pela ILPI, ginástica, 
recepção de visitas, conversação 
com demais moradoras, ouvir 
música e participação da missa ou 
novena. 

Entre tais atividades as 
que mais gostam 

Conversar com os demais idosos, 
receber visitas, ouvir música, 
assistir televisão, jogar bingo ou 
outros jogos, fazer artesanato e 
participar do devocional. 

Conversar com as demais idosas, 
receber visitas, ouvir música, 
assistir televisão, jogar bingo ou 
outros jogos, fazer artesanato e 
participar da missa ou novena 

Entre tais atividades as 
que menos gostam 

Nenhuma opção 07 
Não sabe responder 01 

Nenhuma opção 05 
Não sabe responder 01 

FONTE: o próprio autor. 

 

No que se refere ao perfil sociodemográfico dos participantes idosos que 

compõem o presente estudo, são discutidos aspectos relacionados ao sexo, idade, 

escolaridade e tempo de institucionalização. 

No que se refere ao sexo dos participantes, apenas um participante é do sexo 

masculino e treze participantes são do sexo feminino, dados que vão ao encontro dos 

estudos realizados junto a idosos que apontam a velhice como sendo 

majoritariamente feminina. No estudo realizado para se conhecer o perfil 

epidemiológico dos idosos institucionalizados em oito ILPIs, 53,35% das existentes no 

município de Juiz de Fora, constatou-se o predomínio de moradoras idosas 64,75% 
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para 35,25% do sexo masculino (CHEHUEN NETO et al., 2011).  

Resultados também revelados no trabalho que seguiu o percurso metodológico 

de um estudo transversal, com abordagem quantitativa realizado para investigar os 

sintomas depressivos em idosos. Foram realizadas entrevistas com 30 idosos da 

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILP) Lar da Providência Carneiro da 

Cunha. Os dados mostraram que na distribuição quanto ao sexo, (76,7%) dos idosos 

eram do sexo feminino e 7 (23,3%), do sexo masculino. Pode-se inferir que o número 

superior de mulheres se deve a fatores tais como 

proteção cardiovascular pelos hormônios femininos, a adoção de condutas menos 

agressivas no seu dia a dia e de terem uma preocupação maior com a saúde (MOURA 

et al., 2016). 

Em outro estudo realizado junto a 47 idosos institucionalizados com o objetivo 

de traçar o perfil clínico-funcional dessa população, aplicaram-se diversas escalas 

voltadas para essa parcela populacional e após a aferição dos resultados pesquisados 

o perfil dos idosos mostrou que a eram mulheres perfazendo (51,1%), sendo (46,8%) 

solteira e (51,1%) e com baixa escolaridade e o tempo de institucionalização variou 

de um mês a 25 anos (ALENCAR et al., 2012).  

Os dados acima apresentados se assemelham aos encontrados nesta tese, ao 

se constatar a baixa escolaridade relatada pelos participantes idosos moradores das 

duas ILPIs, sendo a escolaridade que mais prevaleceu foi o ensino fundamental e 

alguns idosos apresentaram essa mesma escolaridade, mas, de forma incompleta. 

De forma similar, estudo realizado para descrever o perfil dos idosos asilados 

da região Noroeste do estado do Rio Grande do Sul, concluiu que a média de idade 

dos idosos asilados era de 77,88 anos, com predomínio de 62,9% das idosas do sexo 

feminino, em relação a 37,1% do sexo masculino, e tanto as mulheres e homens 

idosos possuíam baixa escolaridade. Outra importante variável encontrada nesse 

estudo foi o tempo de institucionalização, o qual apresentou uma variação entre 

menos de um ano até 39 anos (ROSA et al., 2012). 

No entanto a média de institucionalização nas ILPIs pesquisadas no presente 

estudo foi de nove anos na ILPI “A” e na ILPI “B” foi de seis anos. As informações 

acerca do tempo de institucionalização aproximam-se do tempo relatado na pesquisa 

que se utilizou o método quantitativo, epidemiológico de coorte, realizado em duas 

instituições de João Pessoa, Paraíba, Brasil. A pesquisa teve como objetivo identificar 

o perfil sociodemográfico e clínico de idosos residentes em Instituições de longa 
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permanência para idosos e envolveu 81 participantes. Os resultados mostraram que 

a população predominantemente na ILPI é feminina, com idade avançada, 

analfabetos, solteiros, com filhos e o tempo de institucionalização de dez anos (LIMA 

et al., 2013).  

Cita-se também, o estudo realizado junto a 116 idosos institucionalizado em 

ILPIs, localizadas no interior paulista, cujo objetivo foi de conhecer o perfil dessa 

população. Os resultados apontaram que o tempo de institucionalização variou de 5 e 

20 anos. Outro resultado evidenciado também nesse estudo foi a baixa escolaridade 

(SOARES et al., 2012). 

Na sequência, são apontados os resultados do processamento e análise das 

entrevistas. 

 

5.2 RESULTADO DO PROCESSAMENTO E ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Para a apresentação dos resultados das entrevistas junto a idosos 

institucionalizados, foi utilizado o software IRAMUTEQ, com a utilização da CHD, 

nuvem de palavras e árvore de similitude, já descritas no capítulo relativo à trajetória 

metodológica.  

A organização e análise dos dados pelo software IRAMUTEQ descreve a 

análise estatística do corpus textual composto por 14 entrevistas (number of texts), 

que gerou cinco classes (number of clusters). Essa etapa foi realizada pelo software 

em nove segundos, com 82,77% de aproveitamento dos segmentos de texto. Esse 

último dado vai ao encontro das afirmações de Camargo e Justo (2016) que 

consideram válidos e adequados os dados coletados com retenção mínima de 75% 

dos segmentos de texto. 

 

Relatório da CHD gerado pelo IRAMUTEQ: 

-+-+-+-+-+-+-+-+ 
|i|R|a|M|u|T|e|Q| - Wed Oct  4 15:19:07 2017 
+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
Number of texts: 14 
Number of text segments: 214 
Number of forms: 775 
Number of occurrences: 7632 
Número de lemas: 438 
Number of active forms: 366 
Número de formas suplementares: 67 
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Número de formas ativas com a frequência >= 3: 189 
Média das formas por segmento: 35.663551 
Number of clusters: 5 
160 segments classified on 214 (82.77%) 
########################### 
tempo : 0h 0m 9s 
########################### 
 

Na sequência, são apresentadas as classes elaboradas a partir das entrevistas 

construídas que contemplam o sentimento expresso pelos participantes da pesquisa 

sobre o efeito das atividades mediadas pela linguagem.  

A Classificação Hierárquica Descendente (CHD) descrita abaixo permitiu a 

obtenção de classes de segmentos de textos que apresentam, ao mesmo tempo, 

vocabulário semelhante entre si.  

 

DENDOGRAMA 1 –  CLASSES REFERENTES ÀS ENTREVISTAS COM OS 
IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS. CURITIBA-PR, 2017 

 
FONTE: o próprio autor. 
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As classes representadas no dendograma 1 foram nomeadas pela 

pesquisadora de acordo com a interpretação dos segmentos de texto, conforme 

explicitado no QUADRO 4, abaixo:  

 

QUADRO 4 –  NOMINAÇÃO DAS CLASSES REPRESENTADAS NO 
DENDOGRAMA 1 

Número das 
classes 

Temática das classes apresentadas 
pelos idosos 

 % 

3 Participar do encontro_reunião ajuda a enfrentar a 
vida institucionalizada; 

23,75 

4 Conversar me faz sentir melhor; 14,37 

1 Conversar para conhecer quem são as pessoas; 19,38 

2 Ainda é possível cuidar da saúde; 23,12 
5 Conhecer os demais idosos  melhorou  a nossa 

convivência. 
19,38 

  Total 100 

FONTE: o próprio autor. 

 

Após a análise o software concentrou as falas dos idosos em  5 classes, no 

dendograma acima demostra que as mesmas mostraram-se estáveis, ou seja,  

compostas de unidades de segmentos de texto com vocabulário semelhante. A 

porcentagem apresentada no dendograma corresponde à concentração 

dos discursos que compõe cada classe.  

Ressalta-se que para se investigar as classes 1, 2, 3 e 4 foi utilizada a análise 

da árvore de similitude e, para a classe 5, foi usada a análise da nuvem de palavras. 

A árvore de similitude é uma das possibilidades de análise ofertadas pelo IRAMUTEQ, 

com isso busca-se saber quais as palavras mais enunciadas nessas classes, 

conforme descrito na trajetória metodológica.  

Com isso, a palavra evidenciada ao centro de cada árvore de similitude 

corresponde à palavra enunciada com maior frequência, e as palavras que se 

encontram nos galhos dessa árvore são as demais palavras que fazem inter-relações 

com a palavra disposta ao centro da mesma.  

Ao se analisar a árvore de similitude percebe-se que há diferença entre os 

tamanhos das letras que compuseram cada palavra, essa diferença está 

proporcionalmente relacionada à frequência em que a mesma foi dita. Perfazendo-se 

assim os galhos que a compõem a árvore de similitude. Essa mesma interpretação 

fez-se necessário para as classes 1, 2, 3, e 4, como explicitado na figura 2. 
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FIGURA 2 –  ÁRVORE DE SIMILITUDE REPRESENTAÇÕES 
SOCIAIS DAS CLASSES 1, 2, 3, 4 

 
FONTE: o próprio autor. 

 

As somatórias de todas as classes totalizam 100%, dentro dessa porcentagem 

as classes 01 e 04 que se referem às conversas totalizam 33,75% do montante.  

 

5.2.1 Classe 1 e 4 - Conversar para conhecer quem são as pessoas/ Conversar me 

faz sentir melhor 

 

Nas classes temáticas 1 e 4, são apresentadas as representações sociais dos 

idosos participantes da pesquisa, a respeito da afinidade e da importância que as 

conversas significaram para eles ao longo da realização dos grupos de promoção a 

saúde.  

Fato evidenciado após a análise e processamento dos dados pelo programa 

IRAMUTEQ a palavra citada em maior número na classe 1 (19,38%) e classe 4 

(14,37%) foi “conversar”.  

Dessa forma, as classes 1 e 4 foram unificadas e, ao serem somadas, 

totalizaram 33,75%, constituindo a maior compreensão representacional encontrada 

nessa tese, enaltecendo a importância das trocas mediadas pela linguagem entre os 

idosos institucionalizados, conforme mostra a figura 3. 
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FIGURA 3 –  ÁRVORE DE SIMILITUDE REPRESENTAÇÕES 
SOCIAIS DAS CLASSES 1 e 4 

 
FONTE: o próprio autor. 

 

Observa-se que a palavra conversar encontra-se, de forma central na árvore 

de similitude apresentada acima, ressaltando a importância das atividades mediadas 

pela linguagem para a promoção de saúde entre os participantes. 

A palavra conversar faz interligação com as palavras, ajudar, encontro_reunião, 

casa, participar, sentir e por última a palavra bom, conforme segue apresentada nas 

classes 1 e 4.  

Nos encontros, os idosos produziram uma representação social de que as 

atividades dos grupos de promoção a saúde proporcionaram: satisfação e alegria em 

poder integrar-se a um grupo. Além disso, ao término das atividades dialógicas 

grupais prevaleceu a saudade e a vontade de que tais atividades pudessem ter 

continuidade, como afirmam os participantes 1, 4, 5, 6, e 11:  

 

“Eu tenho saudades de tudo, não teve nada de ruim, foi tudo bom. Não tenho 
nada a reclamar, pena que acabou. [...]. Nós só não gostamos que acabou”. 
(P1) 

 
“Agora que acabou como vai ficar? Isso é ruim, gostei de escutar tudo o que 
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disseram”.  (P4) 
 

“Me sinto melhor, agora converso com todos, gosto dos encontros_reunião. 
Me senti melhor com as nossas conversas, foi muito bom”. (P5) 

 
“A gente só estava sendo iluminado, eu falei isso para as outras pessoas do 
nosso encontro_reunião. [...] de negativo nunca me ocorreu nada, pena que 
acabou”. (P6)  

  
 “Me senti melhor e mais animada com os encontros_reunião. As nossas 
conversas foram boas, isso sim. Você volta quando? (P11) 

 

Nesse sentido, levando em consideração os resultados desta pesquisa, que 

indicam a relevância de atividades conversacionais para a promoção da saúde, 

convém ressaltar as palavras de Massi et al. (2010), quando afirmam que a interação 

social depende essencialmente de processos interlocutivos. Conforme declara o 

participante 4, que ao término dos encontros do grupo de promoção de saúde, ele 

continuava a conversar com os demais moradores a respeito do assunto apresentado 

e discutido naquele dia:  

 

“Quando acabava, eu ficava conversando com os outros moradores o que 
tinha visto aqui [...]. Gostei de falar e de escutar tudo o que disseram”.  (P4) 

 

Dessa forma, é possível inferir que as conversas desenvolvidas a cada 

encontro com o grupo de idosos ajudou o participante em questão para que pudesse 

conversar com outros idosos participantes das atividades de promoção de saúde ou 

não. Segundo Moscovici (2012a) as interações ocorrem ao longo das conversações e 

isso possibilita às pessoas e aos grupos se familiarizarem com os objetos até então 

desconhecidos. A representação social criada possibilita aos participantes um 

relacionamento mais profícuo entre o contexto em que eles vivem e os objetos que os 

cercam. 

Acredita-se que o número reduzido de participantes somado à presença das 

mediadoras-pesquisadoras para poder fazer a distribuição das vozes, favoreceu para 

que se sentissem livres para participar, conforme descrevem os participantes 1 e 10: 

  

“Fizeram tudo bonito, não teve fingimento aqui, nem de vocês e nem da gente 

não. Aqui [na ILPI], às vezes, a gente não pode fazer nada, falar nada do que 
pensa”. (P1)  

 
“Eu não gostava de ficar respondendo as coisas e você não me cobrava, daí 
eu gostei e fui ficando”. (P10) 
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Um idoso, ao ser convidado para compor as atividades voltadas à promoção 

da saúde, em um espaço que o retira da posição de vulnerável, conforme foi lhe dito 

ao ser institucionalizado, passa a se sentir parte desse novo grupo, e com isso afirma 

que a conversa desenvolvida em tais atividades o ajudou a superar a vida 

institucionalizada que, aparentemente não permite que a linguagem flua a partir de 

uma efetiva interação entre os participantes de um diálogo, como expressa o 

participante 1:  

 
“Foi bom conversar para fugir um pouquinho da nossa vida aqui dentro [...], 
com vocês não teve fingimento eu podia falar [...] ”. (P1)  

 

A partir da concepção do envelhecimento ativo, propõe-se que os idosos 

institucionalizados possam envolver-se e conversar sobre assuntos de seus 

interesses. Pois a participação social e o diálogo dão esteio para que continuem a 

viver dignamente e com crescimento pessoal contínuo, superando suas próprias 

percepções e suposições de que a velhice está vinculada apenas aos estereótipos 

negativos, representados na maior parte das sociedades ocidentais (WHO, 2015).  

