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RESUMO 
 
O objetivo geral deste estudo foi compreender as representações sociais que 
cuidadores ocupacionais domiciliares de idosos têm acerca do cuidado e da velhice. 
E os objetivos específicos buscaram caracterizar os participantes da pesquisa, bem 
como as práticas que desenvolvem no cuidado ao idoso, refletindo como tais práticas 
são influenciadas pelas concepções de velhice e de cuidado representadas pelos 
participantes. Para tanto, seu percurso teórico e metodológico fundamentou-se na 
teoria das representações sociais, proposta por Serge Moscovici e na análise de 
conteúdo, orientada por Laurence Bardin. Realizou-se uma pesquisa descritiva de 
abordagem quali e quantitativa com 50 cuidadores ocupacionais de idosos que 
desenvolvem suas atividades de trabalho em âmbito doméstico, na cidade de Curitiba-
PR. A captação dos participantes deu-se por meio da técnica “bola de neve”, em que 
um entrevistado indica o outro. Para a coleta de dados utilizou-se um questionário 
estruturado com perguntas fechadas e abertas. A análise quantitativa foi empregada 
na caracterização do perfil sociodemográfico e laboral dos participantes. Já, a análise 
quali-quantitativa, que voltou-se ao material linguístico-discursivo relacionado à 
velhice, ao cuidado e às práticas de cuidado na velhice, estruturou-se em eixos e 
subeixos concernentes aos objetivos da pesquisa. Os resultados indicaram que 92% 
dos participantes eram mulheres, com idade média de 47,7 anos (DP=10,7 anos), 
76% tinham ensino médio completo e 50% participaram de curso de formação inicial 
e continuada em cuidador de idosos. Entre os cuidadores com menos de 10 anos na 
atividade, a realização de curso de cuidador de idosos foi significantemente maior do 
que os que estão atuando neste contexto há mais de 10 anos. A média de tempo na 
ocupação foi de 9,0 anos (DP=9,6 anos). A atividade é exercida sem registro em 
carteira de trabalho por 52% e a média de horas trabalhadas é de 50,6 horas semanais 
(DP=15,5 horas), com remuneração mensal em 64% da amostra de até dois salários 
mínimos. 90% cuidam exclusivamente do idoso, desempenhando atividades 
domésticas complementares a este cuidado. De forma geral, iniciaram a atividade por 
conta da demanda de mercado e o interesse no cuidado aos idosos, sendo que 38% 
migraram de setores como a indústria e o comércio, e 34% do próprio trabalho 
doméstico, a partir de outras funções. Quanto à formação inicial e continuada em 
cuidador de idosos, a comparação dos dados entre os participantes com e sem estes 
cursos, apontou que tal formação não promoveu melhores condições laborais no que 
se refere aos direitos trabalhistas e à remuneração mensal destes trabalhadores. O 
eixo Representação de velhice revelou contradições expressas pela mescla de 
enunciações positivas e negativas relacionadas ao processo de envelhecimento, com 
ligeiro predomínio de objetivações positivas. Entre estas, destacaram-se as 
características de temperamento, os ideais de sabedoria, a independência, a 
autonomia, a saúde e o afeto. E, entre as negativas, foram representadas as 
dificuldades de relacionamento, o declínio físico/corporal, a negação da velhice, a 
dependência, o sofrimento e a doença. O eixo Representação de cuidado 
contemplou, nos três subeixos investigados, objetivações vinculadas a aspectos 
afetivos. E, por fim, o eixo Práticas de cuidado na velhice destacou, entre as 
atividades preferidas dos cuidadores, as de cunho comunicacional e afetivo, 
totalizando 50% das enunciações. E entre as práticas preteridas, 57% das 
objetivações referiam-se a procedimentos de natureza técnica, como a mobilização 
do idoso e a higiene vinculada às excretas humanas. Nas considerações finais do 
estudo, é possível inferir que as representações sociais de velhice e de cuidado 



 

influenciam as práticas dos participantes, que se desenvolvem com breve tendência 
emancipatória, ancoradas no paradigma do envelhecimento ativo, amplamente 
tratado nas políticas públicas nacionais e internacionais. Constatou-se que no cenário 
brasileiro e internacional ainda são incipientes as pesquisas envolvendo aspectos 
relacionados ao perfil dos cuidadores ocupacionais de idosos e suas representações 
de cuidado e de velhice, bem como suas práticas de trabalho. Neste sentido, os dados 
da presente pesquisa retratam uma realidade que pode contribuir com outros estudos 
interessados nesta temática, bem como alicerçar a formação de cursos direcionados 
a estes trabalhadores.  
 

Palavras-chave: Idoso. Cuidadores. Envelhecimento. Saúde do idoso. 

  
 
  



 

ABSTRACT 
 

The general objective of this study was to apprehend the social representations that 
elders’ home caregivers have about caring and old age. And the specific objectives 
tried to profile the research participants, as well as the practices that they develop 
when caring for older adults, reflecting on how such practices are influenced by the 
conceptions of old age and caring represented by the participants. Therefore, its 
theoretical and methodological trajectory was grounded in the theory of social 
representations, proposed by Serge Moscovici, and in the content analysis, oriented 
by Laurence Bardin. A qualitative, quantitative descriptive research study was carried 
out with 50 caregivers of older adults, who develop their activities at home settings in 
the city of Curitiba, Brazil. Participants were contacted by means of the “snowball” 
technique, in which one interviewed subject recommends the other. For data 
colllection, a structured questionnaire with closed and open questions was used. 
Quantitative analysis was carried out in the sociodemographic and in the work/labor 
profile of the participants. As for the quali-quantitative analysis, oriented to the 
linguistic-discursive material related to old age, it was structured in axes and subaxes 
regarding the research objectives. The results evidenced that 92% of the participants 
were female, mean age of 47.7 years (SD=10.7 years), 76% graduated from high 
school, and 50% attended the initial and ongoing training course on caregiving to older 
adults. Among the caregivers with less than ten years in this job, caregiving-course 
attendance was significantly higher than the ones who were working in this context for 
over 10 years. Mean time in that job was 9.0 years (SD=9.6 years).  The occupation is 
informally performed by 52% (no register in the Labor Card), and mean working hours 
add up to 50.6 weekly hours (SD=15.5 hours), with a salary of up to two minimum 
wages for 64% of them. 90% exclusively care for older adults, performing household 
tasks complementary to caring. In general, they started this activity due to the market 
demand, as well as their interest in caring for the elderly, with 38% migrating from 
sectors like industry and commerce, and 34% from other activities of housekeeping 
itself. In relation to the initial and ongoing training course on elderly caregiving, data 
comparison between participants who attended and those who did not attend those 
courses, pointed that their qualification did not foster better work conditions, regarding 
their labor rights or salaries. The axis Representation of the old age unfolded 
contradictions expressed by mixed positive and negative enunciations of the aging 
process, with slight prevalence of positive objectifications. Among them, it can be 
pointed out temperament traits, wisdom ideals, independence, autonomy, health and 
affection. Among the negative ones, difficulties in relationship, physical/body decay, 
denial of the old age, dependence, suffering and disease. The axis Representation 
of caring contemplated objectifications related to affective aspects in its three 
investigated subaxes. Finally, the axis Practices of caring for the old age pointed 
out, among caregivers’ favorite activities, the communicative and affective ones, 
totaling 50% of the enunciations. In addition, among their disliked practices, 57% 
referred to technical procedures, such as elderly mobility and human excreta-related 
hygiene. In the final considerations of the study, it is possible to assume that social 
representations of old age and caring influence participants’ practices, which are 
developed with brief emancipatory trend, anchored in the paradigm of active aging, 
largely addressed in national and international public policies. It was evidenced that 
research involving aspects related to the profile of caregivers of older adults and their 
representations of caring and old age, as well as their working practices, is still insipient 



 

in Brazilian and international settings. In that sense, data from this current study portray 
a reality that may contribute to other studies concerned with this theme, and it may 
ground the design of training courses to those professionals.  
 

Keywords: Older adult; Caregivers; Aging; Older adult’s health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno demográfico mundial. Em 

todo o mundo, a proporção de pessoas acima dos 60 anos está aumentando mais 

rapidamente do que qualquer outra faixa etária. Estima-se que de 1970 até 2025 haja 

um aumento de 223% no número de idosos, totalizando 1,2 bilhões de pessoas mais 

velhas ao redor do mundo. Tal quantitativo deve ainda progredir até 2050, alcançando 

dois bilhões de idosos (WHO, 2005). 

Todavia, o processo de envelhecimento populacional global, desenvolve-se 

de forma bastante heterogênea nos continentes. A partir de realidades econômicas e 

sociais diversas, cada país maneja suas próprias demandas no enfrentamento de tal 

processo. Países como Japão, Itália, Alemanha, Grécia, Espanha, Bélgica, Reino 

Unido, França, Holanda e Canadá demonstram um maior equilíbrio na relação entre 

a produção de renda e a oferta de serviços públicos e assistenciais direcionados à 

manutenção da qualidade de vida da população (JACKSON; STRAUSS; HOWE, 

2009).  

Nesses países, o envelhecimento demográfico deu-se em condições 

socioeconômicas mais equilibradas, de maneira a proporcionar melhores condições 

de vida à população, as quais se traduzem em oportunidades educacionais, 

habitacionais, de saneamento, entre outras que favorecem o ciclo vital e propiciam 

uma velhice mais saudável (KALACHE, 2014).  

Já, em grande parte dos países sul americanos, Kalache (1987) pondera que 

o crescente número de idosos é gerado mediante avanços específicos no campo da 

saúde, como por exemplo, as imunizações e os tratamentos de infecções, que, ainda 

nos dias atuais, de acordo com Alves et al. (2016), não se desenvolvem 

acompanhados de melhorias na qualidade de vida da população, refletindo num 

aumento de doenças crônicas e consequente impacto negativo sobre a velhice.  

Neste cenário, encontra-se o Brasil. Veras (2009) refere que nos últimos 50 

anos, o número de idosos cresceu cerca de 700%, culminando, na atualidade, com 

uma representatividade de 11% da população (IBGE, 2010a). Dessa forma, para cada 

brasileiro idoso, existem nove pessoas não idosas e tal relação tende a diminuir em 

2040, segundo Neris (2011), a uma proporção de um idoso para cada três brasileiros 

não-idosos. Além do aumento do número de idosos, cresce, cerca de 4% ao ano, o 

segmento dos longevos com mais de 80 anos de idade (COUTO, 2012).  
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Entretanto, o envelhecimento da população brasileira segue acompanhado de 

uma representação social que, frequentemente, vincula a velhice a uma etapa 

desagradável da vida, associada à incapacidade física e intelectual, dependência e 

decadência (PAULA, 2012). Tal entendimento origina-se, em parte, da precária 

situação de muitos idosos, cuja velhice denuncia a presença de uma problemática 

multifatorial em que se relacionam doenças, deficiências e/ou problemas de saúde 

com condições demográficas, socioeconômicas, culturais e psicossociais 

desfavoráveis, expondo as pessoas mais velhas a situações de fragilidade e 

incapacidades (MINOSSO et al., 2010).  

Visando mudanças nessa realidade, que condena a velhice a estereótipos 

negativos, estudiosos e interessados nas questões relativas ao envelhecimento da 

população brasileira têm buscado alternativas capazes de viabilizar perspectivas 

profícuas de ação. Exemplo de tal iniciativa, é a criação da Política Nacional de Saúde 

da Pessoa Idosa - PNSPI (BRASIL, 2006a) que tem como referencial a proposta de 

“envelhecimento ativo”, mundialmente, difundida pela Organização Mundial de Saúde 

– OMS (WHO, 2005).   

Ao buscar romper com um paradigma que atrela a velhice a peso 

socioeconômico e a decrepitude física, a PNSPI adota uma visão mais ampla de 

saúde a ser implementada durante todo o curso de vida, a qual visa otimizar as 

oportunidades de saúde, participação social e segurança. Nessa direção, entende que 

a saúde se vincula a determinantes sociais que precisam ser enfrentados para ampliar 

a qualidade de vida das pessoas, ao longo de suas vidas e, consequentemente, 

aumentar a expectativa de vida saudável na velhice (WHO, 2005). 

Assim, afinada a proposta do envelhecimento ativo, a PNSPI volta sua 

atenção às capacidades e potencialidades das pessoas em processo de 

envelhecimento. E fundamenta-se, para tanto, no paradigma da promoção da saúde, 

que tem como principal finalidade direcionar medidas coletivas e individuais de saúde 

para recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos idosos 

(BRASIL, 2006a).  

Na perspectiva da funcionalidade, o cuidado ao idoso apoia-se na 

compressão de dois conceitos, o de capacidade funcional e o de incapacidade 

funcional. O primeiro conceito, de capacidade funcional, refere-se ao potencial que os 

idosos apresentam para decidir e atuar em suas vidas de forma independente, no seu 

cotidiano, mantendo as atividades básicas e instrumentais da vida diária. O segundo 
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conceito, de incapacidade funcional, refere-se às dificuldades ou às necessidades 

apresentadas pelos idosos na execução de tarefas do dia-a-dia (BARBOSA et al., 

2014).  

Estudo de Lima-Costa et al. (2011) avaliou as tendências, nas condições de 

saúde de idosos brasileiros, a partir das evidências da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios, realizada nos anos de 1998, 2003 e 2008. E constatou um aumento 

progressivo na prevalência da incapacidade para realizar atividades da vida diária 

(LIMA-COSTA et al., 2011). O último Censo brasileiro corrobora com essa tendência 

indicando que somente 22,6% das pessoas de 60 anos ou mais declararam não 

possuir doenças. Para aqueles de 75 anos ou mais, esta proporção cai para 19,7% 

(IBGE, 2010a).  

Trata-se de uma situação desafiadora para realidade brasileira, que procura 

implementar um novo modelo de saúde à população mais jovem, ao mesmo tempo 

em que precisa atender as demandas daqueles que já alcançaram a velhice, sem ter 

gozado de adequadas condições de trabalho, saúde, moradia, segurança e que 

frequentemente demandam de auxílio de terceiros para realizar o próprio cuidado.   

A incapacidade funcional e seu consequente impacto nas atividades básicas 

e instrumentais da vida diária expõe uma problemática social, referente a quem 

compete o cuidado ao idoso dependente. A legislação brasileira de proteção à pessoa 

idosa, especificamente, a Política Nacional do Idoso – art. 3º, inc. I (BRASIL, 1996a) 

e o Estatuto do Idoso – art. 3º (BRASIL, 2003), baseados na Constituição Federal – 

art. 230 (BRASIL, 1988), estabelecem a família como referência prioritária no cuidado 

voltado aos idosos dependentes. Porém, também, explicitam que tal cuidado deve ser 

exercido juntamente com a comunidade, a sociedade e o poder público.  

Contudo, apesar de as políticas públicas priorizarem a família para atender o 

idoso, convém considerar que a composição das famílias e o vínculo entre seus 

membros estão se alterando de forma a dificultar o cuidado aos idosos no cenário 

doméstico. Dentre tais dificuldades, é possível ressaltar a atual composição das 

famílias com um número reduzido de filhos; o engajamento das mulheres, socialmente 

constituídas como tradicionais cuidadoras no mercado de trabalho; e o envolvimento 

de todos os membros familiares em um ritmo frenético de vida, imposto pelo mundo 

capitalista (KARSCH, 2003; CORREA; QUEIROZ; FAZITO, 2016). 

Dessa maneira, o cuidado ao idoso exige da família uma significativa 

reorganização de suas demandas, visando ajustar-se à realidade advinda das 
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necessidades do idoso. De qualquer forma, esse ajuste, dificilmente, se dá de forma 

funcional e equitativa entre os membros familiares, já que o cuidado acaba sendo 

frequentemente assumido por uma única pessoa, usualmente, uma mulher também 

idosa (CAMARGO, 2010).  

Nesse sentido, o acometimento de doenças físicas e emocionais entre os 

cuidadores familiares tem sido recorrente, fragilizando a qualidade de vida de quem 

cuida e de quem é cuidado, o que pode culminar em situações de negligência e maus 

tratos (CAMARGO, 2010; VIEIRA; FIALHO; MOREIRA, 2011; BARBOSA; OLIVEIRA; 

FIGUEIREDO, 2012; CARTAXO et al., 2012; COUTO, 2012; SCALCO et al., 2013; 

LINO et al., 2016).  

Diante dessa realidade, várias famílias brasileiras têm buscado alternativas 

para atender às necessidades de seus idosos em âmbito domiciliar, contratando 

terceiros para auxiliarem nas demandas de cuidado. Constata-se, no entanto, não 

haver unanimidade quanto a denominação destes trabalhadores, sendo possível 

encontrar, na literatura, a utilização de uma designação diversificada para referir-se a 

eles. Termos como “cuidador terceiro”, “cuidador remunerado”, “cuidador leigo”, 

“cuidador formal” (KAWASAKI; DIOGO, 2001) e “cuidador ocupacional” (SIEWERT et 

al., 2014).  

Nesta pesquisa, adota-se a denominação “cuidador ocupacional”, proposta 

por Siewert et al. (2014), pelo fato de a mesma explicitar a atividade do cuidador no 

âmbito de uma ocupação, evitando confusões quanto a terminologia utilizada para 

designar as demais pessoas que desenvolvem o cuidado ao idoso, em domicílio, 

como os profissionais de saúde e os próprios familiares.   

A proximidade e o interesse pelo cuidado praticado pelos cuidadores 

ocupacionais em âmbito domiciliar, ocorreu em minha história pessoal, mediante a 

vivência com minha avó paterna, que, a partir dos 80 anos, contou com cuidadores 

ocupacionais na composição de sua rede de cuidados. A convivência com esses 

cuidadores e o auxílio que trouxeram à família, permitindo que, simultaneamente, ao 

cuidado com a avó, na medida do possível, cada membro desse continuidade às 

demais funções sociais, ampliou meu interesse pela temática do cuidado.  

Na qualidade de enfermeira, percebo, na prática profissional junto a meus 

pares e à equipe de saúde, a ausência de clareza quanto ao papel desses 

trabalhadores na rede de cuidado ao idoso, contribuído para que germinem ideias 
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preconceituosas em torno da atividade, sobretudo, vinculadas ao receio de o cuidador 

executar ações próprias de profissões já regulamentadas.  

Ambas as situações, oriundas de contextos diferentes, uma de âmbito 

privado, relacionada à minha história de vida que foi perpassada por cuidados 

voltados a minha avó, e outra de caráter profissional, vinculada à minha prática como 

enfermeira, foram determinantes para me instigar, impulsionando o desenvolvimento 

a presente pesquisa. 

De forma geral, o interesse sociopolítico e científico pelo cuidador ocupacional 

ainda é bastante incipiente. Em 2002, essa atividade foi reconhecida pelo Ministério 

de Trabalho e Emprego, sendo descrita na Classificação Brasileira de Ocupações, no 

âmbito de trabalhadores domésticos (BRASIL, 2002a). Atualmente, tramita na Câmara 

dos Deputados, aguardando votação, um Projeto de Lei do Senado de nº 4702/2012, 

que regulamenta seu exercício (BRASIL, 2012b).  

No campo científico, constata-se uma carência de produções que envolvem o 

universo de trabalho do cuidador ocupacional de idosos, contrastando com a 

crescente participação destes trabalhadores nos lares brasileiros e com os esforços 

sociopolíticos em regulamentar a atividade. Pesquisa realizada no ano de 2016 nas 

bases bibliográficas da Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando os descritores: 

“cuidador” ou “cuidadores”, e “idoso” ou “idosos”, nos últimos dez anos, evidenciou 

maior quantidade de publicações voltadas aos cuidadores familiares e cuidadores 

ocupacionais, porém, que exercem a atividade em Instituições de Longa Permanência 

para Idosos. Poucos estudos a respeito de cuidadores ocupacionais de idosos em 

âmbito domiciliar foram encontrados, coadunando os achados de Couto (2012).  

Assim, a presente pesquisa tem como objeto de estudo os cuidadores 

ocupacionais de idosos que desenvolvem suas atividades laborais em residências 

particulares e pretende contribuir com respostas às seguintes questões: Quem são 

esses trabalhadores? O que entendem por velhice e por cuidado? Quais são suas 

atividades de trabalho? Como o entendimento que possuem sobre a velhice e o 

cuidado pode influenciar suas práticas? Entende-se que formulações em torno de tais 

questões são fundamentais para elaboração de programas de formação direcionados 

ao público de cuidadores ocupacionais de idosos. 

Com esse interesse, buscou-se um referencial teórico capaz de dar 

visibilidade ao entendimento que cuidadores ocupacionais de idosos têm acerca do 

cuidado e da velhice, como é o caso da teoria das representações sociais de Serge 
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Moscovici. Essa teoria tem como finalidade compreender os universos consensuais, 

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

indivíduos quanto aos modos de agir condicionadamente à época e ao contexto social 

em que estão inseridos (MOSCOVICI, 2015).  

A presente pesquisa, interessada nas representações sociais acerca da 

velhice e do cuidado aos idosos, insere-se no núcleo de trabalho “Linguagem e 

Envelhecimento”, o qual está atrelado ao Programa de Doutorado em Fonoaudiologia 

da Universidade Tuiuti do Paraná. Esse núcleo, vinculado à linha de pesquisa 

“Promoção da linguagem nos contextos da saúde e da educação”, visa discutir, de um 

ponto de vista teórico, aspectos simbólicos relacionados ao processo de 

envelhecimento, ressaltando o papel da linguagem e da participação social, nesse 

processo. Neste sentido, as representações de velhice e de cuidado são originadas a 

partir de produções linguísticas e discursivas dos próprios participantes. 

Afinada à linha de pesquisa, a saúde é enfocada no interesse em 

compreender como o cuidado e a velhice são representados pelos cuidadores, por 

meio de uma perspectiva pautada na promoção da saúde e no envelhecimento ativo. 

E a educação, mediante a contribuição que a pesquisa oferece para o 

desenvolvimento de ações desta natureza.  

Pesquisa realizada no ano de 2017, nas bases de dados da Biblioteca Virtual 

em Saúde, com os descritores “Representações sociais” e “idosos”, revelou 17 artigos 

publicados, dentre os quais nenhum investigava as representações de cuidadores 

ocupacionais de idosos. Portanto, o presente estudo pretende dar conta desta lacuna, 

entendendo a atividade de trabalho de cuidadores ocupacionais de idosos em vias de 

profissionalização e contribuindo para o desenvolvimento de políticas públicas e de 

atividades formativas capazes de impactar positivamente nas ações desses 

trabalhadores.  

Tendo em vista as questões aqui discutidas, que retratam uma perspectiva da 

situação do envelhecimento, da velhice e do cuidado ao idoso no Brasil, a presente 

pesquisa tem como objetivo geral compreender as representações sociais que 

cuidadores ocupacionais domiciliares de idosos têm acerca do cuidado e da velhice. 

Como objetivos específicos, pretende-se: 1) caracterizar os participantes da pesquisa, 

bem como as práticas que desenvolvem no cuidado ao idoso; 2) refletir como tais 

práticas são influenciadas pelas concepções de velhice e de cuidado representadas 

pelos participantes. 
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Para dar conta desses objetivos, o trabalho organiza-se em seis capítulos, os 

dois primeiros abordam os referenciais temáticos que fundamentam a pesquisa. 

Especificamente, no primeiro capítulo, são abordadas as representações sociais de 

velhice ao longo do tempo nas diferentes sociedades; a multidimensionalidade da 

velhice; e as políticas públicas voltadas à população que envelhece. E, no segundo 

capítulo, discorre-se sobre as representações de cuidado nas diferentes sociedades, 

ao longo do tempo; o cuidado e a velhice na contemporaneidade; e os cuidadores 

informais de idosos no contexto domiciliar.  

No terceiro capítulo, são apresentados os referenciais teórico e metodológico 

que norteiam a execução dos procedimentos da pesquisa. No que concerne ao 

referencial teórico, optou-se por trabalhar com a teoria das representações sociais, 

concebida por Serge Moscovici. Quanto ao referencial metodológico, emprega-se a 

proposta da análise de conteúdo, de Laurence Bardin, que permite a interpretação 

sistemática das comunicações, a partir da fragmentação textual, objetivando efetuar 

deduções lógicas e justificadas, referentes à origem da mensagem (BARDIN, 2011). 

Tal método, é utilizado neste estudo, a partir do imbricamento dos enfoques 

quantitativo e qualitativo, intencionando uma compreensão complexa da realidade 

pesquisada, tendo em vista a complementariedade de tais enfoques.  

No quarto capítulo é descrito o percurso metodológico do estudo, seguido do 

quinto e sexto capítulos que apresentam respectivamente os seus resultados e sua 

discussão. Ambos estão organizados em quatro eixos, a “Caracterização dos 

participantes da pesquisa”, a “Representação de velhice”; a “Representação de 

cuidado”; e as “Práticas de cuidado na velhice”. 

Nas considerações finais são sintetizados os principais achados do estudo e 

realizadas algumas exposições reflexivas e integrativas acerca do trabalho 

desenvolvido. 
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2 REFERENCIAL TEMÁTICO SOBRE A VELHICE 

 

O presente capítulo é composto por três seções, as quais evidenciam um 

panorama sobre as representações sociais da velhice, apresentando, para tanto, 

noções vinculadas ao envelhecer, ao longo do tempo e em diferentes sociedades; 

uma compreensão da multidimensionalidade envolvida no processo de 

envelhecimento e na velhice; bem como, uma revisão histórica e crítica das políticas 

públicas que alicerçam a atenção ao idoso brasileiro.  Esses aspectos são trazidos à 

discussão por terem forte influência na forma como o idoso é socialmente 

representado na atualidade. 

A construção de cada seção deu-se por meio de uma revisão bibliográfica que 

concilia a utilização de diferentes fontes para o encadeamento da reflexão teórica. 

Desta maneira, a seção que aborda a representações da velhice ao longo do tempo 

nas diferentes sociedades, conta com uma consulta bibliográfica a clássicos da 

literatura, envolvendo a velhice e o envelhecimento, como os de autoria de Simone de 

Beauvoir, Eclea Bosi e Papaléo Neto. Também outras obras literárias escritas por 

Brisson e Pradeu (2012), Confúcio (2013), Platão (2014), e Mucida (2014) 

contribuíram para a construção do texto. Conjuntamente a estes, são utilizadas 

publicações disponíveis nas bases de dados da biblioteca virtual em saúde, tendo 

como descritores idoso, velhice e envelhecimento, no período compreendido entre 

2008 e 2017.  

A segunda seção, referente a multidimensionalidade da velhice, está calcada 

na busca bibliográfica a dados epidemiológicos e demográficos disponibilizados pelas 

Organização das Nações Unidas (ONU), Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Também, compõem a reflexão 

teórica produções literárias clássicas que abordam a velhice, escritas por Guita 

Debert, Papaléo Neto, Simone de Beauvoir e Ecléa Bosi. Além destes, foram 

utilizadas publicações oriundas da base de dados da biblioteca virtual em saúde, com 

os descritores: envelhecimento da população, velhice, envelhecimento, longevidade e 

política de saúde, compreendidos entre os anos de 2004 a 2017. 

A terceira seção, que aborda as políticas públicas voltadas à população que 

envelhece, contempla um levantamento bibliográfico acerca da legislação mundial e 

brasileira envolvendo o envelhecimento, além da consulta a publicações disponíveis 

nas bases de dados da biblioteca virtual em saúde, utilizando-se os descritores idoso, 
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longevidade, envelhecimento ativo e determinantes sociais da saúde, no período 

compreendido entre 2007 e 2017. Também foram utilizados manuais direcionados ao 

cuidado de idosos, como os de autoria de Born (2008), Minayo (2008) e livros que 

tratam do envelhecimento humano de autoria de Keinert e Rosa (2009) e Neri (2011). 

 

2.1 AS REPRESENTAÇÕES DE VELHICE AO LONGO DO TEMPO NAS 

DIFERENTES SOCIEDADES  

 

O interesse da humanidade por questões relacionadas ao envelhecimento 

humano data de longo tempo e diferencia-se nas diversas épocas e culturas. Alterna-

se, segundo Bertoldo (2010), entre representações de sagrado e honroso, referidos a 

um acúmulo de saber e virtudes adquiridas com a maturidade, até o seu oposto, com 

representações de horror e decadência, ligadas a decrepitude física e 

desaparecimento da condição de sujeito desejante, que se aproxima do fim da 

existência. As representações construídas por uma dada cultura, têm relação direta 

com o enfrentamento da velhice, e quanto mais ligadas ao corpo forem estas 

representações, mais difícil será para aqueles que envelhecem simbolizar o seu 

envelhecimento (BERTOLDO, 2010). 

Sob a visão de filósofos da antiguidade, nas culturas oriental e ocidental, 

percebe-se diferenças na forma como o envelhecimento foi simbolizado. No oriente, 

associado a ideais de sabedoria, aprendizagem e respeito familiar, e no ocidente 

mesclando-se entre a valorização da idade e a decrepitude física do corpo, conforme 

explicitado na discussão que segue.         

A China destacou-se pela condição privilegiada que reservou aos mais velhos. 

Neste país, desenvolveu-se uma cultura orientada pelos preceitos do Taoísmo e 

Confucionismo. O primeiro, o Taoísmo, concebia o envelhecimento como uma 

possibilidade de alcance espiritual, a partir do qual, ao se completar 60 anos, o ser 

humano atingiria o momento de libertar-se de seu corpo, através do êxtase, tornando-

se um santo, conforme afirma a antropóloga Simone de Beauvoir (1990).  E o 

segundo, o Confucionismo, pautava-se em uma estrutura familiar fortemente 

hierarquizada, na qual a experiência e a sabedoria eram mais valorizadas que a força 

física e, portanto, todos da família deviam obediência ao homem mais velho. Mesmo 

a mulher, subordinada a este, na velhice, era reconhecida com poderes mais elevados 

do que os homens jovens (CONFÚCIO, 2013).  
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Na doutrina de Confúcio (2013), os filhos tinham deveres para com seus pais, 

que incluíam: a busca por torná-los seres humanos felizes; o cuidado com carinho e 

atenção; a demonstração de pesar e compaixão, por ocasião da morte. Além disso, 

após a morte, os filhos deviam oferecer-lhes sacrifícios, de acordo com os ritos 

culturalmente estabelecidos. Beauvoir (1990) revela que, apesar dos deveres 

cobrados dos jovens, a velhice nunca foi denunciada pela cultura chinesa como um 

flagelo. 

Na antiguidade ocidental, um dos primeiros registros sobre o envelhecimento, 

foi do egípcio Ptah-Hotep (2500 a.C.). Esse filósofo e poeta descreveu a velhice de 

forma pesarosa, preponderando, em seu relato, queixas dramáticas vinculadas à sua 

percepção de finitude e perdas de ordem física e social. Associou os anos vividos à 

perda da memória e dos sentidos, considerando a velhice “a pior desgraça que pode 

acontecer a um homem” (BEAUVOIR, 1990, p. 114).  

Na cultura greco-romana, a velhice era considerada socialmente uma 

qualidade. Porém, era deplorada na percepção individual de quem a experimentava. 

Nessa cultura, os registros acerca do envelhecimento denotavam representações 

positivas, pautadas na detenção do saber que, socialmente, reconhecido oportunizava 

aos anciãos a participação nos Conselhos e conferia-lhes a responsabilidade pelos 

ensinamentos. E, também, representações negativas, focadas no corpo 

individualizado, na perda da beleza e das funções orgânicas relacionadas aos 

sentidos, destacando-se às vinculadas ao prazer e a sexualidade (BEAUVOIR, 1990). 

Entre os filósofos gregos, é possível alinhavar essas posições antagônicas a 

partir da reflexão dos ensinamentos de Sócrates, Platão e Aristóteles. À semelhança 

de Confúcio no oriente, Sócrates e Platão demonstravam conceber o envelhecimento 

como um processo que permitia a evolução e um melhor conhecimento de mundo 

(PLATÃO, 2014). No livro Leis, Platão, retoma a questão da velhice, ressaltando as 

obrigações dos filhos para com seus pais, incluindo deveres como o respeito, a 

provisão de alimentos e de cuidados indispensáveis, porém não esclarece quais 

seriam estes cuidados (BRISSON; PRADEU, 2012). Já, para Aristóteles, o 

envelhecimento era visto como um processo de involução, tendo em vista que, em 

sua concepção, o ser humano parava de progredir aos 50 anos. Ao referir-se aos 

velhos, utilizava adjetivos negativos, tais como: lentos, hesitantes, reticentes, 

pessimistas, desconfiados e desprovidos de desejos (BEAUVOIR, 1990).  
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Hipócrates, na Grécia, séc. 460-377aC, Cornélius Celso e Galeno, em Roma, 

25-50aC e 129-199aC, respectivamente, conferiram ao envelhecimento um 

entendimento pautado em uma visão médico-clínica, que tinha por objetivo a detecção 

e tratamento de patologias, além da prevenção de alterações fisiológicas associadas 

à velhice, por meio de dietas de saúde, visando o que chamavam de a boa 

longevidade (CRUZ; FERREIRA, 2011). 

O período medieval foi marcado pela supervalorização da força física, que se 

compunha de atributo necessário para a manutenção da vida e/ou do poder entre 

camponeses e nobres. Neste período, era raro quem alcançasse idades mais 

avançadas. A vida era árdua e as poucas pessoas que atingiam a velhice, eram 

excluídas da vida pública (BEAUVOIR, 1990). Portanto, envelhecer representava um 

processo de declínio físico e social. Mucida (2014) coaduna esta afirmativa ao 

mencionar que, no século XV, o qual se configura pelo fim da idade média e início da 

idade moderna, a velhice estava associada à decadência, apagamento do desejo, 

doenças e redução das funções fisiológicas. 

No período da Renascença, a longevidade estava atrelada a condição 

econômica, diferenciando o destino dos mais velhos, de acordo com a classe que 

pertenciam. Beauvoir (1990) relata que, neste período, houve expressiva melhora nas 

condições econômicas e de higiene que favoreceram a longevidade dos mais 

abastados. Contudo, entre os menos favorecidos, os poucos pobres que chegavam a 

velhice eram condenados à indigência. 

 Mucida (2014) refere iniciar-se lentamente, no período da Renascença, uma 

percepção mais otimista do envelhecimento. Porém, vinculada a um estereótipo de 

velhice vinculado a ideais religiosos que adotavam um modelo de vida regrada, 

moderada e sóbria, distanciada da afetividade e da sexualidade. A velhice estava 

associada a uma representação de candura e santidade. Ainda assim, diante do 

padrão de beleza vigente, no qual corpos belos e jovens eram supervalorizados, 

comumente, a figura do velho era objeto de ridicularização (MUCIDA, 2014). Na 

percepção de estudiosos da época, como Gerard Van Swieten, discípulo de Galeno e 

Roger Bacon, a velhice era vista numa ótica organicista e compreendida como uma 

doença incurável (BEAUVOIR, 1990). 

Com a Revolução Industrial, enfatizou-se a estigmatização da velhice e a 

distinção do posicionamento social dos velhos, de acordo com o capital. A forma de 

produção artesanal desenvolvida nas oficinas domésticas e que dependia da 
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experiência do artesão e, portanto, garantia ao velho um espaço social, deu lugar a 

um trabalho mecanizado e fragmentado, que primava pela rapidez na repetição de 

gestos, privilegiando a mão de obra jovem (BOSI, 1994). Para a psicóloga social Ecléa 

Bosi, “quando se vive no primado da mercadoria sobre o homem, a idade engendra 

desvalorização” (BOSI, 1994, p. 78).  

O reconhecimento social passa a ter como foco a produção, e o velho, já 

ultrapassado e fora de moda, restringe-se ao âmbito da tradição familiar, passando a 

velhice a ser sinônimo de decadência e inutilidade (ARAÚJO; SÁ; AMARAL, 2011). 

Impõe-se, neste contexto capitalista, uma perversa lógica materialista que sentencia 

o destino do idoso conforme a sua condição econômica, defendendo os mais 

abastados da desvalorização social e condenando os pobres a marginalização (BOSI, 

1994; PAPALÉO NETO, 2011). 

A industrialização, caracterizada pelo processo de modernização da 

produção, contribuiu para reforçar, no ocidente, uma representação de velhice 

pautada nos processos de perdas, dependência, decrepitude física e ausência de 

papéis sociais (DEBERT, 2004). Estas representações negativas atravessaram os 

séculos e ainda estão presentes na sociedade contemporânea que, segundo 

Schneider e Irigaray (2008), prima pela produção, autonomia e independência, 

supervalorizando os jovens e excluindo os velhos que, na lógica do capital, são 

julgados como ultrapassados.  

Na atualidade, a representação social da velhice é associada a palavras como 

excentricidade, doença e rabugice (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008). E ainda, de 

acordo com Fernandes e Garcia (2010), finitude, aposentadoria, dependência, medo, 

doença, problemas, limitações e feiura. Pesquisa realizada por Araújo, Sá e Amaral 

(2011), na cidade da Paraíba - PI, confirmou a presença de um estereótipo de velho 

relacionado a incapacidade e a improdutividade.  

Não obstante, a percepção social da velhice esteja, na atualidade mundial do 

cenário ocidental, prioritariamente associada a uma etapa desagradável da vida, as 

melhorias nas condições sociais, médicas e sanitárias, culminaram no aumento da 

expectativa de vida da população, refletindo em um significativo acréscimo no número 

de idosos. 
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2.2 A MULTIDIMENSIONALIDADE DA VELHICE  

 

É perceptível uma transformação demográfica ao redor do globo terrestre, a 

partir da qual pode-se afirmar que as populações estão envelhecendo. Dados do 

Department of Economic and Social Affairs da ONU preveem que de 2015 a 2050 o 

mundo passará de 901 milhões de idosos para 2,1 bilhões. E, neste contexto, projeta-

se que também a expectativa média de vida ao nascer, que em 2015 era 70,5 anos, 

alcançará 77,1 anos em 2050 (ONU, 2015). 

Em consonância com os dados acima, destacam-se países como Japão, 

Itália, Alemanha, Grécia, Espanha e Bélgica entre os que possuem maior proporção 

de pessoas acima de 60 anos. Nesses países, o contingente populacional de idosos 

deverá atingir, até 2025, um terço da população. Porém, 70% das pessoas idosas 

estão distribuídas entre as seguintes nações: China, Índia, Estados Unidos da 

América, Indonésia, Brasil e Federação Russa. Dessa forma, a maior parte da 

população mundial de idosos está vivendo prevalentemente em países com ritmo de 

crescimento socioeconômico mais lento e em contextos de mudanças nas estruturas 

familiares, no padrão de trabalho, nas aposentadorias e pensões, cujas políticas 

públicas ainda estão se organizando (WHO, 2005). 

 No Brasil, segundo Veras (2009), entre 1960 e 2008, a quantidade de idosos 

brasileiros cresceu cerca de 700%. Em 2010, pesquisa realizada pelo IBGE, focando 

o público com idade igual ou acima de 60 anos, indicou a existência de 

aproximadamente 17 milhões de pessoas. Número este, com tendência ao 

crescimento, já que se espera para 2020 a totalidade de 19.550.000 indivíduos nesta 

faixa etária (IBGE, 2011).  

Neris (2011), ao analisar os dados do IBGE, concluiu que a relação atual de 

aproximadamente uma pessoa idosa para cada nove pessoas não idosas, tende a 

diminuir, até 2040, a proporção de um idoso para cada três brasileiros não-idosos. Os 

dados de proporção entre a população idosa e os demais integrantes da população 

brasileira são semelhantes aos de países europeus, porém numa velocidade maior e 

num curto espaço de tempo. A esse respeito, Lebrão (2007, p. 137) enfatiza que “o 

que ocorreu em mais de 200 anos na Europa Ocidental está acontecendo em poucas 

décadas na América Latina”.  

A Organização das Nações Unidas (2003) enfatiza que a transformação 

demográfica em curso, que acelera o envelhecimento populacional, acarreta 
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consequências para cada um dos aspectos da vida individual, comunitária, nacional e 

internacional, nos diferentes e interligados contextos: sociais, econômicos, políticos, 

culturais, psicológicos e espirituais.  

O constante aumento no contingente populacional de idosos, contribuiu para 

que a velhice deixasse de ser uma preocupação própria do núcleo familiar 

estendendo-se à esfera social mais ampla, na medida em que se fez necessária a 

elaboração de leis específicas capazes de atender as demandas dos mais velhos. 

Nesse sentido, tais leis, seguindo uma tendência predominantemente ocidental já 

difundida na organização do sistema produtivo, pautaram-se em um modelo 

cronológico (DEBERT, 2004).  

Esse modelo estabelece, os 60 anos, nos países emergentes e os 65 anos 

nos países economicamente mais estáveis, como limite de idade entre a fase adulta 

e a idosa, independentemente do estado biológico, psicológico e social de cada 

pessoa (PAPALÉO NETO, 2011). Assim, categoriza as pessoas a partir da data de 

nascimento, fundamentando-se na quantidade de anos vividos, de forma neutra em 

relação à estrutura biológica, dessas pessoas, e de aspectos sociais e econômicos da 

comunidade em que estão inseridas (DEBERT, 2004).  

Ademais, à semelhança do ocorrido com a infância, que foi classificada em 

função de estágios intermediários até a fase adulta, a velhice vem sendo subdividida 

e organizada, de acordo com a World Health Organization (WHO, 2004), em função 

de três grupos etários. O grupo de idosos jovens (young-old), que se refere aqueles 

com idade entre 60 a 69 anos; o de idosos velhos (old-old), formado por pessoas entre 

70-79 anos; e o grupo de idosos mais velhos (oldest-old), que reúne a população com 

80 anos ou mais. Esse último grupo pode, ainda, ser denominado mais idosos, muito 

idosos, idosos em velhice avançada e longevos (BRASIL, 2006b; BRASIL, 2007).  

Apesar da idade cronológica ser usada como referência na organização das 

políticas públicas, Schneider e Irigaray (2008) e Willig (2012) afirmam que o processo 

de envelhecimento é uma experiência heterogênea e multifatorial, vivida de forma 

individualizada. Portanto, embora a representação numérica forneça pistas próprias 

de aspectos relativos a quantidade de anos vividos, não oferece subsídios suficientes 

para esclarecer como o sujeito vivencia subjetivamente a velhice (MUCIDA, 2014). A 

própria Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa pondera que “não se fica velho 

aos 60 anos”, pois o envelhecimento é um processo que ocorre ao longo da vida 

humana e que depende de circunstâncias multifatoriais (BRASIL, 1999).   
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Nessa direção, a conceituação da velhice relaciona-se com a 

multidimensionalidade do envelhecimento humano, que é explicado prioritariamente, 

na atualidade, por meio das seguintes dimensões: a orgânica, a psicológica e a 

socioeconômica (WILLIG, 2012).  

De um ponto de vista orgânico, Papaléo Neto (2011) refere que o 

envelhecimento se inicia a partir da concepção e estende-se até a morte, sendo a 

velhice, a fase mais adiantada da vida. Compreende um processo irreversível de 

perda da adaptação morfológica, funcional e bioquímica do indivíduo ao meio 

ambiente, caracterizado por transformações físicas nas quais se evidencia o declínio 

da força e da disposição, bem como alterações na aparência. Essas alterações, 

citadas por Schneider e Irigaray (2008), estão relacionadas à diminuição na estatura, 

relacionada ao decréscimo da massa muscular e óssea, à fragilidade da pele que se 

torna mais fina, friável, com menos elasticidade, e à diminuição da acuidade visual e 

auditiva.  

Nessa perspectiva, o envelhecimento natural é nomeado como senescência 

ou senectude, e retrata as alterações funcionais próprias do decorrer dos anos, sem 

produzir impactos na qualidade de vida. O contrário da senescência, ocorre quando o 

processo de envelhecimento é permeado por patologias, que culminam em 

incapacidades ou comprometimentos, os quais levam a velhice a ser tomada como 

sinônimo de senilidade (PAPALÉO NETO, 2011).  

Na visão de Araújo, Sá e Amaral (2011), as transformações corporais 

associadas à velhice são gradativamente construídas e reconstruídas pela influência 

de aspectos psicossociais, históricos e culturais, os quais exercem influência na 

autoimagem dos sujeitos, bem como na forma de representarem seus próprios 

processos de envelhecimento. Pesquisa realizada por esses autores demostrou que 

idosos paraibanos tendem a reduzir a velhice ao âmbito físico, a partir de uma visão 

simplificada e negativa do próprio corpo. Frequentemente, vinculam o processo de 

envelhecimento a problemas de ordem médica, interpretando a velhice como um 

momento carregado por doenças e perdas. Assim, a partir dessa visão simplificada, 

explicitam-se o preconceito e a contradição que vive a sociedade contemporânea, em 

que o desejo de ter uma vida longa é contraposto pela busca da manutenção da 

juventude eterna (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008). 

A dimensão psicológica é responsável pela interpretação única e singular de 

cada sujeito a respeito de suas vivências, conferindo à velhice diferentes sentidos 
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(BERTOLDO, 2010). Cancela (2007) descreve que esta dimensão se refere as 

competências comportamentais mobilizadas em resposta às mudanças do ambiente, 

que estão, segundo Fonseca (2010), marcadas pelas trajetórias percorridas ao longo 

da vida.  

Na visão de Fonseca (2006), as competências comportamentais são 

responsáveis por modelar as características psicológicas das pessoas a partir das 

inúmeras crises vivenciadas na velhice, como o luto, a perda dos papéis sociais e as 

mudanças de vida. Saber superar estas adversidades determina o nível de adaptação 

às mudanças e às crises particulares do processo de envelhecimento (WHO, 2005). 

Schneider e Irigaray (2008) ressaltam que os idosos podem apresentar uma 

significativa capacidade de se adaptar a novas situações e de pensar estratégias que 

lhes sirvam como fatores protetores. Citam, para tanto, o conceito de resiliência, que 

é responsável pela capacidade adaptativa, mesmo diante de situações ameaçadoras 

oriundas de eventos estressantes. Esta capacidade resiliente é considerada, pelos 

autores, fundamental para um envelhecimento bem-sucedido.  

A partir de uma visão de envelhecimento e velhice fundamentada sob ótica 

psicológica, Fonseca (2010) define este período como parte do ciclo de vida em que 

a generalidade das características pessoais, biológicas, psicológicas e sociais sofre 

uma alteração, orientando-se progressivamente para a construção de uma nova 

imagem de si mesmo, agora como idoso, diferenciada da imagem que habitualmente 

o jovem fazia de si próprio.  

A velhice também pode ser explicada por uma abordagem socioeconômica, 

que procura compreender o sujeito a partir de suas atitudes, das vestimentas que usa, 

dos hábitos que adota, bem como das funções sociais que ocupa em relação às 

pessoas com idades cronológicas próximas (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008). 

Papaléo Neto (2011) coaduna com essa afirmativa, na medida em que considera a 

dimensão social como fruto da capacidade das pessoas mais velhas em adequarem-

se aos comportamentos e papéis socialmente esperados por uma determinada 

sociedade, em um período histórico específico. Corresponde, portanto, conforme 

Schneider e Irigaray (2008, p. 590) “aos comportamentos atribuídos aos papéis etários 

que a sociedade determina para os seus membros”.  

Ecléa Bosi relaciona velhice e sociedade ao argumentar que a velhice é uma 

categoria social, visto que cada pessoa vive essa experiência de acordo com a 

sociedade em que está inserida (BOSI, 1994). Para Schneider e Irigaray (2008), a 
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velhice é socialmente reconhecida no Brasil a partir do momento em que a pessoa se 

aposenta e deixa de ser economicamente ativa. Nesse período, ocorre um 

rompimento das relações sociais que se pautam nos vínculos de trabalho e uma 

redução salarial significativa. Contraditoriamente, a mesma sociedade que lhe confere 

este destino, lhe rotula como inativo e improdutivo (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008).  

O destino dos velhos, na visão de Beauvoir (1990), cursa de forma análoga 

com a condição econômica e o gênero de quem envelhece, haja vista que a velhice 

na concepção da autora é fruto das experiências e possibilidades dos sujeitos 

inseridos em uma sociedade, a qual contrasta as diferentes classes sociais e os 

gêneros. Essa autora considera que “a involução senil de um homem se produz 

sempre no seio de uma sociedade; ela depende estreitamente da natureza dessa 

sociedade e do lugar que nela ocupa o indivíduo em questão” (BEAUVOIR, 1990, p. 

47). 

Nessa direção, Bosi (1994) e Papaléo Neto (2011) criticam a política de 

desenvolvimento, dominada por processos de industrialização e urbanização que 

acabam por excluir o velho do mundo produtivo e, consequentemente, do mundo 

social. A sociedade contemporânea, na visão de Bosi (1994, p. 77), “rejeita o velho, 

não oferece nenhuma sobrevivência à sua obra”. A autora, ainda, afirma ser o 

capitalismo um sentenciador de reconhecimento social ao referir que a sociedade vê 

os idosos de classes sociais distintas de maneira diferente, preconceituosa com os 

mais pobres e benevolente com os mais ricos. Portanto, a posse e a acumulação de 

bens defendem os mais abastados da “desvalorização de sua pessoa” (BOSI, 1994, 

p. 77). 

Essa perda do reconhecimento, que se dá de forma mais ou menos acentuada 

de acordo com as possibilidades econômicas e culturais de cada pessoa, é fruto de 

mudanças nos papeis sociais impostas pela própria sociedade e que distanciam os 

velhos da participação no mundo social. Nas palavras de Bertoldo (2010, p. 40) “Agora 

quem cria, decide e organiza, geralmente, é o outro: é aquele que está estudando, 

pesquisando e lançando um olhar dedicado e interessado sobre assuntos que, muitas 

vezes, o idoso sequer tem conhecimento da existência”.  
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2.3 AS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO QUE ENVELHECE 

  

Governantes da sociedade contemporânea mundial, diante do crescimento da 

população idosa e da consequente repercussão deste fenômeno nas diversas esferas: 

sociais, econômicas, da saúde, entre outras, perceberam a necessidade de uma 

mudança na representação social negativa da velhice.  Assim, o envelhecimento e a 

velhice foram ganhando espaço entre as preocupações políticas mundiais e, por 

conseguinte, brasileiras.  

Exemplifica-se tal situação pela citação de Rodrigues et al. (2007) que refere 

que até a década de 70, a atenção aos idosos brasileiros dava-se por meio de ações 

caritativas de instituições não governamentais de fundo religioso ou filantrópico. Neste 

período, registra-se, no universo legislativo brasileiro, alguma menção aos idosos 

restrita aos Códigos Civil, Penal e Eleitoral, na Lei Nº 6179 de 1974, que institui a 

renda mensal vitalícia, além de outros decretos-leis e portarias relacionadas com 

questões de aposentadoria (RODRIGUES et al., 2007).  

A partir da década de 80, por influência da Primeira Assembleia Mundial sobre 

Envelhecimento, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 

1982, na cidade de Viena na Áustria, que contou com a participação de 124 países, 

incluindo o Brasil, houve uma mudança na prioridade das agendas públicas no que se 

relaciona aos mais velhos (OMS, 1982; OMS, 2002).  

Neste evento, foi elaborado, entre os países participantes, um Plano de Ação 

para o Envelhecimento publicado no ano seguinte. Este documento, propôs 

estratégias e recomendações prioritárias nos aspectos econômicos, sociais e culturais 

do processo de envelhecimento de uma população; e estabeleceu princípios para a 

implementação de políticas públicas direcionadas ao envelhecimento (OMS, 2002). 

Entre os princípios elencados, cita-se a família como a unidade fundamental 

mantenedora e protetora dos idosos; o entendimento de que cabe às políticas sociais 

prepararem as populações para os estágios mais tardios da vida, assegurando-lhes 

assistência integral de ordem física, psicológica, cultural, religiosa, econômica e de 

saúde; a compreensão de que cabe às políticas públicas proporcionar aos idosos 

oportunidades para a participação na formulação e implantação de políticas, incluindo 

aquelas a eles direcionadas (OMS, 2002).  

Além disso, foi acordado que os órgãos governamentais, não governamentais 

e todos que têm responsabilidades para com os idosos devem dispensar atenção 



35 
 
especial aos grupos vulneráveis, especialmente aos mais pobres, às mulheres e aos 

residentes em áreas rurais (RODRIGUES et al., 2007). 

O Plano de Ação para o Envelhecimento, de 1983, foi determinante para 

influenciar dois importantes documentos brasileiros, a Constituição Federal, que 

segundo a OMS (2002) traz em seu arcabouço o conceito de envelhecimento 

saudável e a Política Nacional do Idoso, Lei Nº 8.842/94, posteriormente, 

regulamentada pelo Decreto Nº 1.948/96. O conteúdo dessa política demonstra o 

reconhecimento da importância do envelhecimento populacional, uma vez que 

pretende assegurar aos idosos direitos sociais, garantindo-lhes a promoção da 

autonomia, a integração e a participação efetiva na sociedade, com vistas ao exercício 

de sua cidadania (BRASIL, 1996a).  

No ano de 2002 foi realizada a Segunda Assembleia Mundial do 

Envelhecimento, também, tendo a ONU como organizadora do evento. O encontro 

deu-se na cidade de Madrid/Espanha e inspirou um repensar sobre o envelhecimento. 

Os participantes desta Assembleia enfocaram as mudanças sociais, culturais e 

tecnológicas desenvolvidas em todo o mundo e que impactam no processo de 

envelhecimento populacional (ONU, 2003).  

Deste evento, um novo Plano de Ação foi traçado com o objetivo de orientar 

a implementação universal de políticas que proporcionem a população um 

envelhecimento seguro e digno, no qual o idoso possa continuar participando da 

sociedade e gozando de plenos direitos.  

O Plano de Ação, fruto da Assembleia do ano de 2002, é um documento amplo 

que está estruturado em três eixos, denominados como orientações prioritárias. A 

primeira orientação, intitulada “Pessoa idosa e desenvolvimento” centra-se na 

participação ativa dos idosos na sociedade e no desenvolvimento social, defendendo 

a necessidade de oportunidades de acesso ao conhecimento. Também são discutidos 

os benefícios da solidariedade intergeracional e a necessidade de erradicação da 

pobreza.  

A segunda orientação é denominada “Promoção da saúde e bem-estar na 

velhice” e baseia-se no pleno acesso aos serviços de saúde ao longo de toda a vida, 

com foco na promoção de saúde e na prevenção de doenças, visando a manutenção 

da independência, da autonomia e da qualidade de vida. Engloba a necessidade de 

acesso universal e equitativo da população aos serviços de saúde, bem como a 
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necessidade de informação e capacitação aos profissionais e às pessoas que 

atendem aos idosos num contexto informal.  

E a terceira orientação, nomeada “Criação de ambiente propício e favorável”, 

aborda a importância da moradia e das condições de vida. Ressalta, entre outros, o 

valor da escolha por parte dos idosos do lugar onde queiram viver e a necessidade 

dessa escolha ser incorporada às políticas e programas. Outros aspectos discutidos 

nesta terceira orientação referem-se ao apoio aos que prestam assistência, a 

evitabilidade das violências contra os idosos e a necessidade de assumir uma imagem 

positiva do envelhecimento (ONU, 2003).  

A elaboração do Plano de Ação da Assembleia de Madrid contou com 

contribuições da Organização Mundial de Saúde, no que se refere a uma forma 

inovadora de se conceber o envelhecimento e a velhice, denominada Envelhecimento 

Ativo. Esta proposta da OMS foi publicada no ano de 2002, com o título: 

“Envelhecimento ativo: uma política de saúde” (WHO, 2005). E influenciou, no Brasil, 

a reelaboração da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (BRASIL, 2006a), que 

incorpora a conceituação de Envelhecimento Ativo (OMS, 2002). 

O paradigma do Envelhecimento Ativo veio substituir o modelo do 

envelhecimento saudável, que restringia seu foco às necessidades biológicas das 

pessoas mais velhas compreendendo-as como passivas (KEINERT; ROSA, 2009). 

Tal paradigma baseia-se no reconhecimento dos direitos humanos das pessoas mais 

velhas e nos princípios da participação, dignidade, assistência e auto realização 

estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Concebe o sujeito idoso como 

recurso social, independentemente de sua força física de trabalho e reconhece a 

importância desse sujeito continuar participando de ações e decisões que envolvam 

aspectos sociais, econômicos, civis e culturais da comunidade em que está inserido.  

Esse modelo está alicerçado na otimização das oportunidades de saúde, 

participação social e segurança, tendo como foco principal a ampliação da qualidade 

de vida das pessoas à medida que envelhecem (WHO, 2005). Willig (2012) coaduna 

a importância de conceber a velhice a partir do paradigma do envelhecimento ativo e 

descreve a necessidade de se avançar na compreensão desse processo, rompendo 

com a visão estritamente organicista e simplista do envelhecimento, que toma os mais 

velhos como doentes, incapazes e improdutivos.  

O envelhecimento ativo tem como objetivo “aumentar a expectativa de vida 

saudável e a qualidade de vida para todas as pessoas que estão envelhecendo, 
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inclusive as que são frágeis, fisicamente incapacitadas e que requerem cuidados” 

(WHO, 2005, p. 13). Na visão de Willig (2012), tal paradigma aponta o envelhecimento 

como um processo inerente ao curso de vida, que pode ser desfrutado com qualidade 

de vida, na medida em que as individualidades são respeitadas e as pessoas 

incentivadas a participar socialmente das decisões da comunidade em que vivem. O 

curso de vida caracteriza-se pela história trilhada por cada pessoa, desenvolvida a 

partir das oportunidades e escolhas possíveis em uma determinada época, de acordo 

com a classe social, escolaridade, gênero, patologias, profissão, entre outros (WILLIG, 

2012).  

Neri (2011) esclarece que o curso de vida tem o indivíduo e o ambiente como 

entidades mutuamente influentes e, portanto, coparticipantes no processo de 

construção da trajetória de desenvolvimento das pessoas. Ressalta que “a sociedade 

constrói cursos de vida, na medida em que prescreve quais são os comportamentos 

apropriados para as diferentes faixas etárias, e ensina os indivíduos e instituições a 

considerar que certas trajetórias são normais e esperadas, como se isso fosse natural, 

e não criado socialmente” (NERI, 2011, p. 38).  

Portanto, conceber a velhice na ótica do curso de vida e do paradigma do 

envelhecimento ativo implica refletir sobre as condições de vida da população. Tal 

afirmação apoia-se no modelo marxista que entende como determinantes sociais em 

saúde as relações que se estabelecem entre as condições de vida e de trabalho dos 

indivíduos com a sua situação de saúde. Nesse sentido, “o nível de saúde seria 

decorrente da estratificação social, determinante do contexto ou do território, assim 

como da distribuição desigual dos fatores produtores de saúde: materiais, biológicos 

psicossociais e comportamentais” (ROCHA; DAVID, 2015, p. 132).  

Estas condições são circunscritas, na perspectiva do envelhecimento ativo, a 

partir de fatores elencados como "determinantes" para o alcance da longevidade com 

maior qualidade de vida. Assim, são considerados determinantes, além da cultura e 

do gênero, os fatores comportamentais, os fatores pessoais, o ambiente físico, os 

fatores sociais e de saúde, bem como os aspectos econômicos da população que 

envelhece (WHO, 2005). 
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FIGURA 1 – DETERMINANTES DO ENVELHECIMENTO 
ATIVO 

 
FONTE: “ENVELHECIMENTO ATIVO: UMA POLÍTICA DE SAÚDE” 

(WHO, 2005). 
 

Quanto aos primeiros fatores, ou seja, aqueles determinados pela cultura e 

pelo gênero, esses recebem a classificação de determinantes transversais, pois são 

os responsáveis por direcionar a forma como as pessoas vivem e envelhecem, 

interferindo diretamente nas possibilidades de desenvolvimento dos demais fatores 

(WHO, 2005). Um exemplo desta influência, dos aspectos culturais sobre os demais 

fatores, é citado por WHO (2005) quando descreve que, em sociedades que atribuem 

ao processo de envelhecimento sintomas de doença, há menor probabilidade de 

oferta de serviços pautados numa perspectiva de promoção de saúde e qualidade de 

vida.  

Já, o gênero exerce influência nos demais fatores ao ditar os diferentes 

padrões de comportamentos atribuídos aos homens e às mulheres, influenciando a 

forma de convivência com as demais gerações e o estilo de comportamento adotado 

durante a vida. Bárrios e Fernandes (2014) descrevem que a cultura, expressa por 

seus valores e tradições, indica a forma como uma determinada sociedade concebe 

o velho e a velhice, e o gênero influencia nos papeis sociais destinados aos homens 

e às mulheres, por meio das funções desempenhadas e sua repercussão na velhice. 

Assim, as possibilidades de envelhecer com qualidade de vida dependem das 

articulações que se estabelecem entre estes e os demais determinantes.  

O determinante comportamental pauta-se na busca por estilos de vida 

saudáveis e autocuidado em todos os estágios da vida; compõe a adesão à prática 
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de atividades físicas que podem retardar o declínio funcional e o surgimento de 

doenças crônicas, a alimentação saudável, a abstinência de fumo e álcool, bem como 

o acesso e uso adequado de medicamentos (WHO, 2005). 

Os determinantes pessoais concernem o reconhecimento de que fatores 

biológicos e genéticos influenciam no processo de envelhecimento, interferindo na 

resposta adaptativa das pessoas. Estes determinantes também compreendem os 

fatores de ordem subjetiva que tendem a sofrer mudanças com o avanço da idade, de 

tal forma que, diante de dificuldades, os conhecimentos e experiências adquiridos 

durante toda a existência podem servir como um recurso compensatório. Outro fator 

que se insere nos determinantes pessoais, refere-se a autoeficiência, que é 

conceituada como a competência adaptativa, resultante do controle sobre a própria 

vida e é desenvolvida ao longo do curso de vida (WHO, 2005). 

Os determinantes alusivos aos ambientes físico e social referem-se tanto aos 

cenários ambientais onde se desenvolvem as relações sociais que circunscrevem a 

velhice, quanto às relações que se estabelecem entre as pessoas que ali vivem. 

Abordam a questão da segurança habitacional, enfatizando a necessidade de 

moradias seguras, livres de obstáculos que são, em grande parte, responsáveis por 

manter a independência e a autonomia dos idosos.  

Evidenciam que a proximidade da residência do idoso com a de familiares é 

um fator contribuinte para a promoção de apoio, manutenção da saúde e bem-estar, 

uma vez que evita a solidão e o isolamento social, frequentemente, responsáveis pelo 

seu declínio físico e mental. Outro aspecto relacionado ao favorecimento da 

integração social do idoso refere-se à acessibilidade aos serviços de transporte e 

espaços públicos, que devem ser planejados de forma a tornar segura a locomoção 

dos idosos (WHO, 2005).  

Nesses determinantes, relacionados aos ambientes físico e social, é dada 

atenção para os riscos de violência e maus tratos a que frequentemente estão 

expostos os idosos de diferentes níveis econômicos. A este respeito, Born (2008) 

alerta que as situações novas e complexas a que estão sujeitas o cuidado ao idoso 

favorecem o desencadeamento de estresse que podem culminar em situações de 

maus tratos e violências.  

Minayo (2008) refere que a violência acontece como uma quebra de 

expectativa positiva da pessoa idosa em relação àquelas que a cercam, podendo advir 

de familiares, cuidadores e da sociedade em geral, na forma de abusos físicos e 
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psicológicos, abandono, negligência, autonegligência e abusos financeiros. Também, 

o acesso a água livre de impurezas, ar puro e alimentos seguros é contemplado por 

esses determinantes.  

O determinante referente aos serviços sociais e de saúde aponta a 

necessidade de foco na promoção e prevenção em saúde, sem, no entanto, deixar de 

contemplar o acesso aos serviços curativos. Nesta visão, a assistência a longo prazo 

é valorizada e os cuidados realizados pela família ou outros de sua confiança, como 

vizinhos e amigos, e os cuidados desenvolvidos por profissionais de serviços sociais 

e de saúde, passam a compor uma parceria na rede de atenção ao idoso (WHO, 

2005).  

Nesse determinante, insere-se uma problemática relacionada ao desafio da 

provisão de cuidados na velhice, já que a preferência, por grande parte dos idosos, 

pela permanência no lar, confronta-se com as tendências demográficas recentes que 

apontam para o desenvolvimento de famílias com número menor de filhos e mudanças 

nos padrões de casamentos e divórcios. Ou seja, os arranjos familiares atuais 

dificultam o estabelecimento de uma rede de apoio e contribuem para a formação de 

laços afetivos mais tênues, aumentando o risco de exposição a situações de 

abandono (WHO, 2005). WHO (2005, p. 12) expõe que “a urbanização, a migração 

de jovens para cidades à procura de trabalho, famílias menores e mais mulheres 

tornando-se força de trabalho formal significam que menos pessoas estão disponíveis 

para cuidar de pessoas mais velhas, quando necessário”.  

O determinante econômico aborda questões vinculadas a renda, trabalho e 

proteção social, salientando a importância de conceber a velhice como uma fase 

produtiva da vida, na qual o trabalho pode constituir-se como uma oportunidade de 

contribuição social, esteja ele relacionado a formalidade, informalidade ou ocupações 

voluntárias (WHO, 2005). Willig (2012) expressa preocupação com a vulnerabilidade 

a que estão expostos os idosos com baixa renda, ou os que não recebem 

aposentadoria ou pensão, fato ainda agravado quando a família do idoso tem renda 

baixa ou incerta, ou ainda, quando a família é inexistente. Nestas situações de 

vulnerabilidade, a autora descreve a necessidade de intervenção do Estado. 

Na perspectiva do envelhecimento ativo, a articulação dos determinantes 

explicitados anteriormente, desempenha papel significativo na capacidade funcional 

das pessoas. Esta capacidade é definida por Ferreira et al. (2012) como a manutenção 
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das possibilidades de realizar atividades básicas e instrumentais da vida diária, 

necessárias e suficientes para uma vida independente e autônoma.  

Moraes, Marino e Santos (2010) complementam essa afirmação ao referirem 

que a saúde do idoso está relacionada com a funcionalidade global, resultado da 

capacidade da pessoa em administrar e cuidar da própria vida. Para estes autores, o 

idoso é considerado ativo quando é capaz de ser independente e autônomo para 

realizar suas atividades cotidianas, mesmo na presença de alguma doença 

(MORAES; MARINO; SANTOS, 2010).  

De acordo com a WHO (2005), autonomia pode ser entendida como a 

capacidade individual de tomada de decisão e comando sobre as ações diárias, 

conforme as próprias regras e preferências. Já a independência, é descrita por WHO 

(2005, p. 14) como a “habilidade de executar funções relacionadas à vida diária, isto 

é, a capacidade de viver independentemente na comunidade com alguma ou 

nenhuma ajuda dos outros”.  

Moraes, Marino e Santos (2010) adicionam que a independência se refere ao 

poder de execução que tem relação direta com a mobilidade e a comunicação. 

Ressalta-se que estes conceitos não são interdependentes, haja visto que uma 

pessoa pode ser independente sem ser autônoma, como por exemplo em doenças 

que afetam a cognição. Ou pode ser autônoma sendo dependente, como por exemplo 

nas situações que comprometem a locomoção do idoso. 

No Brasil, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa - Portaria Nº 2.528, 

de 19 de outubro de 2006 - acompanha as tendências internacionais que direcionam 

a atenção aos idosos fundamentada pelo paradigma do envelhecimento ativo. Esta 

política reconhece que o principal problema que pode afetar o idoso é a perda de sua 

capacidade funcional e estabelece, portanto, como finalidade de suas propostas, a 

recuperação, a manutenção e a promoção da autonomia e da independência dos 

idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim (BRASIL, 

2006a).  

Outro documento que reforça o compromisso brasileiro em conduzir a atenção 

aos idosos pelo paradigma do envelhecimento ativo é o Decreto nº 8.114 de 30 de 

setembro de 2013, que institui Comissão Interministerial para monitorar e avaliar 

ações no âmbito do envelhecimento ativo, além de promover a articulação de órgãos 

e entidades envolvidos em sua implementação. Este Decreto tem como objetivo 

conjugar esforços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em 
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colaboração com a sociedade civil, para valorização, promoção e defesa dos direitos 

das pessoas mais velhas (BRASIL, 2013). 

Porém, apesar da legislação brasileira se mostrar bem estruturada e afinada 

com as políticas internacionais, na tentativa de alterar conceitos ultrapassados e 

arraigados na cultura, especificamente no que tange a mudança na forma como se 

concebe o envelhecimento e a velhice, a prática ainda se apresenta em descompasso 

com as políticas públicas. Na esteira desta situação, percebem-se preconceitos e 

mitos consolidados na cultura, demonstrando a necessidade de ampliação e 

aperfeiçoamento da operacionalização destas políticas (BRASIL, 2006a; BRASIL, 

2015).  

Sousa (2012) refere que nem os profissionais que lidam diariamente com o 

idoso têm uma visão livre desses preconceitos, que podem, inclusive, influenciar o 

cuidar. Moreira e Caldas (2007) exemplificam esta influência no cuidado, ao 

apresentarem dados de pesquisas que evidenciam cuidadores de idosos com falta de 

informações e suporte necessário para atender o idoso. Os autores afirmam que essa 

falta de informação por parte dos cuidadores tem relação com um modelo de trabalho 

pautado numa visão biologicista e curativista, centrada em especialidades, a partir da 

qual o atendimento ao idoso fica direcionado a afecções patológicas.  

Outra questão que emerge das falhas das políticas públicas diz respeito a falta 

de programas de governo voltados ao idoso dependente, que representa 20% a 25% 

da população idosa brasileira (IBGE, 2010a). Evidencia-se este fato ao analisar os 

documentos legais: Constituição Federal (BRASIL,1988), Política Nacional do Idoso 

(BRASIL, 1996a), Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003), Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa (BRASIL, 2006a). Todos esses documentos legais estabelecem a 

família como referência prioritária no cuidado ao idoso dependente, porém nenhum 

oferece às famílias um sistema de apoio para o desempenho de tal função.  

Nas palavras de Moreira e Caldas (2007, p. 523) “o Estado possui reduzidas 

responsabilidades, inexistindo uma política mais sólida no que se refere aos papéis 

atribuídos às famílias e uma rede adequada de suporte a ser oferecida ao idoso e sua 

família”. Políticas direcionadas a essa realidade tornam-se urgentes já que, com o 

aumento no número de idosos, “viver em casa até uma idade mais avançada e com a 

ajuda de familiares irá se tornar cada vez mais comum” (WHO, 2005, p. 38). 
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3 REFERENCIAL TEMÁTICO SOBRE O CUIDADO  

 

O presente capítulo é formado por três seções que têm como eixo central o 

cuidado humano, procurando refletir acerca das representações envolvidas na ação 

de cuidar por diferentes sociedades ao longo dos tempos, até a contemporaneidade 

brasileira. A temática é aprofundada direcionando-se ao cuidado ao idoso, 

especialmente, o cuidado informal, desempenhado por cuidadores ocupacionais que 

têm o ambiente doméstico como cenário de trabalho remunerado, na atualidade 

brasileira.  

Para a construção de cada seção própria do referencial temático sobre o 

cuidado, utilizou-se uma revisão bibliográfica que concilia a utilização de diferentes 

fontes para o encadeamento da reflexão teórica.  

Desta maneira, na primeira seção, que aborda as representações de cuidado 

nas diferentes sociedades ao longo do tempo, são tomados como referência estudos 

desenvolvidos por Collière (1999), Waldow (2001), Geovanini et al. (2010), Martín e 

Rebollo (2011), e Oguisso (2014). Cabe ressaltar que tais estudos têm seu foco 

voltado ao desdobramento do cuidado próprio do saber/fazer da enfermagem, sendo 

amplamente citados em pesquisas da saúde envolvendo a temática em questão.  

Além destes títulos, foram utilizadas publicações pesquisadas na base de dados da 

biblioteca virtual em saúde com os descritores: enfermagem, cuidado, cuidado de 

enfermagem, humanização da assistência, modelo biomédico, medicalização, 

Descartes, religião e cura, compreendidos entre os anos de 2002 e 2017.   

Na segunda sessão, que discute o cuidado e a velhice na contemporaneidade, 

são utilizados como fontes bibliográficas a legislação brasileira de atenção ao idoso, 

bem como publicações disponíveis nas bases de dados da biblioteca virtual em saúde, 

entre os anos 2003 e 2017, com os descritores: modelos assistenciais, política, 

políticas de saúde, políticas públicas, envelhecimento, idoso, idosos, velhice, 

cuidados, cuidadores, cuidado ao idoso, saúde do idoso, capacidade funcional, 

qualidade de vida e saúde da família.   