Convém referir que, ao conversarem, os idosos participantes da pesquisa 

sentiram-se bem e isso os ajudou a enfrentar a vida institucionalizada, uma vez que 

ao participarem de uma atividade que é agradável para eles, na qual sentem-se 

escutados e respeitados, pareceu que o tempo passou muito rápido, de acordo com 

a representação expressa pelo participante 3: 

  

“Nossa passou muito rápido, nossas conversas [...] podia continuar, foi muito 
bom. Todos os papéis que vocês deram eu guardei, cheguei até dar alguns 
para a minha filha”.  (P3) 

 

Os idosos participantes da pesquisa reconhecem o papel de cuidado fisiológico 

oferecido pela ILPI. No entanto, eles esperam outro tipo de cuidado, aquele que 

demanda um cuidado voltado às relações dialógicas, conforme anuncia o participante 

14:  

 

“A gente vai ao médico, ele dá remédio e não conversa. Os remédios ajudam 
a ficar bem, e são dados na hora certa. Agora as conversas ajudavam a 
passar o tempo e a ficar bem. [...].” (P14) 

 

Assim, um grande desafio para as ILPIs é manter-se como um lugar no qual a 

vida é valorizada e a dignidade do idoso seja reconhecida. Na sociedade 
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contemporânea encontram-se ainda associações e vinculações da velhice com 

perdas e incapacidades. No entanto, faz-se necessário reconhecer o processo de 

envelhecimento como parte do curso de vida, e, que este permita ao idoso envelhecer 

com qualidade de vida, sendo ouvido e respeitado (WILLIG, 2012; WHO, 2015).  

A importância acerca da participação das atividades que envolvem trocas 

mediadas pela linguagem também foi evidenciada em um trabalho realizado junto aos 

idosos institucionalizados a fim de se compreender a percepção do idoso a respeito 

dos benefícios de oficinas terapêuticas. Ao final dessa pesquisa percebeu-se que os 

idosos entenderam a associação entre a prática das atividades terapêuticas e a 

melhoria da qualidade de vida, o que indicou que tais atividades se configuram como 

uma estratégia para a prevenção das perdas funcionais e redução dos danos advindos 

da institucionalização (SILVA, et al., 2017). 

As declarações dos participantes 7, 8 e 12 ratificam a relevância de atividades 

interacionais no processo de envelhecimento institucionalizado: 

 

“Os encontros_reunião foram bons para a gente esquecer um pouco da vida 
aqui dentro. Sinto falta, sinto falta da minha casa das minhas coisas e de 
conversar, falar com todos. Sinto falta de conversar” (P7) 
 
“Agora [depois do trabalho de promoção de saúde] gosto de conversar mais 
com as pessoas aqui da casa. Me sinto melhor agora depois de participar dos 
encontros_reunião”. (P8) 
 
“Conversar ajuda a sair da rotina [...]. Foi bom para conversar, como foi   

bom”. (P12) 

 

A promoção de um ambiente no qual os idosos institucionalizados tenham as 

suas crenças e valores respeitados, permite que eles se sintam acolhidos. 

Consequentemente o ato da escuta ao idoso emana uma intimidade e afetividade, 

ajudando-os a viverem institucionalizados (DEBERT, 2004).   

Nessa mesma linha, MASSI et al. (2010) descreve que a interação mediada 

pela linguagem favorece a sociabilidade. As autoras esclarecerem o papel da 

interação para o idoso, ao sustentar que os limites que foram impostos pela linguagem 

nas formas de o sujeito perceber e compreender o mundo podem ser superados pela 

própria linguagem, à medida que o idoso age com e sobre ela. 

As conversas que acontecem no cotidiano das instituições promovem o 

relacionamento com os iguais, e as trocas de experiências, sobretudo, dos 

acontecimentos da vida, configuram-se novas possibilidades de socialização, 
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retardando ou atenuando o declínio funcional (DUARTE, 2014). 

O Ministério da Saúde apregoa que o papel do setor saúde deve alcançar uma 

abordagem no sentido da promoção de saúde, além das suas responsabilidades de 

prover serviços especializados. Os serviços de saúde devem respeitar as 

peculiaridades culturais e apoiar as necessidades individuais e comunitárias para uma 

vida mais saudável (BRASIL, 2002; CAVALCANTI, 2013). 

 Ressalta-se, também, o projeto de intervenção realizado junto a idosos 

institucionalizados apoiado em atividades lúdicas, em dinâmicas de grupo, em 

conversas e serestas em roda. Ao concluir essa pesquisa os resultados apontaram as 

representações sociais obtidas, com destaque para a interação entre idosos e pelos 

idosos nas atividades propostas, além da viabilização de um clima descontraído entre 

eles e deles para com as pesquisadoras. Diante disso, ressalta-se que, ao realizar 

atividades dialógicas de promoção de saúde com e para os idosos, é possível que se 

estabeleçam vínculos, fortalecendo suas relações sociais e melhor a qualidade de 

vida de idosos institucionalizados (FLEURÍ et al., 2016).  

O participante 13 relata um fato semelhante acerca das atividades grupais após 

os encontros dos grupos de promoção à saúde:  

 

“Foi bom ter você aqui. Você tirava as dúvidas da gente. Conversava com a 
gente. Foi bom ter alguém diferente para a gente conversar[...]. A conversa 
foi boa. [...]. Foi bom conversar sobre coisas diferentes ou de coisas que 
nunca conversamos foi bom. Vai ter mais? (P13)  

 

Tratando ainda a respeito da importância de que sejam realizadas atividades 

que promovam a interação entre os idosos institucionalizados, Moscovici (2012a) 

entende que os sujeitos são concebidos como ativos, pois, as interações destes 

permitem a construção e comunicação de suas próprias representações e soluções 

específicas para os problemas da vida cotidiana. 

 Nessa direção, cita-se a pesquisa empreendida no Rio Grande do Sul, com 40 

idosos, de ambos os sexos, com média de idade de 83 anos, realizada por alunos do 

ensino médio, com objetivo de avaliar se as atividades lúdicas podem melhorar a 

qualidade de vida dos idosos e também resgatar a autoestima. Ao término dessa 

pesquisa, os idosos relataram mais disposição e, também, maior disponibilidade deles 

para com os demais idosos para com os pesquisadores. Com isso enfatiza-se que 

trabalhos que envolvam a interação social e o diálogo sejam amplamente realizados 

nas ILPIs, visto os benefícios que proporcionam (BILHARVA et al., 2015). 
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Nesse contexto, também, vale ressaltar um estudo desenvolvido com o objetivo 

de analisar as possibilidades de uma oficina de educação em saúde como estratégia 

de cuidado para quatorze idoso de um grupo de convivência. Concluiu-se que 

promover atividades que estimulem a promoção da saúde e a prática de autocuidado 

com idosos, em grupos de convivência, possibilita o compartilhamento de saberes e 

experiências, refletindo positivamente na manutenção da saúde e melhoria da 

qualidade de vida dos participantes. Além disso, indica que a realização de oficinas 

de educação em saúde configura-se como uma estratégia dialógica pela qual os 

idosos e os profissionais de saúde interagem (SILVA, 2016). 

Assim ao concluir as análises das classes temáticas 1 e 4 destaca-se a 

relevância de atividades de promoção da saúde mediadas dialogicamente. Ao se 

promoverem conversas que dizem respeito a temas de interesse dos idosos e temas 

descentralizados das doenças, amplia-se sua participação e rede social e, 

invariavelmente, auxilia-os no enfrentamento da vida institucionalizada.  

 

5.2.2 Classe 2 – Nunca é tarde cuidar da saúde 

 

Na classe 2 a palavra saúde está disposta no centro da árvore, mostrando inter-

relação com as demais palavras que se encontram evidentes nos galhos que são: 

gostar, muito, entender, pensar e chamar, conforme explicita a Figura 4. 
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FIGURA 4 –   ÁRVORE DE SIMILITUDE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA 
CLASSE 2 

 
FONTE: o próprio autor. 

 

As manifestações linguísticas dos idosos participantes do grupo de promoção à 

saúde retratadas, nessa classe temática, evidenciam a clara compreensão 

representacional de pensar sobre a própria saúde e autocuidado no ambiente 

institucionalizado. Conforme anunciam os participantes 2 e 3:  

 

“A gente não se esquecia do dia dos encontros_reunião foi legal falar sobre 
saúde. Agora depois dos encontros_reunião eu estou muito realista com a 
minha vida aqui, pensei na minha vida e na minha saúde. Antes de morar 
aqui eu não me cuidava e olha o que aconteceu comigo. Agora eu vejo as 
consequências. Foi bom falar de saúde”. (P2)  

 
“Fez um bem para mim participar dos encontros_reunião. Agora eu procuro... 

eu estou fazendo mais pela minha saúde. Participar dos encontros_reunião 
me ajudou em muitas coisas”.  (P3)  
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Petronilho (2012) enaltece o recurso do autocuidado como uma possibilidade de se 

promover a saúde e gerir os processos saúde-doença. Para este autor, o autocuidado 

representa uma base teórica para as intervenções educacionais, educativas, cognitivas e 

comportamentais, envolvendo o planejamento de atividades de aprendizagem que 

aumentem os conhecimentos da pessoa no momento de tomar decisões ao longo do ciclo 

vital. 

Estudo realizado com o objetivo de refletir sobre as potencialidades e limitações 

das práticas de educação em saúde voltadas para os idosos residentes em instituições de 

longa permanência, mostrou a importância de se discutir questões sobre autonomia e 

educação para a saúde para idoso. Indicou que a educação em saúde voltada  à pessoa 

idosa é uma ferramenta importante para a tomada de consciência e mudança de 

comportamentos passíveis de favorecer sua qualidade de vida, contribuindo para que o 

idoso seja protagonista do seu próprio cuidado (CLARES et al., 2016). 

A OMS definiu a saúde, a participação e a segurança como pilares a serem 

trabalhados em todo o contexto mundial, ênfase também é dada ao se incentivar o 

“autocuidado” em todas as fases da vida, não sendo diferente para a população que 

envelhece (OMS, 2005). 

Em uma pesquisa com o objetivo de analisar o autocuidado em idosos, os 

resultados apontaram que o autocuidado tem sido amplamente estudado em pesquisas 

de diferentes áreas da saúde, por ser o cuidado o conceito central para o desenvolvimento 

de ações promotoras de saúde, bem como àquelas voltadas à prevenção e/ou 

complicações de doenças. O autocuidado é considerado um promotor de saúde, do bem-

estar e do envelhecimento saudável e, também, uma das ferramentas de cuidado mais 

importante para a prevenção de complicações (ALMEIDA; BASTOS, 2017) 

A pesquisa empreendida para avaliar a relação entre a capacidade de realização 

das atividades básicas de vida diária (ABVD) e de autocuidado entre idosos 

institucionalizados concluiu que, ao instituírem programas com vistas à promoção e 

manutenção das ABVD, contribuiu-se positivamente para a conservação da 

independência, autonomia e autocuidado entre os idosos institucionalizados 

(IMAGINÁRIO et al., 2017). O autocuidado é relatado nas falas dos participantes 7 e 8, 

como o cuidado de si mesmos, que eles realizam: 

 

“Aqui nós cuidamos do jeito que dá. É que eu sempre me cuidei. Nunca tive 
as coisas assim de não me cuidar para nunca ter problema de saúde. Agora 
vou me cuidar muito mais”. (P7) 
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“Gosto de me cuidar, falar de saúde é sempre bom. Foi bom ter vocês falando 
de saúde, ajuda a gente a se animar e se cuidar. Gostei de aprender mais de 
saúde, ajuda a me cuidar”. (P8) 

 

O estudo realizado junto a 14 idosos, com Diabetes Mellitus e usuários de uma 

Unidade Básica de Saúde do norte do Estado de Minas Gerais, cujo objetivo foi identificar 

os desafios para a prática do autocuidado. Os resultados revelaram que os idosos, ao 

serem estimulados e orientados para aderirem aos tratamentos propostos responderam 

positivamente à adoção de hábitos que levam ao autocuidado, na medida em que foram 

desenvolvidas estratégias de promoção da saúde. (DIAS et al., 2017) 

Nessa mesma perspectiva, outro estudo realizado com pacientes 

insulinodependentes, frequentadores de uma Unidade Básica de Saúde, com objetivo de 

identificar as atividades de autocuidado, concluiu que, embora os pacientes compreendam 

as orientações fornecidas a eles, há uma baixa aderência aos cuidados que envolvem os 

pacientes insulinodependentes. No entanto, os autores enfatizam a importância da 

educação em saúde, como uma via para estimular a adesão aos tratamentos propostos e 

que levam para a prática do autocuidado, e que as práticas de educação em saúde devem 

ser mantidas no cotidiano dos serviços de saúde, mesmo que se obtenha uma singela 

melhora na educação para o autocuidado (VISENTIN et al., 2016).  

O estímulo e a orientação para o autocuidado aos indivíduos idosos são condutas 

primordiais para se assegurar que eles permaneçam autônomos e independentes, pelo 

período mais longo possível, para que o idoso viva uma velhice desprendida de cuidado 

formal ou informal realizado por outrem. Tratando-se do tema acerca do caráter 

transformador da educação para o autocuidado aos idosos, este leva-os ao 

envelhecimento bem-sucedido na medida que se promove flexibilidade cognitiva e 

ajustamento social (OMS, 2005). 

Abordar o tema da saúde junto aos idosos institucionalizados representa um 

desafio quando pensado pela ótica da promoção da saúde e do envelhecimento ativo. 

Tendo em vista que os idosos em sua maioria apresentam mais susceptibilidade para 

doenças de fundo orgânicas e psíquicas, levando-os a uma fragilidade e perda da 

autonomia, o que não favorece um envelhecimento bem-sucedido. 

As possibilidades e limites das práticas educativas no âmbito das ILPIs configuram 

uma alternativa capaz de promover saúde e (re) significar a vida dos idosos residentes, 

empoderando-os e levando-os a se reconhecerem como sujeitos ativos na ILPI, com 

inúmeras possibilidades de adquirirem novos conhecimentos a partir das interações 
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sociais. Como opinam os participantes 4 e 9: 

 

“Vim para aprender coisas novas e eu já gostei da ideia desde aquele dia que 
você foi falar do trabalho com a gente, vi que a cada vez tinha coisas boas e 
melhores. Eu ia preenchendo um vazio. Foi bom demais. Nossa, foi tudo bem 
explicado. Foi isso que eu gostei. Porque daí foi mais fácil para a gente 
assimilar e entender sobre a saúde e eu fiquei mais atenta com minha vida”. 
(P4) 

 
“O ruim é que acabou, podia ter mais. Gostei de participar, com certeza abre 
a mente da gente. Com você, falamos muitas coisas. Na verdade, como já te 
disse eu gostei de tudo que conversamos, foi bom falar sobre saúde”. (P9) 

 

Durante o processo de institucionalização, na maioria das vezes os idosos são 

privados de seus projetos pessoais, uma vez que se encontram afastados de suas 

famílias, dos seus lares, de seus amigos e especialmente das representações sociais 

edificadas ao longo da sua história de vida. E, a mescla de todos esses fatores contribuem 

substancialmente para o seu isolamento social e o declínio funcional. Destaca-se que, 

mesmo que o idoso seja independente, quando institucionalizado, pode se deparar com 

diferentes experiências, em razão de dificuldades para aceitar e adaptar-se às novas 

condições de vida institucionalizada (PERKINS et al., 2012).  