E, na terceira seção, que discorre a respeito do cuidado informal e dos 

cuidadores ocupacionais, o diálogo textual foi desenvolvido a partir da fundamentação 

bibliográfica originada da base de dados da biblioteca virtual em saúde, por meio de 

publicações com os descritores: idoso, idosos, saúde do idoso, cuidador, cuidadores, 
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cuidados domiciliares de saúde, cuidador de idosos, assistência domiciliar aos idosos, 

família e relações familiares, compreendidos entre os anos 2001 e 2017. 

 

3.1 AS REPRESENTAÇÕES DE CUIDADO NAS DIFERENTES SOCIEDADES AO 

LONGO DO TEMPO 

 

O texto aqui produzido procura organizar as diferentes representações de 

cuidado a partir de realidades próprias de cada época. Subdivide-se em cuidado 

naturalista, cuidado holístico, cuidado espiritualista, cuidado organicista, cuidado 

biomédico e cuidado humanizado. 

 

3.1.1 O cuidado naturalista  

 

O cuidado naturalista desenvolveu-se, no início da existência humana, a partir 

da necessidade de sobrevivência dos grupos nômades e primitivos, pautando-se na 

manutenção da própria vida. Destacou-se, no cuidado naturalista, o desenvolvimento 

do uso da linguagem e a busca por alimento, água, abrigo e proteção do grupo, 

contribuindo para o incremento da socialização e da organização dos homens em 

grupos e comunidades.  

Assim, o objetivo prioritário desse cuidado naturalista centrava-se na 

manutenção da vida frente às condições adversas do meio físico. Waldow (2001) 

refere que, ao longo da história, percebe-se que entre clãs, tribos e civilizações, foram 

sendo agregadas às práticas de cuidado relacionadas à higiene, à nutrição e à 

proteção, outros comportamentos associados ao afeto, tais como o tocar, o cheirar, e 

os gestos rudimentares de afago. 

Nesse contexto, de início de vida em comunidade, o cuidado naturalista foi 

atribuído às mulheres. E em função da maternidade, elas colocavam-se em atividades 

de cuidado diferenciadas daquelas próprias dos homens, responsabilizando-se pelas 

crianças, velhos e doentes. Utilizavam os elementos da própria natureza para as 

ações de cuidar, destacando o uso da água para a higiene, das peles para o vestuário, 

das plantas para a alimentação e das próprias mãos para a transmissão de afeto. 

(MARTÍN; REBOLLO, 2011).  
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A prática de cuidar desenvolvida pelos grupos nômades primitivos retratam 

uma representação de cuidado prevalentemente associada a uma atividade própria 

do gênero feminino e fundamental para a conservação da vida.  

 

3.1.2 O cuidado holístico 

 

À medida que as primeiras civilizações foram se organizando socialmente, a 

manutenção da sobrevivência deixou de ser fator emergente e o cuidado naturalista 

vai sendo substituído por um cuidado holístico, representado a partir de um referencial 

místico. Segundo Colliére (1999), tal cuidado objetivava compreender o homem a 

partir de seu meio, correlacionando aspectos orgânicos, psíquicos, sociais e 

espirituais, em sua prática. As mulheres continuaram se desenvolvendo neste campo 

de cuidado, prestando assistência às pessoas. Entretanto, os homens assumiram a 

liderança na prática dos rituais. O cuidado holístico esteve presente tanto no oriente 

quanto no ocidente, desenvolvendo-se a partir dos referenciais próprios de cada 

realidade. 

Cita-se como exemplos de cuidado holístico, presentes no hemisfério oriental, 

as práticas filosóficas e religiosas do Confucionismo, Taoísmo e Budismo. O 

Confucionismo desenvolveu-se a partir de uma série de valores morais, como a 

humanidade e a justiça, tendo a estrutura social como cenário de prática. O cuidado 

se expressava, sobretudo, pela preocupação com a formação de modelos de conduta. 

Assim, o homem que ocupava cargos de destaque social devia pautar-se nos 

princípios de benevolência, de tradição, de piedade filial, de lealdade e de respeito à 

hierarquia, cuidando, primordialmente, de seu próprio núcleo familiar, composto por 

esposa e filhos, para depois, cuidar da sociedade (CONFÚCIO, 2013).   

O Taoísmo enfatizava a integração do ser humano à realidade cósmica 

primordial, por meio da sinergia entre os princípios aparentemente opostos, porém 

complementares, denominados Yin e Yang. Segundo o Taoísmo, o cuidado ao 

homem fundamentava-se na constante busca pelo equilíbrio global das forças Yin e 

Yang, presentes no organismo humano e na natureza (LOPES; ALVES, 2014).  

O Budismo tinha como norte a busca do sagrado, decorrente de um estado 

de paz e tranquilidade possível de ser alcançado na religação do homem com a sua 

natureza, mediante a renúncia ao mundo material por meio do autocontrole e do auto 

aperfeiçoamento. Percebia o homem a partir de uma relação harmônica com o meio, 
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na qual as ações geram reações numa lógica de causa e efeito (LOPES; ALVES, 

2014). 

No ocidente, a visão holística do cuidado decorreu, a princípio, de crenças 

politeístas e do entendimento de que o homem estava fundido à natureza. Nesta visão, 

incluíam-se a utilização de saberes relacionados aos astros, às estações e aos ciclos 

biológicos ligados a alguns animais e seres humanos, como por exemplo a fertilidade 

e a gestação. Por isso, práticas coletivas e individuais de cuidado eram realizadas em 

cultos, cerimônias, festas, que integravam rituais propostos de acordo com cada 

cultura, visando a manutenção dos laços do homem com a natureza (COLLIÈRE, 

1999).  

Acreditava-se na existência de deuses caprichosos e espíritos bons e maus, 

que poderiam ter suas forças reivindicadas ou aplacadas, de acordo com as 

necessidades humanas (BARROS, 2002). A civilização grega antiga exemplificava o 

misticismo presente no cuidado holístico ao invocar, entre outros, os deuses, Apolo 

como o responsável por afugentar todos os males; Artemis como a cuidadora das 

mulheres e crianças; Hygiea como responsável pela saúde; e Panacéa como a 

portadora da cura dos males (GEOVANINI et al., 2010).  

Também, o grego Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, guiou-se 

pelo paradigma holístico, afastando-se, contudo, de uma visão espiritualista. Rebollo 

(2006) descreve que, na visão hipocrática, a natureza do corpo era uma realização 

particular da natureza universal, que regia o funcionamento do corpo. Esse princípio 

vinculava as alterações nos estados de saúde e doença às ações da natureza e não 

do sagrado.  

Hipócrates compreendia que a harmonia do corpo físico estava relacionada 

ao equilíbrio dos quatro humores: o sangue, a fleuma, a bile amarela e a bile negra. E 

o alcance desta harmonia dependia do cuidado com os hábitos de vida, que se 

compunham pela adequação de medidas higiênicas, dietéticas e de sono. Nos casos 

de desequilíbrios, e, portanto, enfermidades, o cuidado era realizado utilizando-se de 

purgantes, sangrias, banhos e cauterizações (GEOVANINI et al., 2010).  

 

3.1.3 O cuidado religioso 

 

Diferentemente do cuidado holístico, que admitia a espiritualidade como um 

dos componentes de sua prática, o cuidado religioso centrava-se no radicalismo dos 
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dogmas da igreja católica. Este processo deu-se, gradativamente, com o advento do 

cristianismo como uma religião de Estado, aproximadamente entre os séculos V e XV. 

A crença holística baseada na diversidade de deuses, que valorizava a 

comunhão do homem com a natureza, passou a ser combatida e os deuses antigos 

foram, pouco a pouco, tomados como demônios, instituindo-se, de forma repressora, 

uma crença monoteísta. Em consonância a essa repressão, iniciou-se uma 

perseguição às práticas e aos praticantes do cuidado holístico. Nesse cenário, Colliére 

(1999) afirma que especialmente as mulheres foram penalizadas, uma vez que os 

cuidados tradicionalmente aprendidos e praticados por elas, ao longo de gerações, 

passaram a ser vistos como contrários aos preceitos da Igreja, por não se 

fundamentarem exclusivamente em Deus. 

Muitas mulheres, sobretudo as mais velhas, foram mortas neste período com 

a intenção de exterminar a cultura popular tradicional, que se opunha ao Cristianismo. 

A este respeito Colliére (1999, p. 55) refere: 

 
as mulheres, principais detentoras do patrimônio de conhecimentos 
dos cuidados ao corpo e da utilização das plantas, tornam-se o alvo 
prioritário dos ataques e da repressão da Igreja, e depois dos tribunais 
seculares, por causa da ameaça múltipla que representavam para o 
poder temporal e religioso.  

 

Entre as ameaças representadas pelas mulheres ao poder da Igreja, a autora 

relata o fato de o cuidado por elas realizado provir, à luz da época, de fonte de pecado, 

uma vez que estava ligado a práticas corpóreas que as colocavam em contato com o 

corpo físico, seja por meio do reconhecimento de seus odores, ou da utilização do tato 

nas práticas de massagem, amamentação, parto, banho, toalete mortuária, entre 

outros (COLLIÈRE, 1999).  

Percebe-se que o período que se estende, aproximadamente, do século VII 

até o século XIII, caracterizou-se pela ruptura do modelo holístico e o desenvolvimento 

de uma nova representação de cuidado religioso, afinado ao discurso da Igreja, que 

entendia que o corpo físico poderia distrair a serenidade do espírito, tendo em vista a 

sexualidade, os sentimentos e os desejos que nele habitam. Perante esta verdade da 

época, ditada por uma sociedade patriarcal estruturada por homens, Colliére (1999) 

refere que a mulher foi quem, obviamente, mais sofreu. Frequentemente era 

considerada um risco social tendo em vista as associações estabelecidas entre 

mulher, sexualidade, sexo e procriação. 



48 
 

Diante dessa realidade, o cuidado religioso foi defendido e difundido pela 

igreja. Uma de suas características principais foi a busca pela salvação espiritual e, 

nesse sentido, a prática do sofrimento configurava-se como um meio para seu 

alcance. Tanto o sofrimento do enfermo, quanto daquele que se dedicava ao seu 

cuidado, por meio de doação e abnegação, representava uma oportunidade de 

salvação própria e de comunicação com Deus. 

O cuidado religioso era realizado por homens do clero. Inicialmente, monges 

que frequentavam faculdades de medicina sob o controle da Igreja. Depois, padres e, 

lentamente, à medida que os clérigos passaram a desempenhar outros papéis ligados 

à organização burocrática das atividades cuidativas, o cuidado religioso foi delegado, 

primeiramente, às mulheres religiosas e, posteriormente, às mulheres laicas e leigas. 

Porém, estas últimas tinham que se enquadrar nos critérios sagrados de pureza, 

abnegação e penitência, devendo ser, em sua maioria, virgens ou viúvas. O cuidado 

religioso distinguia pobres de ricos, sendo os mais abastados atendidos nas 

residências e os menos abastados nos mosteiros (GEOVANINI et al., 2010; MARTÍN; 

REBOLLO, 2011).  

 

3.1.4 O cuidado organicista 

 

 Gradativamente o radicalismo cristão, que norteou o cuidado religioso, foi se 

transformando e possibilitando a adoção de uma postura de observação e 

experimentação, retratados no início do pensamento científico. Isso foi possível, pelo 

incremento de uma prática de cuidado dualista, que dissociou o corpo físico da 

alma/espírito. Dessa maneira, o cuidado da alma permaneceu ao encargo da Igreja, 

enquanto o cuidado orgânico, distanciou-se do controle e do exercício de religiosos, 

para ser praticado por médicos e seus auxiliares, sem vínculo com a Igreja.  

Um dos precursores deste entendimento dualista foi o filósofo francês René 

Descartes (século XVII), cujo questionamento sobre a distinção entre o físico e 

espiritual, possibilitou o estudo do corpo físico, livre da ameaça de heresia por parte 

da Igreja. Descartes defendeu, por meio do método do pensamento analítico, que para 

se estudar um fenômeno complexo, seria necessário fragmentá-lo em partes 

menores, possibilitando a compreensão do todo a partir de suas partes. Isso 

proporcionaria a reflexão a respeito da função de cada parte na composição do todo 

(CHADDAD; GHILARDI, 2012). Esse entendimento, foi aplicado, também, na área da 
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saúde/doença, engendrando, no ocidente, uma representação de cuidado organicista. 

Essa representação foi assim denominada por pautar-se em uma visão orgânica e 

fragmentada do indivíduo, com valorização tecnicista. 

Nesse cenário, o cuidado organicista foi marcado pelo interesse focado na 

doença e no seu tratamento, por meio de uma visão que tomou a saúde como a 

ausência de doença. Em um panorama de desenvolvimento científico e tecnológico, 

esse entendimento se fortaleceu a partir de descobertas relevantes para a saúde, 

como os antissépticos, a esterilização à vapor e o uso da anestesia. Também novos 

equipamentos foram desenvolvidos, como o estetoscópio, o laringoscópio, o 

oftalmoscópio, o esfigmomanômetro e o eletrocardiógrafo, reforçando o tecnicismo 

como tendência no cuidado (OGUISSO, 2014; MARTÍN; REBOLLO, 2011).  

As visões organicista e mecanicista organizaram-se de forma a instituir, 

paulatinamente, um modelo que fortaleceu o ambiente hospitalar como centro da 

prática cuidativa, uma vez que centralizava doentes e equipamentos necessários ao 

cuidado. Percebe-se, nesse contexto, o desenvolvimento de um cuidado pautado em 

uma relação médico-paciente hierarquizada e que faz distinções entre classes sociais. 

Conforme Geovanini et al. (2010), o hospital, principal cenário do cuidado, apesar das 

inovações tecnológicas da época, enfrentava sérios problemas de insalubridade e era 

frequentado especialmente pelos pobres adoentados, que, sem outras alternativas de 

cuidado, eram internados e, consequentemente, submetidos à condição de objeto de 

aprendizagem para médicos e seus auxiliares.  

Essa centralização no atendimento aos doentes contribuiu para expandir o 

conhecimento sobre as doenças. No entanto, não garantiu aos internados maiores 

chances de cura, tendo em visa que o ambiente precário de higiene contribuía para a 

propagação de infecções. Destino diferente tinham os doentes mais abastados, que 

ao serem cuidados em domicílio, protegiam-se dos riscos da insalubridade, contando 

com um prognóstico mais favorável.  

Com a ascensão do modelo dualista de Descartes, os religiosos deixaram as 

atividades de cuidado aos enfermos ao encargo dos médicos, instaurando-se uma 

problemática ao modelo hospitalocêntrico, referente ao aumento das demandas de 

trabalho e a falta de pessoal para executá-las. No novo cenário, os médicos, além de 

acompanharem os doentes, acumularam outras funções ligadas ao gerenciamento 

dos serviços e implementação dos cuidados.  Diante disso, com a necessidade de 

suprir a mão de obra para muitas das atividades de cuidado direto aos doentes, foram 
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ofertadas à comunidade, vagas remuneradas para tais atividades. No entanto, 

Geovanini et al. (2010) complementam que o módico retorno financeiro e a jornada 

ininterrupta do trabalho, atraia mulheres consideradas, à época, de baixo nível moral 

e social.  

Collière (1999) explica essa baixa remuneração ao descrever que os cuidados 

pertenciam ao âmbito do conjunto da vida econômica relacionada com a subsistência 

e inscrevia-se em um sistema de trocas e reciprocidade. Ou seja, provavelmente, 

muitas mulheres prestavam cuidados para garantir a própria subsistência, tendo, em 

troca dos cuidados prestados, acesso a alimentos e habitação. 

O avanço no conhecimento sobre as doenças motivou o surgimento de uma 

prática de cuidado especializada para o ambiente hospitalar, iniciando-se a formação 

técnica para o exercício do cuidado. A partir do desenvolvimento do cuidado 

organicista, a representação de cuidado seguiu um caminho de profissionalização que 

se firmou no exercício do cuidado biomédico, conforme apresentado no próximo item. 

 

3.1.5 O cuidado biomédico  

 

Com o advento da Revolução Industrial, as famílias deixaram as zonas rurais 

para ingressarem em novas frentes de trabalho, nos centros industriais. O sistema 

fabril assumiu, paulatinamente, papel central nas sociedades, influenciando a lógica 

da vida dentro e fora das fábricas. O modelo capitalista seguiu consolidando-se em 

todas as esferas sociais, objetivando a criação de riqueza e a abertura de novas 

frentes de trabalho (CATANI, 2011). Assim, os serviços hospitalares cresciam e 

cediam os meios de produção necessários, à luz da ideologia capitalista, para que os 

profissionais desempenhassem sua força de trabalho. O cuidado, é nesse contexto, 

entendido como uma mercadoria, e, portanto, reconhecido como moeda de troca, 

inaugurando a formalização de sua prática como um trabalho remunerado. 

Assim, o hospital firmou-se como local de atendimento a todos os doentes, 

ricos e pobres. Porém, institui-se uma segregação quanto ao local de atendimento, 

em função da lógica produtiva, cabendo aos trabalhadores os serviços garantidos por 

meio da contribuição previdenciária e, aos demais, os serviços caritativos das Santas 

Casas de Misericórdia. O serviço hospitalar configurou-se como um espaço de 

cuidado terapêutico destinado a produção de novos conhecimentos (VAGHETTI et al., 

2007).  



51 
 

O cuidado biomédico foi influenciado diretamente pela relação estabelecida 

entre a produção, a ciência e a saúde, numa lógica produtiva, própria do mundo 

moderno em que a mão de obra tornou-se tão especializada quanto as práticas de 

cuidado. O público alvo do serviço, o volume de trabalho e sua sistemática 

organizacional demonstram a fusão da lógica do pensamento capitalista e industrial, 

com a organização da assistência à saúde, contribuindo para o nascimento do cuidado 

biomédico. 

A mão de obra do cuidado, segundo Vaghetti et al. (2007) acompanha o 

fenômeno da especialização, de forma a tentar suprir as demandas por especialidades 

do modelo produtivo, tornando-se restrita aos profissionais de saúde, dada sua 

complexidade. Assim, o fazer empírico foi substituído por ações fundamentadas 

cientificamente e executadas, à princípio, por profissionais da medicina, enfermagem 

e assistência social (MARTÍN; REBOLLO, 2011).  

Collière (1999) refere que, com a ampliação das atividades médicas e a 

utilização de técnicas cada vez mais elaboradas, as enfermeiras passaram a 

desenvolver cuidados mais complexos necessitando uma formação assentada em 

conhecimentos próprios e responsabilidades definidas na atenção à saúde, que, à 

exemplo da prática médica, pautaram-se em um enfoque medicalizado, curativo e 

orgânico (MARTÍN; REBOLLO, 2011; GEOVANINI et al., 2010).  

O cuidado biomédico desenvolve-se guiado pelo sistema produtivo refletido, 

inclusive, na distribuição do doente de acordo com a reparação da mecânica orgânica 

afetada pela doença, seja pelo tipo de aparelho, por exemplo, o aparelho locomotor e 

gástrico, ou por categoria de doente, por exemplo, o serviço de tuberculose 

(COLLIÈRE, 1999).  

Neste cenário “fabril”, o cuidado biomédico contribui para assujeitar o ser 

cuidado, considerado como um doente/doença, reduzindo-o a um problema de saúde, 

o que pode ser exemplificado pela utilização do termo “paciente” ao se referir à pessoa 

doente, e ainda, “o paciente da tuberculose” ao relacionar doente e doença. Vaguetti 

et al. (2007, p. 272) ilustra a forma de pensar o cuidado biomédico, afirmando que “o 

campo próprio da pessoa foi obliterado, enquanto que o foco passou a ser o espaço 

tissular ou celular de seu corpo, portador de sinal de doença. O objeto do cuidado foi 

isolado, parcelado, fissurado, separado de suas dimensões sociais e coletivas”. 

Guiado por uma tendência de medicalização da saúde, o cuidado biomédico 

reconhece o sujeito de sua prática como um objeto, que, sem vez nem voz, deve 
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permanecer passivo às condutas determinadas. Paradoxalmente, o cuidado 

biomédico desenvolve-se a partir de uma representação do “enfermo” análoga ao 

amor maternal, refletindo alguns valores da formação, como a disciplina, a rigidez 

moral, a abnegação, o altruísmo, o espírito de sacrifício, a integridade e a humildade; 

e as pessoas cuidadas são frequentemente tratadas de forma infantilizada, 

consideradas irresponsáveis e dependentes (COLLIÈRE, 1999).  

 

3.1.6 O cuidado humanizado 

 

Na atualidade, ou período pós-moderno vive-se no primado do modelo 

globalizado, que é definido como um fenômeno social ocorrido por meio do progresso 

das tecnologias e da velocidade na comunicação entre as pessoas. Tal fenômeno 

permite a agilidade na troca de informações e acentua a interdependência econômica, 

entre as diversas nações, influenciando a forma como as pessoas se autoconcebem 

e agem, redefinindo relações e padrões sociais no que tange, por exemplo, à 

sexualidade, à noção de família, aos papéis de gênero e a relação com o trabalho 

(GIDDENS, 2012).  

No que concerne ao cuidado, esta ampliação do acesso às informações vem 

propiciando, nas sociedades em geral, um questionamento sobre as certezas 

advindas do cuidado racionalista, anunciando uma nova forma de ser e estar no 

mundo, pautado na relativização, na diversidade, na pluralidade, na intersubjetividade 

e na multiplicidade de modos de ser e de fazer. A partir destas reflexões, desponta 

uma nova forma de entender o cuidado, denominada como cuidado humanizado. Este 

cuidado abrange uma perspectiva ecológica que interliga fenômenos biológicos, 

psicológicos, sociais e ambientais, aproximando as ciências naturais e sociais, 

resgatando uma perspectiva holística, que não aparta o ser humano do meio ambiente 

em que está inserido (AZEVEDO et al., 2008; MACHADO et al., 2009; PESSOA 

JÚNIOR, NÓBREGA, MIRANDA, 2012). 

A relação de cuidado humanizado pauta-se numa construção, permeada por 

emoção, intuição, criatividade, conhecimento e técnica, que se estabelece entre quem 

cuida e quem é cuidado. E que, segundo Vaghetti et al. (2007), se compõe de 

elementos como o conhecimento (de si e do outro), a paciência, a honestidade, a 

confiança, a humildade, a esperança e a coragem. 
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Exemplifica-se a amplitude deste novo modelo de cuidado, denominado como 

humanizado, por meio da estruturação, pelo Governo Federal Brasileiro, da Política 

Nacional de Humanização (PNH), no ano de 2004. Esta política propõe uma revisão 

paradigmática das práticas de saúde, ao adotar como cerne do cuidado as 

necessidades integrais do ser humano, valorizando a autonomia e o protagonismo 

dos sujeitos, tanto de quem cuida quanto de quem é cuidado, bem como a 

corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento de vínculos solidários, a construção 

das redes cooperativas e a participação coletiva no processo de gestão (BRASIL, 

2006b).  

Estudo de revisão sistemática, realizado por Nora e Junges (2013, p. 1198), 

abrangendo 40 trabalhos científicos, concluiu que “a humanização visa superar o 

modelo biomédico-hegemônico em direção à centralidade no usuário, que é o sujeito 

do processo assistencial. Para tanto, as tecnologias das relações funcionam como 

ferramentas para a construção de vínculos e de práticas de saúde que extrapolam a 

visão fragmentada do cuidado”. 

Dessa forma, compreende-se que o cuidado não corresponde mais a 

procedimentos técnicos específicos, não havendo fórmulas que ensinem a cuidar. O 

cuidado humanizado, é antes de tudo, uma referência ética que deve enraizar todas 

as práticas em saúde construídas por enfermeiros, médicos, psicólogos, 

fonoaudiólogos, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, agentes comunitários 

de saúde e os demais profissionais (BARROS; GOMES, 2011).  

Na ótica do cuidado humanizado, a ação de cuidar decorre do encontro entre 

os envolvidos, o cuidador e a pessoa cuidada, mediante um exercício de alteridade 

que valoriza, além dos conhecimentos clínicos e epidemiológicos, a história e os 

demais saberes trazidos pelos envolvidos, promovendo uma prática voltada à saúde 

e autonomia. Nesta perspectiva, ampliam-se os cenários de atuação para além dos 

serviços hospitalares, configurando-se, também, o lar das pessoas como um espaço 

para o desenvolvimento de cuidado.  

Pesquisa realizada no ano de 2017, referente aos últimos 10 anos de 

publicações, na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde tendo como descritores 

“domicílio” e “cuidado humanizado”, aplicando-se os filtros (tw:(domicilio)) AND 

(tw:(cuidado)) AND (instance:"regional") AND ( db:("LILACS" OR "BDENF") AND 

pais_assunto: ("brasil") AND la:("pt")) AND (instance:"regional"), encontrou  99 
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trabalhos, que tinham o domicílio como ambientes de cuidado. Nestes trabalhos 

predominavam situações relacionadas, entre outros, à finitude e à velhice.  

O cuidado ao idoso desenvolvido no domicílio, de acordo, com Floriani e 

Schramm (2004), insere-se num modelo gerontológico humanizado que se afina com 

os preceitos do envelhecimento ativo, na medida em que objetiva a manutenção da 

autonomia e da independência funcional do idoso, mantendo-o participativo, produtivo 

e afetivo.  

Apresentadas as diferentes formas de cuidado desenvolvidas ao longo do 

tempo, é possível afirmar que, embora essas diferenças circunscrevam-se de maneira 

mais evidente em um determinado contexto sócio-histórico, convivem de forma mais 

ou menos acentuadas, hodiernamente, no Brasil.  

A figura 2, a seguir, propõe-se a ilustrar a evolução do cuidado, dos primórdios 

da humanidade até a contemporaneidade, servindo como um modelo esquemático 

que sintetiza o conteúdo deste subcapítulo.  

 

FIGURA 2 – EVOLUÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO CUIDADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FONTE: o próprio autor. 
 

3.2 O CUIDADO E A VELHICE NA CONTEMPORANEIDADE  
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da população idosa. Para alguns países, como os Estados Unidos da América e a 

Inglaterra, a problemática socioeconômica gerada pelo envelhecimento populacional 

já se faz presente há mais tempo, gerando um arcabouço de experiências de sucesso 

e fracasso que podem ser úteis na elaboração de políticas públicas brasileiras 

(VERAS, 2012).   

Sobre tais experiências, na área do cuidado à saúde com a população idosa, 

Veras (2012) refere que o modelo americano se pauta num formato curativista, que 

tem como centro a assistência hospitalar e o tratamento de doenças, produzindo 

maiores custos econômicos, enquanto o modelo inglês, fundamenta-se na promoção 

de saúde, com foco no cuidado, na autonomia e na qualidade de vida não só dos 

idosos, mas da população em geral, culminando em melhores resultados também do 

ponto de vista financeiro.  

Estudo realizado por Carvalho (2009) a respeito da política de cuidados aos 

idosos, em 16 países europeus, constatou haver duas tendências e posições 

paradigmáticas distintas nesse continente. Uma, orienta-se para a dependência e para 

a obrigação da família em cuidar dos idosos, e a outra centra-se na independência e 

na autonomia, estabelecendo uma interdependência entre as esferas pública e 

privada, para o cuidado ao idoso, uma vez que reconhece não ser da família a 

obrigação pelo cuidado do idoso.  

Destacam-se, na primeira tendência, a Bélgica, a França, a Alemanha, a 

Áustria, a Espanha, a Itália, Portugal e Grécia. Entre esses países, nota-se que, na 

Alemanha e na Áustria, existem seguros sociais obrigatórios de apoio à dependência 

e alguma política pública de apoio a família que cuida, como o pagamento do serviço 

prestado e quatro semanas de férias. A Itália e a Espanha dispõem de cuidados 

domiciliares e institucionais para os idosos carentes. Portugal e Grécia, quando 

comparados aos demais países europeus, possuem serviços deficitários, 

prevalecendo o cuidado domiciliar desenvolvido por familiares (CARVALHO, 2009). 

Estudo realizado por Marques, Teixeira e Souza (2012) demonstra dificuldades do 

cenário português, ao expor as consequências da falta de políticas públicas que 

apoiem e orientem os familiares que assumem o cuidado ao idoso, citando um maior 

número de internações do idoso, ansiedade e desgaste físico tanto do idoso, quanto 

do cuidador. 

A segunda tendência engloba a Inglaterra, a Irlanda, a Dinamarca, a Finlândia, 

a Noruega, a Suécia, a Holanda e Luxemburgo. Nesses países, 67% dos serviços 
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direcionados aos idosos são prestados por serviços de saúde, 44% por familiares e 

15% por empregados domésticos ou agências privadas de prestação de cuidados 

(CARVALHO, 2009). 

O cuidado ao idoso na contemporaneidade brasileira, ainda que orientado por 

políticas públicas pautadas na promoção da saúde e na qualidade de vida, conforme 

discutido no referencial temático, “Políticas públicas voltadas à população que 

envelhece”, item 2.3 deste trabalho, desenvolve-se de forma lacunar, tendo em vista 

que apenas uma pequena parcela da população usufrui de uma velhice saudável e 

autônoma. A maioria dos idosos encontra-se em situação de fragilidade e 

dependência, advindas, frequentemente, de doenças crônico degenerativas 

desenvolvidas ao longo do curso de vida e demandando, na velhice, um aumento na 

provisão de cuidados (VIEIRA et al., 2011a). Para essa população idosa e 

dependente, evidencia-se a carência de programas governamentais que supram as 

especificidades de suas demandas de cuidado.  

Borges e Telles (2010) apontam deficiências nas políticas sociais e a situação 

socioeconômica desfavorecida de idosos e suas famílias, como um agravante nas 

condições de cuidados. Essa constatação é confirmada por meio de pesquisas 

desenvolvidas em diferentes localidades brasileiras, que revelam que a qualidade de 

vida geral e a condição socioeconômica estável estão relacionadas a menor 

dependência funcional (ALVES; LEITE; MACHADO, 2010; PEDREIRA; LOPES, 2012; 

BARBOSA et al., 2014; KAGAWA; CORRENTE, 2015).  

Minosso et al. (2010) complementam que o declínio da capacidade funcional 

do idoso refere-se a uma problemática multifatorial em que se relacionam a presença 

de doenças, deficiências ou problemas de saúde, com as condições demográficas, 

socioeconômicas, culturais e psicossociais, expondo as pessoas mais velhas e mais 

pobres a situações de fragilidade.  

Dados do IBGE (2010a) indicam que aproximadamente um e meio milhão de 

idosos encontram-se em situação de fragilidade. Dentre os idosos representados por 

esses números, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa - PNSPI (BRASIL, 

2006a), destaca os que vivem em instituição de longa permanência, os acamados, os 

que passaram por recente hospitalização, os que apresentam doenças que podem 

culminar em incapacidade funcional, os que já apresentam alguma incapacidade 

funcional, os que vivem alguma forma de violência e os que possuem mais de 75 anos. 
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Nesse sentido, a questão da funcionalidade a que a PNSPI e os autores acima 

se referem, foi enfocada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2001, para 

suprir necessidades não atendidas pela Classificação Internacional de Doenças, uma 

vez que esta limita-se a nomear patologias. A proposta da OMS é denominada como 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde e propõe-se a 

identificar os impactos decorrentes das doenças e das mudanças estruturais físicas e 

psíquicas na vida cotidiana dos indivíduos.  

Para tanto, assume uma posição afinada à política do envelhecimento ativo, 

que está pautada em uma visão mais ampla e positiva de saúde, focada nas 

capacidades e potencialidades das pessoas em processo de envelhecimento. Assim, 

o conceito de funcionalidade, expande o foco de cuidado, para além das 

incapacidades, adotando uma perspectiva de saúde profícua a partir da aceitação da 

diferença e da intervenção não só junto ao doente e na doença, mas na interação 

doente-contexto sociocultural (QUINTANA, 2014).  

O cuidado ao idoso, na perspectiva da funcionalidade, segundo Barbosa et al. 

(2014), apoia-se na compressão de dois conceitos, o de capacidade funcional e o de 

incapacidade funcional. O primeiro conceito, de capacidade funcional, refere-se ao 

potencial que os idosos apresentam para decidir e atuar em suas vidas de forma 

independente. Ele está relacionado à aptidão em manter as atividades básicas e 

instrumentais da vida diária, desenvolvido em ações como: comer, tomar banho, 

vestir-se, ir ao banheiro, andar, passar da cama para a cadeira, mover-se da cama e 

ter controle esfincteriano.  

Além disso, o conceito de funcionalidade envolve atividades instrumentais, as 

quais associam-se à habilidade do idoso em administrar o ambiente em que vive por 

meio da preparação de alimentos, da lavagem de roupas, do cuidado com a casa, da 

compra de mantimentos, da administração dos compromissos sociais, religiosos e 

com a saúde (KAGAWA; CORRENTE, 2015).  

O segundo conceito, de incapacidade funcional, refere-se às dificuldades ou 

às necessidades de apoio, apresentadas pelos idosos na execução de tarefas do dia-

a-dia, constituindo, segundo a PNSPI, o principal problema que pode afetar essa 

população (BRASIL, 2006a). Pois, segundo Pedreira e Lopes (2012), tal incapacidade 

limita a participação de pessoas idosas, nas atividades básicas e instrumentais da 

vida diária, acarretando frequentemente vários problemas de saúde, tais como a 

diminuição da autoestima, depressão, isolamento social, atrofias musculares, úlceras, 
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infecções, entre outros. São problemas que geram dependência e decréscimo da 

qualidade de vida (PEDREIRA; LOPES, 2012).  

Estudo realizado com 5.359 idosos, de diferentes estados brasileiros 

constatou que cerca de 40% dos entrevistados, referiram necessidade de ajuda para 

realizar atividades como manejar a conta no banco, lavar roupa, fazer compras e 

preparar uma refeição. E cerca de 10% dos participantes apresentaram dificuldades 

em ações relacionadas ao movimento corporal como: se vestir, banhar-se, levantar-

se e/ou se sentar na cadeira (RAMOS et al., 2013).  

Convém ressaltar que situações de dependência vêm se agravando entre os 

idosos. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada no último Censo 

brasileiro, demonstrou uma tendência de aumento da incapacidade funcional na 

população idosa relacionada com o avanço da idade. Em tal pesquisa, somente 22,6% 

das pessoas de 60 anos ou mais de idade declararam não possuir doenças. Para 

aqueles de 75 anos ou mais, esta proporção cai para 19,7% (IBGE, 2010a). Assim, 

viver a velhice com algum tipo de incapacidade é uma realidade que se impõe para 

muitos brasileiros que, a partir dessa situação, podem necessitar do auxílio de 

terceiros para realizar o próprio cuidado.   

A incapacidade funcional e seu consequente impacto nas atividades básicas 

e instrumentais da vida diária expõe uma problemática social, referente a quem 

compete o cuidado ao idoso dependente. A legislação brasileira de proteção à pessoa 

idosa, especificamente, a Política Nacional do Idoso – art. 3º, inc. I (BRASIL, 1996a) 

e o Estatuto do Idoso – art. 3º (BRASIL, 2003), baseados na Constituição Federal – 

art. 230 (BRASIL, 1988), reafirma a obrigação da família de cuidar do idoso. Porém, 

também explicita que esse dever é exercido juntamente com a comunidade, a 

sociedade e o poder público. Dessa maneira, o suporte social de cuidados aos idosos 

estrutura-se por meio de redes de apoio, denominadas como formal e informal.  

A rede de apoio formal é composta pelos serviços de saúde e seus 

profissionais, compreendendo os hospitais, os ambulatórios, as instituições de longa 

permanência para idosos (ILPIS) e os centros-dia. E as redes informais são 

representadas pelos familiares, amigos e vizinhos que oferecem apoio em diferentes 

âmbitos da vida do idoso (ARAÚJO et al., 2012; BATISTA; ALMEIDA; LANCMAN, 

2014). Percebe-se, no entanto, que a rede formal, estruturada com maior frequência 

pelo Estado, contribui pontualmente com o cuidado, tendo em vista que enfrenta 

desafios relacionados com a escassez de estrutura de suporte qualificada para 
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atender idosos e familiares. Essa estrutura, geralmente, apresenta número 

insuficiente de serviços de cuidado domiciliar ao idoso, falta de equipes com 

conhecimento específico sobre envelhecimento e falta de redes de Assistência à 

Saúde do Idoso (BRASIL, 2006a).  Assim, a maior parte da responsabilidade do 

cuidado ao idoso recai sobre a rede informal, mais especificamente sobre a família, 

que sem preparo prévio acaba por ocupar-se com o cuidado ao idoso (SANTOS; 

SILVA, 2013).   