Esta ótica descrita acima encontra afinidade com as proposições do participante 

14:  

 

“Sabe eu queria muito vir para cá. Depois de um tempo vi que essa casa não 
é minha. Essas pessoas não são da minha família. E com isso me deu uma 
tristeza. E participar dos encontros_reunião ajudava a me distrair e esquecer 
a rotina aqui da casa e também ajudou esquecer das coisas ruins da minha 
vida. Estava me sentindo angustiada com uma dor no peito e por isso o 
encontro_reunião me ajudaram a diminuir a saudade que sinto da vida lá fora. 
Tive que aceitar a minha vida aqui. ” (P14)  

 

Para a minimizar a despersonalização dos idosos institucionalizados, ressalta-se a 

proposta contida na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que versa sobre a 

importância da promoção do envelhecimento bem-sucedido, possibilitando que as 

pessoas idosas se sintam afetivamente vinculadas e tenham suas histórias e seus saberes 

valorizados (COMBINATO et al., 2010). 

Nessa direção enfatiza-se a importância da realização de atividades dialógicas, 

para que se promova a compreensão representacional em busca da autonomia, da 

integração e da participação do idoso na sociedade ao qual ele está inserido. Para 

Jodelet (2001) as representações sociais dos sujeitos são formas de conhecimento 

construídas socialmente e que podem ser compartilhadas. Tal conceito aplica-se nos 
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propósitos das atividades desenvolvidas com os participantes na busca pela 

promoção da saúde. Ratificando o seu direito à saúde, participantes 6 e 14 declaram: 

 

“Gostei dos encontros_reunião ajudava a distrair e passar mais rápido o 
tempo. Aprendi mais sobre a saúde. Vou me cuidar muito mais”. (P6) 
 
“Quando terminava a gente ficava falando de você e do que tinha conversado 
aqui. ” (P14)  

 

Haja vista que as atuais políticas voltadas para atender a população idosa 

preconizam o envelhecimento ativo; assistindo a todas as necessidades de saúde 

explicitadas na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, cujo principal objetivo é 

aumentar os anos de vida saudável e a máxima capacidade funcional do sujeito que 

envelhece (BRASIL, 2006). 

Também, a Política Nacional do Idoso, promulgada em 1994 e regulamentada 

pelo Decreto nº 1948, de 03 de junho de 1996, assegura direitos sociais à pessoa 

idosa, ao criar condições para promover sua autonomia, sua integração e sua 

participação efetiva na sociedade, ratificando seu direito à saúde nos diferentes níveis 

de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Cabe ressaltar que, conforme a 

PNI, não é somente dever da família assegurar esses direitos aos idosos, mas de toda 

sociedade e do Estado (BRASIL, 1994). 

Born e Boechat (2006) enfatizam o tratamento do idoso com dignidade e 

respeito, a possibilidade de liberdade na interação social, o respeito à prática religiosa 

individual e o favorecimento à privacidade. Segundo Cavalcanti (2013) todas as 

pessoas que compõem as equipes de cuidado, necessitam desenvolver práticas que 

possibilitem o diálogo e a promoção de saúde, tais como: salas de conversação, 

grupos de atividades e incentivo ao conselho de residentes como meio para melhorar 

a vida na ILPI. Assim entendem também os participantes 13 e 14:  

 

“Foi bom conversar sobre as coisas de saúde e do idoso.  Não tem nada que 
eu não gostasse. Se continuasse eu continuaria. Claro que sim. É muito bom 
conversar sobre coisas diferentes ou de coisas que nunca conversei antes. 
Vai ter mais? (P13) 

 
“Os remédios são dados na hora certa isso já me ajuda a ficar bem. As 
conversas que tinha nos encontros_reunião ajudava a passar o tempo. Falar 
de saúde foi bom, cada assunto que eu nunca ouvi falar. Não tenho nada para 
reclamar, só dizer que foi bom e abriu a mente da gente. Conversar sobre a 
saúde e de tudo mais foi bom”. (P14) 
 

Petronilho (2012) afirma que as políticas de saúde tendem a centralizar a 
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responsabilização do autocuidar nas pessoas. No entanto enfatiza que isto só é 

possível com a ajuda de profissionais da saúde. Para Massi et. al (2010), o processo 

de envelhecimento vem exigindo dos profissionais da saúde o rompimento de 

paradigmas que tornam a velhice como sinônimo de perdas, sejam elas nas esferas 

biológicas ou socioeconômicas, ambas expressas no peso da idade.  

Para finalizar a discussão da Classe 2, ressalta-se os dados desta pesquisa ao 

indicarem que os idosos institucionalizados demostram interesses em assuntos que 

envolvem saúde e autocuidado, com ênfase principalmente a saúde do idoso 

amparado pelas políticas públicas. Para isso, também se faz necessário que sejam 

respeitados a sua singularidade e seu potencial de aprendizagem. Pode-se inferir que 

as representações sociais dos participantes deste estudo confirmam que a 

organização dos grupos de promoção a saúde constitui uma estratégia capaz de 

contribuir com a promoção da saúde dessa parcela populacional que cresce, 

vertiginosamente, no Brasil. 

 

5.2.3 Classe 3 - Participar dos encontros_reunião ajuda a enfrentar a vida 

institucionalizada 

 

Na classe 3, a palavra participar está disposta ao centro da árvore, mostrando 

interligação com os demais termos que se encontram apresentadas nos galhos: 

encontro_reunião, mais, casa, bom, conversar, estar e sentir.   
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FIGURA 5 –  ÁRVORE DE SIMILITUDE DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA 
CLASSE 3 

 
FONTE: o próprio autor. 

 

Os enunciados apresentados nessa classe revelam que ao participarem dos 

grupos de promoção da saúde, os idosos, integrantes da pesquisa, sentem-se 

estimulados, interessados em saber dos assuntos a serem tratados a cada encontro. 

Dessa maneira, eles mostram a necessidade de romperem a inércia e a 

inalterabilidade da vida institucionalizada, conforme é possível acompanhar em seus 

relatos:   

  

“Eu gostaria que continuasse não ficaria cansativo não. Aqui tudo é no 
mesmo horário tudo igual. Você podia ficar sim, podia até ter mais tempo, 
mais dias, isso mesmo se vocês quisessem voltar e pudessem voltar. ” (P1)  
 
“Podia tem mais encontros para a gente continuar. Vou te contar os 
encontros_reunião me trouxe mais satisfação e mais força pra viver. Pode ter 



 
91 

 

certeza. Foi bom conversar e participar. Gostei de tudo. Não estou falando 
pra bajular não, que eu não sou disso”. (P6) 

 
“Vim para aprender coisas novas. Eu já gostei da ideia desde aquele dia que 
você foi falar do trabalho com a gente. Vi que a cada vez tinha coisas boas e 
melhores. Eu ia preenchendo um vazio. Pra mim significou mais do que 
simplesmente ter uma vamos dizer assim um entretenimento. Eu já gostei de 
vocês desde aquele dia. Eu pensei, tomara que dê certo, quero participar. Foi 
bom para passar à tarde, foi uma coisa boa que tinha”. (P4) 

 

As afirmações dos idosos 1, 6 e 4 indicam que poder participar, ser escutado e 

ter voz em uma ação conjunta que envolve participação social, tira-os de uma rotina 

institucional, preenchendo o vazio existencial que tal rotina provoca. Essas afirmações 

vão ao encontro dos enunciados de participantes de outro estudo, realizado para 

caracterizar as redes sociais pessoais de 567 indivíduos com idade igual ou superior 

a 65 anos. Pois, essa pesquisa mostra que a estruturação de uma rede social mais 

diversa e ampla deve ser estimulada, na medida em que essa rede é considerada um 

recurso potencialmente positivo para promover um envelhecimento ativo 

(FIGUEIREDO; GUADALUPE, 2016).  

Ainda no sentido das manifestações realizadas pelos idosos participantes da 

pesquisa, estas remetem-se ao fato da possibilidade de se sentirem participativos.  

Escutar as histórias dos demais participantes, somado ao acesso aos diferentes 

temas tratados a cada encontro favoreceu para que se sentissem ativos e 

participativos. Nesse sentido, vale lembrar que, para Moscovici (2012a), as 

representações são estabelecidas e expandidas mediante a interação entre as 

pessoas, por meio de atividades cotidianas que incidem em ações comunicativas.  

Ao realizar um estudo sobre populações idosas institucionalizadas e não 

institucionalizadas nas diferentes organizações de cuidado, com o objetivo de avaliar 

a condição de saúde e a qualidade de vida de idosos, o autor conclui que há uma 

diferença significativa na melhoria da saúde mental dos residentes que desenvolvem 

atividades com a comunidade, quando comparados às outras populações. Quanto à 

qualidade de vida, ele notou que os idosos com uma vida socialmente ativa tendem a 

ter uma melhor qualidade de vida, diante do sentimento de pertencimento há um 

determinado grupo, levando-os a experimentarem uma sensação de bem-estar e de 

boa percepção da própria saúde (RAMIRES, 2017). 

Os idosos participantes reconhecidos pelos numerais 2 e 10, também referem 

que se sentiram-se bem, mais animados e curiosos, escutando e contando suas 

histórias, durante as atividades dialógicas com vistas à promoção da saúde, conforme 
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evidenciado abaixo:   

 

“E escutar as histórias me ajuda a ficar bem e a conhecer quem elas eram, 
teve dias que eu estava desanimada aqui em casa e com os 
encontros_reunião ficava mais animada, quando tinha encontro uma ia 
chamava a outra. Todos aqui falam que gostam de participar, podia continuar, 
estávamos precisando participar de uma coisa assim aqui da casa. Isso me 
marcou, vai dar saudade”. (P2) 
 
“Deu curiosidade do que seria feito aqui, tinha curiosidade em conhecer, 
saber das coisas. A gente fica assim sozinha e tudo. Eu gostei muito, fico 
pensando, hoje tem o encontro. Quando é dia eu fico toda ansiosa para 
participar. Abriu mais a mente da gente pelas conversas”. (P7)  
 
“Na verdade, não sei por que vim, só vi que você estava convidando as outras 
e como você foi no meu quarto para me chamar. Gostei disso. Dai, acabei 
vindo e fui ficando. Não participo quando não gosto” (P10) 

 

As representações sociais dos idosos participantes 2 e 7 sobre sua participação 

no grupo de promoção à saúde, remete à possibilidade de se sentirem menos 

sozinhos e alertas em torno dos assuntos a serem discutidos a cada encontro. O 

envolvimento com atividades prazerosas é fundamental para o bem-estar de todas as 

pessoas, especialmente dos idosos.  E a participante 10 afirma que gostou de ser 

convidada a participar. Foi por conta desse chamamento que ela veio e permaneceu 

nos encontros, pois gostou de participar. Ou seja, essa idosa parece mostrar a 

relevância de ações capazes de aproximar os idosos residentes em torno de 

atividades nas quais possam falar com o outro.  

Em um estudo, desenvolvido com objetivo de traçar o perfil das onze 

Instituições de Longa Permanência para Idosos, localizadas no Município de São José 

dos Pinhais/Paraná, concluiu que todas a ILPIs analisadas, estão funcionando de 

desacordo com o que preconiza os dispositivos legais referentes a estrutura e quadro 

de pessoal das mesmas. Afirma que diante da escassez de recursos humanos, as 

ILPIs não conseguem ofertar atividades de lazer e de cultura para que a autonomia 

dos idosos institucionalizados seja preservada e estimulada (SANTOS, 2013).  

Nessa direção, a participante 3, afirmou que, durante o seu período de 

institucionalização, em nenhum momento participou de ações em que lhe fossem bem 

explicadas as situações vivenciadas no contexto institucionalizado, de acordo com o 

testemunho abaixo:  

 

“Sempre tinha um assunto novo e sempre foi tudo bem explicado aqui. Nunca 
teve uma atividade como a sua. Foi uma ótima atividade, diferente do que 
tem aqui por aqui. Quando terminava eu pensava que rápido que foi, 
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conversamos sobre muitos assuntos”. (P3) 

 

A desconsideração com o outro, expressa pela não explicação, a inatividade e 

o apoio social inadequado estão associados, não apenas a um aumento de 

mortalidade, morbidade e problemas psicológicos, mas, também de um abatimento 

na saúde e bem-estar em geral. A ruptura de laços pessoais e a solidão estão 

coadunadas a um declínio de saúde tanto física como mental (OMS, 2005). 

Um estudo realizado com 816 idosos, com o objetivo de acompanhar o 

comprometimento cognitivo ao longo de três anos, verificou que 78 pessoas passaram 

de comprometimento cognitivo leve (MCI) para deficiência cognitiva grave, enquanto 

738 não progrediram. A variedade e a frequência da participação nas atividades 

sociais foi o que favoreceu para que os 738 não tivessem seu comprometimento 

cognitivo piorado ao longo dos três anos de acompanhamento. O estudo concluiu o 

engajamento em atividades sociais é potencialmente benéfico para prevenir ou atrasar 

o declínio cognitivo adicional entre idosos. E que menor envolvimento nas atividades 

sociais é um marcador de declínio cognitivo iminente (HUGHES et al., 2013). 

Outro estudo realizado para identificar a influência dos níveis de participação 

social na autoavaliação de saúde e satisfação com a vida, junto a pessoas com 65 

anos ou mais, moradores de sete cidades brasileiras, indicou que atividades sociais 

desempenham influências positivas na autoavaliação de saúde e satisfação com a 

vida na velhice (PINTO; NERI, 2016). 

Entende-se que as motivações dos idosos participantes do presente estudo em 

envolver-se com as atividades do grupo de promoção a saúde os ajudaram a 

confrontar a vida institucionalizada em razão de se tratar de uma atividade 

diferenciada de qualquer outra já desenvolvida na ILPI, como exposto no discurso dos 

idosos 7 e 13: 

 

 “Vocês trouxeram para a gente nos encontros_reunião assuntos diferentes, 
eu quis saber o que teria toda semana. E a cada semana tinha novidade. 
Saber das coisas ajuda a gente a não ficar sozinha”. (P7)  
 
 “Fiquei com vontade de participar. Vim porque você foi me chamar. Gostei 
disso. A cada dia tinha uma coisa diferente para a gente participar. Isso foi 
bom. Quando você chegava à gente já ia se ajudando para ir com você”. (P13) 

 

Conforme descrito nas ideações representacionais dos idosos participantes, 

nesta classe, percebe-se a relevância e os benefícios atribuídos a realização das 
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oficinas terapêuticas para idosos institucionalizados como uma estratégia para a 

qualidade de vida. Tal fato, coaduna com o proposto por Moscovici (2012a) de que as 

representações se constroem na convivência e se expressam sobre elementos 

socialmente valorizados. 

Acredita-se que a solicitação dos idosos para que esse trabalho pudesse ser 

continuado nas ILPIs, se deu em virtude da curiosidade do que seria tratado a cada 

encontro e das trocas dialógicas que eram realizadas durante a execução dos grupos 

de promoção a saúde. 

 

“Você tem que aparecer mais. Quando a gente fica muito assim parada vai 
caindo, vai desanimando pensando besteira e com esses encontros_reunião 
não ficava parada. Nossa eu ficava só esperando o dia que tem, ficava numa 
ansiedade, ficava esperando para vir. Era gostoso. Você podia continuar né? 
”. (P7) 
 
“A sua atividade foi diferente. Sempre acho que temos que participar das 
coisas aqui. Gosto muito de participar das coisas da casa e de conversar 
sobre tudo. Gosto de estar no meio das pessoas... Participar dos 
encontros_reunião ajuda a conhecer bem cada uma delas” (P14)  

 

Os idosos institucionalizados além de escutar as histórias trazidas pela 

pesquisadora, também contavam as suas próprias histórias, fazendo-se valer como 

participante ativo em um contexto relacional e representacional. E com isso, passaram 

a se conhecer e se perceberem como idosos participantes, evitando desânimos e 

pensamentos depreciativos, segundo o enunciado produzido pela participante 7.  

Constatou-se que no imaginário dos idosos o maior anseio é a sua participação 

e seu desenvolvimento social, para que possam envelhecer bem durante todo o curso 

de vida. E ao ampliar a representação social acerca de uma participação ativa os 

idosos passam a se reconhecer como sujeitos e integrantes de uma rede relacional 

com os demais idosos institucionalizados.  

Nesse sentido, percebe-se que ao se oferecer atividades de promoção de 

saúde, perpassadas pelo diálogo, possibilita-se expansão da rede social, 

ressignificando os valores negativos vinculados ao processo de envelhecimento e 

vencendo estereótipos associados à velhice. Os grupos de promoção à saúde 

auxiliaram na formação de uma rede de suporte social, por meio das relações que 

foram construídas entre os idosos participantes da pesquisa o que vem ao encontro 

dos enunciados que apresentados na classe 05.  
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5.2.4 Classe 5 - Conhecer os demais idosos melhorou a convivência 

 

Para analisar os dados que compõem a classe temática 5, foi utilizada a nuvem 

de palavras. A nuvem de palavras também é uma das possibilidades de análise do 

software, conforme explicitado na trajetória metodológica desta tese. Embora seja 

uma análise mais simples, ela apresenta a representação gráfica em função da 

frequência das palavras mais enunciadas nessa classe temática utilizada pelo 

software IRAMUTEQ.  

Na nuvem de palavras, os vocábulos que estão apresentados com um tamanho 

aumentado configuram-se como os mais enunciados entre os idosos participantes. 

Dentre esses, encontram-se os termos: nome, convivência, conhecer, cumprimentar, 

conhecer, morador, melhorar e amizade. 

 

FIGURA 6 –  NUVEM DE PALAVRAS:  A REPRESENTAÇÃO 
SOCIAL DOS PARTICIPANTES IDOSOS ACERCA 
DA INTERAÇÃO SÓCIO-VERBAL NOS GRUPOS 
DE PROMOÇÃO À SAÚDE (CLASSE 5) 

 
FONTE: o próprio autor. 
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A nuvem de palavras, apresentada na classe 5, revela que residir em ILPI é 

conviver em um ambiente que não favorece trocas dialógicas e interação social entre 

os moradores. Consequentemente a pouca sociabilidade somada com a rotina da vida 

institucionalizada leva-os ao isolamento social. Percebe-se que a palavra nome 

encontra-se localizada ao centro dessa nuvem, o que demostra que entre os 

participantes idosos havia um desconhecimento dos nomes das pessoas que residiam 

no mesmo espaço físico que eles. 

Contudo, o direcionamento teórico pautado na representação social, que 

embasa essa pesquisa, ressalta que comunicação entre indivíduos ou grupos é um 

fenômeno emergente, que não se desvincula das relações sociais.  

E como tal, os participantes idosos devem ser concebidos como ativos que, 

frente aos mais diversos eventos presentes no cotidiano das interações sociais, criam 

e comunicam suas próprias representações (MOSCOVICI, 2012).  

Assim, ao serem inquiridos sobre a melhora da convivência entre os idosos 

participantes da pesquisa eles afirmam:  

 

“Eu estou falando que tive uma melhor amizade depois dos 
encontros_reunião. Eu não me unia muito com as outras pessoas. Agora eu 
já fico mais pertinho delas. Eu acho que sim, que melhorou a minha 
convivência. Eu acho sinceramente. Antes não me sentia bem aqui. Tinha 
muita gente que eu não sabia o nome, mas eu acho que não é o caso agora. 
Quando eu vim morar aqui eu não falava com quase ninguém se falava era 
para saber o nome. Agora sei quem são eles”. (P1) 
 
“Eu comecei a conhecer mais o grupo depois que comecei aqui com vocês. 
Eu não sabia quem eram as pessoas que moravam aqui, só sabia o nome. 
Os encontros_reunião me fizeram conhecer as pessoas do grupo. Hoje a 
gente se cumprimenta fica mais perto até para assistir televisão juntas”. (P2) 
 
“Os encontros_reunião melhorou a nossa convivência. Melhorou muito sim. 
Agora sei os nomes das outras pessoas aqui da casa. A gente se conheceu. 
Antes a gente nem sabia os nomes delas. Não se falava e quando falava era 
pouco, às vezes a gente nem se cumprimentada. Agora depois dos 
encontros_reunião conheço mais as pessoas da casa e ficamos mais juntas. 
De algumas sabia só o nome. Fui conhecendo depois que vim participar dos 
encontros_reunião. Agora temos amizade aqui. Aquela que tocou gaitinha 
não se dava com ninguém, pois agora ela começou a ser até minha amiga. 
Com vocês, a gente tinha uma hora gostosa”. (P4) 
 
“O que motivou é que eu achei muito bom para nós idosos ter os 
encontros_reunião. Podia ter mais encontros_reunião pra todos os idosos da 
casa. Antes dos encontros_reunião eu tinha só uma amiga aqui, agora tenho 
bem mais. Eu melhorei com certeza, foi bom conversar, senti bastante 
quando acabou. Depois que eu comecei com vocês com o grupo de vocês 
senti muita diferença. Foi muito bom, muito bom, mesmo. Comecei a 
conversar com algumas pessoas que não conhecia. Favoreceu muito. 
Favoreceu a minha convivência com todos em geral”. (P5)   
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“Saber das coisas ajuda a gente a não ficar sozinha. Aí você vem escuta, 
conversa, pergunta e fala. Foi uma coisa nova”.(P7) 
 
“Antes a gente ficava muito desanimada, sem nada para fazer. Foi bom 
conhecer tudo que vocês falaram. Mas Deus está acima de tudo. Eu gosto 
assim de saber mais das coisas agora. Se melhorou a nossa convivência 
acho que sim, mas, de verdade, aqui é cada um por si”. (P8)  

 

Os testemunhos dos participantes idosos manifestam o desconhecimento das 

pessoas que residem no mesmo local.  O conhecimento que se tem do outro é apenas 

do nome, no entanto desconhecem suas histórias de vida, suas crenças e seus 

valores.   

Porém, ressalta-se a Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o 

Estatuto do Idoso, nesse dispositivo legal, que define os direitos fundamentais da 

pessoa idosa, ressalta-se também acerca da importância da ampliação de rede de 

contato e do protagonismo social dos idosos, independentemente se eles estão 

inseridos no ambiente familiar ou não (BRASIL, 2003).  

Nessa direção, a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 283, que 

estabelece os critérios de mínimos para o funcionamento das instituições de longa 

permanência para idosos, orienta que as ILPIs propiciem o exercício dos direitos 

humanos, tais como: civis, políticos, econômicos, culturais e sociais. Diante disso faz-

se necessário que haja integração com e entre os idosos nas atividades desenvolvidas 

pela comunidade local (BRASIL, 2005). 

Mas, as normas que efetivamente regem a vida institucionalizada, distanciam-

se das recomendações sugeridas nos dispositivos legais, na medida em que 

desvalorizam as interações sociais e as singularidades das pessoas que residem em 

ILPIs, conforme evidenciado no trabalho de (SOUZA; 2014). 

O comprometimento e a presença nos grupos de promoção da saúde produzem 

um engajamento para uma atividade diferente das oferecidas pelas ILPIs e com uma 

proposta de interação entre os participantes idosos residentes e, também, com o 

mundo externo. Fica evidente nos enunciados que atividades dialógicas, ancoradas 

nos grupos de promoção da saúde, configuram-se estratégias capazes de 

proporcionar-lhes melhoria na convivência, maior conhecimento do outro e de si 

próprio, ânimo, lazer, diversão, novidades, ampliação de redes sociais (FERNANDEZ 

et al., 2015).  

Afirma-se que a expansão da rede social é um dado decisivo para envelhecer 

de forma saudável, feliz e com satisfação pessoal. As atividades capazes de promover 
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a sociabilidade entre os idosos favorecem um envelhecimento bem-sucedido à 

medida em que provocam flexibilidade cognitiva e ajustamento social (MANTOVANI; 

LUCCA; NERI, 2016). 

Outra abordagem sobre esta questão é o trabalho realizado para avaliar o papel 

de saúde física e da saúde psicológica entre australianos durante o curso de vida de 

oito anos. Esta pesquisa procurou mostrar que a atividade física e os recursos 

psicológicos são mecanismos importantes para a saúde funcional. E a associação da 

atividade física com a atividade psicossocial mostrou-se promissora melhorando e 

promovendo o envelhecimento bem-sucedido em toda a vida (KERRY; 

BUTTERWORTH; ANSTEY, 2014).  

Devido a isto, ressalta-se a importância de se estimular o contato entre os 

idosos, desenvolvendo-se atividades de seus interesses, aspirando-se um 

envelhecimento ativo, promovendo-se integração social e ampliação rede social se 

estabelecem. 

Uma pesquisa realizada em uma ILPI com duas populações de idosos 

institucionalizados, sendo uma com demência e outra sem demência, após a 

reclassificação, avaliando o grau de atividade dos participantes, obteve os seguintes 

resultados: 27% dos idosos era ativo, 35% era moderadamente ativos e 38% era 

inativo. Esse estudo atestou que o grupo de idosos classificado como inativo 

apresentou maior declínio da saúde física e mental, com perda de capacidades 

funcionais, enfraquecimento dos laços familiares e sociais, representando uma 

barreira significativa ao envelhecimento ativo em um contexto de institucionalização 

(MAYORALAS et al., 2015). 

Esta ótica encontra afinidade com a pesquisa-intervenção realizada com seis 

participantes idosos que integraram um trabalho de promoção da linguagem, 

embasada na perspectiva dialógica do discurso. Após desenvolverem práticas orais e 

escritas acerca de histórias de vida, os idosos responderam a uma entrevista 

semiestruturada, a qual continha questões voltadas aos objetivos do estudo. Concluiu-

se que práticas dialógicas puderam ampliar sua rede social e a própria autonomia, 

resgatando a autoestima e desconstruindo padrões sociais estigmatizantes impostos 

à velhice (MASSI et al., 2018).   

Dessa forma, é possível afirmar que as práticas dialógicas no ambiente 

institucionalizado podem facilitar a ampliação de redes sociais, favorecendo a 

adaptação dos idosos a realidade em que eles se encontram.  
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Uma realidade evidenciada nas ILPIs pesquisadas vai ao encontro do que 

descreve Del Duca et al. (2012), que o abrigamento na ILPI retrata uma postura 

comum entre os institucionalizados que se define pelo isolamento e retiramento, 

características que se acentuam com o passar do tempo, na vida institucionalizada. A 

construção representacional dos participantes concernente à importância da 

participação social se expressa na mesma trilha discursiva abaixo: 

 

“Nunca teve uma atividade como a sua. Foi uma ótima atividade para a tarde, 
diferente do que tem por aqui. Sempre falava isso para você. Os 
encontros_reunião foram bons e ajudaram a gente a conhecer os outros 
moradores e não ficar sozinha”. (P03) 
 
“Eu gostei muito do que vocês falaram para a gente. Aqui a gente fica muito 
sozinha e parada. Sem nada pra fazer, aí fico no meu quarto”. (P04) 
 
“Essa casa foi uma escolha minha. Estou bem aqui. Conheci mais as  outras 
moradoras. Sempre estou no meu quarto. Gostei quando você foi lá me 
chamar, me senti valorizada. Ficar no quarto é a mesma coisa que ficar 
trancada”.(P9) 
  
“Cada encontro eu aprendia uma coisa diferente. Achei muita coisa boa esses 
encontros_reunião. Gosto de fazer coisas diferentes. Aqui não tem dessas 
coisas. Isso ajuda a ocupar a mente da gente. Ajudou nisso”. (P12)  

 

Outro aspecto nítido nas declarações dos idosos é apresentado por Goffman 

(1961) ao noticiar um fato marcante a respeito da vida em uma instituição total: a 

barreira que a instituição oferece ao mundo externo, na medida em que engendra a 

mortificação simbólica e a despersonalização dos institucionalizados.   

Residir em uma ILPI é um evento complexo, em decorrência de uma série de 

mudanças em relação à vida habitual. A vida do idoso institucionalizado é muito 

lacunar, ele tem muito tempo livre, e quando esse tempo é ocupado volta-se para os 

cuidados relacionados ao asseio pessoal, alimentação e dos horários com as 

medicações. Por isso, a relevância de se completar esse tempo disponível com outras 

atividades que não decorram de cuidados da esfera fisiológica. Anteriormente a 

institucionalização, os idosos participantes dessa pesquisa possuíam uma ocupação 

remunerada ou não, que proporcionava a eles um distanciamento da melancolia e 

ociosidade, conforme declaram os participantes 1 e 7:  

 

“Já te falei que fiquei triste quando você falou que os encontros_reunião iriam 
acabar [..]. O que eu sempre amei é o respeito e você nos respeitou. Antes 
de morar aqui a gente fazia uma coisa e outra. Agora aqui a gente não pode 
fazer nada, e nem falar nada do que pensa”. (P1) 

 



 
100 

 

“Eu sempre trabalhei. Sabe, a gente sem nada a gente fica muito parada. 
Quando a gente fica muito assim parada vai caindo, vai desanimando 
pensando besteira e com esses encontro_reunião não ficava parada. Nossa, 
eu ficava só esperando o dia que tem o encontro_reunião, ficava numa 
ansiedade, ficava esperando pra vir era gostoso. Você podia continuar né?”. 
(P7)  

 

Constata-se nos discursos dos participantes a representação social que ficou 

sinalizada para eles foi o de poder falar e ser respeitado durante as suas participações 

nos grupos de promoção à saúde, ao se sentirem encorajados e serem ouvidos. 

Nas falas apreendidas entre os idosos, participantes da pesquisa, evidencia 

que o exercício da escuta possibilitou aos idosos um sentimento de pertencimento ao 

grupo, bem como se sentiram plenos ao se aperceberem mais capazes para 

desempenhar novos papéis sociais ao se tornarem-se mais ativos e participantes. 

Pois, como afirma Moscovici (2012b), as relações sociais que se constituem no 

cotidiano são produto de representações que são facilmente apreendidas. Por isso, 

as relações sociais permitem tornar conhecido, o que era estranho, na vida cotidiana. 

A promoção da independência, da autonomia, do bem-estar psicológico e do 

sentimento de utilidade social tem forte ligação com as dimensões da qualidade de 

vida. Complementarmente, as atividades da vida diária (AVD), que integram a 

cognição, o humor, a mobilidade e a comunicação, também devem ser estimuladas, 

principalmente em ambientes de institucionalização (LISBOA; CHIANCA, 2012). 

Por fim, ressalta-se que as representações sociais presentes nesta classe 5, 

confirmam a necessidade da realização de práticas dialógicas junto às pessoas idosas 

institucionalizadas em razão de promover a ampliação da rede social, privilegiando e 

propiciando uma melhor convivência e entrosamento entre os idosos, pela singela 

possibilidade de poderem expressar livremente seus anseios e receios, a partir do 

envolvimento com o grupo de promoção da saúde. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo dessa pesquisa, com ajuda dos relatos dos participantes, foi possível 

conhecer as representações sociais dos idosos institucionalizados acerca da 

organização dos grupos de promoção da saúde mediados pela linguagem.  