Pedreira e Lopes (2012) referem que o lar vem se tornando cenário de cuidado 

ao idoso dependente. Na visão desses autores, mesmo em locais em que existem 

serviços formais de apoio, a família permanece desempenhando o papel principal no 

cuidado, ainda que, em muitos casos, com limitados recursos físicos, financeiros e 

humanos. Santos e Silva (2013) asseveram que o fato de a família assumir 

praticamente sozinha o cuidado ao idoso, arcando com as dificuldades próprias dos 

limitados recursos a que dispõe, demonstra falhas nas políticas públicas frente ao 

rápido crescimento dessa população.  

Os autores denunciam que, frequentemente, o discurso de humanização 

adotado por tais políticas, que entendem a família como o lócus privilegiado de afeto 

e apoio, contribui para mascarar a responsabilidade do Estado. Pois, ao delegar o 

cuidado do idoso dependente aos familiares, como se tal questão se restringisse a um 

problema de ordem individual ou familiar, o Estado isenta-se da responsabilidade e 

apresenta um suporte precário (SANTOS; SILVA, 2013).  

De acordo com Rabelo e Neri (2015) há dois tipos de arranjos familiares 

envolvendo idoso, isto é, há famílias “de idosos” e há famílias “com idosos”. Nas 

famílias “de idosos”, o idoso é o chefe da família, geralmente, com um perfil mais 

jovem, economicamente produtivo e com boas condições de saúde. Sua renda é 

essencial para o orçamento doméstico e há transferência de apoio da geração mais 

velha para a mais jovem. Idosos com algum grau de dependência mantem-se na 

posição de chefes de família se tiverem rendimentos e se puderem contar com o 

cônjuge para ajudá-los.  

Nas famílias “com idosos”, o idoso não é entendido como chefe da família. 

Nessa situação, os idosos são mais velhos e geralmente do sexo feminino, com renda 

insuficiente para suprir o próprio sustento. Com frequência, necessitam de auxílio para 

o desempenho de atividades da vida diária. Nessas famílias, prevalecem as 

transferências de apoio das gerações mais novas para a mais velha. 
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A coabitação é uma estratégia comum na realidade do Brasil, tanto diante da 

incapacidade funcional e/ou financeira do idoso, quanto frente a necessidade 

econômica de filhos e netos (RABELO; NERI, 2015). Dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística apontam que, embora prevaleçam idosos morando com seus 

familiares, totalizando 55,2% entre os que habitam com filhos e outros parentes, há, 

ainda, 13,5% dos idosos vivendo sozinhos, 22,1% morando com cônjuges e 9,1% 

coabitando com outros idosos parentes ou agregados (IBGE, 2010a). Rabelo e Neri 

(2015) ressaltam que morar sozinho não significa estar abandonado pela família e, 

nem tão pouco, coabitar com os parentes, é garantia de ser cuidado.  

Ainda que grande parte dos idosos esteja vivendo com suas famílias em 

arranjos apropriados para a prestação de ajuda, à medida em que envelhecem, 

tendem a apresentar mais limitações. E as famílias, por conseguinte, passam a 

manifestar maiores dificuldades em manter arranjos favoráveis à prestação dos 

cuidados (DUARTE et al., 2010).  

Soma-se a essa problemática, as alterações na estrutura familiar próprias da 

contemporaneidade, como o franco envolvimento da mulher no mercado de trabalho, 

deixando de ser a tradicional cuidadora do lar; a diminuição no número médio de filhos, 

restando menos pessoas disponíveis para o cuidado; e os novos arranjos familiares, 

fruto dos divórcios e recasamentos, que podem contribuir para o enfraquecimento nos 

vínculos familiares (KARSCH, 2003; CORREA; QUEIROZ; FAZITO, 2016).  

Dessa forma, o cuidado ao idoso pode desenvolver-se de forma disfuncional, 

evidenciada pela incapacidade familiar de proporcionar o suporte necessário aos 

idosos dependentes, expondo-os, inclusive, a situações de negligências e maus 

tratos, muitas vezes, originadas pelo estresse e falta de conhecimento da família em 

como lidar com a realidade do cuidado (ALMEIDA et al., 2012). Outras vezes, esse 

problema relacionado ao cuidado disfuncional pode aparecer vinculado ao excesso 

de ajuda, criando a dependência ou gerando desconforto psicológico para os idosos 

(RABELO; NERI, 2015). 

Frente aos desafios do cuidado ao idoso, convém refletir sobre quem vem 

assumindo a responsabilidade dessa atividade, no Brasil atual. Assim, o seguinte 

subcapítulo desenvolve-se com o objetivo de discutir sobre o papel dos cuidadores 

informais no contexto domiciliar. 
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3.3 O CUIDADO INFORMAL E OS CUIDADORES OCUPACIONAIS  

 

O cuidador informal de idosos é considerado a pessoa que, no espaço privado 

doméstico, auxilia o idoso de maneira contínua ou regular, na realização das 

atividades básicas e instrumentais de vida diária, com o propósito de preservar sua 

autonomia e independência. Os cuidadores que compõem a rede informal de cuidado 

podem ou não ter vínculos familiares, recebendo ou não remuneração pela atividade 

de cuidar (BRASIL, 2012a). Normalmente, essa rede se constitui por pessoas sem 

formação na área de saúde que, por inúmeras razões, como a reciprocidade de afeto, 

a disponibilidade de tempo e a afinidade pela atividade, incumbem-se de suprir as 

demandas de cuidado advindas das incapacidades funcionais da população idosa 

(BOHM; CARLOS, 2010). Debert e Oliveira (2015) referem que 80% dos cuidados aos 

idosos são realizados por cuidadores informais. 

Pesquisas demonstram que os cuidadores que compõem a rede informal 

apresentam diferentes níveis de responsabilidade, sendo possível classificá-los, em 

função do envolvimento no cuidado, em cuidador primário, cuidador secundário e 

cuidador terciário. O cuidador primário é a pessoa com maior comprometimento e 

poder de decisão no gerenciamento e na execução do cuidado domiciliar, tornando-

se referência para os demais cuidadores e para a rede formal de cuidado.  

O cuidador secundário é o que realiza as tarefas sob orientação do cuidador 

primário, frequentemente, revezando-se com ele na execução das atividades. E o 

cuidador terciário é a pessoa que desempenha um papel de coadjuvante no cuidado, 

sem assumir responsabilidade diretamente relacionada ao idoso, podendo, contudo, 

eventualmente substituir os demais cuidadores por curtos períodos. Na maioria das 

vezes, o cuidador terciário realiza tarefas específicas como compras e serviços 

bancários (BOHM; CARLOS, 2010; VIEIRA et al., 2011b).  

O cuidador primário é, tradicionalmente, um elemento familiar do sexo 

feminino, normalmente cônjuge, filha ou neta da pessoa idosa, com média de idade 

superior a 50 anos, e com um perfil de baixa escolaridade e ausência de atividade 

remunerada (VIEIRA; FIALHO; MOREIRA, 2011; BARBOSA; OLIVEIRA; 

FIGUEIREDO, 2012; CARTAXO et al., 2012; COUTO, 2012). E os cuidadores 

secundário e terciário, geralmente, são os demais parentes e amigos da família e/ou 

do idoso. No entanto, embora os estudos anunciem tal classificação, percebe-se que 

o cuidado aos idosos constitui-se frequentemente em um fazer solitário. Essa solidão 
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é asseverada por Camargo (2010) e Scalco et al. (2013) quando referem que grande 

parte dos cuidadores primários não recebem nenhum tipo de ajuda informal ou formal 

sistemática, contribuindo para que os mesmos, frequentemente, percebam-se 

sobrecarregados e doentes.  

Pesquisa realizada por Karsch (1998), em São Paulo, com 102 cuidadores 

primários de idosos que sofreram acidente vascular cerebral, evidencia a presença do 

sexo feminino em 92,9%, o grau de parentesco próximo ao idoso, formado, em 44,1%, 

por esposas e 31,3% por filhas. Os dados também indicam a presença de idosos 

cuidando de idosos, a falta de auxílio para o desempenho das tarefas e o frequente 

acometimento de doenças entre os cuidadores.  

Em relação a idade dos cuidadores, 100% tem mais de 50 anos. Entre os com 

mais de 60 anos, 62,5% cuidam de pessoas da mesma faixa etária. 67,9% dos 

cuidadores primários não recebem nenhum tipo de ajuda no desempenho da atividade 

e quase a totalidade apresenta, pelo menos, um problema de saúde, como dores 

lombares, pressão alta, artrite e reumatismo, problemas cardíacos e diabetes 

(KARSCH, 1998). Nota-se que quase 20 anos se passaram desde a pesquisa de 

Karsch e o perfil do cuidador principal mantém-se inalterado. 

Outros estudos apontam que além dos problemas físicos, são frequentes os 

problemas de saúde de ordem emocional, como a tensão, o constrangimento, a 

frustração, a redução do convívio com outras pessoas, a fadiga, a culpa, a raiva, a 

tristeza, o cansaço, o estresse, o desespero, a depressão e a alteração da autoestima 

(MOREIRA; CALDAS, 2007; BORN, 2008; CAMARGO, 2010; VIEIRA et al., 2011b; 

CARTAXO et al., 2012; NARDI; SAWADA; SANTOS, 2013).  

Esse conjunto de doenças físicas e emocionais a que estão expostos, 

principalmente, os cuidadores primários, está relacionado à sobrecarga vivenciada por 

esses cuidadores que têm de lidar com um conjunto de demandas econômicas, 

familiares e pessoais, além de assumir, com certa frequência, inúmeras tarefas para 

as quais não se encontram preparados, acarretando negligenciamento do próprio 

cuidado (SENA et al., 2006; MOREIRA; CALDAS, 2007; NARDI; SAWADA; SANTOS, 

2013). 

Uma alternativa encontrada por muitas famílias para driblar as situações de 

sobrecarga do cuidador primário, ou de impossibilidade para assumir o cuidado, 

relacionadas, entre outras, às alterações na estrutura familiar próprias da 

contemporaneidade, conforme apresentadas no item 3.2 deste estudo, é a 



63 
 
contratação de terceiros, normalmente sem formação técnica, para atuarem no 

cuidado ao idoso em âmbito doméstico.  

 Algumas pesquisas se referem a estas pessoas utilizando-se o termo 

“cuidador formal”. Tal nomenclatura tem uma provável origem no contexto jurídico, 

mediante a formalização estabelecida pelo vínculo de trabalho, entre o cuidador e a 

família. Todavia, tal denominação pode gerar confusão uma vez que se conflita com 

a designação empregada, na área da saúde, para denominar a rede formal de cuidado 

ao idoso, que é composta por profissionais com formação técnica e/ou acadêmica 

assentada no cuidado humano, e cuja prática laboral se desenvolve vinculada aos 

serviços estruturados de assistência à saúde. Assim, sugere-se que o termo cuidador 

formal seja substituído pela denominação cuidador ocupacional, visando melhor 

caracterizar estes trabalhadores e dirimir possíveis equívocos advindos de questões 

terminológicas. 

Com o objetivo de elucidar como é usualmente composta a rede de cuidado 

aos idosos, elaborou-se um quadro elucidativo, nominado “redes de cuidado aos 

idosos e seus respectivos integrantes” (quadro 1), que expõe, de forma esquemática, 

a divisão da atividade de cuidado nos âmbitos formal e informal, indicando os 

frequentes locais de prática vinculadas a cada atividade, bem como os trabalhadores 

que integram cada contexto. 

 

QUADRO 1 – REDES DE CUIDADO AOS IDOSOS E SEUS RESPECTIVOS 
INTEGRANTES 

REDE DE CUIDADO AOS IDOSOS 
CUIDADO FORMAL CUIDADO INFORMAL 

LOCAL INTEGRANTES LOCAL INTEGRANTES 

Serviços de 
Saúde 

Hospitais 
Ambulatórios 

ILPIS 
Centros-dia 

Profissionais de Saúde 
vinculados aos serviços 

estruturados de atenção à saúde. 
Ex: médico, enfermeiro, 

fonoaudiólogo, psicólogo, técnico 
em enfermagem, etc. 

Residência Pessoas com e sem formação 
na área de saúde, com vínculo 

familiar ou de trabalho no 
âmbito doméstico.  

Ex: cuidadores familiares, 
cuidadores ocupacionais. 

FONTE: o próprio autor. 
 

No Brasil, a atividade de cuidador é reconhecida como ocupação, desde o ano 

de 2002, pelo Ministério de Trabalho e Emprego e é descrita na Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO), no âmbito de trabalhadores domésticos (BRASIL, 

2002a). Tal classificação foi instituída por meio da Portaria Ministerial nº 397, de 9 de 
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outubro de 2002, e tem por finalidade identificar as ocupações no mercado de 

trabalho, criando um padrão de classificação de atividades de trabalho para fins de 

registros administrativos e domiciliares (BRASIL, 2002b). Para tanto, fornece um 

código específico para cada ocupação e determina as condições de exercício das 

atividades. 

Desse modo, o cuidador ocupacional de idosos é identificado com o número 

5162-10, podendo trabalhar em tempo integral, em revezamento de turno ou em 

períodos determinados, de forma autônoma ou assalariada, em âmbito doméstico ou 

institucional, desenvolvendo ações relacionadas ao bem-estar, recreação, lazer, 

alimentação, educação, cultura, saúde e higiene pessoal do idoso (BRASIL, 2002a). 

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o cuidador ocupacional 

de idosos quando exercendo suas atividades em âmbito doméstico, tem seus direitos 

trabalhistas assegurados pela Lei nº 11.324, de 19 de julho de 2006, e quando 

exercendo em instituições de longa permanência para idoso, seus direitos são regidos 

pela Consolidação das Leis Trabalhistas (BRASIL, 2016).  

 A CBO recomenda que a atividade de cuidador de idosos deve ser realizada 

por pessoas que tenham frequentado cursos livres com carga horária de 80 a 160 

horas, com idade mínima de 18 anos e ensino fundamental completo (BRASIL, 

2002a). No entanto, Couto (2012) refere que o fato de a ocupação ser reconhecida 

pela CBO não lhe confere cobertura legal necessária para seu exercício, uma vez que 

a atividade ainda não está regulamentada.  

Um primeiro projeto com essa finalidade, foi apresentado à Câmara dos 

Deputados, em 2006, apensado a um segundo projeto no ano de 2008. Estes projetos 

seguem aguardando deliberação do recurso na Mesa Diretora da Câmara dos 

Deputados. Atualmente, um terceiro projeto, o PL nº 4.702/12, tramita em regime de 

prioridade, aguardando a criação de uma Comissão Especial para análise da matéria 

(BRASIL, 2012b).  

Debert e Oliveira (2015) referem que desde a primeira proposição, em 2006, 

o projeto gerou impasses em torno da definição das atribuições do profissional 

cuidador, bem como dos requisitos necessários a quem poderá exercer essa atividade 

a partir do momento em que esteja regulamentada. As autoras citam que, entre os 

pontos polêmicos, estão questões relacionadas a exigências de escolaridade mínima 

e de formação especifica, bem como a delimitação das fronteiras profissionais da 
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atividade de cuidador, de modo a não confundí-la com as atividades de outras 

categorias já existentes. 

O recente interesse da sociedade pela atividade de cuidador ocupacional de 

idosos, demonstrado pelo reconhecimento da ocupação no ano de 2002 e pelos atuais 

esforços em regulamentá-la, faz reflexo no campo científico, por meio das ainda 

incipientes pesquisas que procuram desvelar o trabalho do cuidador ocupacional de 

idosos (KAWASAKI; DIOGO, 2001; COUTO, 2012; SIEWERT et al., 2014; DEBERT; 

OLIVEIRA, 2015). 

Pesquisa realizada por Kawasaki e Diogo (2001), em São Paulo, e replicada 

por Siewert et al. (2014), em Santa Catarina, partilham do entendimento que a 

atividade de cuidador ocupacional é exercida predominantemente por mulheres com 

pouca escolaridade, na faixa etária de 31 a 50 anos, que majoritariamente não 

possuem outra atividade remunerada. As atividades de cuidado desempenhadas por 

elas, geralmente, mesclam atividades de cuidado direto com o idoso, com atividades 

de limpeza da casa. Ao comparar-se ambos estudos, nota-se uma crescente 

qualificação das cuidadoras, no que se refere à conclusão de curso de cuidador de 

idosos, ampliando-se o predomínio de informantes com o referido curso de 9,75%, em 

2001, para 48%, em 2014. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO 

 

Este capítulo, fundamentado na teoria das representações sociais (TRS) de 

Serge Moscovici (2015), discorre sobre os caminhos teórico e metodológico 

percorridos para a construção da presente pesquisa. Inicialmente, discute os aspectos 

teóricos e conceituais que contribuem para fazer da TRS uma fonte dinâmica na 

explicação da realidade. Na sequência, apresenta a proposição metodológica 

conhecida como Análise de Conteúdo, desenvolvida por Laurence Bardin (2011), 

tendo em vista que tal proposição orienta o trabalho com os dados desta pesquisa, 

desde a sua coleta, organização e análise dos mesmos. E por fim, articula a teoria 

das representações sociais com a metodologia própria da Análise de Conteúdo.  

 

4.1 A FECUNDIDADE DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS COMO SUBSTRATO 

TEÓRICO 

 

A construção de representações simbólicas é inerente aos seres humanos 

numa tentativa constante de compreensão de si próprios e do mundo que os cerca, 

por meio da nomeação e definição de diferentes aspectos da realidade cotidiana 

(JODELET, 1993). Este processo de representar, de acordo com Rocha (2014), é uma 

forma de construção de conhecimento que se desenvolve nos campos empírico, 

filosófico, artístico e científico. Segundo este autor, o senso comum trabalha com 

esses conhecimentos de forma ametódica e assistemática, visando a resolução de 

problemas práticos, isto é, de situações relacionadas ao dia a dia das pessoas.  

O interesse pelas representações simbólicas, como objeto científico, tem seu 

início nos trabalhos do sociólogo Durkheim, sob o nome de representações coletivas. 

Nessa perspectiva, o autor fundamenta-se numa visão dicotômica, entendendo que 

as regras que comandam a vida individual divergem daquelas que regem a vida 

coletiva. Reis e Bellini (2011) esclarecem que, no entendimento de Durkheim, o 

indivíduo é passivo às pressões das representações sociais dominantes, na medida 

em que a sociedade é vista, ao mesmo tempo, como receptáculo e como tradutora 

dos sentimentos individuais.  

Nesse entendimento, as representações se dão em dois âmbitos distintos, o 

coletivo, que tem como campo de estudo a sociologia, e o individual, que compõe a 

área da psicologia (ALEXANDRE, 2004). Na visão de Durkheim, qualquer explicação 



67 
 
psicológica para os fatos sociais deve ser desprezada, pois seu foco de atenção recai 

sobre as representações coletivas, as quais são vistas como determinantes das 

representações individuais. 

No entanto, no campo da psicologia, as representações individuais não 

despertam interesse, tendo em vista que na época de Durkheim, o modelo 

predominante na psicologia pauta-se num enfoque behaviorista e individualista, que 

estabelece limites rígidos para o que poderia, ou não, ser considerado, por meio de 

tal enfoque, como ciência (ROCHA, 2014). Alexandre (2004) refere que, sob a tradição 

behaviorista, as pesquisas em psicologia centram-se na verificação de 

comportamentos observáveis, desconsiderando os conteúdos implícitos do 

comportamento humano, neste caso, as representações simbólicas. 

E foi a insatisfação com os modelos da sociologia dicotômica e da psicologia 

behaviorista que contribuiu para o surgimento da teoria das representações sociais 

idealizada pelo psicólogo Serge Moscovici, na década de 60, a partir da publicação 

de sua tese de doutorado intitulada “La psychanalyse: son image et son public” 

(MOSCOVICI, 2015). Moscovici inova ao perceber que o homem estabelece uma 

relação dialética entre os aspectos social e individual, de modo que um influencia e é 

influenciado pelo outro de forma mútua e constante. Na sua teoria, não é possível a 

construção de conhecimentos, separando o universo interior do sujeito de seus 

constituintes externos.  

De acordo com Mendes (2015), Moscovici inicia seu processo de construção 

teórica, enfatizando a função simbólica e o poder das representações sociais na 

construção do conhecimento. Para tanto, retoma a proposta de Durkheim e a declara 

genérica e estática. Genérica, pois engloba aspectos inespecíficos da ciência, da 

mitologia e da ideologia como encarregados pelos fenômenos psíquicos e sociais. E 

estática, por centrar-se na constância dos fatores envolvidos nas representações 

coletivas, distanciando-se da diversidade e agilidade com que os sistemas filosóficos, 

artísticos e religiosos circulam nas sociedades contemporâneas. Para Moscovici, a 

teoria das representações sociais não pode se limitar a heranças simbólicas coletivas, 

transmitidas de maneira determinista e estática. Antes disso, tal teoria deve 

compreender o homem a partir de seu papel ativo e autônomo de participação na 

construção social (ALEXANDRE, 2004).   

Assim, a teoria de representação social de Moscovici (2015) busca 

especificidade e dinamicidade, por meio da estruturação de uma conceituação que se 
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edifica fundamentada na dialética das relações entre o sujeito e a sociedade. Para 

tanto, assume a interface que se estabelece entre o social e o psicológico. O seu 

trabalho descreve um “fenômeno novo”, atestando que as representações sociais não 

se constroem a partir da separação entre o universo interno do sujeito e o que lhe é 

externo. Pois, em concordância com a explicação de Mendes (2015), esse sujeito não 

desenvolve um papel de reprodutor passivo de um dado objeto, mas o reconstrói. E, 

ao reconstruí-lo, encontra uma nova oportunidade de se rever e de se situar no 

universo social. Desta maneira, as criações coletivas se transformam de acordo com 

as mudanças nas conjeturas sociais construídas pelas próprias ações dos sujeitos.  

Diante do entendimento de que as representações sociais são fenômenos em 

constante construção e movimento, que coloca em diálogo os universos interno e 

externo de cada sujeito, Moscovici rompe com paradigmas, então, existentes na 

psicologia e na sociologia, construindo uma matriz conceitual híbrida. A interlocução 

que se estabelece entre estas duas áreas, encontra na psicologia social um caminho 

para compreender o comportamento do ser humano nas suas interações sociais. Para 

Moscovici “a Psicologia Social deve se interessar pela cognição social, isto é, pela 

criação, entre os seres humanos, das representações consensuais do universo” 

(ALEXANDRE, 2004, p. 133).  

As representações consensuais do universo são apresentadas por Moscovici 

como uma das diferentes maneiras de conhecer e de se comunicar, utilizadas pelas 

pessoas. Arruda (2002), baseada na produção de Moscovici, apresenta duas formas 

de representação, a consensual e a científica. Explica que cada uma gera seu próprio 

universo, sem que haja hierarquia nem isolamento entre elas, apenas propósitos 

distintos.  

O universo consensual é aquele que se constitui principalmente na 

conversação informal, na vida cotidiana e é conhecido como o senso comum, 

enquanto o universo científico, se cristaliza num espaço formal, comumente 

acadêmico, com suas regras de linguagem e sua hierarquia interna. As 

representações sociais se constroem mais frequentemente na esfera consensual, 

embora as duas esferas não sejam totalmente estanques (ARRUDA, 2002).  

A proposta de Moscovici concentra-se no desenvolvimento de uma 

abordagem atualizada e acessível às sociedades contemporâneas, que se 

caracterizam pela imersão na divisão do trabalho, e pelo amplo valor que as 

dimensões da especialização e da informação ocupam na vida das pessoas e dos 
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grupos. Para ele, é necessário trabalhar com uma conceituação de representação 

social que seja útil para as sociedades com tais características, “sociedades em que 

a velocidade da informação não lhes outorga o tempo de sedimentar-se em tradição, 

na quais se impõe um processamento constante da novidade, nas quais se conhece 

por delegação, uma vez que ninguém tem acesso a todo o saber” (ARRUDA, 2002, p. 

135). 

A teoria das representações sociais tem sido empregada pelas ciências 

humanas com a finalidade de compreender os universos consensuais expressos nas 

relações cotidianas, que compõem o senso comum por meio das crenças, dos valores, 

das atitudes, das opiniões e das imagens que são construídas mentalmente pelos 

sujeitos e socialmente partilhadas. Assim, a percepção da realidade, no contexto das 

representações sociais, depende da influência de convenções subjacentes, que se 

desenvolvem de forma alheia à consciência, por meio de uma espécie de tensão 

social, que orienta os indivíduos quanto aos modos de agir condicionadamente à 

época e ao contexto social em que estão inseridos (MOSCOVICI, 2015). 

Jodelet (2002, p. 22), psicóloga social e colaboradora de Moscovici, foi quem 

primeiro elaborou um conceito sobre a representação social, afirmando que: “as 

Representações Sociais são uma forma de conhecimento socialmente elaborado e 

compartilhado, com o objetivo prático, e contribui para a construção de uma realidade 

comum a um conjunto social”. Descreve as representações sociais em um âmbito 

prático na medida em que não se limita ao campo teórico, encontrando-se presente 

na vida diária das pessoas que buscam, de forma incessante, resolver seus problemas 

e situações do seu cotidiano.  

As representações sociais se manifestam por meio de figuras e expressões já 

socializadas, resultado de uma conexão das reapropriações de saberes advindos de 

períodos cronológicos distintos, com outros conteúdos, gerados por novos contextos 

(VILLAS BÔAS, 2010). Nesse sistema representacional, de constante apreensão do 

passado e reconstrução no presente, Moscovici ressalta que o essencial não é 

conhecer as representações da antiguidade, mas as que se fazem presentes na 

atualidade, “considerando-se que o conhecimento produzido é relativo a quem fala e 

de onde fala, a que grupo pertence e não ao objeto em si, salientando a importância 

do grupo de pertencimento” (ROCHA, 2014, p. 53).  

Portanto, para Moscovici (2015, p. 41) as representações sociais são 

construções coletivas que “adquirem uma vida própria, circulam, se encontram, se 
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atraem e se repelem e dão oportunidade ao nascimento de novas representações, 

enquanto representações velhas morrem”. Na qualidade de fenômenos, constroem-

se, diariamente, na informalidade dos diálogos da vida cotidiana, nutridos pelos 

acontecimentos sociais, políticos, científicos, entre outros. Assim, nas palavras de 

Moscovici (2015, p. 37) “nenhuma mente está livre dos efeitos de condicionamentos 

anteriores que lhes são impostos por suas representações, linguagem ou cultura”. 

Mendes (2015) esclarece que, de maneira geral e pertinente, as representações 

sociais explicam as reações dos indivíduos, suas opções e decisões, ou seja, suas 

próprias atitudes na sociedade.  

Jodelet (1993) refere que a representação social é sempre uma representação 

de alguma coisa ou situação, utilizando para isto, o termo “objeto”, por alguém, 

empregando para este o termo “sujeito”. Na formulação de uma representação, o 

sujeito fica frente ao objeto, permitindo que ele o “interprete”, tornando possível a 

“construção” e “expressão” de suas significações.  

Nesse sentido, as representações sociais se caracterizam, segundo Reis e 

Bellini (2011), pela formulação de conceitos dinâmicos e explicativos das realidades 

social, física e cultural, assumindo uma dimensão histórica e transformadora. Para 

tanto, agregam aspectos culturais, cognitivos, valorativos e, portanto, ideológicos. 

Estão presentes no interior e no exterior das pessoas, ou seja, se colocam numa 

realidade presente nos objetos e nos sujeitos, exprimindo-se como um conceito 

relacional e, portanto, social.  

Todavia, nem tudo o que emerge socialmente se torna um objeto de 

representação social. De acordo com Moscovici (2015), as representações sociais se 

constroem a partir de pontos duradouros de conflito. Wolter (2014), pesquisador desta 

área, esclarece alguns critérios para que um objeto venha a se tornar uma 

representação social: ser gerador de diálogos nos grupos, ter seu tema tratado com 

relevância na sociedade, ser ligado às práticas sociais, distinguir grupos, orientar 

julgamentos e posicionamentos e formar um conjunto de conhecimentos estruturado. 

Na visão do autor, quanto mais destas características tiver o objeto representado, 

maior a possibilidade de este ser considerado uma representação social. Assim, um 

objeto que gera conversas, que é relevante na sociedade, que é alvo de julgamentos 

e avaliações, que se relaciona com práticas sociais e que se torna um conhecimento 

estruturado, possivelmente se constitui como um objeto de representação social. 
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Na concepção de Moscovici (2015), as representações sociais são criadas a 

partir da necessidade humana em assimilar o que lhe causa estranheza, o não 

familiar, por meio de dois mecanismos distintos, mas interligados, denominados como 

ancoragem e objetivação.  

A ancoragem é entendida como o processo que atribui ao desconhecido um 

lugar no sistema particular de categorias de cada pessoa, possibilitando, de forma 

personalizada, a comparação com um paradigma apropriado. Sá (2002) descreve que 

a ancoragem se constitui por uma rede de significações em torno de um objeto 

relacionando-o a valores e práticas sociais. Nas palavras de Moscovici (2015, p. 61), 

ancorar é: 

 
classificar e dar nome a alguma coisa. Coisas que não são classificadas e 
que não possuem nome são estranhas, não existentes e ao mesmo tempo 
ameaçadoras. Nós experimentamos uma resistência, um distanciamento, 
quando não somos capazes de avaliar algo, de descrevê-lo a nós mesmos 
ou a outras pessoas. O primeiro passo, para superar essa resistência, em 
direção à conciliação de um objeto ou pessoa, acontece quando nós somos 
capazes de colocar esse objeto ou pessoa em uma determinada categoria, 
de rotulá-lo com um nome conhecido (MOSCOVICI, 2015, p. 61). 

 

A ancoragem, para Reis e Bellini (2011), é o processo pelo qual torna-se 

possível transformar o não familiar em familiar por meio de um sistema de 

classificação que atribui um nome a determinada coisa ou situação. É o processo de 

ancoragem que permite aos sujeitos falar sobre algo, avaliá-lo, comunicá-lo, já que a 

partir de um sistema classificatório, torna-se possível imaginá-lo. 

Diferentemente da ancoragem, a objetivação se refere a passagem de 

conceitos ou ideias para esquemas ou imagens concretas que se transformam em 

“supostos reflexos do real” (SÁ, 2002). Objetivar é descobrir a “qualidade icônica de 

uma ideia, ou ser impreciso; é reproduzir um conceito em uma imagem. Comparar é 

já representar, encher o que está naturalmente vazio, com substância” (MOSCOVICI, 

2015, p. 71). Para Moscovici, a objetivação desenvolve-se por meio de uma operação 

que articula a imaginação e a estrutura, possibilitando atribuir uma forma específica 

ao objeto, tornando-o concreto. 

Assim, as palavras, no contexto da objetivação, precisam ser ligadas a 

equivalentes não verbais para que façam sentido. Portanto, não são escolhidas ao 

acaso, compondo o que Moscovici chamou como núcleo figurativo, ou seja, estão 

relacionadas ao paradigma em que a ideia da palavra se conecta. O núcleo figurativo 
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tem o papel de captar, a partir das palavras circulantes ao redor de um objeto, aquelas 

que formam um conjunto específico capaz de reproduzir nitidamente o arcabouço 

conceitual, chegando-se a representação.  

Para exemplificar tais processos, de ancoragem e objetivação, cita-se o 

resultado da pesquisa de Chernicharo e Ferreira (2014), realizada com 30 

acompanhantes de idosos hospitalizados, que constatou, no contexto investigado, que 

o cuidado ao idoso está associado àquele presente no universo infantil, relacionado à 

dependência que a criança tem do adulto. Portanto, aqui, o cuidado voltado ao idoso 

está objetivado em função do termo dependência. E essa objetivação ancora-se em 

um paradigma que ressalta a infantilização da velhice. 

Dessa forma, é possível afirmar que ancoragem e a objetivação são maneiras 

de operar a memória, contribuindo para que o sistema cognitivo interfira no social, da 

mesma forma como o social interfere na elaboração cognitiva. A ancoragem é 

responsável por manter a memória em movimento. Ela é dirigida para dentro, 

armazenando e excluindo objetos, pessoas e acontecimentos que são classificados e 

nomeados. A objetivação é direcionada para o exterior, para os outros, sendo 

encarregada de construir conceitos e imagens para reproduzi-los no mundo externo 

(MOSCOVICI, 2015).  

Nessa direção, a ancoragem e a objetivação refletem o exercício para o 

cumprimento das funções das representações sociais, as quais são chamadas de 

convencional e prescritiva. As representações convencionais têm o papel de 

convencionalizar os objetos, pessoas ou acontecimentos.  

 
Elas lhes dão uma forma definitiva, as localizam em uma determinada 
categoria e gradualmente as põem como um modelo de determinado tipo, 
distinto e partilhado por um grupo de pessoas. Todos os novos elementos se 
juntam a esse modelo e se sintetizam nele. Mesmo quando uma pessoa ou 
objeto não se adequam exatamente ao modelo, nós o forçamos a assumir 
determinada forma, entrar em determinada categoria, na realidade, a se 
tornar idêntico aos outros, sob pena de não ser nem compreendido, nem 
decodificado. Nós pensamos através de uma linguagem; nós organizamos 
nossos pensamentos, de acordo com um sistema que está condicionado, 
tanto por nossas representações, como por nossa cultura (MOSCOVICI, 2015 
p. 34). 

 

E a segunda função, chamada de prescritiva, “se impõem sobre nós com uma 

força irresistível. Essa força é uma combinação de uma estrutura que está presente 

antes mesmo que nós comecemos a pensar e de uma tradição que decreta o que 

deve ser pensado” (MOSCOVICI, 2015 p. 36). 
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Exemplifica-se ambas as funções, de convencionar e de prescrever, por meio 

do exemplo da infantilização da velhice, captado na pesquisa de Chernicharo e 

Ferreira (2014), em que o simbolismo do velho vinculado à criança perpassa gerações 

e por isso é instituído e legitimado pela cultura vigente, naturalizado, aceito pelo idoso 

e praticado por aqueles que ainda não o são.  

Tendo em vista que este capítulo se volta à fecundidade do substrato teórico 

de Moscovici, convém apresentar outras funções representativas defendidas por 

diferentes estudiosos que se fundamentaram na teoria das representações sociais. 

Abric (2000), considerado discípulo de Moscovici, classifica em quatro as funções que 

sustentam as representações sociais: a função de saber, que permite compreender e 

explicar a realidade; a função identitária, que permite a formação da identidade do 

grupo, salvaguardando de sua especificidade; a função de orientação, que guia os 

comportamentos e as práticas sociais; e a função justificatória, que permite justificar 

a posteriori as tomadas de posição e os comportamentos. Camargo; Justo e Alves 

(2011), também se ocuparam das funções das representações sociais, organizando-

as em três núcleos: a função cognitiva, que compreende a familiarização do novo; a 

função social, que orienta condutas e comunicações; e a função afetiva, que protege 

e legitima as identidades sociais. 

A constituição de uma representação social, na concepção de Moscovici 

(2015), se desenvolve a partir de um modelo tridimensional composto pela 

informação, pela atitude e pela imagem. A dimensão da informação, corresponde à 

organização dos conhecimentos de um determinado grupo acerca de um objeto social, 

variando de acordo com a quantidade e a qualidade desse conhecimento; a dimensão 

do campo ou imagem, que consiste na ideia, imagem, ou modelo social em que há 

uma unidade hierarquizada de elementos relativos à representação; e a dimensão da 

atitude se refere à orientação de comportamento que se tem acerca do objeto da 

representação social (CAMARGO; JUSTO; ALVES, 2011).   

Com base neste modelo tridimensional, e utilizando-se o exemplo da 

infantilização da velhice, captado na pesquisa de Chernicharo e Ferreira (2014), é 

possível inferir, a título de exemplificação, que nesta pesquisa a dimensão da 

informação se assenta num paradigma negativo de velhice vinculado à infantilização 

do idoso; a dimensão da imagem retrata a associação do velho à criança; e a 

dimensão da atitude coloca em prática expressões comportamentais que decorrem 

das duas primeiras dimensões.  
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No Brasil, o início das pesquisas que buscaram embasamento na teoria das 

representações sociais data da década de 1980. E, desde então, sua utilização vem 

crescendo. Conforme refere Jodelet (2011, p. 19), a “importância quantitativa 

testemunha a vitalidade do campo que aparece significativamente mais destacada no 

Brasil do que em outros países da América do Sul e do Norte e mesmo da Europa”. 

Segundo esta autora, as produções científicas, no cenário brasileiro, destacam o 

interesse dos pesquisadores pelas problemáticas sociais nas áreas de educação, 

saúde, ambiente, política e justiça social, movimentos sociais, memória e história.  

Corroborando a análise de Jodelet, cabe citar os Anais da 12ª Conferência 

Internacional sobre Representações Sociais, realizada no ano de 2014, na cidade de 

São Paulo, que traz resumos de trabalhos acadêmicos, dissertações e teses com 

temáticas diversificadas de áreas da educação, saúde, comunicação, tecnologias, 

sociologia e antropologia (CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, 2014).  

Ressalta-se, em função do objeto de estudo da presente tese, o trabalho que 

Gonçalves e Lodovici (2014) apresentaram em tal evento, abarcando a teoria das 

representações sociais para discorrerem sobre temáticas que envolvem a velhice. 

Trata-se de um estudo que defende, em seu construto teórico, a importância das 

representações sociais para a Gerontologia uma vez que propicia conhecer as 

concepções, crenças, mitos, ideias e estereótipos compartilhados acerca da velhice. 

Segundo os autores, tais representações, desafiam a contemporaneidade na tomada 

de decisões políticas, acerca do tema envelhecimento por meio da adoção de uma 

identidade de idoso pautada em aspectos positivos. 

Na qualidade de uma teoria em construção, da mesma maneira com que se 

mostra fecunda e diversificada quanto as temáticas que permite explorar, também os 

caminhos metodológicos que podem se associar à teoria das representações sociais 

se mostram abundantes. Sá (2002) refere que Moscovici deixa em aberto esses 

caminhos quando afirma não ser possível inaugurar um campo de pesquisa e saber 

de antemão a evolução do mesmo. Para a presente pesquisa optou-se como 

referencial metodológico a análise de conteúdo de Laurence Bardin que é 

apresentada a seguir.  
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4.2 A ANÁLISE DE CONTEÚDO COMO REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

A análise do conteúdo teve sua utilização impulsionada e sistematizada como 

um método investigativo a partir da década de 20, por meio de estudos vinculados à 

utilização da propaganda nas duas grandes guerras mundiais. A princípio, o método 

restringiu-se a uma visão quantitativa e rígida, destacando-se, nas décadas de 40 e 

50, as proposições de codificações empregadas pelos estudiosos Berelson e 

Lazarsfeld. Porém, a partir de contribuições de áreas como a etnologia, a história, a 

psiquiatria, a psicanálise, a linguística, a sociologia, a psicologia e as ciências 

políticas, houve uma ampliação em torno da aplicação da análise do conteúdo. E a 

visão, estritamente, quantitativa foi sendo ampliada, permitindo a conjunção de 

leituras quantitativas e qualitativas acerca do objeto ou do fenômeno pesquisado 

(MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011).  

A este respeito, Bardin (2011, p. 26) refere que “na análise quantitativa, o que 

serve de informação é a frequência com que surgem certas características do 

conteúdo. Na análise qualitativa é a presença ou a ausência de uma característica de 

conteúdo ou de um conjunto de características num determinado fragmento de 

mensagem que é tomada em consideração”.  

Assim, houve uma aproximação entre o viés quantitativo e a interpretação 

qualitativa, destacando-se a função da inferência, ou seja, da dedução lógica, que 

permitiu visualizar os dados de forma mais ampla e complexa. Krippendorff (2013) 

indica a necessidade de empregar, conjuntamente, abordagens qualitativa e 

quantitativa, na análise do conteúdo. Pois, para esse autor, é equívoco traçar 

distinções dicotômicas entre elas, uma vez que, tanto uma quanto outra são 

indispensáveis para a compreensão do fenômeno estudado. Da mesma forma, Bauer 

(2014) refere-se à análise de conteúdo como uma técnica híbrida que concilia o 

formalismo estatístico com a análise qualitativa.  

Afinado a este olhar, encontra-se o modelo empregado e estudado por 

Laurence Bardin, que teve sua primeira publicação, intitulada L’analyse de contenu, 

em 1977. Tal obra, contou com frequentes revisões e serve, ainda na atualidade, como 

orientação e principal referência no método da análise de conteúdo. De acordo com 

Bardin (2011), a análise de conteúdo é definida como um conjunto de técnicas que 

permite a análise sistemática das comunicações, a partir da fragmentação textual, 
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objetivando efetuar deduções lógicas e justificadas, referentes à origem da 

mensagem. 

Esta autora considera que a análise de conteúdo se desenvolve, agregando 

duas funções complementares. A primeira refere-se à função heurística, ou seja, 

refere-se a uma função capaz de enriquecer a possibilidade exploratória do material 

coletado e ampliar a descoberta de seus conteúdos aparentes, possibilitando a 

formulação de hipóteses. E a segunda refere-se à administração da prova, que busca, 

por meio da aplicação da análise sistemática, confirmar ou não as hipóteses 

levantadas. Essas duas funções permitem visualizar os núcleos organizadores dos 

discursos, suas variáveis e categorias, bem como os conflitos e consensos 

estabelecidos pelas pessoas dos grupos estudados.  

A técnica proposta por Bardin (2011) baseia-se em métodos de codificação, 

que permitem trabalhar com os dados brutos de um texto, possibilitando a 

apresentação de seu conteúdo representacional. Para tanto, a análise é organizada 

em três fases.  

A primeira fase, refere-se a uma pré-análise, com vistas à organização do 

material da pesquisa. Compreende a seleção dos documentos que serão submetidos 

à análise, a formulação de hipóteses e de objetivos, bem como a elaboração de 

indicadores que sustentarão a interpretação final.  

Com relação à organização do material, Bardin (2011) afirma que a escolha 

dos documentos analisados se guia por regras diversas. A regra da exaustividade 

indica que todos os elementos do corpus pesquisado precisam ser levados em 

consideração. A regra da representatividade determina que, se o pesquisador optar 

por trabalhar com uma amostragem, esta deverá ser representativa do todo, 

possibilitando a generalização de seus resultados. A regra da homogeneidade aponta 

que a seleção dos documentos da pesquisa deve seguir critérios precisos. E, por fim, 

a regra da pertinência indica que os documentos devem ser fontes adequadas de 

informação, correspondendo aos objetivos que suscitam a análise. 

A segunda fase volta-se para exploração do material selecionado, por meio 

da aplicação de técnicas de codificação, que buscam transformar sistematicamente 

os dados brutos em unidades comuns, descrevendo as características significativas 

do conteúdo em análise. Esta codificação se dá pelo recorte textual das denominadas 

unidades de registro, as quais apresentam natureza e dimensões variáveis, podendo 

enfocar um tema, uma palavra ou uma frase. Feito isso, aplicam-se as regras de 
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enumeração, buscando avaliar as frequências ou ausências das unidades de registro. 

As frequências dessas unidades podem ser avaliadas mediante técnicas ponderadas 

que auxiliam na análise de sua intensidade e/ou direção (BARDIN, 2011).  

E a terceira fase ocupa-se com a classificação e a agregação das unidades 
de registro em categorias. Este procedimento se dá pelo agrupamento das unidades 

de acordo com suas características comuns, podendo ser organizadas em categorias 

temáticas, sintáticas, lexicais, entre outras. Em outras palavras, trata-se de um 

processo que permite a união das unidades de registro em função de uma 

determinada estrutura comum. 

 

4.3 A ARTICULAÇÃO DA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS COM A 

ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

O método da análise de conteúdo tem sido utilizado em diversos estudos 

envolvendo a teoria das representações sociais. Dos 393 trabalhos publicados nos 

Anais da 12ª Conferência Internacional sobre Representações Sociais, realizada em 

São Paulo, no ano de 2014, 35,9% explicitam o uso de tal método na análise dos 

dados de pesquisas desenvolvidas sob o referencial de Moscovici (CONFERÊNCIA 

INTERNACIONAL SOBRE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, 2014).  

Pesquisa realizada por Silva, Camargo e Padilha (2011), envolvendo a 

produção científica da enfermagem e o uso da teoria das representações sociais, 

entre os anos de 1977 e 2007, a partir do estudo de 22 teses e 44 dissertações, 

corrobora a associação entre essa teoria e o método da análise de conteúdo, o qual 

mostra-se predominante na análise das pesquisas investigadas. Da mesma forma, 

Freire (2010), Reis e Bellini (2011) asseveram o uso da análise de conteúdo em 

pesquisas fundamentadas na teoria das representações sociais. 

Não ao acaso, a teoria e o método em discussão, no presente estudo, são 

ampla e conjuntamente empregados. Silva, Camargo e Padilha (2011) referem que a 

associação da teoria das representações sociais com a análise de conteúdo permite, 

ao pesquisador, o entendimento das representações que o indivíduo apresenta em 

relação à sua realidade e possibilita interpretar os significados contidos nos contextos 

sociais analisados. 

De acordo com Silva, Gobbi e Simão (2005), que dissertam sobre o uso da 

análise de conteúdo nas pesquisas qualitativas, é possível constatar que a associação 
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entre a teoria das representações sociais e o método da análise do conteúdo se 

constrói a partir de uma orientação fenomenológica. Para os autores, a realidade 

explicitada pela análise de conteúdo e discutida sob o olhar da teoria das 

representações sociais, não se constrói no vácuo. Mas, ao contrário, se manifesta 

como um produto social. Dessa forma, realidades sociais são expostas por meio de 

percepções e concepções de mundo que são representadas nas falas dos sujeitos.  

Natt e Carrieri (2014) concordam que a teoria de Moscovici e a análise de 

conteúdo constituem um modo de interpretar a realidade, já que refletem os 

comportamentos e as práticas sociais dos sujeitos. Nessa direção, Moscovici e Henry 

(1968 apud Bardin, 2011) asseveram “(...) que tudo o que é dito ou escrito é suscetível 

de ser submetido a uma análise de conteúdo.  

O conteúdo analisado reflete, de acordo com Rocha e Deusdará (2006) 

tensões da situação social geral. Dessa maneira, um texto representa o autor e a 

situação social em que foi produzido. Stone (1978 p. 316) corrobora esta afirmação 

ao citar que “... os dados verbais são extraordinariamente ricos e variados, refletindo 

ideias, atitudes e estilos, em certa medida específicos do indivíduo e em parte 

derivados de um meio cultural particular". 

Natt e Carrieri (2014) consideram que a análise de conteúdo e a teoria de 

Moscovici se complementam na medida em que a primeira possibilita acessar, com 

clareza e objetividade, o sentido que perpassa a realidade social, enquanto a segunda 

permite explicar os acontecimentos que impactam a sociedade. Em outras palavras, 

uma favorece a outra, acessando e interpretando os elementos simbólicos que 

evidenciam os signos conectados à realidade social. 

Natt e Carrieri (2014, p. 87), envolvidos com questões conceituais que 

orientam a teoria das representações sociais, articulando-a com a análise de 

conteúdo, referem que: 

 
ao retomar o fato de que a ancoragem constitui-se no processo de 
atribuição de sentido às novas ideias e conceitos inserido num grupo 
ou contexto, compreende-se que a análise de conteúdo auxilia no 
processo de compreensão da dinâmica que perpassa as ancoragens, 
já que permite ao investigador trazer à tona temas recorrentes nos 
processos de comunicação e relacioná-los a temas correlatos, 
permitindo, assim, uma análise dos fundamentos que possibilitam a 
ancoragem. 
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A ancoragem permite a identificação do processo de objetivação, que se 

fundamenta na organização e correlação das informações trazidas do mundo exterior. 

Essa inserção dos elementos exteriores, no mundo compartilhado, ocorre fundada na 

intencionalidade e na naturalização dos significados, promovendo uma correlação 

com o mundo objetivo de um determinado contexto (NATT; CARRIERI, 2014). De 

acordo com esses autores, para conciliar a teoria das representações sociais com a 

análise de conteúdo, deve-se levar em consideração que dados isolados não dizem 

nada. Eles precisam do olhar atento do pesquisador para lhes atribuir sentido, por 

meio de inferências válidas para a realidade estudada. 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O presente capítulo, pautado na teoria das representações sociais (TRS) e na 

análise do conteúdo, percurso teórico-metodológico adotado nesta pesquisa, 

demonstra os passos trilhados, no intuito de responder aos seguintes objetivos do 

estudo: compreender as representações sociais que cuidadores ocupacionais 

domiciliares de idosos têm acerca do cuidado e da velhice; caracterizar os 

participantes da pesquisa, bem como as práticas que desenvolvem no cuidado ao 

idoso; e refletir como tais práticas são influenciadas pelas concepções de velhice e de 

cuidado representadas pelos participantes. 

 

5.1 TIPO DE ESTUDO  

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa e quantitativa 

fundamentada na TRS.  A pesquisa descritiva é empregada segundo Polit e Beck 

(2011) para descrever um fenômeno ou situação, mediante um estudo realizado em 

determinado contexto espacial e temporal. Neste sentido, a pesquisa em foco 

interessa-se pelo fenômeno das representações sociais de velhice e de cuidado, bem 

como as práticas de cuidado na velhice, enunciadas por cuidadores ocupacionais de 

idosos. Para tanto, utiliza-se como referencial teórico a TRS que, de acordo com Silva, 

Camargo e Padilha (2011), é profícua quando se pretende direcionar a atenção aos 

saberes dos participantes, enquanto conhecimento importante para se compreender 

o cotidiano dos mesmos.  

Visando a ampla compreensão da realidade investigada, Reis e Bellini (2011) 

defendem a possibilidade de utilização de múltiplos métodos e abordagens na 

pesquisa. As abordagens qualitativa e quantitativa são empregadas nesta pesquisa 

pelo viés da análise de conteúdo (AC), que foi adotado como referencial metodológico. 

Na perspectiva da AC, os dados constituídos pelo material linguístico-discursivo 

coletado, são organizados e tratados por meio da proposta desenvolvida por Bardin 

(2011) que é detalhada no item 5.7 alusivo aos procedimentos de análise dos dados.  

A AC é um recurso metodológico inferencial, que examina minuciosamente 

uma produção linguística e/ou suas partes. Esse recurso possibilita tratar dos dados 

coletados com o rigor da objetividade, sem perder de vista a fecundidade própria da 

subjetividade, a qual está presente em toda e qualquer produção de linguagem. 
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Dessa forma, a AC permite explorar o conteúdo linguístico coletado por meio 

de questionário, em função de critérios quantitativos e qualitativos. De um ponto de 

vista quantitativo, a exploração do material linguístico é embasada na frequência do 

aparecimento de determinados elementos. E, de um ponto de vista qualitativo, a 

exploração de tal material se dá por meio de categorizações das enunciações com um 

mesmo sentido.  

Assim, além de um exame frequencial, fundamentado na recorrência de 

índices linguísticos produzidos, a presente pesquisa considera os índices temáticos 

identificados nos dados, categorizando o perfil socioeconômico e laboral dos 

participantes e, também, as representações que possuem a respeito da velhice, do 

cuidado e das práticas de cuidado na velhice.  

   

5.2 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

O trabalho foi precedido da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa de 

uma Universidade da cidade de Curitiba-PR (n.º CAAE 36596114.5.0000.0103), 

conforme Anexo A – Parecer Consubstanciado do CEP. Atendeu aos preceitos éticos 

da Resolução n° 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Os participantes 

receberam um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), em duas 

vias, que foram assinadas por eles e pela pesquisadora, ficando uma cópia em posse 

de cada um.  Este documento pontuava os objetivos e os procedimentos da pesquisa, 

e garantia a participação voluntária, o anonimato, e a desistência a qualquer momento 

da pesquisa. Também elucidava a ausência de ganhos pecuniários ou ônus 

econômico mediante a participação, e disponibilizava um contato telefônico da 

pesquisadora para o esclarecimento de eventuais dúvidas. 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, 

que conta com uma população total de 1.751.907 habitantes, conforme dados do 

último Censo brasileiro, efetuado no ano de 2010. Desse total, 198.089 pessoas têm 

60 anos ou mais, o que corresponde a 11,3% da população municipal. Tal 

percentagem encontra-se acima da média das cidades do estado do Paraná, que 

contam com uma população idosa de 10,4%. (IBGE, 2010a) 
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Não foram publicados dados estatísticos, na cidade de Curitiba, quanto ao 

número de idosos que necessitam de auxílio nas atividades diárias, ou referente ao 

quantitativo de cuidadores ocupacionais de idosos. Consulta realizada nos sindicatos 

patronal e de classe da categoria empregado doméstico, nos quais se vinculam a 

ocupação de cuidador de idosos, respectivamente, o Sindicato dos Empregadores 

Domésticos do Paraná (SEDEP) e o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos no 

Paraná (SINDIDOM) reafirmaram a dificuldade em se obter dados a respeito dos 

cuidadores de idosos. Pois, não há especificidade nos registros de trabalho, uma vez 

que não apontam qual a modalidade da atividade doméstica desempenhada, 

utilizando uma mesma nomenclatura, “empregado doméstico” para atividades como 

babá, jardineiro, motorista, faxineira, cuidador de idosos, entre outros. 

Entretanto, percebe-se, por meio de buscadores globais na Web, utilizando-

se as palavras “cuidadores de idosos” e “Curitiba”, que a atividade se faz presente na 

cidade. Constata-se, no resultado de tal busca, a existência de oferta de vagas de 

emprego destinadas a cuidadores de idosos, tanto para residências particulares, 

quanto para Instituições de Longa Permanência para Idosos. Também, encontra-se a 

divulgação de cursos livres para a formação de cuidadores de idosos. 

 

5.4 PARTICIPANTES 

 

A pesquisa teve como participantes 50 cuidadores ocupacionais de idosos 

que desenvolvem atividades de trabalho, em âmbito doméstico. A seleção dos 

participantes foi intencional, em função do estabelecimento dos seguintes critérios de 

inclusão: ser maior de idade; reconhecer-se, na atividade laboral, como cuidador de 

idosos; estar exercendo essa ocupação em âmbito doméstico, na cidade de Curitiba-

Pr, mediante remuneração mensal. 

 Os participantes foram captados durante um período de tempo pré-

determinado, de julho a dezembro de 2015, em função do cronograma da pesquisa.  

Para a captação dos participantes, foi utilizada a técnica de amostragem qualitativa 

por “bola de neve”, proposta por Turato (2013). Essa técnica propõe que o primeiro 

entrevistado recomende o segundo que, por sua vez, indica um terceiro e, assim, 

sucessivamente. O primeiro entrevistado foi captado a partir de uma listagem de 

egressos de um Curso de Formação Inicial e Continuada – FIC, em Cuidadores de 

Idosos, de uma escola pública, situada na cidade de Curitiba-Pr.  
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Cada trabalhador indicou, aproximadamente, dois colegas de trabalho, 

totalizando 98 cuidadores. Obedecendo-se os critérios de ética e de inclusão, foram 

descartados 48 cuidadores, destes, 15 não estavam exercendo a ocupação de 

cuidador no momento da pesquisa, 14 cuidavam de familiares, 9 desenvolviam a 

atividade de cuidador em ILPIs e 10 recusaram a participação, justificando falta de 

tempo e/ou interesse em contribuir com o estudo. Assim, a amostra do estudo totalizou 

50 cuidadores, os quais foram identificados por numerais arábicos entre 01 e 50, 

garantindo-lhes o anonimato. 

 

5.5 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Para a realização da pesquisa foi elaborado um questionário estruturado 

(Apêndice B), com 38 perguntas. Visando atender aos objetivos do estudo, esse 

instrumento foi construído de forma a coletar dados referentes à caracterização dos 

participantes e suas práticas, bem como suas representações de cuidado e de velhice. 

Dessa forma, foi estruturado em 23 perguntas fechadas e 15 perguntas abertas. 

A construção do questionário guiou-se pelos critérios de pertinência e 

homogeneidade, de acordo com a proposta de Bardin (2011). Tais critérios alertam 

para a elaboração de um instrumento de pesquisa adequado às necessidades 

oriundas do objetivo do estudo, bem como o emprego de rigor metodológico na sua 

aplicação junto aos participantes, obedecendo a linha da fundamentação teórica pré-

estabelecida.  

O questionário foi escolhido como instrumento de coleta, visando possibilitar 

à população, alvo da pesquisa, uma maior liberdade para refletir acerca das respostas 

e registrá-las de acordo com o tempo que julgassem necessário. O questionário 

favoreceu, em algumas situações, a obtenção dos dados junto a participantes que 

tinham maior receio em se encontrar com a pesquisadora, nestes casos o questionário 

era entregue em algum lugar combinado (como caixas de correio e ponto comerciais) 

e depois recolhido.      

O instrumento foi testado com os cinco primeiros cuidadores de idosos 

captados pela técnica da bola de neve. A testagem confirmou a viabilidade do mesmo, 

não indicando necessidade de adaptações. Tal fato possibilitou que os participantes 

da testagem compusessem a amostra da pesquisa, uma vez que se encaixavam nos 

critérios de inclusão.   
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5.6 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS: APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO  

 

A coleta de dados deu-se por meio de contato telefônico em que era 

apresentada a pesquisa, explicado seus objetivos e procedimentos para a 

participação. Nesse momento, era investigado se o perfil do cuidador se encaixava 

nos critérios de inclusão e, em caso afirmativo, agendava-se um encontro, em horário 

e local mais convenientes aos participantes, para a aplicação do questionário. Em 

caso de não adesão aos critérios de inclusão, a pesquisadora explicava os motivos 

da não participação, agradecia pela atenção e solicitava novas indicações.  

Os encontros com os participantes ocorreram, na maior parte dos casos, na 

própria residência dos cuidadores, em um dia de folga do trabalho. Três entrevistados 

optaram por receber a pesquisadora na residência do idoso cuidado. Nesses casos, 

houve autorização do idoso e da família. Cinco cuidadoras escolheram encontrar-se 

em via pública, em estabelecimentos como shopping centers e lanchonetes. Durante 

o encontro, a pesquisadora apresentava o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, bem como um resumo do projeto. Depois disso, a pesquisadora 

entregava o questionário disponibilizando-se para a elucidação de eventuais dúvidas. 

Aguardava seu preenchimento ou combinava uma data para o recolhimento do 

mesmo, de acordo com o desejo do participante.  

A média de tempo dos encontros foi de 60 minutos e, para o preenchimento 

do questionário, foi de 30 minutos. Conforme uma nova indicação de participante se 

concretizava, a pesquisadora solicitava ao cuidador que forneceu o contato para que 

ele adiantasse ao colega informações sobre a pesquisadora e a pesquisa, a fim de 

minimizar a recusa em participar do estudo por motivo de receio em se encontrar com 

um desconhecido.  

  

5.7 PROCEDIMENTOS DE TRATAMENTO DOS DADOS 

 

5.7.1 A análise quantitativa  

 

A análise quantitativa foi empregada na caracterização do perfil 

sociodemográfico, e laboral dos cuidadores ocupacionais de idosos participantes, por 

meio de estatística descritiva e análise da relação entre as variáveis categóricas, 

utilizando-se o teste Qui-quadrado ao nível de significância de 0,05.  
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Em relação aos aspectos sociodemográficos, foram analisadas as variáveis 

sexo, idade, estado civil, escolaridade e formação técnica. E, relacionado aos 

aspectos laborais, foram verificadas as variáveis horas semanais trabalhadas, 

presença de registro em carteira de trabalho, exclusividade ou não do trabalho voltar-

se especificamente ao idoso, remuneração mensal como cuidador de idosos, tempo 

de trabalho na ocupação, atividade desenvolvida anteriormente a de cuidador de 

idosos, motivação para o ingresso na ocupação de cuidador de idosos e, por fim, 

experiência no cuidado a idosos da própria família. Cada uma destas variáveis foi 

comparada a uma outra variável relacionada a formação inicial e continuada em curso 

de cuidador de idosos.   

O material linguístico-discursivo relacionado à velhice, ao cuidado e às 

práticas de cuidado na velhice, recebeu análise estatística descritiva relacionada a 

frequência de aparecimento de determinados elementos conforme explicado no item 

5.7.2.  

 

5.7.2 A análise qualitativa  

 

A análise qualitativa do material linguístico-discursivo coletado dos 

questionários seguiu os procedimentos da análise de conteúdo, descrita por Bardin 

(2011, p. 48)  

Dentre as técnicas sugeridas por Bardin (2011), para o tratamento dos dados, 

nessa pesquisa, foram usadas as análises temática e lexical, as quais são 

organizadas em função da construção de categorias que se constituem na frequência 

de temas e palavras, extraídos dos discursos dos participantes. 

Seguindo tal orientação, Bardin (2011) elenca três fases para a análise do 

conteúdo, a pré-análise, a exploração do material, e o tratamento dos resultados. 

Cada fase é apresentada no quadro 2, por meio de um esquema, nominado como 

“quadro didático metodológico”, que compila os procedimentos indicados para cada 

etapa. Esse quadro é reapresentado durante a descrição do percurso metodológico, 

por meio dos quadros 3, 4 e 5, utilizando-se de um destaque gráfico, para indicar a 

fase tratada pela autora.   
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QUADRO 2 – QUADRO DIDÁTICO METODOLÓGICO 
PROPOSIÇÃO METODOLÓGICA DE BARDIN  

FASES PROCEDIMENTOS 
1ª 

fase 
 
 

Pré-análise 
 
 

Preparação do material obtido na coleta de dados por meio de: 
Transcrição integral do conteúdo do questionário 
Leitura flutuante 
Construção de eixos temáticos  

2ª 
fase 

Exploração do 
material 

Agrupamento das unidades de registro em categorias em razão 
de suas características comuns 

3ª 
fase 

Tratamento dos 
resultados 

Inferência e interpretação dos resultados 

FONTE: o próprio autor. 
 

5.7.3 Apresentação da primeira fase 

 

QUADRO 3 – QUADRO DIDÁTICO METODOLÓGICO ÊNFASE NA 1ª FASE 
PROPOSIÇÃO METODOLÓGICA DE BARDIN  

FASES PROCEDIMENTOS 
1ª 

fase 
 
 

Pré-análise 
 
 

Preparação do material obtido na coleta de dados por meio 
de: 
Transcrição integral do conteúdo do questionário 
Leitura flutuante 
Construção de eixos temáticos  

2ª 
fase 

Exploração do 
material 

Agrupamento das unidades de registro em categorias em razão 
de suas características comuns 

3ª 
fase 

Tratamento dos 
resultados 

Inferência e interpretação dos resultados 

FONTE: o próprio autor. 
 

Nesta fase, os dados coletados nas 38 perguntas do questionário foram 

individualmente transcritos em planilha simples do Microsoft Excel. Este procedimento 

possibilitou caracterizar os cuidadores de idosos, participantes da pesquisa, bem 

como organizar os demais dados para o desenvolvimento da pré-análise.  

A compilação de informações por questão, permitiu uma “leitura flutuante” das 

respostas dos participantes. Considerando-se as regras de exaustividade, 

representatividade, homogeneidade e pertinência, propostas por Bardin (2011) e 

discutidas anteriormente no item 4.2, o tratamento dos dados coletados envolveu a 

formação de três grandes eixos temáticos pré-estabelicidos, nomeados como: a 

Representação de velhice, a Representação de cuidado, e as Práticas de cuidado na 

velhice.  

Tais eixos, originaram-se dos objetivos da pesquisa e foram norteados pelas 

perguntas do questionário aplicado aos participantes. Cada pergunta, pertencente a 
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um grande eixo temático, gerou um ou mais subeixos, cujo conteúdo abrange 

desdobramentos temáticos dentro do grande eixo, conforme demonstrado a seguir.  

 

Eixo 1- Representações de velhice 
O grande eixo, Representação de velhice, tem a intenção de conhecer a 

percepção dos cuidadores sobre a velhice. E foi norteado pelas perguntas do 

questionário que se afinavam com esta temática. Cada pergunta, ou cada conjunto de 

perguntas, aqui explicitadas, auxiliou na formação dos seguintes subeixos temáticos: 

“Explicitação lexical da velhice”, composta pela questão 8- Defina em uma palavra o 

que é velhice para você; “Caracterização da velhice segundo experiências de convívio 

familiar”, composta pelas questões 6- você convive ou conviveu com idosos de sua 

família? e 6a- Cite as principais características dessa pessoa; e “Perfil autoprojetado 

de velhice”, estruturadas pelas questões 7- Você se imagina velho? e 7a- Como se 

imagina? 
 

Eixo 2- Representações de cuidado 

Este eixo buscou revelar o que o cuidador entende por cuidado. Os subeixos 

“Explicitação lexical de cuidado”, “Significado de cuidar de alguém” e “Atributos de um 

cuidador” foram construídos respectivamente a partir das perguntas: 9- Defina em 

uma palavra o que é cuidado para você; 5a- Em sua opinião, o que é cuidar de 

alguém? 5c- Que atributos você possui para ser um cuidador de idosos? 

 

Eixo 3- Práticas de cuidado na velhice 

O terceiro eixo possibilitou conhecer as práticas de trabalho desenvolvidas 

pelos participantes no cuidado aos idosos. Os subeixos “Atividades preferidas” e 

“Atividades que menos gosta” foram originados respectivamente das questões: 4a- 

Escreva cinco atividades do trabalho com o idoso que você mais gosta de fazer; e, 4c- 

Escreva cinco atividades do trabalho com o idoso que você menos gosta de fazer. A 

construção das categorias se basearam no primeiro item descrito pelos participantes 

em cada pergunta.  
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5.7.4 Apresentação da segunda fase 

 

Dando continuidade aos procedimentos de análise de conteúdo, propostos 

por Bardin (2011) e ilustrado por meio do quadro 4, a segunda fase, denominada 

exploração do material, tem como objetivo demonstrar os procedimentos adotados 

para a formulação das categorias que compuseram os eixos.  

 

QUADRO 4 – QUADRO DIDÁTICO METODOLÓGICO ÊNFASE NA 2ª FASE 
PROPOSIÇÃO METODOLÓGICA DE BARDIN  

FASES PROCEDIMENTOS 
1ª fase  

 
Pré-análise 

 
 

Preparação do material obtido na coleta de dados por meio de: 
Transcrição integral do conteúdo do questionário 
Leitura flutuante 
Construção de eixos temáticos  

2ª 
fase 

Exploração do 
material 

Agrupamento das unidades de registro em categorias em 
razão de suas características comuns 

3ª fase Tratamento dos 
resultados 

Inferência e interpretação dos resultados 

FONTE: o próprio autor. 
 

A unidade de registro utilizada nesse estudo foi embasada nos temas/palavras 

que foram usados pelos participantes da pesquisa, no momento em que responderam 

ao questionário. Assim, todas as respostas com características comuns foram 

agrupadas em uma mesma categoria, ou seja, os agrupamentos das respostas 

elaboradas pelos participantes deram origem às categorias apresentadas no presente 

estudo.  

A formulação dos agrupamentos obedeceu aos princípios orientados por 

Bardin (2011), tais como: a exclusão mútua, que refere que um elemento não pode 

ser atribuído a mais de uma categoria simultaneamente; a homogeneidade, que preza 

pelo agrupamento de elementos com uma mesma característica; a pertinência, que 

estabelece que os elementos selecionados devem ser adequados aos objetivos da 

investigação; a objetividade e fidelidade, que estabelecem que o material deve ser 

codificado da mesma maneira, esclarecendo as variáveis e os índices que definem a 

entrada de um elemento em uma categoria; e por fim, a produtividade, a qual define 

que o conjunto de categorias criadas deve fornecer resultados produtivos em índices 

de inferência, em hipóteses e em dados exatos. 

Na sequência, são apresentadas as categorias que compuseram os eixos e 

seus subeixos, juntamente com exemplos das unidades de registro que representam 
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o material analisado. Cada unidade de registro é seguida pela indicação em numeral 

arábico do participante que a enunciou. Os componentes categoriais, descritos na 

coluna entre as categorias e os exemplos das unidades de registro, sintetizam o 

conteúdo de cada categoria. A íntegra das unidades de registro que originaram cada 

categoria está demonstrada no Apêndice C. 
 

QUADRO 5 – EIXO REPRESENTAÇÃO DE VELHICE 
Eixo 1- Representação de velhice 
Subeixo: Explicitação lexical da velhice 

Categorias Componentes categoriais Exemplos de unidades de registro 
Velhice associada a 
atributos positivos 

Afeto; ideais de sabedoria;  Carinho (6); Sabedoria (2,48). 

Velhice associada a 
atributos negativos 

Declínio físico e corporal; 
Sofrimento. 

Dependência (20,36); Abandono (23) 

Velhice como 
fenômeno natural 

Processo natural do ser 
humano 

Consequência da vida (28). 

Subeixo: Caracterização da velhice segundo experiências de convívio familiar 
Categorias Componentes categoriais Exemplos de unidades de registro 

Velhice representada 
por atributos positivos  

Saúde;  
Autonomia; 
Recordações afetivas. 

Lúcido, independente, gostava de se 
virar sozinho (25);  
Meus avós eram alegres, conversavam 
com a gente, andavam bem vestidos, 
gostavam de jantar fora, tomar sorvete 
(20). 

Velhice representada 
por aspectos 
negativos  

Doença; 
Dependência; 
Dificuldade de relacionamento. 

Tinha sobrepeso, artrose, cirurgia no 
joelho, foi ficando dependente (21);  
Difícil, difícil, difícil, teimosa, reclamava 
de tudo, não queria nada, não queria 
tomar remédio (46). 
 

Subeixo: Perfil autoprojetado de velhice 
Categorias Componentes categoriais Exemplos de unidades de registro 

Autoprojeção positiva 
de velhice 

Características de 
temperamento; 
Saúde; 
Independência; 
Autonomia; 
Participação social. 

Uma velha alegre e pra cima porque eu 
sempre fui assim (13); 
Chegar lá com a cabeça boa, lúcida e 
autônoma (1); 
Bem ativa, fazer ginástica, cozinhar, 
caminhar e participar de grupos de 
terceira idade (21). 

Autoprojeção 
negativa de 
velhice  

Falta de saúde; 
Receio de necessitar de 
cuidados; 
Características de 
personalidade e de 
temperamento. 

Vai ser triste, sou cheia de dores, nas 
costas, nos joelhos (50); 
Não posso pagar ninguém para cuidar 
de mim! (14);  
Implicante e metódico (31); 

Negação à velhice Desejo de não vivenciar a 
velhice  

Quero que Deus me leve antes, não é 
uma coisa fácil, sobrecarrega os filhos 
(41). 

FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 6 – EIXO REPRESENTAÇÃO DE CUIDADO 
 Eixo 2- Representação de cuidado 
Subeixo: Explicitação lexical de cuidado 

Categorias Componentes categoriais Exemplos de unidades de registro 
Vinculação com afeto Qualidades afetivas Amor 

(4,6,9,10,12,16,18,21,26,28,32,41,48); 
Companheirismo (2). 

Vinculação com 
proteção 

Qualidades protetivas É próprio do humano, um precisa do 
outro (27); Essencial para a vida 
(33,39). 

Vinculação com 
responsabilidade 
 

Qualidades éticas e morais Responsabilidade (3,15,49); Ética (13). 

Subeixo: Significado de cuidar de alguém 
Categorias Componentes categoriais Exemplos de unidades de registro 

Cuidado afetivo Afeto; Caridade; Compaixão. É saber ouvir, ter respeito, tratar com 
amor (10) 

Cuidado biomédico Doença; Dependência; 
Procedimentos; Rotinas. 

É dar atenção e ter paciência, porque é 
um doente que precisa de você (25). 

Cuidado promotor de 
saúde 

Autonomia; Humanização Não é fazer tudo por ela, mas auxiliá-la. 
Se fizer pelo outro, ele vai pifando, vai 
deixando de fazer as coisas (40). 
Ver ele como um ser humano, não um 
doente, é uma pessoa que precisa de 
cuidados, ela tem um emocional, uma 
história que precisa ser respeitada, não 
dá para falar igual criança (30). 

Subeixo: Atributos de um cuidador de idosos 
Categorias Componentes categoriais Exemplos de unidades de registro 

Ser Afetuoso Qualidades pessoais, 
relacionadas ao afeto e ao 
temperamento; Virtudes 
morais, como a honestidade e 
a responsabilidade.  