Diante dos discursos apreendidos neste estudo fica evidente a associação 

positiva das participações dos idosos em atividades dialógicas a partir da organização 

dos grupos de promoção a saúde. 

Nesse sentido, convém ressaltar a necessidade da continuação de atividades 

vinculadas à linguagem como uma estratégia capaz de dar suporte aos idosos 

participantes, a fim de poderem gerir as perdas e os ganhos que o processo de 

envelhecimento traz principalmente para os idosos institucionalizados.  

Na medida em que os anos passam, os idosos confrontam-se com uma série 

de mudanças impostas pela passagem do tempo, as quais refletem-se na viuvez, na 

morte dos pais, na morte dos filhos e na própria necessidade de viver em uma ILPI, 

fatos que marcaram a institucionalização dos idosos participantes dessa pesquisa. 

Percebe-se que, com a institucionalização, eles distanciam-se de pessoas e de 

situações que faziam parte do seu cotidiano, entre esses destacam-se o afastamento 

dos familiares, dos objetos pessoais, das atividades que desenvolviam antes de 

residirem na ILPI, e, sobretudo, da possibilidade de ir e vir.   

O capítulo que discorre sobre as ILPIs evidencia os desafios a serem 

enfrentados para quem passa a residir dentro dos muros de uma instituição, os 

dispositivos legais brasileiros prenunciam que a população idosa seja acolhida pela 

família, sociedade e Estado. No entanto, muitas vezes, são escassos os recursos 

ofertados atualmente para mantê-los no contexto familiar e os idosos precisam residir 

em ILPIs. 

Contudo, na vida institucionalizada, comumente, os dispositivos legais são 

desconsiderados, pois os cuidados são vinculados somente à esfera fisiológica, sendo 

menos valorizados as interações sociais.   

Para os participantes dessa pesquisa, a organização de grupos de promoção 

de saúde, mediadas pela linguagem, configuram-se uma estratégia capaz de produzir 

saúde, autonomia e participação social entre os idosos. Reitera-se que a utilização da 

metodologia dos grupos de promoção à saúde durante a realização da pesquisa de 

campo, possibilitou o acolhimento e a promoção do diálogo entre os idosos e a 
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pesquisadora.  

O estudo justifica-se pela demanda de reflexões quanto à atenção à saúde dos 

idosos institucionalizados, bem como a conscientização para um cuidado de qualidade 

e a promoção de discussões acerca da educação permanente 

em saúde e ações em torno dessa temática, para que venha fortalecer-se como 

política pública capaz de favorecer tal parcela da população. 

 Ressalta-se que a utilização do software IRAMUTEQ, devido a sua precisão 

estatística e, sobretudo, por seu acesso gratuito, permitiu extrair os principais dados 

textuais, produzidos a partir das entrevistas realizadas. Ele também viabilizou o uso 

de diferentes tipos de análises, principalmente, os formatos como a classificação 

hierárquica descendente, nuvem de palavras e árvore de similitude, que contribuíram 

para mostrar as principais representações dos participantes idosos acerca do grupo 

de Promoção da Saúde.  

Este estudo compreendeu a interpretação local de atividades de promoção da 

saúde em duas ILPIs. Como ele se voltou apenas para uma parcela restrita de idosos 

institucionalizados, sendo esta uma limitação do estudo, sugere-se o desenvolvimento 

de novas pesquisas que utilizem essas ou outras perspectivas teóricas e 

metodológicas e que envolvam um número mais representativo de participantes, 

tendo em vista: a relevância das atividades grupais em ILPIs para a promoção e 

ampliação da integração, da aproximação e da participação social dos idosos, 

ajudando-os a serem reconhecidos como um sujeito social que são e o elevado 

contingente de idosos institucionalizados em todo território nacional.  
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APÊNDICE A –TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
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APÊNDICE  B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
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APÊNDICE  C – PAUTAS DOS ENCONTROS ILPI A 

 

PAUTA DO 1º ENCONTRO   09/03/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

 

1. Possibilitar aos possíveis participantes da pesquisa o entendimento acerca do 

que será realizado na ILPI nos próximos meses. 

 

2. Propor aos participantes da pesquisa a escolhas de temas a serem debatidos nas 

atividades linguístico-discursivas ao longo dos dezesseis encontros. 

ESTRATÉGIA 

1. Realizar apresentação das pesquisadoras e da pesquisa. 

2. Conhecer quem serão os possíveis participantes da pesquisa.  

3. Expor os objetivos da pesquisa etapas e sua forma de acontecimento dentro da 

ILPI.  

3. Explicar sobre o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

4. Conceituar o significado da palavra arte?    

5. Inquirir aos idosos qual a arte que eles mais gostam de fazer? 

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

 Caneta  

 Gravador e relógio 

  

OBSERVAÇÕES: Entre os idosos presentes percebeu-se que a grande maioria não 

se conhecia, fato que motivou para que os próximos encontros todos os 

participantes das atividades linguístico-discursivas utilizassem crachás de 

identificação. Antes de apresentar as pesquisadoras e os objetivos da pesquisa a 

ser realizada na ILPI, fez-se necessário que cada idoso se apresentasse e contasse 

um pouco sobre si o de que mais gostava de fazer. Entre os itens mais citados, ouvir 

música foi o que os idosos mais gostam de fazer. Diante da morte da cantora Inezita 

Barroso em 08 de março de 2015 votou-se que em nosso próximo encontro que 

acontecerá dia 16/03, pudéssemos falar sobre música. Combinou-se que a cada 

encontro será informado o número do encontro e também quantos ainda serão 

realizados.  
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 PAUTA DO 2º ENCONTRO    16/03/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

1. Letra da música Epitáfio. 

ESTRATÉGIA 

1. Explicar a definição da palavra Epitáfio? 

2. Ler com e para os idosos a letra da música Epitáfio? 

3. Perguntar aos idosos o eles pensam que deveriam ter realizado mais ao longo 

da vida deles? 

MATERIAIS UTILIZADOS:  

  Texto 

  Bloco de anotações 

  Caneta  

Gravador e relógio 

OBSERVAÇÕES:  

 Conforme o grupo havia escolhido anteriormente neste dia o tema trabalhado foi 

música. E a música que escolhemos trabalhar foi à música Epitáfio da Banda de 

rock brasileira Titãs, que é representado pelas atitudes que uma pessoa que já 

morreu gostaria de ter mudado se ainda tivesse a possibilidade de viver novamente. 

A música possui frases como “Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o 

sol nascer”, e essas frases poderiam ser um epitáfio, por isso o termo é o título da 

música. 

 Foi entregue a letra da música impressa para cada idoso participante, e após 

realizada a leitura da letra da música e perguntado para os idosos se eles 

conheciam a letra ou a banda que escreveu a música e perguntado aos idosos se 

eles conheciam o significado do nome Epitáfio, todos informaram que não.  

 Foi explicado para eles o significado do termo Epitáfio, Epitáfio significa “sobre o 

túmulo”, vem do grego epitáfios. Este termo se refere às frases que são escritas, 

geralmente em placas de mármore ou de metal e colocadas sobre o túmulo, ou 

mausoléus nos cemitérios, com o fim de homenagear seus mortos sepultados 

naquele local. Estas placas são chamadas de lápides. Muitas pessoas, 

principalmente, escritores famosos, celebridades diversas comentam que frase 

gostaria que fosse escrita em suas lápides. Os epitáfios no passado procuravam 

narrar os atos heróicos do nobre, rei ou um membro proeminente da corte. Com o 

passar dos tempos começou a ser usado por toda população para lembrar as 
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qualidades daquele ente querido que partiu deixando muita saudade. 

  Após lermos a música Epitáfio foi perguntado ao grupo de idosos o que eles 

entenderam sobre tal música. Alguns mencionaram que a música fala sobre atitudes 

que deveríamos fazer durante a nossa vida, mais que grande maioria das vezes não 

fazemos por estarmos envolvidos com o a rotina diária.  

  E quando perguntado aos idosos o que eles gostariam de fazer mais em prol da  

sua própria saúde, entre as falas encontramos: andar mais, trabalhar mais para 

Deus, buscar a palavra do Senhor, ajudar os pobres, costurar, amar ao próximo 

como assim mesmo, deixar a casa mais bagunçada, trabalhar menos, fazer 

netoterapia, ver o sol nascer, ser menos rígida consigo mesmo, não exigir a nossa 

perfeição e a perfeição dos  outros, ouvir música, fazer mais arte, sorrir mais, 

aprontar mais, deixar a  cama sem arrumar, deixar de dobrar as cobertas da cama, 

participar das atividades da casa (programação), estarmos em conjunto fazendo 

alguma atividade, ter paz, procurar o pai superior, ter saúde delegando  mais, casar-

se com um bom marido, ficar em menos grupinho, visitar mais as pessoas da casa, 

cantar, dançar, praticar mais o ditado popular quem canta seus males espanta, 

arrumar atividades para fazer, comer equilibradamente e moderadamente, evitar 

comidas que nos fazem mal, a gula, agradecer ao senhor pela vida e por tudo que 

temos, ter  gratidão pois ela traz a felicidade, ajudar uns aos outros, ajudar o 

próximo, escolher estar bem,  serenidade, suportar mais as pessoas, amar, um amor 

sem interesse, um amor justo, amor despretensioso,  não se preocupar com a boca 

alheia, se cuidando se querendo bem, amando mais, falar sobre amor. Reforçou-se 

com os idosos que precisamos aprender a pedir para aos outros o que queremos, 

e a falar do que queremos, e sobretudo ser por a ouvir o outro e suas histórias. 

Durante as falas dos idosos sobre a letra da música, foi evidenciado a compreensão 

sobre a essência da música, pois muitos falaram que devemos aceitar mais as 

pessoas como elas são, e que devemos também nos aceitar, ao ser finalizado o 

encontro uma participante falou que " a música toca a alma e alcança lugares onde 

palavras não chegam". Como acordado anteriormente foi informado aos idosos que 

esse era o segundo encontro e que faríamos mais quatorze encontros com esse 

formato. 
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PAUTA DO  3º ENCONTRO     23/03/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

1. Brincadeiras de criança. 

2.Quais eram as brincadeiras de criança que os idosos brincavam?  

3.Quais brincadeiras mais gostavam?  

4.Em que local eles brincavam? 

ESTRATÉGIA 

 1. Quem já confeccionou seus próprios brinquedos?  

2. Que brinquedos confeccionaram?  

3. Quais brincadeiras de rua mais brincavam? 

4. Existe diferença entre o brincar na época em que os idosos eram crianças e as 

maneiras que as crianças de hoje brincam?  

5. Qual infância foi mais saudável? 

6. O que pode tornar a infância mais saudável? 

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

Caneta  

Gravador e relógio  

Data show  

Brinquedos antigos  

Brinquedos da atualidade 

OBSERVAÇÕES:  

Foi entregue e lidos para aos idosos um texto que retrata sobre Brinquedos 

e Brincadeiras da infância, bem como apresentamos imagens de brinquedos antigos 

e também brinquedos da infância atual.  

O encontro se inicia perguntando para os idosos quais foram às 

brincadeirasque mais marcaram a infância dos idosos.  

Foram relatadas as seguintes brincadeiras: brincar na rua, pois era uma local 

onde muitas crianças se encontravam para brincar, entre as diferentes brincadeiras 

de rua, a de pique esconde foi uma das mais presentes entre os idosos, que também 

falaram da brincadeira de bolinha de gude, de jogar futebol, jogar dominó, cinco 

Marias, assistir o circo que estava na cidade, assistir a uma peça de teatro, brincar 

com os primos, participar de festivais da época, ir ao cinema, participar de retiros, 

realizarem visitas os parentes, fazer bonecas com restos de retalhos, 
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confeccionarem uma flauta, cobra cega, cabra cega, a brincadeira de “meu pai 

matou um porco”, cantigas de crianças como a Ciranda Cirandinha, e hoje é 

domingo, fazer e brincar de cavalinho de pau confeccionado com bambu ou com 

madeira, brincar de casinha, amarelinha, fazer comida utilizando a grama, fazer 

bolinho de terra utilizando a imaginação como se fosse bolinho de feijão, brincar 

com peteca, pular corda, ioiô, jogar pião, confeccionar e andar de carrinho de rolimã, 

empinar pipa, essa foi uma das brincadeiras que ganhou mais sinônimo, entre as 

falas podemos identificar: empinar raia, papagaio, pandorga, pipa, rabiola e para a 

sua extensão foi também utilizados outros sinônimos entre eles:  cauda, rabiola e/ou  

rabo, entre as brincadeiras também estavam presentes brincar com a boneca Susi 

e o boneco Beto, soltar balão, brincar de caçador na rua e fazer fogueira.  

Como nesse encontro estávamos nos aproximando do período Pascoal, um 

participante se lembrou que durante a sua infância era muito comum as crianças 

brincarem de malhar o Juda, e que esta brincadeira acontecia sempre às 12h00min 

horas, pois tinha uma conotação religiosa, fato muito interessante comentado por 

ele, é que o Judá que seria malhado tinha uma aparência muito fiel com determinada 

pessoa que não era muito popular na época, e isso era motivo de muito estímulo 

para as crianças realizarem a malhação do Juda.   

E para alguns idosos devido à impossibilidade de ganhar ovos de chocolate 

de suas mães e/ou avós, elas usavam a criatividade e confeccionavam 

artesanalmente ovos de galinha que depois eram recheados com pequenas 

balinhas ou até mesmo amendoim. Uma idosa lembrou que na época já existia o 

chocolate Icab, e que por conta disso em uma certa ocasião foi possibilitado a ela 

oportunidade de ganhar um chocolate no formato de ovo, entre as brincadeiras 

desse período foi lembrado entre os participantes que no dia da Páscoa quando 

eles acordavam,  a casa onde residiam estavam marcadas de patinhas, como se 

um coelho estivesse marcado  o chão, e que  essas patinhas levavam até onde 

estavam escondidas diversas guloseimas, que no imaginário das crianças haviam 

sido deixadas pelo coelhinho, uma participante mencionou que sua mãe colocava a 

cesta de páscoa no quintal, e que quando elas estavam procurando a mãe cantava 

para elas, o que fazia disso uma data muito especial e esperada pelas crianças.  

Foi apresentado aos idosos alguns brinquedos antigos que possivelmente 

eles brincaram quando crianças e na sequência também a apresentado alguns 

brinquedos utilizados pelas crianças nos dias de hoje. E comenta para o grupo que 
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nos dias de hoje estes brinquedos não estimulam a criatividade das crianças, como 

foi apresentado no texto e também relatado pelos idosos. 

Os idosos pontuaram que atualmente as crianças ganham muitos brinquedos 

prontos, e com isso as crianças não precisem desenvolver a imaginação, a 

criatividade para poder utilizá-lo.  

A possibilidade de conhecer brinquedos atuais trouxer muito entusiasmo 

entre os presentes. Com destaque para as panelinhas confeccionadas com latinhas 

de refrigerantes. Para os idosos essas panelinhas podem ser utilizadas para 

estimular a criatividade das crianças, pois retrata de réplicas encontradas nas 

cozinhas. 