Sou paciente, tenho respeito e sou 
educada (10); sou atenciosa e dedicada 
e de confiança, trato igual na presença 
ou ausência de familiares (28). 

Ter experiência e 
formação 

Prática empírica; Trabalho 
com fundamentação científica 
por meio de cursos de 
formação. 

Fiz curso e tenho experiência, o que 
aprendi lá fora, eu trago aqui para 
dentro (19). 
 

Usar habilidades 
comunicacionais 

Atributos interativos na relação 
cuidador e idoso. 

Conversar, rir, brincar, ouvir histórias, 
ver as fotos (15). 

FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 7 – EIXO PRÁTICAS DE CUIDADO NA VELHICE 
Eixo 3- Práticas de cuidado na velhice 
Subeixo: Atividades preferidas  

Categorias Componentes categoriais Exemplos de unidades de registro 
Atividades 
comunicacionais 

Leitura; Diálogo. Conversa diária sobre as vivências do 
passado (32); Ler a bíblia (28). 

Atividades higiênicas Higiene corporal. Dar banho (8,21,25). 
Atividades afetivas  Companhia; Afeto. Fazer companhia (41); dar carinho e amor 

(38). 
Atividades de lazer e 
recreação  

Passeios; Trabalhos manuais; 
Alongamentos. 

Passear (15,36); Crochê e tricô (20); 
Alongamentos (43). 

Atividades 
alimentares 

Preparo e oferta da 
alimentação. 

Dar na boca e fazer a comida (19).  

Subeixo: Atividades preteridas  
Categorias Componentes categoriais Exemplos de unidades de registro 

Atividades higiênicas  Práticas envolvendo excretas 
humanas; Limpeza da casa; 
Limpeza das roupas. 

Trocar fralda e higiene oral (49); Limpar a 
casa (14,19). 

Atividades afetivas Atividades vinculadas ao 
sofrimento do idoso e a 
finitude. 

Ver puncionarem a veia (10); Ficar muito 
tempo com um só idoso (25). 

Atividades 
alimentares  

Cozinhar Fazer comidinhas (35). 

Atividades de lazer e 
recreação 

Restrição à TV Deixar na frente da TV (24). 

Outras Movimentar o idoso; 
Administração de medicação 
subcutânea 

Carregar o idoso (29); Aplicar insulina (1). 

FONTE: o próprio autor. 
 

5.7.5 Apresentação da terceira fase 

 

A terceira fase, destinada ao tratamento dos dados, incumbe-se da inferência 

e interpretação dos elementos coletados, a partir da condensação e destaque das 

informações a serem analisadas. Segundo Laville e Dionne (1999) à medida que o 

pesquisador colhe as informações, ele vai elaborando sua percepção do fenômeno e 

se deixando guiar pelas especificidades do material, possibilitando a produção de 

inferências. De acordo com Bardin (2011) as inferências são indicações que 

conduzem o autor a induzir constatações acerca do material pesquisado, 

possibilitando, que apoiado nos dados brutos, obtenha resultados significativos e 

válidos. A interpretação dos resultados apoia-se nas inferências mediante a 

formulação de perguntas que auxiliam a reflexão sobre o assunto e o diálogo com 

demais pesquisas concernentes à temática (BARDIN, 2011). 

O quadro 8, apresentado a seguir, ilustra a posição da terceira fase da 

pesquisa na proposição metodológica de Bardin (2011) explicitando os procedimentos 

de inferência e interpretação para o tratamento dos resultados. 
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QUADRO 8 – QUADRO DIDÁTICO METODOLÓGICO ÊNFASE NA 3ª FASE 
PROPOSIÇÃO METODOLÓGICA DE BARDIN  

FASES PROCEDIMENTOS 
1ª 

fase 
 
 

Pré-análise 
 
 

Preparação do material obtido na coleta de dados por meio 
de: 
Transcrição integral do conteúdo do questionário 
Leitura flutuante 
Construção de eixos temáticos  

2ª 
fase 

Exploração do 
material 

Agrupamento das unidades de registro em categorias em razão 
de suas características comuns 

3ª 
fase 

Tratamento dos 
resultados 

Inferência e interpretação dos resultados  

FONTE: o próprio autor. 
 

Dessa forma, nos capítulos 6 e 7 são apresentados, respectivamente, os 

resultados e a interpretação dos mesmos por meio da discussão teórica.  
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6 RESULTADOS  

 

Este capítulo, destinado a apresentar os resultados da pesquisa, está 

organizado em três partes. Na primeira, são caracterizados os participantes da 

investigação, tendo em vista o perfil sociodemográfico e laboral dos mesmos. Na 

segunda parte, são apresentados os achados relativos aos três eixos temáticos 

explorados no decorrer do presente estudo: um deles, vinculado à representação de 

velhice; o outro, relacionado à representação de cuidado; e por fim, o eixo voltado às 

práticas de cuidado na velhice.  

 

6.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E LABORAL DOS PARTICIPANTES DA 

PESQUISA 

 

A população estudada foi composta por 50 cuidadores ocupacionais de 

idosos. A Tabela 1, apresentada a seguir, retrata o perfil desses cuidadores, 

considerando seus aspectos sociodemográficos referentes a sexo, faixa etária, estado 

civil, escolaridade e formação técnica. Esta última, a formação técnica, refere-se à 

realização de cursos de nível médio e/ou superior vinculados a áreas específicas do 

saber, como, por exemplo, a enfermagem.  

Tendo em vista que os resultados mostraram que 50% (25) dos participantes 

têm curso de formação inicial e continuada (FIC) em cuidador de idosos, e 50% (25) 

não têm, optou-se por utilizar essa informação como um critério de comparação entre 

as variáveis.  
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TABELA 1 – PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS CUIDADORES OCUPACIONAIS 

DE IDOSOS (n=50) 

CARACTERIZAÇÃ

O 

COM FIC n=25 SEM FIC n=25 GERAL 

P* Freq. 

abs. 

Freq.  

rel. 

Freq. 

abs. 

Freq.  

rel. 

Freq. 

abs. 

Freq. 

rel. 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

 
- 

25 

 
0% 

100% 

 
4 

21 

 
16% 
84% 

 
4 
46 

 
8% 
92% 

 
0,0371 

Idade 
20-39 anos 
40 ou mais 

 
4 

21 

 
16% 
84% 

 
8 

17 

 
32% 
68% 

 
12 
38 

 
24% 
76% 

 
0,1853 

Estado civil 
Com companheiro 
Sem companheiro 

 
9 

16 

 
36% 
64% 

 
14 
11 

 
56% 
44% 

 
23 
27 

 
46% 
54% 

 
0,1560 

Escolaridade 
Fundamental I e II 
Médio e Superior 

 
4 

21 

 
16% 
84% 

 
8 

17 

 
32% 
68% 

 
12 
38 

 
24% 
76% 

 
0,1853 
 

Formação 
técnica** 
Sim 
Não 

 
2 

23 

 
8% 
92% 

 
9 

16 

 
36% 
64% 

 
11 
39 

 
22% 
78% 

 
0,0169 

* Teste Qui-quadrado 
** A categoria Formação técnica é composta por cuidadores com outras formações de nível médio, 
subsequente ou superior, tais como: técnico e superior na área de enfermagem, técnico em saúde 
bucal, superior em nutrição e magistério. 
FONTE: o próprio autor.  

 

Do total de 50 cuidadores ocupacionais de idosos, a maioria (92%, n=46) era 

do sexo feminino e houve diferença significativa entre os grupos (p=0,0371). A idade 

predominante foi de 40 anos ou mais, perfazendo um total de 76% (38) dos 

participantes. A idade média foi de 47,7 ± 10,7 anos, sendo a mínima 21 anos e a 

máxima 65 anos. Quanto ao estado civil, 54% (27) viviam sem companheiro. Não 

houve diferença significativa nas variáveis idade e estado civil entre os participantes 

com e sem curso de cuidador de idosos na modalidade FIC.  

Em relação à escolaridade, observou-se a predominância de ensino médio, 

verificado em 76% (36) dos participantes, seguido de ensino fundamental I e II, 

cursado por 24% (12), sendo que destes, quatro possuíam somente o ensino 

fundamental I.  O ensino superior foi encontrado em 4% (2), nas áreas de enfermagem 

e nutrição. Não houve diferença significativa entre os participantes com e sem curso 

de cuidador de idosos (FIC) em relação à escolaridade. 

Ao se avaliar a formação técnica dos participantes, mediante as variáveis com 

e sem curso de cuidador de idosos, constata-se um predomínio de cuidadores sem 

formação técnica com diferença significante (p=0,0169) no grupo com FIC. A formação 
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técnica estava assentada, em 90,9% (10), em cursos na área da saúde. Infere-se que 

estes trabalhadores consideram tais cursos suficientes para o cuidado ao idoso. 

Na sequência, a Tabela 2 apresenta o perfil relacionado a atividade laboral 

dos cuidadores de idosos. Para tanto, comporta as variáveis: registro em carteira de 

trabalho, jornada semanal de trabalho, remuneração mensal, tempo de trabalho na 

ocupação de cuidador de idosos, atividades laborais voltadas exclusivamente ao 

cuidado de idosos, atividades laborais anteriores a de cuidadores de idosos, e 

motivação para ingresso na atividade de cuidador de idosos. 

 

TABELA 2 –  PERFIL RELACIONADO A ATIVIDADE LABORAL DOS CUIDADORES 
OCUPACIONAIS DE IDOSOS (n=50) 

CARACTERIZAÇÃO 
COM FIC (n=25) SEM FIC (n=25) GERAL 

P* Freq. 
abs. 

Freq. 
rel. 

Freq. 
abs. 

Freq. 
rel. 

Freq. 
abs. 

Freq. 
rel. 

Registro em Carteira de Trabalho 
Sim 
Não 

 
11 
14 

 
44% 
56% 

 
13 
12 

 
52% 
48% 

 
24 
26 

 
48% 
52% 

 
0,5713 

Jornada semanal de trabalho 
Menos de 40 horas 
Entre 40 e 50 horas 
Mais de 50 horas 

 
5 
12 
8 

 
20% 
48% 
32% 

 
9 
9 
7 

 
36% 
36% 
28% 

 
14 
21 
15 

 
28% 
42% 
30% 

 
0,4409 

Remuneração mensal como 
cuidador de idosos* 
Até 2 salários 
Mais que 2 salários 

 
 

19 
6 

 
 

76% 
24% 

 
 

13 
12 

 
 

52% 
48% 

 
 

32 
18 

 
 

64% 
36% 

 
 

0,0771 

Tempo de trabalho na ocupação 
de cuidador de idosos 
Menos de 10 anos 
10 anos ou mais 

 
 

20 
5 

 
 

80% 
20% 

 
 

12 
13 

 
 

48% 
52% 

 
 

32 
18 

 
 

64% 
36% 

 
 

0,0184 

Atividades voltadas 
exclusivamente ao idoso 
Sim 
Não 

 
 

23 
2 

 
 

92% 
8% 

 
 

22 
3 

 
 
88% 
12% 

 
 

45 
5 

 
 

90% 
10% 

 
 

0,6374 

Atividade anterior a de cuidador 
de idosos (n=49)** 
Indústria e comércio 
Âmbito doméstico 
Saúde 

 
 

10 
8 
6 

 
 

40% 
32% 
24% 

 
 

9 
9 
7 

 
 
36% 
36% 
28% 

 
 

19 
17 
13 

 
 

39% 
35% 
26% 

 
 

0,8361 

Motivação para o ingresso na 
atividade de cuidador de idosos 
(n=63)*** 
Demanda de mercado 
Necessidade financeira 
Interesse pelo cuidado 

 
 
 

14 
5 
13 

 
 
 

44% 
16% 
40% 

 
 
 

14 
6 

11 

 
 
 

45% 
19% 
36% 

 
 
 

28 
11 
24 

 
 
 

44% 
18% 
38% 

 
 
 

0,8861 
 

Experiência prévia no cuidado de 
idosos da própria família 
Sim 
Não 

 
 

16 
9 

 
 

64% 
36% 

 
 

15 
10 

 
 

60% 
40% 

 
 

31 
19 

 
 

62% 
38% 

 
 

0,7708 

* Teste Qui-quadrado 
** O n=49 pois um sujeito não se encaixava nas categorias. 
*** Questão com múltiplas respostas 
FONTE: o próprio autor. 
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O registro em carteira de trabalho foi declarado por 48% (24) dos 

participantes. Dentre os quais 70,8% (17) traziam, neste documento, explicitada a 

terminologia “Cuidador de Idosos”, 20,8% (5) empregado doméstico e, em 8,3% (2), 

constavam outras referências. Ao comparar-se os participantes que haviam realizado 

curso de cuidador de idosos com os que não tinham tal curso, não houve diferença 

significativa em relação ao registro em carteira de trabalho. 

Quanto à jornada semanal de trabalho, a média de horas trabalhada foi de 

50,6 ± 15,5 horas, sendo a mínima de 24 horas e a máxima de 84 horas. Não houve 

diferença significativa na comparação da jornada semanal de trabalho entre os 

participantes com curso de cuidador e os sem curso de cuidador. 

A remuneração mensal em 64% (32) dos participantes manteve-se até dois 

salários mínimos. O salário mínimo utilizado como base para este cálculo foi o regional 

do estado do Paraná, igual a R$ 1.070,33 para o ano de 2015 (período em que foi 

realizado a coleta de dados) aplicado à categoria de empregado doméstico (PARANÁ, 

2015). Os maiores salários, foram relatados por 16% (8) dos entrevistados, 

correspondendo a mais de três salários mínimos. Não houve diferença significante 

entre os participantes que haviam ou não cursado a FIC em cuidador de idosos.  

O tempo de trabalho na ocupação de cuidador de idosos apontou que 64% 

(32) desenvolviam a atividade há menos de 10 anos. A média de tempo foi de 9,0 ± 

9,6 anos, sendo a mínima de um ano e a máxima de 47 anos. O grupo com FIC tem 

menos tempo de trabalho na ocupação do que o grupo sem FIC, diferença significante 

(p = 0,0184). 

A atividade voltada exclusivamente ao idoso foi identificada em 90% (45) dos 

entrevistados. E, ao comparar-se participantes com a formação em cuidador de idosos 

e sem esta característica, notou-se não haver significância estatística entre os grupos. 

Quanto à atividade anterior a de cuidador de idosos, observou-se que 38% 

(19) são oriundos de trabalhos vinculadas à indústria e ao comércio, 34% (17) de 

serviços em âmbito doméstico, como mensalistas, diaristas e cozinheiras. Os 

trabalhadores da área da saúde computam 26% (13) da amostra. Ao analisar-se, de 

forma comparativa, os participantes com e sem FIC em cuidador de idosos, não houve 

diferença significante entre as variáveis. 

A motivação para o ingresso na ocupação de cuidador de idosos, verificada 

em 56% (28) das frequências, relacionou a demanda de mercado como uma 

justificativa para a troca de atividade laboral, e 48% (24) demonstrou o interesse pelo 
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cuidado. Um número menor, 18% (11) das frequências, estava relacionada a 

necessidade financeira. Ao comparar os participantes que haviam ou não realizado a 

FIC em cuidador de idosos, não foi constatado diferença significante.  

Quanto a experiência prévia no cuidado à idosos do próprio núcleo familiar do 

cuidador, constata-se que 62% (31) possuem tal vivência. Não houve diferença 

significante entre os participantes que haviam ou não cursado a FIC em cuidador de 

idosos. 

 

6.2 EIXO 1 – REPRESENTAÇÃO DE VELHICE 

 

A representação de velhice foi extraída com o auxílio dos subeixos, cuja 

formulação é apresentada nos itens 5.8.1 e 5.8.2 deste trabalho. Assim, cada um dos 

três subeixos, Explicitação lexical da velhice; Caracterização da velhice segundo 

experiências de convívio familiar; e Perfil autoprojetado de velhice, trazem as 

categorias formadas por meio das unidades de registro emitidas pelos participantes.  

 

6.2.1 Subeixo: Explicitação lexical da velhice 

 

Este subeixo foi originado a partir da solicitação à cada participante, de que 

enunciasse uma palavra representativa para a velhice. As 50 unidades de registro 

emitidas foram organizadas de acordo com suas características comuns, compondo 

três categorias: Velhice associada a atributos positivos; Velhice associada a atributos 

negativos e Velhice como fenômeno natural, conforme apresentado no Gráfico 1.    

 

GRÁFICO 1 – SUBEIXO EXPLICITAÇÃO LEXICAL DA VELHICE n=50 

 
FONTE: o próprio autor. 
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Entre os participantes, 48% (24) associaram a velhice a atributos positivos. Esta 

categoria foi composta por unidades de registro que indicaram representações de 

afeto, bem como de ideais de sabedoria relacionados com o reconhecimento da 

experiência de vida. Outros 34% (17) relacionaram a velhice a aspectos negativos 

associados a representações de declínio físico ao sofrimento. E, por fim, 18% (9) dos 

participantes descreveram a velhice como fenômeno natural 

Entre as unidades de registro que compuseram as representações positivas 

de velhice, foi possível acompanhar aquelas relacionadas ao afeto, tais como: 

 
Carinho (6); 
Amor (17,38);  
Respeito (10). 

 

E aquelas associadas aos ideais de sabedoria, como: 

 
Sabedoria (2,48);  
Experiência (11,12,24,27,32,33,35,43,47);  
Aprendizado (22). 

 

As unidades de registro vinculadas a uma representação negativa de velhice, 

que fizeram alusão ao declínio físico e corporal, podem ser explicitadas pelo uso dos 

seguintes termos:  

 
Caminhar lento e difícil (1); 
Dependência (20,36);  
Falta de saúde (34). 

 

Para representar a velhice como sofrimento, os participantes usaram as 

expressões: 

 
Abandono (23);  
Fase dura (8);  
Tristeza (30,44,46). 

 

Para representar a velhice como consequência natural da vida, os 

participantes utilizaram as seguintes expressões:  

 
Consequência da vida (28); 
É mais uma fase da vida (50).  
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6.2.2 Subeixo: Características de velhice segundo a experiência de convívio familiar 

 

O subeixo em pauta originou-se dos relatos de 76% (38) dos participantes, 

que referiram experiência de convivência com idosos na própria família. A partir de tal 

convívio, foi solicitado que descrevessem as características desses idosos. No total, 

foram atribuídas pelos participantes 41 características, as quais estão organizadas em 

duas categorias. Uma delas, agrupa as unidades de registro relacionadas a 

representações positivas da velhice; e a outra categoria, faz o oposto, aglutina 

representações negativas da velhice, conforme é ilustrado pelo Gráfico 2. 

 

GRÁFICO 2 – SUBEIXO CARACTERIZAÇÃO DA VELHICE SEGUNDO  
EXPERIÊNCIAS DE CONVÍVIO FAMILIAR n=41 

 
FONTE: o próprio autor. 

 

Dentre as unidades de registro emitidas pelos participantes, 63% (26) 

retrataram os idosos da própria família em função de uma Velhice representada por 

atributos positivos. Nesta categoria, as unidades de registro vincularam-se a atributos 

como saúde e autonomia, bem como a recordações afetivas relacionadas ao bem-

estar. Outras 37% (15) das unidades de registro enunciadas pelos participantes, 

vincularam a experiência, junto à familiares, a partir de uma Velhice representada por 

aspectos negativos. Tal categoria foi composta por expressões associadas a doença 

e a dependência, bem como a dificuldade de relacionamento entre o participante da 

pesquisa e um familiar idoso. 

Entre as unidades de registro que representaram a velhice a partir de aspectos 

positivos, estão aquelas associadas a atributos como saúde e autonomia: 

 
Lúcido, independente, gostava de se virar sozinho (25);  
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Ativa, gostava de passear, era saudável (47); 
Fazia tudo em casa, limpava a roupa e passava a ferro, limpava a roupa... 
(48);  
Muito amado, tinha artrose, mas não o impedia de trabalhar (4). 

 

 Já, dentre as expressões que relacionaram velhice a recordações afetivas e 

ao bem-estar, estão as que seguem:   

 
Meus avós eram alegres, conversavam com a gente, andavam bem vestidos, 
gostavam de jantar fora, tomar sorvete (20);  
Alegre, criançona, trabalhadora e disposta, era engraçada, meio índia, usava 
saião varrendo o chão, eu ficava a semana na casa dela, as vezes pegava o 
chinelo para me bater, me batia e eu ria (24);  
Meus avós eram ótimos, cuidavam de mim pois meus pais precisavam 
trabalhar (8);  
Paciente, amorosa e com grande facilidade em nos ensinar (11). 

 

Entre as unidades de registro que associaram a velhice de familiares dos   

participantes a representações negativas, estão aquelas vinculadas à doença e à 

dependência: 

 
Doente, hipertensa, diabética, com úlceras (2); 
Ficou seis anos tendo de ser carregada pelos familiares (15);  
Tinha sobrepeso, artrose, cirurgia no joelho, foi ficando dependente (21);  
...teimoso, tinha que trocar fralda, dar banho (28);  
Deficiência e doenças no corpo físico (45). 

 

Também sob uma perspectiva negativa de velhice, foi possível acompanhar 

expressões que indicaram uma dificuldade de relacionamento entre o participante do 

estudo e um idoso que compõe sua família, conforme as unidades de registro: 

 
Autoritário, bravo, se mandava eu obedecia, não dava carinho, coisa de gente 
antiga, acho que era para a gente não abusar (10);  
Ranzinza e fechado, foi terrível para cuidar, mas eu fiquei até o fim (39);  
Poliqueixosa, inquieta (5);  
Difícil, difícil, difícil, teimosa, reclamava de tudo, não queria nada, não queria 
tomar remédio (46);  
Personalidade muito forte, desconfiada e esquecida, tinha medo de perder o 
dinheiro (19);  
Negativo, pouco falante, tímido por eu ser neta e ter que trocar a fralda, 
agressivo (30). 

 

6.2.3 Subeixo: Perfil autoprojetado de velhice 

 

O subeixo “Perfil autoprojetado de velhice” derivou da solicitação aos 

participantes que pensassem a respeito da própria velhice e descrevessem esse 
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imaginário, a partir das perguntas: Você se imagina velho? Como se imagina? Como 

resultado, foram coletadas 54 unidades de registro. Essas unidades foram 

organizadas em três categorias Autoprojeção positiva de velhice, Autoprojeção 

negativa de velhice e Negação à velhice, conforme ilustra o Gráfico 3. 

 

GRÁFICO 3 – SUBEIXO PERFIL AUTOPROJETADO DE VELHICE n=54 

 
FONTE: o próprio autor. 

 

 A categoria Autoprojeção positiva de velhice representou 48% (26) das 

unidades de registro e foi composta por representações vinculadas a características 

positivas do temperamento, a projeções de boa saúde, gozando de independência e 

autonomia, bem como ao desejo de participação social. 28% (15) das unidades de 

registro originaram a categoria Autoprojeção negativa de velhice e tinham em comum 

a reprodução de preconceitos e estereótipos sociais negativos. Dentre tais 

estereótipos, permearam o imaginário de alguns dos cuidadores ocupacionais de 

idosos pesquisados, a falta de saúde e o receio de necessitar de cuidados. Outros 

aspectos, pertencentes a esta categoria, estavam fundamentados em características 

negativas de personalidade e de temperamento. 24% (13) das unidades de registro 

compuseram a categoria Negação à velhice que retratou a recusa em admitir a velhice 

em sua projeção de vida. 

Dentre as unidades de registro que compuseram a Autoprojeção positiva de 

velhice, estavam as vinculadas a características do temperamento: 

 
Com alegria por chegar a ser idosa, uma idosa com saúde (2);  
Uma velha alegre e pra cima porque eu sempre fui assim (13); Descontraída 
e ativa (43);  
Vou ser velhinha pirracenta e engraçada igual a minha avó (35);  
Cuca fresca, gosto de criança (23);  
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Velhinha gente boa (12);  
Feliz de ter construído minha própria história (10). 

 

Ainda, para organizar a categoria relacionada à autoprojeção positiva da 

velhice, foi possível elencar unidades de registros relacionadas à boa saúde, 

independência e autonomia: 

 
Chegar lá com a cabeça boa, lúcida e autônoma (1);  
Comendo bem, fazendo exercícios físicos (49);  
Independente, sem depender dos outros (25);  
Realizando meus cuidados próprios com decência e integridade (26). 

 

E, por fim, aquelas relacionadas à participação social:   

 
Me imagino fazendo algo por alguém (4);  
Ajudando minhas filhas com os netos (30);  
Bem ativa, fazer ginástica, cozinhar, caminhar e participar de grupos de 
terceira idade (21). 

  

Entre as unidades de registro que compuseram a Autoprojeção negativa de 

velhice estão aquelas vinculadas a falta de saúde e ao receio de necessitar de 

cuidados: 

 
Será que vou dar trabalho às minhas filhas? (33);  
Não posso pagar ninguém para cuidar de mim! (14);  
Será que vai ter alguém para me cuidar? (35);  
Tenho medo da solidão (16);  
Vai ser triste, sou cheia de dores, nas costas, nos joelhos (50). 

 

E aquelas relacionadas às características negativas de personalidade e de 

temperamento: 

 
Implicante e metódico (31);  
Um pouco chato e solitário (11);  
Ansiosa, nervosa igual a minha mãe, estressada e geniosa, isso vai pegando 
com a idade (19);  
Chata, enjoada com as coisas de casa, gosto de tudo no lugar (24);  
Meio chata, quando quero algo, quero na hora! (29);  
Acho que vou ser estressada e geniosa, pior que a minha mãe (34). 

 

Entre as unidades de registro que demonstraram uma Negação à velhice na 

projeção de vida dos cuidadores, estão: 

 
Peço a Deus para não chegar na velhice, não depender dos meus filhos (36);  
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Não quero nem imaginar (6,34,35); 
Quero manter minha cabeça jovem (37); 
Não quero ficar velho, peço à Deus para não ficar... (41). 

 

6.3 EIXO 2 - REPRESENTAÇÃO DE CUIDADO  

 

A representação de cuidado foi extraída com o auxílio de subeixos, que tem 

sua formulação apresentada nos itens 5.8.1 e 5.8.2 deste trabalho. De acordo com 

esta proposição, cada um dos subeixos: Explicitação lexical de cuidado; Significado 

de cuidar de alguém; e Atributos de um cuidador de idosos, refletem as categorias 

formadas a partir das unidades de registro emitidas pelos participantes.  

 

6.3.1 Subeixo: Explicitação lexical de cuidado 

 

Este subeixo foi originado a partir da solicitação à cada participante, de que 

enunciasse uma palavra representativa para o cuidado. As 50 unidades de registro 

emitidas foram organizadas de acordo com suas características comuns, compondo 

três categorias: Vinculação com afeto; Vinculação com responsabilidade; e Vinculação 

com proteção, conforme o Gráfico 4 a seguir. 

 

GRÁFICO 4 – SUBEIXO EXPLICITAÇÃO LEXICAL DE CUIDADO n=50 

 
FONTE: o próprio autor. 

 

As unidades de registro que compuseram a categoria Vinculação com afeto, 

formaram 72% (36) das respostas obtidas, destacando-se, esta categoria, pela 

presença de qualidades afetivas em sua composição; a categoria Vinculação com 

proteção, representada por 18% (9) das unidades captadas, relacionou o cuidado a 
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uma atividade essencial para a existência humana; e a categoria Vinculação com 

responsabilidade, expressada por 10% (5) das unidades de registro, associou o 

cuidado a uma atividade vinculada a preceitos morais e éticos.  

Dentre as unidades de registro que compuseram cada categoria, estão 

aquelas que apresentaram Vinculação com afeto, conforme os seguintes enunciados: 

 
Amor (4,6,9,10,12,16,18,21,26,28,32,41,48);  
Afeto (43);  
Dedicação (5,7,8,30,34,46);  
Paciência (17);  
Carinho (22,23,25,29,37,42);  
Companheirismo (2);  
Ter tempo para o outro (50). 

 

Outras que constituíram a categoria Vinculação com proteção, conforme os 

registros:  

 
Proteção (11,20,40);  
Amparar (19);  
Zelar pelas necessidades (47);  
É próprio do humano, um precisa cuidar do outro (27);  
Essencial para a vida (33,39). 

 

E, por fim, as que relacionaram o cuidado como uma atividade com Vinculação 

a responsabilidade, de acordo com as expressões apresentadas na sequência:  

 
Responsabilidade (3,15,49);  
Ética (13);  
Preocupação (14). 

 

6.3.2 Subeixo: Significado de cuidar de alguém 

 

O subeixo “Significado de cuidar de alguém” foi composto por 53 unidades de 

registro, que foram organizadas em três categorias: Cuidado afetivo; Cuidado 

biológico; e Cuidado promotor de saúde, conforme ilustra o Gráfico 5. A pergunta que 

gerou este subeixo foi: Em sua opinião, o que é cuidar de alguém? 
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GRÁFICO 5 – SUBEIXO SIGNIFICADO DE CUIDAR DE ALGUÉM n=53

 
FONTE: o próprio autor. 

 

A categoria Cuidado afetivo apareceu representada em 79% (42) das 

unidades de registro e asseverou a vinculação, estabelecida pelos participantes, entre 

o cuidado e o afeto por meio de algumas virtudes como o amor, a caridade e a 

compaixão. A categoria Cuidado biomédico acolheu 13% (7) das unidades de registro 

e demonstrou uma associação de cuidado a doença, dependência, procedimentos e 

rotinas. E a categoria Cuidado promotor de saúde foi composta pelas unidades de 

registro que relacionaram o cuidado à autonomia e à humanização, correspondendo 

a 8% (4) das unidades de registro.  

A categoria denominada Cuidado afetivo, foi composta pelos enunciados: 

 
É ter amor ao próximo (50);  
É dedicar-se ao outro como se fosse alguém de sua família (3);  
É saber ouvir, ter respeito, tratar com amor (10);  
É um dom de Deus que deve ser feito com amor (13);  
É servir com dedicação, carinho e atenção no que for preciso (15);  
É amor e caridade para com o próximo (16);  
É dar atenção, carinho, estar ali para ajudar (17);  
É ter compaixão, é dar amor, dedicar-se, doar-se pelo outro, é ter respeito 
pelo outro (38). 

 

Com relação às unidades de registro que compuseram a categoria 

reconhecida como Cuidado biomédico, foi possível acompanhar as seguintes 

expressões, produzidas pelos participantes: 

 
É estar atento aos horários de banho, medicação... (36); 
É deixar a pessoa em boas condições de higiene (5);  
É o cuidado integral, desde a higienização até outros cuidados mais 
específicos (26);  
É aliar o cuidado ao tratamento clínico, ajudando a suportar o sofrimento (9);  
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É dar atenção e ter paciência porque é um doente, quem precisa de você 
(25);  
É ter responsabilidade e seguir uma rotina de horários para alimentação, 
remédios, higiene, lazer, ... (4);  
É dar atenção ter paciência porque é um doente que precisa de você (25). 

 

O Cuidado promotor de saúde foi enunciado a partir das enunciações 

apresentadas a seguir: 
 

Não é fazer tudo por ela, mas auxiliá-la. Se fizer pelo outro, ele vai pifando, 
vai deixando de fazer as coisas (40);  
É priorizar a autonomia, suprindo as necessidades (32). 
É ver ele como um ser humano, não é um doente, é uma pessoa que precisa 
de cuidados, ela tem um emocional, uma história que precisa ser respeitada, 
não dá para falar igual criança (30);  
É atender as necessidades básicas humanas, de forma humanizada (31). 

 

6.3.3 Subeixo: Atributos de um cuidador de idosos 

 

Este subeixo resultou de uma solicitação feita aos participantes para que 

listassem atributos pessoais que lhes conferiam qualidades para o exercício da 

atividade de cuidador de idosos. Como resultado foram emitidas 65 unidades de 

registro que foram organizadas em três categorias: Ser afetuoso; Ter experiência e 

formação; e Usar habilidades comunicacionais, conforme o Gráfico 6. A pergunta que 

gerou a construção deste subeixo foi: Que atributos você possui para ser um cuidador 

de idosos? 

 

GRÁFICO 6 – SUBEIXO ATRIBUTOS DE UM CUIDADOR DE IDOSOS n=65 

 
FONTE: o próprio autor. 

 

A categoria Ser afetuoso representou 66% (43) das unidades de registro e 

mesclou, em seu conteúdo, qualidades pessoais, relacionadas ao afeto e ao 
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temperamento do cuidador, com as virtudes morais, associadas a honestidade, a 

responsabilidade, entre outras.  

A categoria Ter experiência e formação organizou-se em função de 23% (15) 

das unidades de registro, as quais aglutinaram expressões que enaltecem aspectos 

relacionados a prática empírica, fruto da experiência de vida de alguns participantes, 

e trabalho embasado na ciência por meio de cursos de formação.  

Já a categoria Usar habilidades comunicacionais foi composta por 11% (7) 

das unidades de registro emitidas pelos participantes, que valorizaram atributos 

interativos para o exercício da atividade de cuidador.  

Para a organização da categoria Ser afetuoso, foram consideradas unidades 

de registro, conforme as que seguem: 

 
Amo a profissão, tenho prazer em cuidar (30);  
Tenho amor/respeito pelas pessoas (19,43,45); 
Tenho muita perseverança, carinho e paciência (41);  
Me interesso pelo idoso, faço com cuidado, com atenção, e sou dedicada 
(37);  
Tenho segurança no que faço, sou competente e gosto do trabalho (32);  
Sou alegre e honesta (42);  
Sou simpática, empática, delicada e bem humorada (5);  
Sou disposta, acessível e sensível (1). 

 

Na composição da categoria Ter experiência e formação, foram considerados 

unidades de registro, de acordo com os enunciados apresentados na sequência:  

 
Já cuidei, tenho experiência (25);  
Convivo com familiares bem idosos (45);  
Tenho lindas recomendações e capacitação (39);  
Tenho experiência e curso na área (9,34,37,39,44);  
Tenho conhecimento técnico científico da minha formação; Experiência e 
boas referências (31);  
Fiz curso e tenho experiência, o que aprendi lá fora, eu trago aqui para dentro 
(19). 

 

Para a elaboração da categoria relacionada ao Usar habilidades 

comunicacionais, foram contemplados os enunciados a seguir: 

 
Gosto de conversar (23,32,48);  
Gosto da troca com eles, da interação (38); 
Conversar, rir, brincar, ouvir histórias, ver as fotos (15);  
Sei ouvir e conversar (10);  
Tenho um bom relacionamento interpessoal (11). 
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6.4 EIXO 3 – PRÁTICAS DE CUIDADO NA VELHICE  

 

As práticas de cuidado na velhice foram captadas solicitando-se aos 

participantes, que descrevessem as atividades que mais gostavam e que menos 

apreciavam no exercício da atividade. As respostas que eles deram a tal solicitação 

resultou nos subeixos: Atividades preferidas e Atividades preteridas, que são 

apresentados na sequência.  

 

6.4.1 Subeixo: Atividades preferidas 

  

Cada participante elencou uma atividade com o idoso que mais gostava de 

realizar, formando um total de 50 unidades de registro. Estas unidades de registro 

foram organizadas em seis categorias: Comunicacionais; Higiênicas; Afetivas; Lazer 

e recreação; e, Alimentares, conforme ilustra o Gráfico 7, a seguir. 

 

GRÁFICO 7 – SUBEIXO ATIVIDADES PREFERIDAS n=50 

 
FONTE: o próprio autor. 

 

As atividades comunicacionais computaram 32% (16) dos enunciados 

mencionados pelos participantes e referiram-se a ações vinculadas à leitura e ao 

diálogo entre o cuidador e o idoso; 26% (13) das unidades de registro envolveram 

atividades de higiene relacionadas ao corpo; 18% (9) atividades afetivas associadas 

a companhia e a troca de afeto; 14% (7) atividades de lazer e recreação, destacando-

se os passeios, os trabalhos manuais e o alongamento; 10% (5) atividades 

relacionadas à alimentação, incluindo o seu preparo e a oferta ao idoso.  
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Na sequência estão apresentados exemplos de enunciados produzidos pelos 

participantes, os quais estruturam as seis categorias que compuseram o subeixo 

relacionado as atividades que os cuidadores mais gostam de desempenhar. 