Outro motivo que causou entusiasmos entre os idosos foi que os brinquedos 

atuais são diferentes do que eles imaginavam. E muitos descreveram que os 

brinquedos da infância deles eram mais artesanais. A peraltice também marcou a 

vida dos idosos, que relataram que a disciplina e educação na época era pautada 

na agressão física, e para fugir de tal punição muitos corriam para não serem pegos 

por suas mães, a fim de escaparem de uma provável surra.  

Os idosos reconhecem que as crianças nos dias atuais possuem uma 

infância muito diferente da infância deles, e quando perguntado para eles o que eles 

acham que deve ser proporcionado para as crianças dos dias de hoje para que elas 

tenham saúde, entre as sugestões tivemos: ter uma alimentação saudável, realizar 

exercícios físicos, colocar as crianças na natação, subir em árvore, ir para o parque 

e brincar com outras crianças.  

Foi apresentado aos idosos que atualmente as crianças são muito solitárias 

e que as famílias atualmente possuem um número reduzido de filhos, seja por opção 

ou por dificuldade financeira, o que tem levado a uma sociedade com menor número 

de crianças. Como acordado anteriormente foi informado aos idosos que esse era 

o terceiro encontro e que faríamos mais treze encontros com esse formato. 

 

 PAUTA DO 4º ENCONTRO     30/03/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

1. Adolescência 

2. Como era adolescência de antigamente?  

3. Como é a adolescência de hoje?  

4. Existe diferença do estilo de vida dos adolescentes de antigamente para os 
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adolescentes de hoje?  

5. Como se é vestimenta dos adolescentes de hoje?  

6. Como foi a vestimenta de vocês quando eram adolescentes?  

ESTRATÉGIA 

1. Ler para a com os idosos a poesia intitulada “A fase do meio”  

2. Apresentar aos idosos as imagens da adolescência da década de 20 até o ano 

2000.  

3. Estimular aos idosos para pontuarem as diferenças entre as duas 

adolescências. 

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

 Caneta  

Gravador e relógio  

Data show    

OBSERVAÇÕES:  

 O encontro foi iniciado com o soneto de um adolescente intitulado: "A fase do meio", 

e após com o auxílio da data show projetamos imagens das vestes utilizadas nas 

décadas de: 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 e dos anos 2000.   

Buscando apresentar as transformações que ocorreram ao longo da vida dos 

idosos. Percebeu-se que nesse encontro os idosos se mostraram mais dispostos 

em participar das conversas, e mais atentos as falas dos demais idosos tanto ao 

escutar e também não sobrepor a ela. Identificou-se que até os mais introspectivos 

se mostraram mais falantes por espontaneidade.  

 Ao chegar quase todos os idosos participantes das atividades linguístico-

discursivas já estavam aguardando, e sem que eu pedisse todos rapidamente 

ajudaram na disposição das cadeiras. 

Outro fato marcante foi à autenticidade de um idoso em relatar que gosta muito de 

participar das nossas conversas, pois além de ser interessante ele sempre aprende 

algo para a vida. Agradeci e reforcei que a presença dele me deixava muito 

engrandecida.  

A respeito do tema trabalhado, alguns idosos mencionaram que a adolescência 

deles foi marcada pela presença do irmão menor, pois para que elas pudessem sair 

com seu pretendente a namorado, a pedido dos pais se fazia necessária a presença 

do irmão, geralmente o caçula, sendo então o passeio realizado a três. E para terem 



 
129 

 

um pouco de privacidade com seu futuro namorado era preciso pagar um lanche ou 

sorvete para o irmão caçula.  

Como essa geração recebeu uma criação mais rígida, a adolescência dos idosos, 

foi marcada pela disciplina e obediência aos pais e aos membros mais velhos da 

família.  

Outro fato que marcou uma idosa foi ter a presença dos pais nos bailes, para que 

ela pudesse frequentá-lo. Na época esse tipo de baile se dominava "Domingueira", 

pois era sempre realizado no domingo a tarde e era marcado pela presença de 

vários estilos musicais. Alguns idosos mencionaram o: bolero, tango e valsa. 

Recordaram também que não se consumia bebida com álcool nesses tipos de baile, 

pois tinha sempre uma conotação familiar, e que as meninas ficavam sentadas em 

bancos ao redor da pista e quando eram convidadas para dançar o convite era 

prontamente aceito, como se fosse uma regra imposta nesse evento. Quando 

dançavam, o contato físico se limitava em rosto com rosto. Na época os homens 

não tiravam o paletó para dançar, as camisas eram presas por abotoaduras, 

independente do clima, pois a apresentação pessoal fazia parte da conquista. 

Um idoso lembrou um fato que marcou sua adolescência, foi quando ele deixou de 

usar bermuda e passou a usar calça comprida com suspensórios, fato que marcava 

a entrada para a adolescência.   

Entre os diversos trajes apresentados o bolero foi o que marcou as idosas, e o 

sapato usado pela maioria era de salto alto e fino, além de ser comum usar sapatos 

recapados, geralmente combinando com a estampa do vestido. Para os homens os 

sapatos eram confeccionados sob encomenda, foi mencionada uma sapataria 

tradicional aqui da cidade a sapataria Zapata. Como acordado anteriormente foi 

informado aos idosos que esse era o quarto encontro e que faríamos mais doze 

encontros com esse formato 

 

 PAUTA DO 5º ENCONTRO     06/04/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

1. A história das 1001 noites. 

2. Quais foram às estratégias utilizadas pela personagem da história das 1001 

noites? 

3. Foi bem-sucedida? 

4. Por quê? 
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5. A leitura pode tornar as pessoas mais saudáveis? 

6. Por quê?  

ESTRATÉGIA 

 1.Investigar com os idosos se eles conhecem a história de Sherazade. 

2. Ler para e com os idosos a história das 1001 noites 

MATERIAIS UTILIZADOS:  

  Bloco de anotações 

 Caneta  

 Gravador e relógio Data show  

 Texto 

OBSERVAÇÕES:  

Percebemos o interesse e atenção dos idosos frente ao texto apresentado, assim 

como a espontaneidade de alguns idosos em participar das discussões.  

Ao serem inquiridos sobre a interferência da comunicação nos dias de hoje, uma 

idosa pontuou que entre eles a comunicação também não era boa embora  

frequentem espaços comuns, anteriormente ao nossos encontros não se conheciam 

nominalmente e também nunca se visitavam. 

A falta da comunicação e com quem conversar foi mencionada por vários idosos, e 

para amenizar essa falta confortam-se buscando a palavra de Deus, seja na bíblia,  

ou por salmos. Relataram que esse tipo de atividade fortalece cada um e o grupo 

que se formou agora, manifestaram que fisicamente estão mais próximos, seja no 

horário das refeições ou apenas para assistir televisão. Como acordado 

anteriormente foi informado aos idosos que esse era o quinto encontro e que 

faríamos mais onze encontros com esse formato 

Hoje mais um idoso mencionou sobre a satisfação em participar das atividades 

propostas, alegando que as horas passam mais rápido, e quando se vê já está na 

hora do lanche.  Agradeci e reforcei que a presença dele me deixava muito 

enaltecida. 

 

PAUTA DO 6º ENCONTRO     13/04/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

Envelhecimento:  

Poesia O Tempo de Mário Quintana 
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ESTRATÉGIA 

1. Ler com e para os idosos a poesia O Tempo de Mario Quintana.  

2. Investigar junto aos idosos o que é o envelhecimento na visão deles.  

3. Como eles perceberam que a própria velhice havia chegado? 

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

 Caneta  

 Gravador e relógio Data show  

 Texto 

OBSERVAÇÕES:   

O interesse pelos encontros já esta explícito entre os idosos.  

Chegam cedo e prontamente arrumam a sala, tanto no início como no final da 

atividade linguístico-discursiva. 

Espontaneamente falam da sua satisfação em estar participando dos encontros.  

Tenho continuamente a cada encontro sinalizado quantos encontros tivemos e 

quantos mais teremos. Percebe-se que essa atividade já faz parte da rotina dele. 

Quando por um motivo precisam sair ou se faltaram ao encontro anterior sem 

demora justificam por qual motivo não vieram ou sairão. 

Percebe-se que há uma necessidade em deixar cristalino o motivo da ausência, 

justificam que a falta não foi por vontade e sim para se submeter a consultas 

médicas ou odontológicas agendadas anteriormente. 

Um idoso chegou com uma pasta e mostrou-me todos os impressos entregues a 

eles, que fora guardado por ele como se fosse um documento. Como acordado 

anteriormente foi informado aos idosos que esse era o sexto encontro e que 

faríamos mais dez encontros com esse formato. 

 

PAUTA DO 7º ENCONTRO     20 /04/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

 Receitas para se ter um bom Envelhecimento  

ESTRATÉGIA 

1. Perguntar aos idosos o que eles entendem por envelhecimento? 

2. Será que existe uma receita para se ter um bom envelhecimento?  

3.Como podemos chegar a velhice com saúde?   
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4. De que forma isso pode ser possível?   

3. Vocês se sentem saudáveis? 

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

 Caneta  

 Gravador e relógio  

 Data show  

 Texto 

OBSERVAÇÕES:   

Ao chegar quando estava me dirigindo para a sala onde aconteceria uma 

participante me chamou para justificar sua não participação na atividade hoje.  

Ao ser perguntado para o grupo sobre quais receitas poderiam ser dadas por eles 

para que os jovens tenham um bom envelhecimento, os idosos mencionaram que 

para se envelhecer bem é preciso: Acreditar em Deus, falar com Deus diariamente, 

amar ao próximo com a si mesmo, viajar, fazer exercícios físicos, evitar estar perto 

das pessoas negativas, dormir bem, ter trabalhado durante a vida para poder se 

sentir útil na velhice, ter mansidão, escutar a Cristo, e ter uma noite no meio entre 

os acontecimentos da vida, principalmente em momentos de divergências ou 

conflitos, participar das atividades que a casa (ILPI), fazer coisas que nos dê prazer. 

Evidencio-se a religiosidade como fator predominante entre as falas dos idosos.  

Ao terminar do encontro ajudei as cuidadoras e levarem até o refeitório as 

cadeirantes e ao retornar para o salão as idosas já tinham organizado as cadeiras 

que foram utilizadas no encontro e reforçaram mais uma vez sobre a satisfação de 

poder participar das reuniões.   Como acordado anteriormente foi informado aos 

idosos que esse era o sétimo encontro e que faríamos mais nove encontros com 

esse formato. 

 

PAUTA DO 8º ENCONTRO     27/04/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

 Texto do Livro Envelhecer é..., de autoria da Profa Giselle e de um grupo de 

idosos que compõem a Oficina da Linguagem 

ESTRATÉGIA 

 1.Entregar para cada idoso um exemplar do livro Envelhecer é ... 
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2. Pedir para as idosas receitas para se ter um bom envelhecimento? 

3. Saber dos idosos o que o envelhecimento trouxe de bom para eles?   

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

 Caneta  

 Gravador e relógio  

 Data show  

Livro 

OBSERVAÇÕES:   

Ao entregar um exemplar do livro para cada idoso, a grande maioria queria saber 

quanto teriam que pagar pelo livro. Disse a eles que ninguém pagaria nada pelo 

exemplar entregue, pois se tratava de um presente para eles por parte da Profa 

Giselle. Chamou-me atenção, pois foi uma atitude de todos os componentes do 

grupo, pois acabaram de receber um presente que não foi dado por nenhum 

membro da família.  

Percebeu-se o entusiasmo em saber que idosos como eles foram autores de um 

livro, identificaram-se também como atores, pois estão fazendo parte de um grupo 

que se reuni a cada semana. 

E assim como os atores do livro perceberam que a vida de todos, principalmente 

dos idosos é permeada por perdas e por ganhos e que sabedoria e aceitação são 

fatos marcantes na velhice. Como acordado anteriormente foi informado aos idosos 

que esse era o oitavo encontro e que faríamos mais oito encontros com esse 

formato 

 

PAUTA DO  9º ENCONTRO   04/05/2015    

QUESTÃO NORTEADORA  

 1. Músicas que marcaram a vida dos idosos, de autoria da Profa Giselle e de um 

grupo de idosos que compõem a Oficina da Linguagem.  

ESTRATÉGIA 

 1.Realizar a leitura de um texto do livro Músicas que marcaram nossas vidas. 

2. Perguntar aos idosos quais músicas que marcaram suas vidas?     

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 
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 Caneta  

 Gravador e relógio  

 Data show  

 Texto 

OBSERVAÇÕES: 

Nesse dia foi lido e apresentado para os idosos um texto do livro Músicas que 

marcaram nossas vidas, de autoria dos idosos integrantes da Oficina da Linguagem. 

Mais uma vez eles se surpreendem em saber que idosos são e estão ativos onde 

vivem.  

Relataram mais uma vez que se sentem motivados por escutarem que pessoas 

idosas são participantes de um grupo organizado dentro de uma universidade. Para 

os idosos moradores na ILPI o que mais os motivam é serem ouvidos e valorizados. 

Ao final do nosso encontro ao escutarem o sinal do lanche, hoje os idosos não 

saíram de seus lugares, percebeu-se que queriam e gostariam de permanecer mais. 

Mais uma vez ao ajudar as cadeirantes irem até o refeitório, quando retornei para o 

salão ele já estava organizado, e os idosos ali presentes reforçaram mais uma vez 

sobre a satisfação de poder participar dos nossos encontros. Como acordado 

anteriormente foi informado aos idosos que esse era o nono encontro e que 

faríamos mais oito encontros com esse formato 

 

PAUTA DO  10º ENCONTRO  11/05/2015     

QUESTÃO NORTEADORA  

 1.Texto de Luciene C. Miranda que aborda sobre: Relacionamento Interpessoal 

ESTRATÉGIA 

 1. Realizar a leitura com e para os idosos do texto sobre Relacionamento 

Interpessoal?  

2. Questionar os idosos sobre como eles avaliam os seus relacionamentos 

interpessoais?  

3. Qual a palavra que define o relacionamento entre eles nesse momento?     

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

 Caneta  

 Gravador e relógio  
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 Data show  

 Texto 

OBSERVAÇÕES:  

Nosso encontro se inicia com a leitura sobre o texto de Relacionamento Interpessoal 

de autoria de Luciene C. Miranda.  

Após a leitura dos textos buscou-se saber dos idosos o que eles entenderam do 

texto. Um idoso pontuou que ali vive-se sempre com as mesmas pessoas e que por 

isso na visão dele o seu relacionamento interpessoal não é tão bom como ele 

gostaria. Pois na visão dele quanto mais pessoas eles puderem conversar mais 

rápido o dia passa. No entanto ressaltou que agora sente que já está com mais 

amigos, em virtude da aproximação entre os idosos participantes. Outros idosos 

reforçaram que agora se sentem mais acolhidos por ampliarem o número que 

pessoas conhecidas. Ao serem inquiridos sobre a palavra que vem na memória ao 

falaram de relacionamento interpessoal destacam-se: amigos, amizades, família, 

falar, valorizar as relações com os demais idosos. 

Com isso percebe-se que neles reconhecem que o relacionamento interpessoal é 

um fator que pode contribuir para o dia a dia de ser institucionalizado. Como 

acordado anteriormente foi informado aos idosos que esse era o décimo encontro e 

que faríamos mais seis encontros com esse formato. 

 

PAUTA DO  11º ENCONTRO      18/05/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

 1.Texto "É Proibido" de Pablo Neruda 

ESTRATÉGIA 

1.Pergunta para os idosos o que é proibido para eles?  

2. O que os idosos podem fazer para melhorar a vida   aqui dentro da ILPI?      

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

 Caneta  

 Gravador e relógio  

 Data show  

 Texto 

OBSERVAÇÕES:   
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Nosso encontro se inicia com a leitura sobre o texto "É Proibido" de Pablo Neruda, 

e após a leitura do texto buscou-se escutar dos idosos o que é proibido para eles. 

Um idoso prontamente relata que para ele é pedir que Deus o leve antes do tempo 

a morte é algo que não se pede, se conquista, assim como também ficar pensando 

na própria morte, outro participante relata que ofender é algo que deveria ser 

proibido, assim como: não ter fé, sentir saudade, não ter sabedoria, ter medo, falar 

para a família que verdade não gosta de estar na ILPI nesse caso segundo o idoso 

é apenas para poupá-los, saber que a vida nos dá o nos tira a cada dia que vivemos. 

Percebeu-se que nesse dia entre alguns idosos há alguma proibição velada, e que 

embora sintam-se bem acolhidos durante nossas conversas eles temem retaliação 

caso falem explicitamente o que sentem e pensam. Como acordado anteriormente 

foi informado aos idosos que esse era o décimo primeiro encontro e que faríamos 

mais cinco encontros com esse formato. 

 

PAUTA DO  12º ENCONTRO      25/05/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

 1.Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 

ESTRATÉGIA 

1. O que é ser idosos para eles?  

2. O que eles entendem por saúde?  

3. Qual a palavra que define saúde para eles?  

4. O que eles fazem para promover a própria saúde?    

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

 Caneta  

 Gravador e relógio  

 Data show  

 Texto 

OBSERVAÇÕES:  Ao apresentar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

houve uma surpresa acerca da existência de uma política específica voltada para 

as pessoas idosas. Foi explicitado sobre o quantitativo de pessoas idosas na 

população brasileira segundo os dados do IBGE o que trouxe uma grande surpresa. 

Percebeu-se um total desconhecimento acerca de qualquer documento que 
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legitimasse os direitos das pessoas idosas. Reforçou-se para os idosos que esses 

dispositivos legais buscam recuperar, manter e promover a autonomia e a 

independência dos indivíduos com 60 anos ou mai e para deixar mais claro foi 

apresentado aos idosos os conceitos de autonomia e a independência 

correlacionando com exemplos do cotidiano institucionalizado. Como acordado 

anteriormente foi informado aos idosos que esse era o décimo segundo encontro e 

que faríamos mais quatro encontros com esse formato. 

 

PAUTA DO  13º ENCONTRO       01/06/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

 1. Continuação da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e apresentação 

da Cartilha da Pessoa Idosa da Prefeitura Municipal de Curitiba e da Fundação de 

Ação Social. 

ESTRATÉGIA 

1. Como eles avaliam a própria saúde?  

2. Conceituar e exemplificar o que é autonomia e independência. 

3.Como eles avaliam a sua autonomia?  

4.Como eles avaliam a sua independência? 

5. As atividades diárias propostas pela ILPI promovem a autonomia e a 

independência?   

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

 Caneta  

 Gravador e relógio  

 Data show  

 Texto 

OBSERVAÇÕES:  

Continuação da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e após o término do 

texto foi inquirido aos idosos como ele avaliam: sua saúde, sua autonomia e sua 

independência.  

Percebeu-se que entre eles há divergência entre os conceitos apresentados, no 

entanto o que mais se sobressaiu foi o fato de que a saúde é algo que está 

intimamente ligada a fatores orgânicos e acesso aos medicamentos, para os 
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idosos esse acesso já é suficiente para se ter e se resguardar a saúde.  Como 

acordado anteriormente foi informado aos idosos que esse era o décimo terceiro 

encontro e que faríamos mais três encontros com esse formato.  

 

PAUTA DO  14º ENCONTRO      08/06/2015  

QUESTÃO NORTEADORA  

 1. Estatuto do Idoso 

ESTRATÉGIA 

1. Ler para e com os idosos o Estatuto do idoso. 

2. Inquirir aos idosos acerca do conhecimento sobre o Estatuto do Idoso? 

3. Ressaltar os direitos assegurados aos idosos de acordo com o Estatuto do 

Idoso? 

4.Quais idosos participantes da pesquisa já foram beneficiados pelo Estatuto do 

Idoso?  

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

 Caneta  

 Gravador e relógio  

 Data show  

 Texto 

OBSERVAÇÕES: Os idosos também desconheciam a existência desse importante 

dispositivo legal. No entanto depois de lido e apresentado a eles o estatuto de 

idosos, alguns afirmaram que já foram beneficiados por tal documento. Ao retratar 

para eles o quantitativo de idosos na atualidade eles continuaram surpresos e de 

certa forma entenderam que estar institucionalizado faz parte da vida de muitos 

idosos na atualidade. Como acordado anteriormente foi informado aos idosos que 

esse era o décimo quarto encontro e que faríamos mais dois encontros com esse 

formato. 

 

 

PAUTA DO  15 º ENCONTRO      15/06/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

 1. Letra e Clipe da Música Aquarela, dos compositores: Vinícius de Moraes, 
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Toquinho, Guido Morra e Maurizio Fabrizio 

ESTRATÉGIA 

1. Ler para e com os idosos o a letra da música Aquarela. 

2.Assistir ao clipe da Música Aquarela. 

3. Perguntar aos idosos sobre o conhecimento dessa música? 

4. O que mais gostou na música e no clipe? 

5. Qual a mensagem que a música nos traz?  

6. Quais são os projetos de vida dos idosos?  

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

 Caneta  

 Gravador e relógio  

 Data show  

 Texto 

OBSERVAÇÕES:  

Iniciado esse encontro assistindo o clipe da música Aquarela, espontaneamente os 

idosos começaram a cantar, percebeu-se o quanto eles são envolvidos pela música.  

Ao término do clipe foi lido com eles cada trecho da música e debatido sobre o 

entendimento do que a música trouxe a cada um. Entre as falas encontramos: o 

colorido do clipe traz alegria, a vida passa para todos, a vida deve ser vivida da 

melhor forma, para se adaptar a vida todos devem fazer mudanças internas, um 

idoso pontuou que na vida as coisas boas ou não acabam um dia.  Como acordado 

anteriormente foi informado aos idosos que esse era o décimo quinto encontro e 

que faríamos mais um encontros com esse formato, e como fechamento votou-se 

em fazer uma retrospectiva do que havia sido debatido ao longo de todos os 

encontros. 

 

PAUTA DO  16º ENCONTRO      22/06/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

 Retrospectivas dos temas trabalhados 

ESTRATÉGIA 

1. Quais foram os temas discutidos durante nossos encontros? 

2. Quais temas mais agradaram?  
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3. Existiu algum tema que os deixou intrigado? 

3. O que deixaremos e levaremos depois da realização dos dezesseis encontros?   

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

 Caneta  

 Gravador e relógio  

 Data show  

 Texto 

OBSERVAÇÕES:   

A possibilidade de rever os encontros anteriores ajudou a estimular a memória dos 

idosos. Percebe-se que a fala entre eles esta espontânea e a distribuição das vozes 

acontece da mesma forma. Como acordado anteriormente foi informado aos idosos 

que esse era o último encontro com esse formato, e se iniciariam as entrevistas 

individuais no mesmo dia e horário que aconteciam os encontros. Rapidamente 

retornei os objetivos da pesquisa e ressaltei o quanto eles foram gentis em contribuir 

com a pesquisa ali desenvolvida, tentando amenizar a tristeza que era expressa 

entre alguns idosos. 
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APÊNDICE  D – PAUTAS DOS ENCONTROS ILPI B  

 

PAUTA DO 1º ENCONTRO   03/08/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

 

1. Possibilitar aos possíveis participantes da pesquisa o entendimento acerca do 

que será realizado na ILPI nos próximos meses. 

2. Propor aos participantes da pesquisa a escolhas de temas a serem debatidos 

nas atividades linguístico-discursivas ao longo dos dezesseis encontros. 

ESTRATÉGIA 

1. Realizar apresentação da pesquisadora e da pesquisa a ser realizada. 

2. Conhecer quem serão os possíveis participantes da pesquisa.  

3. Expor os objetivos da pesquisa, bem como as etapas e sua forma de 

acontecimento dentro da ILPI.  

3. Explicar sobre o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

4. Inquirir aos idosos sobre quais assuntos gostam de conversar? 

 MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

 Caneta  

Gravador e relógio 

OBSERVAÇÕES: Entre os idosos presentes percebeu-se que todas se conheciam 

bem como os nomes e até o tempo de institucionalização de cada uma delas. 

Percebeu-se que não houve uma manifestação espontânea sobre que assuntos 

poderiam realizar as atividades linguístico-discursivas. Como não se tinha ideias de 

temas por parte das idosos, elas solicitaram que eu realizasse a escolha. A 

utilização dos crachás de identificação foi necessária apenas para que eu pudesse 

chamá-las nominalmente com a intenção de aproximar-me de cada uma. Ressalta-

se que ao relatar que essa mesma atividade linguístico-discursivas havia sido 

realizadas em outra ILPI as participantes da ILPI B sugeriram que pudesse ter 

acesso ao mesmo tema abordado na primeira ILPI. Dando-me a impressão que 

querem receber as mesmas informações realizadas com outro grupo de idosos. 

Sendo combinado que a cada encontro eu iria apresentar-lhes as propostas de 

discussão e que após votação a opção mais votada seria apresentada. Combinou-

se que a cada encontro será informado no número do encontro e também quantos 
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ainda serão realizados. 

 

PAUTA DO  2º ENCONTRO      10/08/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

Envelhecimento  

Poesia O Tempo de Mário Quintana 

ESTRATÉGIA 

1. Ler para e com as idosas a poesia O Tempo de Mario Quintana. 

2. Investigar junto aos idosos o que é o envelhecimento na visão delas.  

3.  A parir de quantos anos uma pessoa é considerada idosa no Brasil?  

4. Pontos positivos e negativos acerca do próprio envelhecimento. 

5. O que a velhice trouxe para elas?  

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

 Caneta  

 Gravador e relógio  

 Data show  

 Texto 

OBSERVAÇÕES: Observou-se que as idosas não manifestam interesse em ler o 

texto proposto. Embora a letra esteja em tamanho maior, alegam que estão sem 

seus óculos. Pedem-me que eu faça a leitura do esmo, no entanto percebo que a 

leitura para algumas é algo complexo. Após a leitura do texto para as idosas ela 

pontuaram que o tempo é: causador da longevidade, nos dá e nos tira a cada dia, o 

tempo fez com que fossem levadas as pessoas queridas com destaque para as 

perdas dos esposos, dos filhos e dos pais, associam essa perda em duplicidade que 

em virtude da ausência dessas pessoas as levaram para a institucionalização. 

Relataram que essas pessoas eram uma segurança para que fossem mantidas no 

âmbito familiar.  Agora em virtude da institucionalização as pessoas com as quais 

convivem as ajudam a passar o tempo, sendo a conversa uma possibilidade para 

todas. Como acordado anteriormente foi informado as idosas que esse era o 

segundo encontro e que faríamos mais quatorze encontros com esse formato. 
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PAUTA DO  3º ENCONTRO      17/08/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

 A FELICIDADE RESSURGE AOS CINQUENTA ANOS.  

Texto extraído do Jornal Gazeta do Povo em matéria publicada em16/08/2015  

ESTRATÉGIA 

 1. Você se sente uma pessoa feliz? 

2. Qual período da vida elas se sentiram mais felizes?  

3. Eu preciso de alguém para me sentir feliz?   

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

 Caneta  

 Gravador e relógio  

 Data show  

 Texto 

OBSERVAÇÕES:  Antes de iniciarmos o nosso terceiro encontro, ao me dirigir para 

o local onde ele acontecia observo que o texto trabalhado no segundo encontro 

estava fixado no mural de informes da ILPI.  

Nesse mural são afixadas fotos de eventos que acorreram recentemente e também 

das futuras atividades que acontecerão na ILPI, entre essas estava descrito as 

atividades linguístico-discursivas que aconteceria ao longo dos meses de agosto a 

novembro de 2015. Antes de iniciarmos pergunto para as idosas se alguém deseja 

fazer a leitura do texto, e como acontecido anteriormente elas pedem que eu o faça.  

Percebe-se que algumas idosas falam espontaneamente, outras ainda se 

prevalecem a escutar. No entanto quando perguntado nominalmente elas 

respondem com clareza mais também um pouco tímidas. Como acordado 

anteriormente foi informado as idosas que esse era o terceiro encontro e que 

faríamos mais treze encontros com esse formato. 

 

PAUTA DO  4º ENCONTRO      24/08/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

Letra e Clipe da Música Aquarela, dos compositores: Vinícius de Moraes, 

Toquinho, Guido Morra e Maurizio Fabrizio 1. Apresentar a letra da música 

Aquarela    
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ESTRATÉGIA 

1. Já conheciam a música? 

2. Qual a mensagem que a música nos traz?  

3. Qual parte da música que eles mais gostaram?  

4. Quais são os projetos de vida dos idosos?   

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

 Caneta  

 Gravador e relógio  

 Data show  

 Texto 

OBSERVAÇÕES:   

Iniciado esse encontro assistindo o clipe da música Aquarela, as idosas 

demonstraram alegria e algumas começaram a cantar.  Ao término do clipe foi lido 

cada trecho da música e debatido sobre o entendimento do que a música trouxe a 

cada uma. Uma idosa pontuou que o personagem do clipe assim como elas também 

envelheceu, para elas o envelhecer é algo que não se vê, apenas vai se sentindo, 

seja pelas limitações ou pelas dificuldades que a vida impõe, para outra idosa na 

vida tudo é passageiros acontecimentos bons ou ruins.  Como acordado 

anteriormente foi informado as idosas que esse era o quarto encontro e que 

faríamos mais doze encontros com esse formato. 

 

PAUTA DO 5º  ENCONTRO       31/08/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

Texto É Proibido de Pablo Neruda 

ESTRATÉGIA  

Continuação do texto: É Proibido de Pablo Neruda 

1. O que é proibido para elas?  

2. O que as idosas podem fazer para melhorar a vida delas aqui dentro da ILPI?   

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

 Caneta  

 Gravador e relógio  
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 Data show  

 Texto 

OBSERVAÇÕES:   

Nosso encontro se inicia com a leitura sobre o texto "É Proibido" de Pablo Neruda, 

e após a leitura do texto buscou-se escutar das idosas o que é proibido para elas. 

A fala de algumas idosas se remete apenas para proibições que são impostas pela 

ILPI buscando uma melhor convivência, ou seja, é proibido fazer xingamentos, 

agressões, com isso percebe-se que elas podem falar sobre qualquer assunto que 

as interesse e que o proibido é apenas romper com a cidadania na ILPI. Como 

acordado anteriormente foi informado as idosas que esse era o quinto   encontro e 

que faríamos mais onze encontros com esse formato. 

 

PAUTA DO  6º ENCONTRO      07/09/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

Texto “Ser Feliz” de Maria da Graça C. Mendonça, extraído do Momento Espírita 

em 05/09/2015.    