Para a categoria associada às Atividades Comunicacionais, foram 

consideradas as seguintes unidades: 

 
Conversar e saber sobre sua vida (22);  
Ler a bíblia (28);  
Conversa diária sobre as vivências do passado (32);  
Conversar e cantar (33); 
Conversar e escutar histórias (47). 

 

As unidades que compuseram a categoria voltada às Atividades Higiênicas 

podem ser identificadas a partir dos enunciados:  

 
Dar banho (8,21,25);  
Higienizar (39);  
Cuidados de higiene com o idoso acamado (16); 
Cuidar da higiene, perfumar, aplicar creme (14). 

As que formaram a categoria Afetivas são simbolizadas pelos enunciados: 

 
Propiciar bem-estar (3);  
Cuidar com respeito (10);  
Fazer companhia (41);  
Dar carinho (4,9);  
Cuidar, dar carinho e amor (38);  
A convivência (42). 

 

As que originaram a categoria Lazer e recreação são representadas pelos 

enunciados: 

 
Passear (15,36);  
Passear de carro (12);  
Fazermos artesanato (17);  
Crochê e tricô (20);  
Trabalhos manuais para o exercício da mente (23); 
Alongamentos (43). 

 

E, as que derivaram a categoria Alimentares são explicitadas pelas 

expressões: 

  
Dar de comer (1);  
Cozinhar (7);  
Alimentá-lo (11); 
Dar na boca e fazer a comida (19).  
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6.4.1   Subeixo: Atividades preteridas 

  

Ao serem solicitados que descrevessem uma atividade de cuidado com o 

idoso que menos gostassem de realizar, os participantes enunciaram 32 unidades de 

registro. Portanto, 36% (18) dos participantes não conseguiram definir uma atividade 

com a qual tivessem menor apreço. As 32 unidades de registro foram organizadas em 

cinco categorias: Higiênicas; Afetivas; Alimentares; Lazer e recreação; e, Outras, 

conforme ilustra o Gráfico 8, a seguir. 

 

GRÁFICO 8 – SUBEIXO ATIVIDADES PRETERIDAS n=32 

 
FONTE: o próprio autor. 

 

As práticas relacionadas com as atividades de higiene compuseram 57% (18) 

dos dados coletados, originando a categoria Higiênicas. Destacam-se, nesta categoria 

as práticas que lidam diretamente com as excretas humanas, e as atividades 

relacionadas com a limpeza da casa e das roupas; 25% (8) das unidades de registro 

formaram a categoria de atividades Afetivas e evidenciaram a dificuldade do cuidador 

em conviver com o sofrimento e a finitude dos idosos; 6% (2) das unidades de registro, 

referiram-se ao preparo das alimentações, gerando a categoria Alimentares; 6% (2) 

relacionavam-se a categoria Lazer e recreação e demonstravam o descontentamento 

dos cuidadores quanto a estas atividades restringirem-se ao uso da televisão; e, por 

fim, 6% (2) englobavam ações que não apresentavam afinidade entre si, compondo 

assim, a categoria Outras, que incluiu a dificuldade em movimentar o idoso e a 

administração de medicação.  

Higiênicas
57%

Afetivas
25%

Alimentares
6%

Lazer e recreação
6%
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Na sequência estão apresentados enunciados produzidos pelos participantes, 

os quais estruturam as cinco categorias que compõem o subeixo relacionado as 

atividades que os cuidadores menos gostam de desempenhar. 

Para a categoria de atividades Higiênicas, foram consideradas as seguintes 

unidades de registro: 

 
Trocar fralda e higiene oral (49);  
Trocar bolsa de colostomia (8);  
Limpar nariz (17);  
Limpar a casa (14,19); 
Lavar as roupas (31); 
Escovar a prótese (32); 
Levar ao banheiro ou trocar as fraldas (40,46,47);  
Cortar unha (50). 

 

As unidades que compuseram a categoria voltada às atividades Afetivas 

podem ser identificadas a partir dos enunciados: 

 
Ver puncionarem a veia (10);  
Ficar muito tempo com um só idoso (25);  
Impor horários e rotinas (27);  
Ser insistente (34,46);  
Dar coisas forçado, como água e medicação (33). 

 

As que formaram a categoria Alimentares são explicitadas pelos enunciados: 

 
Preparar alimentação (26);  
Fazer comidinhas (35). 

 

As que derivaram a categoria Lazer e recreação são representadas pelas 

expressões:  

 
Ver televisão (43);  
Deixar na frente da TV (24). 

 

As unidades de registro que formaram a categoria Outras são as que seguem:  

 
Carregar o idoso (29); 
Aplicar insulina (1). 
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7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo, destinado a apresentar a discussão dos resultados da pesquisa, 

está organizado em três partes. Na primeira, além da discussão dos perfis 

sociodemográfico e laboral dos participantes da investigação, é feita uma análise 

comparativa relacionada à Formação Inicial e Continuada – FIC dos cuidadores 

ocupacionais de idosos participantes. 

Na segunda parte, são discutidos os achados relativos aos três eixos 

temáticos explorados no decorrer do presente estudo: um deles, vinculado à 

representação de velhice; o outro, relacionado à representação de cuidado; e por fim, 

o eixo voltado às práticas de cuidado na velhice. 

  

7.1 PERFIL DOS CUIDADORES OCUPACIONAIS DE IDOSOS 

 

7.1.1 Aspectos sociodemográfico dos cuidadores ocupacionais de idosos 

 

No que se refere ao perfil sociodemográfico dos cuidadores ocupacionais de 

idosos que compõem o presente estudo, serão discutidos aspectos relacionados ao 

sexo, idade, escolaridade, formação técnica e estado civil.  

Quanto ao sexo, os resultados da pesquisa mostram que 92% (46) dos 

participantes são pessoas do sexo feminino, indicando que as mulheres formam uma 

significativa maioria na atividade voltada ao cuidado de pessoas idosas.  

O predomínio do sexo feminino nas atividades de trabalho em âmbito 

residencial é apontado pela Pesquisa Mensal de Emprego (PME), numa incidência de 

94,9% dos trabalhadores que atuam neste contexto (IBGE, 2012a). No que se refere, 

especificamente, a atividade de cuidador ocupacional de idosos, desenvolvida em 

âmbito doméstico, vários estudos corroboram a presença maciça das mulheres na 

atividade.  

O trabalho de Kawasaki e Diogo (2001), realizado entre candidatos a vagas 

de emprego para cuidadores, descreve que, numa amostra de 41 cuidadores, 95% 

eram mulheres. E, entre os já empregados, estudos de Siewert et al. (2014), 

retratando um universo de 35 trabalhadores, e de Couto (2012), com 14 cuidadores, 

também apontam o predomínio do sexo feminino, na atividade de cuidador 

ocupacional de idosos em 94% e 86% dos participantes, respectivamente.  
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O predomínio do sexo feminino também foi encontrada em estudos 

internacionais, como o de Aguilar (2010), o de Lindquist et al. (2011), e o de Duque 

(2014), retratando respectivamente realidades espanhola, norte americana e 

colombiana. 

Vale destacar que os estudos envolvendo cuidadores ocupacionais de idosos 

são escassos e com amostragens restritas, indicando preponderância do sexo 

feminino na atividade. Contudo, é preciso considerar que a feminização do cuidado 

está atrelada a aspectos sociais e históricos que devem ser levados em conta para o 

aprofundamento desta discussão.  

Conforme foi apresentado, anteriormente, no capítulo 2 do presente estudo, a 

representação social da mulher como cuidadora foi paulatinamente construída por 

meio dos papéis assumidos por ela ao longo da história. Segundo Martín e Rebollo 

(2011), desde a formação de grupamentos nômades e primitivos, em função da 

maternidade, a mulher encarregou-se de atividades de cuidado, direcionando sua 

atenção às demais pessoas do grupo, como as crianças, os idosos e os doentes.  

Com a formação das primeiras civilizações, a manutenção desse cuidado foi 

sendo incrementada com outros conhecimentos, de base empírica e holística, e a 

mulher seguiu destacando-se como cuidadora (COLLIÈRE, 1999). Também, na idade 

média, quando o cuidado praticado pelas mulheres foi questionado por crenças 

religiosas, o que levou muitas delas a morte, a representação de cuidado vinculado 

ao sexo feminino foi fortalecida na medida em que ações cuidativas foram assumidas 

por mulheres religiosas. (COLLIÈRE, 1999). 

Portanto, desde antes da organização dos primeiros grupos sociais, as 

mulheres assumiram o cuidado daqueles que dele necessitavam e, ao longo do 

tempo, superaram adversidades, adaptando-se às transformações próprias das 

diferentes sociedades. Assim, chegaram aos dias atuais, mantendo papel de destaque 

nas atividades de cuidado. 

No que se refere à idade dos participantes, os resultados deste estudo 

apontam que o interesse pelo cuidado ao idoso, como atividade ocupacional, dá-se, 

principalmente, na faixa etária de 31 a 55 anos. A média etária identificada nesta 

pesquisa foi de 47,7 anos, semelhante ao apontado por outros estudos brasileiros 

como o de Siewert et al. (2014), o de Faht e Sandri (2016), o de Couto (2012), e, 

também, o estadunidense desenvolvido por Lindquist et al. (2011). Kawasaki e Diogo 

(2001) referem que, nesta faixa etária, a maioria das mulheres já possuem filhos e 
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estes já não são tão dependentes dos cuidados maternos, permitindo às mulheres 

reintegrarem-se ao mercado de trabalho. 

Quanto à escolaridade, a maioria dos participantes, ou seja 72% (36), concluiu 

o ensino médio e uma minoria de 4% (2) completou o ensino superior. Realidade 

semelhante foi encontrada entre os trabalhadores ocupacionais de idosos brasileiros 

e norte-americanos, pesquisados por Couto (2012) e Lindquist et al. (2012), em que 

respectivamente encontrou-se 75% de participantes com ensino médio completo, e 

61% com ensino médio ou superior completo. E distinta, em relação aos estudos de 

Siewert et al. (2014) e de Paulin (2011) em que a maior parte dos cuidadores 

ocupacionais, 67% e 83% respectivamente, apresentavam uma escolaridade inferior 

ao ensino médio.  

Sobre essa distinção, é possível perceber uma tendência de maior 

escolaridade nas pesquisas desenvolvidas em capitais e grandes centros urbanos, 

como é caso da presente pesquisa, realizada na cidade de Curitiba-Pr, e dos demais 

estudos de Couto (2012), realizado em São Paulo-SP, e de Lindquist et al. (2012) 

realizado em Chicago-Illinois. Já, nas investigações de Siewert et al. (2014) e Paulin 

(2011), a maioria dos participantes é proveniente de regiões interioranas do estado de 

Santa Catarina. 

A formação técnica, que foi realizada por 22% (11) dos participantes, estava 

atrelada a cursos na área da saúde, como os de nível técnico e superior em 

enfermagem, o técnico em saúde bucal e o superior em nutrição. O predomínio de 

cursos voltados à formação técnica na área da saúde foi, também, verificado nos 

estudos de Couto (2012) e de Kawasaki e Diogo (2001). 

Ao ser considerado o estado civil dos participantes, optou-se pela 

classificação com/sem companheiro, sendo possível constatar que 54% (27) dos 

participantes, ou seja, a maioria vivia sem companheiro. Fato semelhante ao 

observado nos estudos de Couto (2011) e de Faht e Sandri (2016) em que 

respectivamente 67% e 44% dos cuidadores ocupacionais participantes eram 

solteiros, separados ou viúvos. Dados do Censo brasileiro de 2010 destacam que 

entre os anos de 2000 e 2010, o papel da mulher como a responsável pela família 

subiu de 22,2% para 37,3% (IBGE, 2012b). Na esfera dos trabalhadores domésticos, 

em que as mulheres englobam maciça maioria, a Pesquisa Mensal de Emprego 

aponta que 41,3% desses trabalhadores são os principais responsáveis pelo domicílio 

em que moram (IBGE, 2010b).  
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Tais dados contribuem para pressupor que a ausência de companheiro e a 

consequente restrição na renda econômica, se revela como um fator que impulsiona 

as mulheres ao mercado de trabalho. Paulin (2011) refere uma lacuna na literatura 

científica quanto ao estado civil dos cuidadores ocupacionais de idosos. Os estudos 

Siewert et al. (2014) e Kawasaki e Diogo (2001), por exemplo, não apresentam dados 

referentes ao estado civil dos participantes.  

                                                                                                                                             

7.1.2 Aspectos laborais dos cuidadores ocupacionais de idosos 

 

No que diz respeito aos aspectos laborais que compõem o perfil dos 

cuidadores ocupacionais de idosos do presente estudo, são considerados elementos 

relacionados à formalização do trabalho, à jornada de trabalho, à remuneração 

mensal, ao tempo de trabalho na ocupação e as características desse trabalho, ao 

exercício laboral anterior ao de cuidador e a motivação para o ingresso na atividade 

atual. 

No que concerne à formalização do trabalho, chama atenção o fato de apenas 

52% (26) dos cuidadores ocupacionais de idosos que fazem parte deste estudo 

estarem devidamente registrados em carteira de trabalho. Ou seja, praticamente a 

metade dos participantes exerce a atividade de cuidador sem ter registro formal. Sobre 

esse assunto, convém destacar a existência de uma escassez, na bibliografia 

pesquisada, em relação ao registro de trabalho dos cuidadores ocupacionais de 

idosos, que desenvolvem suas atividades laborativas em âmbito doméstico, 

possivelmente acarretada pela dificuldade de captação desses sujeitos para a 

realização de pesquisas.  

Essa dificuldade pode ser confirmada na medida em que se leva em 

consideração as metodologias utilizadas em outras pesquisas que elegem cuidadores 

de idosos como sujeitos. O trabalho de Paulin (2011), por exemplo, captou seus 

participantes ao final de um curso de formação de cuidador de idosos. Já as pesquisas 

de Siewert et al. (2014) e de Kawasaki e Diogo (2001), utilizaram anúncios de oferta 

de emprego para contactar os integrantes do estudo. Nestas situações, os 

participantes ainda não estavam empregados e, portanto, não era possível averiguar 

questões referentes à formalidade trabalhista.  
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A baixa adesão a formalização do emprego é verificada na pesquisa de Couto 

(2012), que relata a história pessoal de cuidadores de idosos, descrevendo um cenário 

de precarização do trabalho, marcado pela falta de direitos trabalhistas. 

Ao analisar o contexto brasileiro, relacionado aos recursos humanos 

envolvidos na categoria de empregados domésticos, a qual inclui o cuidador 

ocupacional de idosos, que trabalha em âmbito residencial, o IBGE (2015a) indica um 

número significativo de trabalhadores mantidos informalmente e, portanto, sem 

vínculo com a Previdência Social. Essa análise é confirmada pela Pesquisa Mensal 

de Emprego (PME), que aponta, nos serviços domésticos, atividade na qual as 

mulheres representam 95,1% do contingente, uma incidência de apenas 36,6% dos 

trabalhadores com carteira assinada (IBGE, 2012a).  

Cabe ressaltar que os empregados domésticos foram excluídos da reforma 

trabalhista, desde a implantação da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT 

(Decreto-Lei n. 5.452, de 01.05.1943). Foi somente, em 2012, com a aprovação da 

PEC das domésticas (Proposta de Emenda Constitucional n. 66/2012 e transformada 

em Emenda Constitucional n. 72, de 02.04.2013), que estes trabalhadores tiveram 

seus direitos trabalhistas equiparados aos dos demais trabalhadores formais. Todavia, 

a regulamentação de alguns direitos passou a vigorar somente em 2015, com a Lei 

Complementar n. 150, de 01.06.2015. Essa situação pode contribuir para explicar o 

fato de praticamente a metade dos cuidadores de idosos participantes deste estudo 

trabalharem sem carteira assinada. 

Além de pesquisas brasileiras, estudo realizado na Colômbia, também, 

indicou a falta de registro entre os cuidadores de idosos que desenvolvem suas 

atividades em âmbito residencial. Nesse cenário, além da falta de registro e 

consequente perda de direitos sociais, é possível identificar outras características 

abusivas nas relações trabalhistas de cuidadores de idosos, tais como as longas 

jornadas e os baixos salários (DUQUE, 2014).   

Quanto à jornada de trabalho, os resultados da presente pesquisa indicam 

uma média de 50,6 horas/semanais trabalhadas. Essa carga horária é bastante 

superior a apontada pelo IBGE (2015a) para os trabalhadores domésticos, registrada 

em 35,5 h/semanais. A alta carga horária realizada pelos cuidadores ocupacionais 

não é encontrada somente na realidade brasileira. Estudos internacionais, como o 

realizado nos EUA com 98 cuidadores, apontou cargas horárias superiores a 40 horas 

semanais em 52% dos entrevistados, dentre os quais, 22% trabalhavam mais de 80 
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horas/semanais (LINDQUIST et al., 2012). A grande carga horária também foi 

apontada por Martín e Rogero (2010), que retratando uma realidade espanhola com 

60 cuidadores, verificaram jornadas semanais de trabalho superiores a 75 horas. 

Segundo Siewert et al. (2014), a jornada de trabalho do cuidador ocupacional é 

semelhante à realizada pelos cuidadores familiares, comumente superior a 10 horas 

por dia.  

A extensa jornada de trabalho como cuidador ocupacional de idosos é descrita 

por Couto (2012) como um fator de sobrecarga do trabalhador, bem como um 

elemento que dificulta o acesso à qualificação. Além disso, ela tem sido um motivo de 

desentendimento trabalhista, tendo em vista a dificuldade de comprovação de horas 

extras trabalhadas. Com relação à sobrecarga do cuidador ocupacional de idosos, 

Couto (2012) afirma que ela tende a se agravar, na medida em que se leva em 

consideração a dupla jornada realizada pelas mulheres em seus próprios domicílios. 

Nesse sentido, dados do IBGE (2015a) demonstram que a população feminina 

trabalha em média, 21,2 horas em afazeres domésticos. 

A remuneração mensal, para 64% dos participantes, foi de até dois salários 

mínimos. Dessa forma, considerando-se o salário mínimo regional do Estado do 

Paraná, para empregado doméstico, esses participantes recebiam, em média, um 

valor de até R$ 2.140,66, no ano de 2015. Este resultado é semelhante aos maiores 

salários encontrados na pesquisa de Siewert et al. (2014) e compatível com os 

rendimentos dos cuidadores ocupacionais que desenvolvem suas atividades 

laborativas em Instituições de Longa Permanência para Idosos (RIBEIRO et al., 2008).  

Vale, no entanto, ressaltar que a carga horária dos cuidadores em ILPIS tende a ser 

menor, tendo em vista as questões trabalhistas compreendidas na CLT.   

Nota-se que a realidade salarial dos cuidadores ocupacionais é superior ao 

rendimento médio habitual de R$ 1.070,33 entre a população de empregados 

domésticos, com 11 anos ou mais de estudo, de acordo com a Pesquisa Mensal de 

Emprego, baseada em dados coletados nas capitais dos estados brasileiros do 

nordeste, sudeste e sul (IBGE, 2012a).  

Dentre os participantes da presente pesquisa, 64% (32) dedicam-se à 

atividade de cuidador de idosos há menos de 10 anos, sendo a média de tempo igual 

a nove anos. Estudo de Siewert et al. (2014) apontou média de tempo no exercício da 

atividade de cinco anos.  



118 
 

Quanto às características das práticas laborativas, 90% (45) dos participantes 

desenvolvem atividades, exclusivamente, voltada ao idoso que recebe seus cuidados. 

Dentre tais práticas, são citados alguns afazeres domésticos, tais como cozinhar, lavar 

louça, organizar o ambiente, entre outros, os quais associam-se ao bem-estar do 

idoso. Os resultados apresentados no estudo de Siewert et al. (2014) coadunam esta 

informação, indicando que 60% dos entrevistados realizam atividades domésticas 

vinculadas ao cuidado do idoso. Essas atividades são descritas por Duarte (2010) 

como próprias da prática laborativa do cuidador, incluindo, por exemplo, o preparo da 

alimentação idoso e a manutenção do ambiente organizado e limpo.   

Dentre os participantes, 38% (19) trabalhavam nas áreas da indústria e do 

comércio antes de migrarem para a atividade de cuidador ocupacional de idosos e 

outros 34% (17) redirecionaram suas atividades laborativas dentro do próprio 

ambiente do emprego doméstico. Em relação à migração das atividades da indústria 

e do comércio para o cuidado ao idoso, pode-se inferir que a crise econômica atual 

vem impactando os setores terciários e secundários da economia, gerando 

instabilidade trabalhista e favorecendo uma redistribuição de mão de obra para outras 

áreas, como o cuidado aos idosos. A Pesquisa Mensal de Emprego indica que, em 

2015, houve uma queda de ocupação nas áreas de indústria e comércio, bem como 

uma redução de 5% no número de brasileiros com carteira de trabalho assinada, em 

comparação ao ano anterior (IBGE, 2015b).  

Já, o redirecionamento de função, no próprio trabalho doméstico, suscita o 

entendimento de que o emprego, em âmbito domiciliar, pode servir como porta de 

entrada para o início da atividade de cuidador de idoso. Investigação realizada por 

Couto (2012) mostra que a totalidade dos cuidadores ocupacionais de idosos que 

fizeram parte de seu estudo já haviam desenvolvido trabalhos domésticos, quer seja 

na área de limpeza, como mensalistas e diaristas, ou na área de cuidado infantil. 

Quanto à motivação para o ingresso na atividade de cuidador ocupacional de 

idosos, observou-se um predomínio, indicado por 45% (28) das respostas, 

relacionadas com aumento de demanda para a área de cuidado aos idosos. O 

segundo aspecto de maior frequência, registrado em 38% (24) das respostas, 

salientou o interesse dos participantes pelo cuidado ao idoso como um fator decisivo 

para a mudança de atividade laborativa. Estes aspectos, vinculados à grande 

demanda de mercado e a identificação com a atividade, coincidem com os achados 

da pesquisa de Lindquist et al. (2012), a qual retrata que 61%, de um total de 98 
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cuidadores ocupacionais de Chicago – EUA, optaram por se tornar cuidadores porque 

gostavam de estar com idosos e 32% pela facilidade em obter-se emprego na área. 

Ainda sobre a motivação em ingressar na atividade de cuidador ocupacional, 

estudo realizado por Paulin (2011), retratando uma realidade brasileira, apontou a 

satisfação pelo cuidado como fator principal para o ingresso na atividade. Este 

aspecto é citado por Lindquist et al. (2012) como um fator tão importante quanto a 

qualificação do cuidador para determinar um trabalho de qualidade voltado aos idosos. 

O interesse pelo cuidado ao idoso pode estar relacionado, segundo Paulin 

(2011) e Couto (2012), com a frequente experiência prévia de cuidado à idosos do 

próprio núcleo familiar desses trabalhadores. Fato também observado na presente 

pesquisa em que 62% (31) dos cuidadores cuidaram previamente de familiares. 

Portanto, é possível inferir que a experiência, em âmbito familiar, somada à expressiva 

oferta de trabalho nesta área, tem contribuído para aumentar o número de pessoas 

que se dedicam a cuidar, ocupacionalmente, de idosos, procurando, inclusive, 

qualificação, conforme será discutido no próximo item deste capítulo. 

 

7.1.3 Perfil comparativo entre os cuidadores em relação à Formação Inicial e 

Continuada – FIC  

 

Tendo em vista que 50% (25) dos participantes possuíam algum curso na 

modalidade FIC em cuidador de idosos, optou-se por explorar essa realidade 

vinculando-a aos demais dados coletados.  

Ainda que a formação desses trabalhadores não seja o foco principal desta 

pesquisa, os próprios resultados alcançados indicam a necessidade de uma 

discussão mais aprofundada em torno dos mesmos, subsidiando o entendimento de 

como essa formação vem influenciando a atividade de cuidador de idosos. 

Os cursos de formação inicial e continuada inserem-se, de acordo com as 

diretrizes e bases da educação nacional, na educação não formal, podendo 

apresentar duração variável. Eles são dirigidos aos trabalhadores, visando a 

reprofissionalização, qualificação ou atualização dos mesmos para que possam 

atender as demandas próprias do mercado do trabalho. Dessa forma, a FIC não está 

sujeita a regulamentação curricular, devendo ser compatível com a complexidade 

tecnológica do trabalho e com o grau de conhecimento técnico e nível de escolaridade 

do aluno. (BRASIL, 1996b).  
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Nessa direção, os cursos de cuidadores de idosos apresentam diversidade de 

carga horária e conteúdo, bem como de pré-requisitos quanto ao nível de escolaridade 

para a admissão do candidato, ficando seu programa a critério do preparo profissional 

e da experiência daqueles que o organizam (BORN, 2006). É possível verificar, nos 

trabalhos de Paulin (2011), Faht (2014) e Siewert et al. (2014), que, entre os sujeitos 

com cursos FIC, há uma diversidade no nível de escolarização, variando entre três e 

12 anos de estudo. 

Ao realizar um comparativo cronológico das pesquisas envolvendo cuidadores 

ocupacionais de idosos, nota-se uma tendência crescente no número de 

trabalhadores aderindo a propostas de cursos na modalidade FIC. Esse aspecto pode 

ser observado na análise de duas pesquisas realizadas respectivamente nos anos 

2001 e 2014, com número de sujeitos e metodologia semelhantes. Na primeira, de 

autoria de Kawasaki e Diogo (2001), constata-se que 10% dos participantes aderiram 

à formação continuada. E, na segunda, realizada 13 anos depois, por Siewert et al. 

(2014), observa-se que 48% dos integrantes tinham FIC em cuidador de idosos. 

Entretanto, embora esses trabalhadores estejam investindo em formação 

inicial e continuada, os resultados da pesquisa em tela apontam que tal formação não 

tem sido suficiente para produzir melhorias em suas condições laborais, tampouco 

ampliação de seus direitos trabalhistas e de sua remuneração mensal. Pois, conforme 

apresentado no item 6.1, os resultados não apontaram significância estatística na 

comparação entre os que possuíam curso FIC com aqueles sem tal curso, no que se 

refere ao registro em carteira, à jornada semanal de trabalho, à remuneração mensal, 

e às atividades laborais.  

Portanto, não foi constatado predomínio de melhores condições de trabalho 

entre aqueles participantes que investiram em cursos de formação continuada. 

Especificamente em relação à remuneração mensal, pesquisa realizada por Kawasaki 

e Diogo (2001) verificou que o nível de qualificação, entre os cuidadores de idosos 

investigados, não influenciou no salário destes trabalhadores. 

No entanto, as variáveis sexo, formação técnica e tempo de trabalho, 

apontaram significância estatística quando comparados os participantes com e sem 

curso FIC, permitindo desenhar, na realidade investigada, um perfil de quem buscou 

esta formação.  

Em relação ao sexo, notou-se um predomínio de mulheres qualificadas com 

cursos FIC quando comparado ao sexo oposto. Embora tal resultado apresente 
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possível viés relacionado à proporção de mulheres em relação a de homens, no 

presente estudo, evidencia a aderência do sexo feminino pela qualificação. O que é 

também verificado no trabalho de Bittar et al. (2012), que descreve a presença de 

maior contingente feminino num cenário de FIC, entre cuidadores de idosos, 

totalizando 83% de mulheres, em um total de 71 participantes. Infere-se que a 

ausência de homens com curso FIC esteja relacionada ao fato de os participantes do 

sexo masculino possuírem formação técnica na área de enfermagem, e possivelmente 

considerarem tal formação suficiente para o cuidado ao idoso.  

A segunda variável, referente a formação técnica, sinalizou que os 

participantes advindos da formação básica (ensinos fundamental e médio sem 

formação técnica) mostraram maior tendência na busca por qualificação, em cursos 

FIC, sobretudo, quando comparados com participantes que já contavam com uma 

formação especializada. Essa afirmação originou-se da constatação de que o 

interesse pela qualificação FIC foi significantemente maior (p=0,0169) entre os 

cuidadores ocupacionais que não possuíam outros cursos de formação técnica, 

realidade de 78% (39) dos entrevistados.  

E a terceira variável, tempo de trabalho na ocupação, indicou uma maior 

tendência (p=0,0184) de procura por tais cursos entre os que exercem a ocupação de 

cuidador de idosos há menos de 10 anos, realidade de 40% (20) dos participantes.  

A crescente demanda por tais cursos coaduna com as recentes mudanças na 

atividade de cuidador de idoso. Em função do aumento na demanda de trabalho, esse 

cuidador vem ganhando prestígio, constituindo-se como um “novo ator político e, por 

consequência, objeto de propostas de ações e intervenções governamentais e 

legislativas para sua atuação” (DEBERT; OLIVEIRA, 2015, p. 7).  

Para exemplificar essas ações, vale citar a Portaria Interministerial nº 5.153 

de 1999, que instituiu o primeiro Programa Nacional de Cuidadores de Idosos, com o 

intuito de formar cuidadores em todo o território nacional, sendo coordenado por uma 

comissão composta pela Secretaria de Estado de Assistência Social do Ministério da 

Previdência e Assistência e pela Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério da 

Saúde. Apesar desse Programa ter sido descontinuado, ele foi decisivo para a 

incorporação, na lista da Classificação Brasileira de Ocupações, do ofício de cuidador 

de idoso, no ano de 2002, sob o código 5162-10 (DEBERT; OLIVEIRA, 2015). 

Outro exemplo de ação legislativa, que objetiva a profissionalização da 

atividade dos cuidadores de idosos, relaciona-se com a elaboração de uma sequência 
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de Projetos de Lei, nº 6.966/2006, nº 2.880/2008 e nº 2.178/2011, os quais foram 

apresentados à Câmara dos Deputados (BRASIL, 2006c; BRASIL, 2008; BRASIL, 

2011). Atualmente o PL nº 4.702/12, sob relatoria da deputada Benedita da Silva, com 

objetivo também de profissionalização da atividade, teve aprovação do Senado 

Federal e foi encaminhado à Câmara dos Deputados, especificamente na Comissão 

de Seguridade Social e Família. Tramita em regime de prioridade e aguarda a criação 

de uma Comissão Especial para análise da matéria (BRASIL, 2012b). 

No cenário brasileiro ainda são incipientes as pesquisas envolvendo aspectos 

relacionados com a formação desses trabalhadores e seu impacto no cuidado. Mesmo 

no cenário internacional, segundo Mejía, Arias e Parés (2009), há poucos trabalhos 

abordando o cuidador ocupacional e sua qualificação para o cuidado ao idoso. Para 

este trabalho, de acordo com Sudore e Covinsky (2011), a formação tem um papel 

importante e deve incluir aspectos relacionados com as tarefas básicas comuns na 

função, no entanto, os atributos de um cuidador vão muito além disso, envolvendo 

compaixão, empatia, paciência e dedicação.    

Nas realidades norte-americana e europeia percebe-se que o cuidado aos 

idosos, realizado em âmbito doméstico, dá-se em grande parte por imigrantes, 

adicionando aos desafios da formação, além dos aspectos voltados para as questões 

próprias da senescência e da senilidade, outros fatores, como os relacionados com a 

cultura e a língua local (LINDQUIST et al. 2011; AGUILAR, 2010; DUQUE, 2014).  

Embora esta situação divirja da brasileira quanto à origem dos cuidadores, 

Lindquist et al. (2011) expõem uma preocupação também presente na pesquisa de 

Faht e Sandri (2016), que se refere a falta de regulamentação e consequente 

exposição desses cuidadores a atividades fora do seu conjunto de habilidades, 

acrescida de baixos salários e condições laborais inadequadas.  

 

7.2 REPRESENTAÇÃO DE VELHICE ENTRE CUIDADORES OCUPACIONAIS DE 

IDOSOS 

 

A discussão sobre as representações de velhice entre cuidadores de idosos 

participantes desta pesquisa é aqui realizada a partir dos três subeixos, que 

compuseram as representações em torno do envelhecer: explicitação lexical da 

velhice; caracterização da velhice, segundo experiências de convívio familiar e perfil 

autoprojetado de velhice 
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O primeiro subeixo, no qual a velhice é representada lexicalmente, indica uma 

contradição, que abriga, em um só tempo, atributos positivos e negativos em torno da 

velhice. Dentre as 50 enunciações, os atributos positivos incidiram em 48% (24), 

enquanto os negativos em 34% (17). Tal ambivalência reflete como esse tema vem 

sendo objetivado na sociedade ocidental, ao longo do tempo.  

De acordo com Beavoir (1999), na cultura greco-romana da antiguidade, já 

era possível acompanhar concepções que ora valorizavam a idade avançada e 

associavam-na à sabedoria, e ora menosprezavam-na, remetendo-a a decrepitude 

orgânica. Segundo a autora, os anciãos eram respeitados, cabendo-lhes a 

responsabilidade pelos ensinamentos, por meio da participação nos Conselhos e, ao 

mesmo tempo, eram denunciados pela perda da beleza física e por disfunções 

orgânicas relacionadas aos sentidos, ao prazer e a sexualidade.  

Portanto, levando-se em consideração a TRS de Moscovici, é possível afirmar 

que nesta cultura, da Grécia e Roma antiga a velhice ancorava-se ora em um 

paradigma que a representava como sabedoria e ora em outro paradigma, vinculado 

ao biologicismo.   

A ambiguidade envolvendo a representação da velhice também é tratada por 

Bertoldo (2010), quando descreve que, ao longo do tempo, é frequente uma 

combinação de conceituações que associam os velhos ou a velhice a palavras como 

sagrado e honroso, representando o acúmulo de saberes e virtudes adquiridos ao 

longo dos anos, até o seu oposto, com representações de decrepitude física e 

abdicação da condição de sujeito desejante.  

A sobrevivência de tais representações ainda nos dias atuais exemplifica o 

fenômeno da TRS, apresentado por Villas Bôas (2010), em que representações 

sociais estão a todo momento se conectando com saberes advindos de períodos 

cronológicos distintos e articulando-se com novos conteúdos, gerados por novos 

contextos. De acordo com Moscovici (2015, p. 37) “nenhuma mente está livre dos 

efeitos de condicionamentos anteriores que lhes são impostos por suas 

representações, linguagem ou cultura”.   

Pesquisa realizada por Gonçalves e Lodovici (2014) coaduna o entendimento 

de que tais representações, desenvolvidas em períodos longínquos, se fazem 

presentes na atualidade. Segundo este estudo, há, entre pessoas idosas, 

representações negativas, que reduzem a velhice a perdas, doenças e incapacidades, 

convivendo com representações positivas relacionadas à bagagem de experiências.  
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Nessa mesma direção, pesquisa realizada por Andrade (2014), sobre 

representações de velhice junto a pessoas de três grupos etários distintos, crianças, 

jovens/adultos e idosos, evidenciou uma perspectiva negativa, manifestada por 

palavras como abandono, dependência, doença, morte; e outra positiva, simbolizada 

por palavras como experiência, sabedoria, amor, saúde e aposentadoria. Contudo, 

embora o trabalho de Andrade (2014) demostre semelhança nos termos utilizados 

para representar a velhice com esta pesquisa, ele indica um predomínio quantitativo 

de aspectos negativos sobre os positivos, o qual não foi percebido neste estudo. Ao 

contrário, os resultados da presente pesquisa indicaram uma representação 

qualificada e quantificada por índices positivos. 

Da mesma forma o trabalho realizado com cuidadores ocupacionais de 

idosos, na cidade de Coimbra, apresenta resultado afinado com as contradições 

envolvidas nas representações de velhice, com destaque para as expressões 

sabedoria, doença e solidão. Neste estudo prevalecem, mais uma vez, os aspectos 

negativos sobre os positivos (DANIEL; ANTUNES; AMARAL, 2015). 

Além disso, dentre os participantes desta pesquisa, 18% (9) dos cuidadores 

objetivaram a velhice com o uso de termos que a naturaliza como um fenômeno 

próprio da vida humana, sem imputá-la conotações positivas ou negativas. Neste 

sentido, a velhice pode ser compreendida pelos participantes como um processo de 

senescência que é vivenciado por cada indivíduo de forma singular, não cabendo 

adjetivações. Essa objetivação ancora-se no entendimento de que o envelhecimento 

é resultante de uma experiência heterogênea e multifatorial, vivida de forma 

individualizada, que não pode ser reificado (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008; WILLIG, 

2012).  

A percepção majoritária dos participantes, expressa por 66% (26) das 

enunciações, incluindo objetivações positivas e naturalizadas de velhice, afasta-se, 

portanto, de outras noções reducionistas, que ancoram as representações da velhice, 

como aquelas vinculadas a aspectos cronológicos e biológicos marcadas 

sobremaneira por representações negativas como as encontradas nos estudos de 

Moraes et al. (2016) e Araújo, Sá e Amaral (2011).  