ESTRATÉGIA  

1. Investigar junto  às  idosas o que é ser feliz na visão delas.  

2. Elas se sentem felizes?  

3. O que as deixam felizes? 

4. O que as deixam menos felizes?  

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

 Caneta  

 Gravador e relógio  

 Data show  

 Texto 

OBSERVAÇÕES:   

Depois de lido o texto para as idosas foi possibilitado que elas pudesse falar acerca 

do entendimento do texto,  para elas ser feliz é saber que elas estão amparadas 

onde vivem, pois não falta alimentos e medicamentos, com isso tem- se o 

necessário para se viver. As idosas ressaltam que existem outras possibilidades de 

serem felizes entre essas destacam-se:  Deus, família, amigos, visitas que todas 
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recebem semanalmente ou diariamente por seus familiares ou por voluntários que 

também frequentam a ILPI, pois além da palavra amiga elas são presenteadas e 

também recebem um lanche especial, e quanto estão com essas visitam lembram-

se de suas casas onde familiares e amigos se reuniam para realizarem uma partilha 

e celebrar e entre os acontecimentos que as deixam menos felizes é a saudade dos 

familiares. Como acordado anteriormente foi informado as idosas que esse era o 

sexto  encontro e que faríamos mais dez encontros com esse formato. 

 

PAUTA DO 7º ENCONTRO       14/09/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

Texto do Livro: Envelhecer é.…, de autoria da Profa Giselle e de um grupo de 

idosos que compõem a Oficina da Linguagem; Apresentar para as idosas o que é a 

Oficina da Linguagem realizada na Universidade Tuiuti do Paraná.  

ESTRATÉGIA 

1. Realizar a leitura de uma das autoras do livro. 

2. Perguntar para as idosas quando elas perceberam seu próprio envelhecimento?  

3.  O que a velhice trouxe para elas. 

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

 Caneta  

 Gravador e relógio  

 Data show  

 Texto 

OBSERVAÇÕES:   

Percebeu-se uma admiração por parte das idosas acerca da construção do livro 

Envelhecer é..., pelo fato de ser escrito por pessoas idosas que em sua maioria não 

frequentou por muitos anos o ambiente escolar. Com isso elas se sentiram atraídas 

com as histórias ali contidas. Como acordado anteriormente foi informado as idosas 

que esse era o sétimo  encontro e que faríamos mais nove encontros com esse 

formato. 
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PAUTA DO 8º  ENCONTRO  21/09/2015        

QUESTÃO NORTEADORA  

  Texto do Livro  Envelhecer é..., de autoria da , Profa Giselle e de um grupo de 

idosos que compõem a Oficina da Linguagem;  Apresentar para as idosas o 

que é a Oficina da Linguagem realizada na Universidade Tuiuti do Paraná. 

ESTRATÉGIA  

1. Realizar a leitura de uma das autoras do livro. 

2. Perguntar para as idosas quando elas perceberam seu próprio envelhecimento?  

3.  O que a velhice trouxe para elas. 

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

 Caneta  

 Gravador e relógio  

 Data show  

 Texto 

OBSERVAÇÕES:  

Em virtude do entusiasmo das idosas pelo livro Envelhecer é..., foi lida para as 

idosas mais uma história de outro autor. Percebeu-se o entusiasmo em conhecer 

mais uma história, de certa forma elas também se identificaram como autoras, 

devido ao fato de participarem de uma atividade vinculada a escrita. E como todas 

já haviam relatado elas perceberam que a vida de todas, principalmente das idosas 

é permeada por perdas e por ganhos e que sabedoria e aceitação são fatos 

marcantes para se envelhecer bem. Para as idosas a lembrança dos cuidados com 

a casa, com os filhos e com os maridos evidenciam que todas executaram com 

louvor a função que lhes cabiam. Como acordado anteriormente foi informado às 

idosas que esse era o oitavo encontro e que faríamos mais oito encontros com esse 

formato. 

 

PAUTA DO 09º  ENCONTRO  28 /09/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

 Estatuto do Idoso 

ESTRATÉGIA  

1. Apresentar os dados estatísticos de idosos no mundo, no Brasil e em Curitiba 
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2. Ler para as idosas o Estatuto do Idoso. 

3. Por que foi criado o Estatuto do Idoso. 

4. Inquirir junto aos idosos se elas conheciam o Estatuto do Idoso? 

5. Quais são os direitos assegurados aos idosos de acordo com o Estatuto do 

Idoso? 

6. Vocês já foram beneficiadas pelo Estatuto do Idoso? 

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

 Caneta  

 Gravador e relógio  

 Data show  

 Texto 

OBSERVAÇÕES:   

Iniciamos nosso encontro com apresentação dos dados estatísticos da população 

idosas em Curitiba, no Brasil e no mundo, percebeu-se uma surpresa entre as 

idosas por saberem que há muitas pessoas idosas na atualidade, inclusive 

institucionalizadas. Inferiu-se que diante desse quantitativo populacional os 

governantes do Brasil e de outros países criaram dispositivos legais que pudessem 

legitimar os direitos dessa parcela da população. Reforçou-se para as idosas que 

mesmo sem o conhecimento desse estatuto elas provavelmente já foram 

beneficiadas por tal documento. Como acordado anteriormente foi informado as 

idosas que esse era o nono encontro e que faríamos mais sete encontros com esse 

formato. 

 

PAUTA DO 10º  ENCONTRO  05 /10/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

Dia mundial do Idoso, celebrado em 1º dia do mês de outubro.  

Dados epidemiológicos de idosos no mundo, no Brasil e em Curitiba   

ESTRATÉGIA  

1. Retomar sobre os dados estatísticos dos idosos no mundo, no Brasil e em 

Curitiba. 

2. Informes sobre a Comemoração do dia nacional e internacional do idoso na 

mídia eletrônica. 
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3. Qual a importância desse dia para a população idosa. 

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

 Caneta  

 Gravador e relógio  

 Data show  

 Texto 

OBSERVAÇÕES:   

Depois de lido o texto para as idosas sobre a celebração Dia do Idoso, buscou-se 

explicitar a importância dos idosos na sociedade em que vivemos. Norteando-as  

sobre os direitos que devem ser preservados aos idosos, entre esses  destacam a 

autorrealização e da dignidade. Em seguida foi esclarecido o que vem a ser a 

autorrealização que consiste em aproveitar as oportunidades para o total 

desenvolvimento das suas potencialidades; ter acesso aos recursos educacionais, 

culturais, espirituais e de lazer da sociedade onde vivem e de ter sua dignidade 

preservada que representa poder viver com dignidade e segurança, sem ser objeto 

de exploração e maus-tratos físico ou mentais; assim como também ser tratado com 

justiça, independentemente da idade, sexo, raça, etnia, deficiências, condições 

econômicas, independentemente se residem com seus familiares ou não. Ao 

finalizar agradeci a presença de todas como sendo primordial para a realização 

dessa pesquisa e enfatizei  o quanto é importante que elas sejam ativas no local 

onde vivem participando das atividades propostas pela ILPI, e também da importe 

integração  entre elas e o respeito pela singularidade de cada uma.Como acordado 

anteriormente foi informado as idosas que esse era o décimo encontro e que 

faríamos mais seis  encontros com esse formato. 

 

PAUTA DO 11º  ENCONTRO 12 /10/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

   Texto alusivo a Padroeira do Brasil: Nossa Senhora Aparecida  

ESTRATÉGIA  

1. Inquirir as idosas se elas conhecem a padroeira do Brasil? 

2. O que elas sabem da história? 

3. Ler para as idosas a história da Padroeira do Brasil?   
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4. Como elas percebem a religiosidade delas?  

5. O que a religiosidade trouxe para elas? 

6. Apresentar imagens da Catedral Basílica de Nossa Senhora Aparecida. 

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

 Caneta  

 Gravador e relógio  

 Data show  

 Texto 

OBSERVAÇÕES:   

Em virtude da celebração da Padroeira do Brasil: Nossa Senhora Aparecida, 

antecipadamente perguntei para as idosas se elas sabiam o que se comemorava 

nesse dia. Todas relataram o significado desse dia e também a simbologia que 

Nossa Senhora Aparecida representava para cada uma dela. O texto que foi levado 

de apoio para a atividade linguístico-discursiva não foi usado, pois oralmente elas 

retrataram a história. Constatou-se que a religiosidade é algo levado a sério entre 

as idosas, pois talvez nessa religiosidade elas encontrem o que procuram. Como 

acordado anteriormente foi informado as idosas que esse era o décimo primeiro 

encontro e que faríamos mais cinco  encontros com esse formato. 

 

PAUTA DO 12º  ENCONTRO  19 /10/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

   Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.   

ESTRATÉGIA  

1. O que é ser idosos para eles?  

2. O que eles entendem por saúde?  

3. Qual a palavra que define saúde para eles?  

4. O que eles fazem para promover a própria saúde?  

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

 Caneta  

 Gravador e relógio  

 Data show  



 
151 

 

 Texto 

OBSERVAÇÕES:   

Ao apresentar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa houve certa 

perplexidade entre as idosas acerca do conhecimento dessa política, trata-se de um 

documento voltada para as pessoas idosas. Para ajudá-las nesse entendimento 

novamente explicitado sobre o quantitativo de pessoas idosas na população 

brasileira segundo os dados do IBGE, buscando justificar a necessidade de amparo 

a essa parcela populacional. Em virtude do horário esse tema necessitou ser 

continuado no próximo encontro, e como acordado anteriormente foi informado as 

idosas que esse era o décimo segundo encontro e que faríamos mais quatro  

encontros com esse formato. 

 

PAUTA DO 13º  ENCONTRO  26 /10/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

  Continuação da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa  

ESTRATÉGIA  

1. Como eles qualificam a sua saúde?  

2. Como eles avaliam a sua autonomia e independência frente às atividades da 

ILPI e da sua vida diária? 

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

 Caneta  

 Gravador e relógio  

 Data show  

 Texto 

OBSERVAÇÕES:   

Depois de retomado o que havíamos discutido percebeu-se um total 

desconhecimento do documento. No entanto retomei nossa conversa realizada no 

nono e décimo encontro no qual havíamos conversado a respeito do Estatuto do 

Idoso e da importância da comemoração do dia do idoso. Reforçou-se para as 

idosas que esses dispositivos legais buscam recuperar, manter e promover a 

autonomia e a independência dos indivíduos com 60 anos ou mais e para deixar 

mais compreensível foi  apresentado as idosas os conceitos de autonomia e a 
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independência correlacionando com exemplos do cotidiano institucionalizado.Como 

acordado anteriormente foi informado as idosas que esse era o décimo terceiro 

encontro e que faríamos mais três encontros com esse formato. 

 

PAUTA DO 14º  ENCONTRO  02 /11/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

    Dia de Finados celebrado em 02 de novembro.   

ESTRATÉGIA  

1. Que data se comemora hoje?  

2. Qual objetivo principal dessa data? 

2. Como os católicos comemoram o dia de Finados no Brasil. 

3. Será que o dia de finados é celebrado da mesma forma que se comemora aqui 

no Brasil? 

4. Apresentar para as idosas como se dá a comemoração de finados no México.  

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

 Caneta  

 Gravador e relógio  

 Data show  

 Texto 

OBSERVAÇÕES:   

Inicialmente inquiri as idosas para saber que dia era e o que se comemorava nessa 

data, todas relataram corretamente a data e como as pessoas de religião católica 

celebram o dia de finados. Diante disso perguntei a elas o que rotineiramente as 

pessoas costumam fazer nesse dia, entre as respostas encontramos: ir ao cemitério 

limpar o túmulo da família e acender velas, outras informaram que às vezes não 

podiam ir ao cemitério e com isso encomendava-se uma missa em homenagem aos 

falecidos da família. Uma idosa recordou que na sua infância diante do falecimento 

de: pai, mãe, marido e esposa, em respeito aos falecidos os entes queridos ficavam 

enlutados durante um ano, e com isso vestiam-se apenas com roupas de cores 

escuras, preferencialmente pretas. Elas pontuaram também que nos dias atuais 

essa tradição mão é mais respeitada. Na intenção de apresentar outra realidade na 

comemoração desse dia, li para elas um pequeno texto que descreve essa 
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comemoração e também apresentei quer retratam a maneira que pessoas da 

América Latina, especificamente no México comemoram esse dia  de finados, que 

diferentemente dos brasileiros  mexicanos prestam homenagens a seus parentes 

mortos com festa regada a bolos, doces e muita música.Como acordado 

anteriormente foi informado as idosas que esse era o décimo quarto encontro e que 

faríamos mais dois encontros com esse formato. 

 

PAUTA DO 15º  ENCONTRO  09 /11/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

   Apresentação da Cartilha da Pessoa Idosa da Prefeitura Municipal de Curitiba e 

da Fundação de Ação Social.  

ESTRATÉGIA  

1. Ler para as idosas a Cartilha da Pessoa Idosa da Prefeitura Municipal de 

Curitiba e da Fundação de Ação Social. 

2. Retomar as principais informações da Cartilha da Pessoa Idosa.  

OBSERVAÇÕES:   

Uma das prioridades dos governantes da atualidade é estar atento e preparado para 

atender a população idosa, e diante desse compromisso de oferecer  uma vida mais 

longeva e com qualidade de vida, a Prefeitura Municipal de Curitiba lançou uma 

cartilha que orienta os idosos sobre questões básicas, que envolvem: o papel do 

idoso na sociedade, respeito como direito fundamental a pessoa idosa es em 

discriminação, cuidado com manuseio de dinheiro e cartão de benefícios e da 

responsabilidade que a família deve ter no cuidado ao idoso. E por fim, como 

acordado anteriormente foi informado aos idosos que esse era o décimo quinto 

encontro e que faríamos mais um encontro com esse formato. 

 

PAUTA DO 16º  ENCONTRO  16 /11/2015 

QUESTÃO NORTEADORA  

 Retrospectivas dos temas trabalhados 

ESTRATÉGIA 

1. Quais foram os temas discutidos durante os encontros? 

2. Quais temas mais agradaram?  

3. Existiu algum tema que os deixou intrigado? 
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3. O que deixaremos e levaremos depois da realização dos dezesseis encontros? 

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 Bloco de anotações 

 Caneta  

 Gravador e relógio  

 Data show  

 Texto 

OBSERVAÇÕES:   

A possibilidade de rever os encontros anteriores ajudou a estimular a memória das 

idosas. Percebe-se que algumas se apresentam mais falantes e a distribuição das 

vozes é mais respeitada. Embora, a cada encontro fossem informadas sobre o 

término da pesquisa, algumas se apresentam entristecidas, e, para atenuar essa 

situação foi reforçado que na próxima semana iniciariam as entrevistas individuais 

no mesmo dia e horário que aconteciam os encontros. Rapidamente retornou-se 

aos objetivos da pesquisa e ressaltou-se o quanto elas foram dedicadas e 

colaborativas com a pesquisa desenvolvida. Como acordado anteriormente as 

idosas foram informadas  que esse era o último encontro com esse formato, antes 

de finalizar  ressaltei o quanto elas foram importantes para que esse trabalho 

pudesse ser realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
155 

 

ANEXO A – APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 



 
156 

 

 

 

 

 



 
157 

 

 

 

 

 



 
158 

 

 

 

 

 



 
159 

 

ANEXO B – MINIEXAME DO ESTADO MENTAL 

  

 

 