As representações de velhice presentes nestes estudos, evidenciam uma 

compreensão naturalizada fortemente ancorada numa visão biomédica que associa 

idoso a doenças e limitações, e que segundo Moraes et al. (2016) pode ser prejudicial 

na medida em que se corre o risco de responsabilizar os próprios idosos pela condição 
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de saúde que apresentam, resignando-se, tanto os idosos como os seus cuidadores 

diante das incapacidades. Na pesquisa de Santos et al. (2013), a resignação à velhice 

apresentou-se também vinculada às crenças religiosas dos participantes. 

É possível afirmar que a história particular dos participantes desta pesquisa, 

relacionada à experiência de convívio com idosos de seu próprio núcleo familiar, se 

constitui como um fator determinante para a ancoragem de sua representação de 

velhice. Aspecto este corroborado por Cruz e Ferreira (2011, p. 150) quando afirmam 

que “conviver com o idoso aponta para uma elaboração pessoal do próprio processo 

de envelhecimento, criando e re-criando representações sobre a velhice e o ser 

velho”. 

Nessa perspectiva, as representações explicitadas no segundo subeixo, no 

qual a velhice é caracterizada em função das experiências de convívio dos cuidadores 

com seus familiares idosos, ampliam esta discussão, ressaltando as contradições já 

captadas no primeiro subeixo, entre aspectos positivos e negativos, na forma de 

representar a velhice.  

A partir de tal convívio, experienciado por 76% (38) dos participantes, foram 

produzidas 41 enunciações. Nessas produções enunciativas, a velhice foi associada 

a experiências positivas numa frequência de 63% (23) e, em experiências negativas, 

na frequência de 37% (17). Destacaram-se, em ambas as frequências, componentes 

categoriais envolvendo a saúde e a doença, a autonomia e a dependência, além de 

características de temperamento consideradas por parte dos cuidadores como fáceis 

ou difíceis.  

As representações positivas identificadas neste estudo, vinculadas à saúde, 

à autonomia, e às características de temperamento foram, também, apontadas no 

estudo de Ziesemer, Santos e Massi (2015), de caráter intergeracional, que constatou 

a convivência familiar com idosos como capaz de fortalecer e superar preconceitos 

frente a velhice.  

Os cuidadores que representaram a velhice de forma negativa, a partir do 

contexto de sua experiência familiar, atribuíram a ela características como doença, 

dependência e dificuldade de relacionamento. Esta representação pode, de acordo 

com Cruz e Ferreira (2011), relacionar-se à experiência da família frente as limitações 

ocasionadas pela velhice, contribuindo para que seja entendida como um processo 

de permanentes perdas, abandono e ausência de papeis sociais. Ainda segundo os 

autores, esta interpretação da velhice pode contribuir para que ela permaneça 



126 
 
ancorada em perpetuação de mitos, estereótipos, preconceitos e discriminações, que 

tendem a impactar o cuidado ao idoso.  

A falta de estrutura de grande parte das famílias, que contam com pouco ou 

nenhum suporte do Estado para cuidar de seus idosos, pode refletir-se em 

representações negativas de velhice, especialmente entre os que vivenciam uma 

realidade de maior dependência (KÜCHEMANN, 2012). Em países como França, 

Inglaterra e Alemanha, a atenção aos idosos tem sido implementada por meio de uma 

rede de cuidado formada pela articulação dos setores público e privado, que oferece 

suporte para a família, disponibilizando o serviço de um cuidador ocupacional para 

alternar os cuidados com o cuidador familiar.  

Assim, há redução da jornada de trabalho do cuidador familiar e o recebimento 

de uma ajuda, em dinheiro, para suprir os gastos com a assistência prestada ao seu 

idoso. Além disso, há distribuição de alimentação para idosos que moram sozinhos, 

enfermos ou com pouca autonomia, poupando tanto o idoso quanto o seu cuidador da 

tarefa de cozinhar todos os dias (KARSCH, 2003). 

Estes exemplos, evidenciam o quanto as políticas públicas brasileiras 

precisam avançar para apoiar as famílias que vivenciam a realidade de cuidar de um 

idoso em casa. Esses avanços poderiam contribuir, em conjunto com as demais ações 

já em andamento, e discutidas no item 2.3 deste trabalho, para uma ressignificação 

da velhice entre os próprios idosos e seus familiares.  

A forma como a velhice é representada influencia, segundo o estudo francês 

de Coudin e Alexopoulos (2010), na autopercepção e na maneira de ser e de agir dos 

indivíduos mais velhos, interferindo nas suas escolhas e ações. Segundo os autores, 

quando prevalecem, por parte de idosos e seus cuidadores, aspectos positivos, há 

mais chance de predominarem atitudes vinculadas à independência e à autonomia, e, 

diante de estereótipos negativos, as atitudes tendem a seguir em direção oposta.  

De maneira similar, uma pesquisa brasileira, realizada por Campos, Dias e 

Rodrigues (2011) com cuidadores de idoso do estado de Minas Gerais, demonstrou 

que a prevalência de representações positivas por parte destes trabalhadores pode 

resultar em ganhos significativos para a população idosa, acarretando melhor 

desempenho profissional. 

Além desses aspectos, no que tange aos estereótipos que vêm sendo 

transmitidos ao longo de gerações, o terceiro subeixo, que contempla a autoprojeção 

de velhice entre os cuidadores, demonstra a incorporação de questões próprias da 
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conjectura social da atualidade, nas representações de velhice dos participantes. De 

acordo com Villas Bôas (2010), isto ocorre devido as representações sociais serem 

justamente ancoradas em visões de mundo que se dão a partir de saberes advindos 

de períodos cronológicos distintos, que se mesclam com outros conteúdos, gerados 

por novos contextos.  

Ao projetarem a própria velhice, foi possível acompanhar, entre os cuidadores 

ocupacionais, uma tendência contemporânea em revisar estereótipos ligados ao 

envelhecimento, que, segundo Minayo (2011), vinculam-se a destituição dos idosos 

de um lugar social, desconsiderando seu papel socioeconômico, político e cultural; à 

crença da uniformização da velhice, como se todos os idosos fossem iguais; à 

associação entre velhice e doença; à ideologia do descarte do velho, o qual está 

aquém das expectativas de produtividade e de utilitarismo, próprias do sistema 

capitalista; e, por fim, à crença tanto para o setor da saúde quanto para o Estado de 

que os problemas relacionados à velhice devem ser tratados na esfera familiar. 

De acordo com Willig (2012), os estereótipos fundamentados em uma visão 

simplista acerca da velhice, que toma os velhos como doentes, incapazes e 

improdutivos, sem lugar social, está sendo paulatinamente substituída por outra, 

alicerçada no paradigma do envelhecimento como um processo inerente ao curso de 

vida. Segundo a autora, tal paradigma entende que a velhice, sob um foco mais amplo 

e integrado, pode ser desfrutada com qualidade de vida, na medida em que as 

individualidades sejam respeitadas e as pessoas incentivadas a participar da 

comunidade na qual estão inseridas.  

Essa noção mais ampla se fez notar nos enunciados produzidos pelos 

participantes, pois nas autoprojeções da velhice, que totalizaram 54 enunciações, os 

aspectos restritivos e estereotipados, mencionados em uma frequência de 28% (15), 

mesclam-se com outros pontos de vista, que abrigam uma perspectiva construtiva de 

velhice, enfocando o idoso como um recurso social, contribuinte e beneficiário da 

sociedade, conforme 48% (26) das enunciações.  

Neste contexto, a representação de velhice entre os participantes foi projetada 

a partir de enunciações envolvendo características positivas de personalidade e 

temperamento, saúde, autonomia, independência e participação social. Aspectos 

esses, também, apontados nas pesquisas de Sampaio et al. (2011) e de Campos, 

Dias e Rodrigues (2011) com cuidadores em instituições de longa permanência para 

idosos.  
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Na mesma direção, estudo desenvolvido por Oliveira et al. (2012) indica que 

a velhice está sendo socialmente ressignificada. Tal estudo, pautado em uma revisão 

integrativa da literatura, referente aos anos de 2000 a 2010, captou representações 

de velhice associadas à qualidade de vida e autonomia, valendo-se do respeito às 

decisões do idoso no espaço familiar e da melhoria no seu estado de saúde. Esses 

autores, ainda, constataram a importância dos grupos de convivência como um novo 

espaço social para a transformação da imagem da velhice, coadunando com a 

pesquisa, de cunho intergeracional, de Massi et al. (2016), a qual ressalta o papel 

profícuo de atividades dialógicas para a ressignificação da velhice entre jovens e 

idosos.  

 Essa nova forma de representar o envelhecimento está, também, explicitada 

nas próprias políticas públicas brasileiras que avançam na compreensão sobre a 

velhice, numa tentativa de revisar estereótipos a ela vinculados, como os citados pelos 

cuidadores ocupacionais, relacionados a noções negativas de personalidade e de 

temperamento, a falta de saúde e a necessidade de cuidados. Um exemplo disso é a 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que, ancorada no paradigma do 

envelhecimento ativo, afirma que um dos principais desafios a ser enfrentado na 

velhice diz respeito à manutenção das capacidades funcionais das pessoas. Dessa 

forma, visa, por meio de suas propostas, a recuperação, a manutenção e a promoção 

da autonomia e da independência dos idosos (BRASIL, 2006a).  

No entanto, a projeção da velhice entre os cuidadores ainda se reveste de 

inseguranças, haja visto que 24% (13) das enunciações demonstram que estes 

trabalhadores receiam imaginar-se velhos, explicitando preocupações relacionadas 

com a própria provisão de cuidados na velhice, tanto no que se refere à disponibilidade 

dos filhos para esta função, quanto à condição financeira para arcar com um cuidador 

ocupacional.  

A preocupação manifestada pelos participantes quanto a obtenção de 

cuidados na velhice é também compartilhada pelos idosos brasileiros na pesquisa de 

Fernandes e Garcia (2010) e por estudiosos de diferentes áreas interessados, de 

forma geral, no envelhecimento da população brasileira (BRETAS, 2005; SANTOS; 

SILVA, 2013; CORREA; QUEIROZ; FAZITO, 2016). Tal preocupação retrata uma 

realidade que necessita ser mais amplamente discutida e abraçada pelas políticas 

públicas brasileiras que, na atualidade, priorizam o cuidado dos idosos dependentes 

às famílias sem disponibilizar-lhes outras formas de apoio. Neste sentido, Bretas 
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(2003) defende que se deve buscar formas de inserir o cuidador de idosos também 

na dinâmica do sistema público, apoiando famílias e seus idosos com dificuldades na 

manutenção das atividades básicas e instrumentais da vida diária.  

Com o intuito de demonstrar o contraste quantiqualitativo, relacionado aos 

aspectos positivos e negativos da velhice, que permeiam as enunciações dos 

participantes, elaborou-se o quadro 9, abaixo. Neste quadro, os aspectos qualitativos 

originaram-se dos componentes categoriais presentes em cada eixo, congruente aos 

aspectos positivos e negativos da velhice. E, da mesma forma, os dados quantitativos 

foram elaborados a partir da soma das frequências de enunciações associadas à 

velhice, de acordo com características positivas e negativas, em cada um dos três 

eixos, totalizando 136 enunciações. 

 

QUADRO 9 –  CONTRASTE QUANTIQUALITATIVO DA REPRESENTAÇÃO DE 
VELHICE NOS TRÊS EIXOS INVESTIGADOS 

 
 
 
 
 
 
 

Velhice 
 
 
 
 
 
 

FONTE: o próprio autor. 
  

Nota-se que a proximidade dos resultados quantitativos, relacionados aos 

aspectos positivos e negativos da velhice, reflete as contradições socialmente 

representadas ao longo dos tempos até os dias atuais. E, o ligeiro predomínio da 

representação social positiva da velhice, corrobora uma tendência contemporânea de 

revisar os aspectos reducionistas associados a ela, a partir do paradigma do 

envelhecimento ativo amplamente tratado nas políticas públicas nacionais e 

internacionais. 

 

 

Características positivas de 
temperamento 

Ideais de sabedoria 
Independência 

Autonomia 
Saúde 
Afeto 

 

Dificuldade de relacionamento 
Declínio físico/corporal 

Negação da velhice 
Dependência 
Sofrimento 

Doença 
 

56% (76) 44% (60) 

Representação social positiva Representação social negativa 

Velhice 
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7.3 REPRESENTAÇÃO DE CUIDADO ENTRE CUIDADORES OCUPACIONAIS DE 

IDOSOS 

 

A discussão sobre as representações de cuidado, enunciadas pelos 

cuidadores de idosos participantes desta pesquisa, guiou-se pelos três subeixos que 

compuseram as representações em torno do cuidar: explicitação lexical de cuidado; 

significado de cuidar de alguém; e atributos de um cuidador. 

Quanto ao primeiro subeixo, que se refere a explicitação lexical de cuidado, 

foram coletadas 50 enunciações entre as quais prevaleceram quantitativamente, na 

frequência de 72% (36), palavras associadas a características pautadas em ações 

afetivas, protetivas, éticas e morais, indicando que o cuidar, para estes trabalhadores, 

está vinculado a atributos relacionados ao amor, à caridade, ao companheirismo, à 

responsabilidade, à paciência. Tais adjetivos foram também associados ao cuidado 

por cuidadores ocupacionais de idosos colombianos, em pesquisa realizada na cidade 

de Bogotá (DUQUE, 2014). Outro estudo, retratando a realidade brasileira, que 

partilha esta representação de cuidado afetivo é o realizado por Hedler et al. (2016) 

com cuidadores familiares de idosos residentes em Recanto das Emas - DF.  

As representações de cuidado envolvendo aspectos afetivos, enunciados 

pelos participantes, de acordo com Sudore e Covinski (2011), formam um conjunto de 

atributos imprescindíveis para o desenvolvimento da atividade de cuidador de idosos, 

denominados como habilidades humanísticas. Tais habilidades configuram-se como 

um dos elementos necessários para o desenvolvimento do cuidado humanizado, pois 

contribui para o estabelecimento de vínculos solidários entre o cuidador o idoso.  

Segundo estes autores, a competência para o cuidado ao idoso dá-se da 

soma de duas habilidades, a habilidade técnica e a humanística, sendo a primeira 

facilmente ensinada em cursos de formação, o que não ocorre com a segunda, 

tornando-a assim, um valioso aspecto a ser considerado na contratação desses 

trabalhadores. 

De acordo com Prochet e Silva (2011), as habilidades humanísticas 

favorecem a criação de um vínculo afetivo entre o cuidador e o idoso, fundamental 

para o estabelecimento de uma relação de cuidado funcional, possível de interferir 

positivamente no estado de ânimo das pessoas e, da mesma forma, repercutir no 

cuidado por elas prestado. O cuidado funcional refere-se a um ajuste na relação 

estabelecida com o idoso, a partir da qual é possível, em um só tempo, oferecer auxílio 
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e propiciar condições de manutenção da autonomia (RABELO; NERI, 2015). Além 

disso, nesse cuidado, o próprio cuidador pode executar suas funções sem submeter-

se a problemas físicos e emocionais (NARDI; SAWADA; SANTOS, 2013).  

A funcionalidade de ações cuidativas e sua relação com uma representação 

de cuidado pautada em habilidades humanísticas, especialmente, aquelas vinculadas 

ao amor e caridade, é abordada por Cherix e Coelho Junior (2017), sob um viés 

psicanalítico. Para os autores, o cuidador, ao se deparar com as perdas frequentes 

que acompanham o processo de envelhecimento, pode adotar um mecanismo de 

proteção que infantiliza o idoso, privando-o de sua autonomia e subjetividade. Ou, 

ainda, pode assumir uma relação empática, em que o cuidado se transforma em um 

campo de encontro intersubjetivo, entre cuidador e idoso, beneficiando a ambos.  

No que concerne ao segundo subeixo, relativo ao significado de cuidar de 

alguém, mais uma vez, as enunciações dos participantes, apontaram majoritariamente 

para componentes categoriais relacionados ao afeto. A frequência de 79% (42), de 

um total de 53 enunciações, reforça o papel nuclear que o afeto assume na 

representação do cuidado entre os participantes da pesquisa. No entanto, são os 

demais componentes categoriais, presentes neste subeixo e apresentados no quadro 

abaixo, que auxiliam no aprofundamento da discussão sobre as contradições 

envolvidas na visão que os participantes da pesquisa têm sobre o cuidado do idoso. 

   

QUADRO 10 – CATEGORIAS, FREQUÊNCIAS E COMPONENTES CATEGORIAIS 
ALUSIVOS AO SUBEIXO SIGNIFICADO DE CUIDAR DE ALGUÉM 

 Categoria  Freq. 
(n=53)  

Componentes 
categoriais 

Exemplos de unidades de registro 

Cuidado 
afetivo 

79% (42) Amor, caridade 
e compaixão 

Dar atenção, carinho, estar ali para ajudar;  
É ter compaixão, é dar amor, dedicar-se, doar-se 
pelo outro, é ter respeito pelo outro. 

Cuidado 
biomédico 

13% (7) Doença, 
dependência, 
procedimentos e 
rotinas 

Aliar o cuidado ao tratamento clínico, e 
medicamentoso, ajudando a suportar o 
sofrimento;  
É ter responsabilidade e seguir uma rotina de 
horários para alimentação, remédios, higiene, 
lazer; 

Cuidado 
promotor de 
saúde 

4% (2) Autonomia Não é fazer tudo por ela, mas auxiliá-la, se fizer 
pelo outro, ele vai pifando, vai deixando de fazer 
as coisas;  
Priorizar a autonomia, suprindo as necessidades 

Cuidado 
humanizado 

4% (2) Humanização Ver ele como um ser humano, não é um doente, é 
uma pessoa que precisa de cuidados, ela tem um 
emocional, uma história que precisa ser 
respeitada, não dá para falar igual criança;  
Atender as necessidades básicas humanas, de 
forma humanizada. 

FONTE: o próprio autor. 
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O cuidado, ainda, que centrado no afeto, pode amparar-se em duas posições 

antagônicas. Por um lado, conforme 13% (7) das enunciações, fundamenta-se em 

uma visão biomédica, que vincula o cuidado à doença e à dependência, por meio de 

procedimentos e rotinas. E, por outro lado, de acordo com 4% (2) das enunciações, 

assume uma posição que se opõe a primeira, associando o cuidado a aspectos que 

promovam a autonomia e a independência do idoso, utilizando objetivações como o 

respeito, a humanização e a própria autonomia.  

Ambas as posições requerem habilidades humanísticas para que o cuidado 

ao idoso ocorra, porém, ao representá-lo priorizando a autonomia e a humanização, 

rompe-se, de acordo com Willig (2012), com o modelo de cuidado biomédico, que 

concebe o envelhecimento sob uma visão estritamente organicista e simplista, 

tomando os mais velhos como doentes, incapazes e improdutivos. E, amplia-se a 

possibilidade de o cuidado ser desenvolvido em consonância com o modelo 

humanizado, que contemporaneamente está focado nas necessidades próprias de um 

país em franco envelhecimento populacional.  

Tal modelo, ancora-se em uma nova forma de se compreender a velhice, a 

partir da qual políticas públicas estimulam intervenções orientadas pela promoção da 

autonomia e independência da pessoa idosa, incentivando o autocuidado, como a 

proposta pela Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (BRASIL, 2006a). 

Também, a própria Política Nacional de Humanização adota, como essência do 

cuidado, as necessidades integrais do ser humano, valorizando a autonomia e o 

protagonismo tanto de quem cuida quanto de quem é cuidado (BRASIL, 2006b).  

O cuidador ocupacional de idosos, nesta perspectiva, exerce o cuidado sem 

anular a singularidade do idoso, independentemente do grau de dependência que este 

possa apresentar (BRÊTAS; YOSHITOME, 2005). Para tanto, a capacidade de 

decisão, as crenças e valores do idoso são respeitados e considerados durante o 

cuidado, permitindo que ele tome suas próprias decisões (SANTOS et al., 2016).  

De acordo com Santos et al. (2016), mesmo com algum tipo de dependência, 

a autonomia deve ser estabelecida e sustentada no dia-a-dia dos idosos, por meio do 

respeito às suas preferências e à sua liberdade de ação. Segundo os autores, o 

descumprimento desta orientação frequentemente culmina em atitudes paternalistas 

por parte dos cuidadores que podem gerar nos idosos uma dependência emocional, 

contribuindo para um cuidado na contramão da autonomia.  
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As representações referentes ao terceiro subeixo, que busca apreender, na 

visão dos participantes, os atributos necessários para exercer a atividade de cuidador 

de idosos, demonstraram que de um total de 65 enunciações, 66% (43) associavam 

a função de cuidador à presença de qualidades de cunho afetivo.  Esses dados 

reforçam, em conjunto com os dois subeixos anteriores, a relação estabelecida entre 

o afeto e a atividade de cuidador ocupacional de idosos. Integram esta percentagem, 

também, outras qualidades pessoais como a honestidade e a responsabilidade, 

ambas descritas na Classificação Brasileira de Ocupações como competências 

pessoais do cuidador de idosos (BRASIL, 2002a). 

Além disso, 11% (7) das enunciações estavam relacionadas a habilidades de 

comunicação, por meio de ações como o conversar, o ouvir histórias, o ver fotos, entre 

outros, permitindo uma maior interação e vínculo entre o cuidador e o idoso. Tais 

ações, de acordo com Prochet e Silva (2011, p. 785) afinam-se a uma perspectiva de 

cuidado na gerontologia, por entender que “quem cuida compartilha os cuidados e não 

simplesmente pratica uma ação ativamente solitária”. 

Afinada a esta perspectiva de cuidado compartilhado, a pesquisa realizada 

por Duque (2014) demostrou um benefício mútuo entre idosos e cuidadores 

ocupacionais, a partir do vínculo estabelecidos entre eles durante o cuidado, 

permitindo aos idosos que se sentissem respeitados, e, aos cuidadores ocupacionais, 

que significassem o próprio trabalho.  

O ambiente doméstico, nesse sentido, pode favorecer o compartilhamento de 

cuidados entre os cuidadores ocupacionais e os idosos, tendo em vista que propicia 

relações menos hierarquizadas e desiguais, quando comparado a cuidados 

institucionalizados. No contexto domiciliar, Andrade (2009) refere que o idoso se 

encontra no seu próprio ambiente, frequentemente inserido no seio da família, junto 

de seus objetos e recordações, mantendo a intimidade e hábitos de uma vida, sendo 

estas condições promotoras de atitudes autônomas por parte do idoso e, também, por 

parte do cuidador. 

Cherix e Coelho Junior (2017) referem que, em direção contrária, as 

representações envolvidas em cenários de institucionalização de cuidado à idosos 

remetem, historicamente, a ideais de caridade que colocam o idoso num papel de 

necessitado e o cuidador de benevolente.  

Tal situação colabora para que o cuidado não seja sentido por ambos como 

um campo intersubjetivo de mútuo reconhecimento, mas como um campo coercitivo 
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em que um exerce poder sobre o outro e a instituição sobre ambos. Para esses 

autores, o cenário institucional tende a basear-se em um modelo biomédico e 

tecnicista, que ressalta o cuidado centrado no corpo, o qual mostra-se eficaz para a 

manutenção da vida biológica, porém, frágil em relação aos aspectos afetivos, 

psicológicos e éticos.  

Ainda em relação aos atributos necessários para o exercício da atividade de 

cuidador de idosos, 23% (15) das enunciações relacionavam-se com a experiência e 

a formação. Ambas citadas como uma valorosa qualidade na composição da 

representação do cuidado na perspectiva da oferta de mão de obra do cuidador 

ocupacional.  

Estudo realizado por Couto (2012), com cuidadores ocupacionais de idosos, 

identificou ênfase na valorização da experiência, mesmo entre trabalhadores com 

alguma formação relacionada ao cuidado. Em sua pesquisa, as habilidades 

humanísticas são sobrepostas, pelos participantes, às habilidades técnicas, 

reforçando a presença do modelo de cuidado naturalista, que tem o ambiente 

doméstico como cenário e as práticas humanísticas como foco. Em sua pesquisa, 

Couto identificou também entre os empregadores, um interesse pela experiência em 

detrimento da qualificação formal. 

Especificamente quanto à formação para a atividade, por meio de cursos 

livres de cuidador de idosos ou de outras modalidades vinculadas à área do cuidado, 

nota-se que, embora tal atributo demonstre não impactar nos ganhos pecuniários de 

quem realiza esta função, conforme já discutido nesta pesquisa, estudo de Rocha 

Júnior (2011) aponta que a formação influencia positivamente as competências para 

o cuidado, refletindo na diminuição da sobrecarga do cuidador e no aumento da 

qualidade de vida tanto do cuidador quanto do idoso.     

    

7.4 PRÁTICAS DE CUIDADO NA VELHICE ENTRE CUIDADORES OCUPACIONAIS 

DE IDOSOS 

 

A discussão que segue foi desenvolvida a partir dos dois subeixos 

relacionados às práticas de cuidado na velhice, sendo o primeiro concernente às 

atividades de trabalho que os cuidadores mais gostam de realizar e o segundo, relativo 

ao seu oposto, portanto, as que menos apreciam.  
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De forma geral, as práticas preteridas e preteridas citadas pelos cuidadores 

correspondem a atividades relacionadas à comunicação, ao afeto, à higiene, à 

alimentação, ao lazer e à recreação. Tais práticas fazem parte do dia-a-dia do cuidado 

no ambiente doméstico e encontram-se em consonância com as orientações descritas 

na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), direcionadas aos cuidadores de 

idosos em domicílio, que descrevem como função do cuidador a promoção do bem-

estar, o cuidado com a saúde, com a alimentação e com a higiene pessoal e do 

ambiente. Também, o estímulo e o auxílio no desempenho das atividades de vida 

diária, o acompanhamento em atividades externas, bem como o incentivo a 

participação em atividades culturais e educativas (BRASIL, 2002a).  

No quadro 11, abaixo, são retomados os resultados obtidos nos subeixos 

relacionados com as práticas de cuidado preferidas e preteridas pelos cuidadores, 

compilando informações relacionadas às categorias e seus componentes categoriais, 

bem como as suas respectivas frequências.   

 

QUADRO 11 – PRÁTICAS DE CUIDADO DESENVOLVIDAS PELOS CUIDADORES 
DE IDOSOS 

Eixo 3- Práticas de cuidado na velhice 
Categorias Componentes 

categoriais 
relacionados com as 
práticas preferidas 

Freq.  
(n=50) 

Componentes 
categoriais 

relacionados com as 
práticas preteridas 

Freq. 
(n=32) 

Atividades 
comunicacionais 

Leitura; Diálogo 32% (16) - - 

Atividades 
higiênicas 

Higiene corporal 26% (13) Práticas com excretas 
humanas; Limpeza do 
ambiente e das roupas 

57% (18) 

Atividades afetivas Companhia; Amor 18% (9) Atividades vinculadas 
ao sofrimento do idoso 
e a finitude; Visitas de 
familiares 

25% (8) 

Atividades de lazer 
e recreação 

Passeios; Alongamento 
muscular; Trabalhos 
manuais 

14% (7) Entretenimento fixado à 
televisão 

6% (2) 

Atividades 
alimentares 

Preparo e oferta da 
alimentação 

10% (5) Cozinhar  6% (2) 

Outras _ _ Movimentação do 
idoso; Administração de 
medicação subcutânea 

6% (2) 

FONTE: o próprio autor. 
 

O quadro demonstra que entre as práticas preferidas pelos cuidadores (n=50), 

estão as atividades relacionadas à comunicação, expressas por 32% (16) das 

frequências, seguida das atividades envolvendo a higiene corporal do idoso, 
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enunciadas em 26% (13) das frequências e as atividades afetivas, compondo 18% (9) 

das frequências. As atividades de lazer e de recreação, bem como as relacionadas às 

práticas alimentares, totalizaram respectivamente 14% (7) e 10% (5) das frequências.  

De acordo com tais dados, as atividades comunicacionais destacaram-se 

como a categoria com maior número de frequências. Esta constatação indica que os 

cuidadores de idosos, participantes deste estudo, apreciam ações que envolvem 

trocas dialógicas, envolvendo o idoso e o próprio cuidador.  

Silva (2002), estudiosa das relações interpessoais na área da saúde, 

considera a comunicação uma importante ação de cuidado uma vez que contribui para 

a criação de vínculo entre quem cuida e quem é cuidado. O vínculo advindo das 

atividades comunicacionais é construído, segundo Prochet e Silva (2011), por meio 

de ações que contemplam o olhar, o ouvir e escutar, o tocar, o conversar, o falar, o 

interessar-se e o aconselhar. Para estes autores, tais ações integram o que chamam 

de dimensão afetivo-expressiva do cuidado, que se compõe tanto pelas práticas de 

comunicação quanto pelas práticas afetivas, que serão discutidas mais adiante. 

A segunda categoria, com maior número de enunciações, refere-se às 

atividades higiênicas, 26% (13). Verifica-se em outros estudos realizados com 

cuidadores de idoso, que as práticas de higiene são atividades frequentes no cuidado 

ao idoso e englobam tanto os cuidados com o corpo, quanto com o ambiente. A 

pesquisa de Siewert et al. (2014), com 35 cuidadores ocupacionais de idosos 

identificou que 83% trocavam fraldas, 70% realizavam o banho no chuveiro e 60% 

praticavam algum tipo de tarefa doméstica. E da mesma forma, a pesquisa de revisão 

bibliográfica, realizada por Vieira et al. (2011b), enfocando as práticas de trabalho 

entre cuidadores familiares e ocupacionais de idosos, ressalta o desenvolvimento das 

práticas higiênicas como uma atividade costumeira no cuidado ao idoso.  

As práticas afetivas, compõem a terceira categoria com maior número de 

enunciações pelos cuidadores, 18% (9). Cherix e Coelho Júnior (2017) descrevem, 

por meio de um artigo de reflexão, a importância do afeto para o estabelecimento de 

uma relação empática entre cuidadores e idosos. 

Nota-se que as práticas afetivas e as práticas comunicacionais representam 

50% das práticas preferidas entre os cuidadores. Estes dados, tanto de um ponto de 

vista quantitativo quanto qualitativo, indicam que as práticas de cuidado, no grupo 

pesquisado, ancoram-se em uma representação de cuidado predominantemente 

vinculadas ao afeto. Pois conforme já discutido no capítulo anterior, relativo às 
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representações de cuidado, foi possível verificar que o significado de cuidado, no 

grupo pesquisado, está atrelado, de acordo com a maior parte dos enunciados 

produzidos, ao afeto.  

Todavia, cabe refletir que as práticas de cuidado objetivadas por enunciados 

vinculados a um viés afetivo, que neste contexto contempla também as práticas 

comunicacionais, não garantem, por si só, que o trabalho do cuidador traga de forma 

direta benefícios ao sujeito cuidado. De acordo com Cherix e Coelho Júnior (2017), 

práticas de cuidado fundamentadas no afeto, podem ser tanto emancipadoras quanto 

seu contrário, contribuindo, inclusive, para a infantilização do idoso, privando-o de sua 

autonomia, independência e, também, afastando-o de seus desejos.  

É neste sentido que a representação positiva ou negativa da velhice tende a 

influenciar as práticas de cuidado. De acordo com Coudin e Alexopoulus (2010) frente 

a representações positivas de velhice, as práticas vinculam-se à independência e à 

autonomia; e frente a representações negativas, as práticas desenvolvem-se em 

sentido oposto (COUDIN; ALEXOPOULOS, 2010). Tal afirmação é corroborada no 

estudo de Campos, Dias e Rodrigues (2011), realizado com cuidadores de idosos 

institucionalizados do estado de Minas Gerais, que verificou a prevalência de 

representações positivas por parte destes trabalhadores pode resultar em melhor 

desempenho do cuidador, nas práticas de cuidado. 

Diante de tal reflexão e dos resultados obtidos nas representações da velhice 

entre os cuidadores participantes desta pesquisa, já explicitadas anteriormente, é 

possível inferir que as práticas destes cuidadores se dividem entre emancipatórias e 

reducionistas com uma breve tendência quantitativa e qualitativa para o 

desenvolvimento de práticas ancoradas no paradigma do envelhecimento ativo. 

As demais práticas preferidas entre os cuidadores, referem-se a atividades de 

lazer, recreação e de alimentação. As atividades de lazer e recreação foram 

contempladas em enunciados que referenciavam passeios, trabalhos manuais e 

atividades de alongamento. Não foi possível comparar essas atividades com a 

literatura, tendo em vista que as poucas pesquisas encontradas não explicitavam 

quais seriam as atividades de lazer e recreação desempenhadas pelos cuidadores, 

conforme indicado no estudo de Vieira et al. (2011b).   

As práticas de alimentação contemplaram enunciações relacionadas ao 

preparo da comida, ao serví-la e ao auxilio prestado ao idoso durante a refeição. A 

pesquisa de Siewert et al. (2014), com 35 cuidadores ocupacionais de idosos, 
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identificou que 51% dos participantes cozinham no exercício da atividade e 97% 

desempenham outras funções associadas à oferta de alimentação.  

De acordo com o quadro 11, verifica-se que entre os 50 participantes, foram 

objetivadas 32 enunciações relacionadas com atividades em que os cuidadores 

tinham menor apreço. Comparando-se com o seu oposto, constituído pelas atividades 

mais apreciadas, percebe-se que muitos cuidadores não conseguiram elencar, entre 

as práticas de cuidado que desempenham, uma atividade que não gostam ou que tem 

dificuldade em realizar. Este aspecto pode indicar uma falta de reflexão destes 

trabalhadores sobre suas próprias práticas de trabalho.  

A revisão de literatura dedicada à busca de pesquisas que abordassem as 

dificuldades dos cuidadores ocupacionais na prática de cuidado possibilitou a 

identificação de uma dissertação de mestrado, realizada em Portugal (BATISTA, 

2012). Neste trabalho, que contou com dez cuidadores ocupacionais de idosos, 

identificou-se que 60% destes trabalhadores referiam dificuldades na realização de 

práticas de cuidado no domicílio. Entre os itens citados pelos participantes, constam 

procedimentos que consideram desagradáveis como aqueles que envolvem 

secreções, as mobilizações e transferências do idoso e a prestação de primeiros 

socorros.  

Ainda, de acordo com o quadro 11, verifica-se que dentre as práticas menos 

apreciadas pelos cuidadores (n=32), estão as atividades higiênicas, representadas 

por 57% (18) das frequências, as atividades afetivas, compostas por 25% (8) das 

frequências, e as atividades de lazer e recreação, bem como as alimentares, e ainda 

as consideradas como outras, representadas, cada uma destas, por 6% (2) das 

frequências.  

O primeiro item com maior número de enunciações, entre as práticas 

preteridas pelos cuidadores, envolveu as atividades de higiene, originando 57% (18) 

das frequências. No contexto de menor apreço foram constatadas objetivações 

envolvendo a limpeza do ambiente e das roupas, além do trato com excretas 

humanas, como a higiene oronasal e a troca de fraldas. 

 A dificuldade em lidar com secreções humanas é relatada na publicação de 

Batista (2012), envolvendo higiene oral, manutenção de sonda nasogástrica e vesical, 

bem como cuidados com ostomias. Este autor descreve que a repulsa por alguns 

procedimentos pode levar o cuidador a negligenciar o cuidado e sugere, nesse 
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sentido, a implementação de ações de formação e educação permanente de cunho 

técnico a fim de dirimir as dificuldades dos cuidadores. 

Em relação à higiene da casa e da roupa do idoso, embora frequentemente 

identificada no trabalho do cuidador, como já citado, no estudo Siewert et al. (2014) 

em que 60% dos cuidadores desempenham esta atividade, Born (2008) refere que 

cabe ao cuidador pactuar com os idosos e/ou familiares suas obrigações e atividades 

inerentes à ocupação no momento do contrato. 

As práticas assentadas numa representação de cuidado afetivo também se 

fizeram presentes quando avaliadas as atividades que os cuidadores tinham menor 

apreço. Neste contexto, foram responsáveis pelo segundo item com maior frequência 

de enunciações, totalizando 25% (8) destas. As objetivações associadas a este item 

relacionavam-se à dificuldade do cuidador em acompanhar o sofrimento dos idosos, 

que se relacionava à perda da autonomia, ao desconforto oriundo de procedimentos 

médicos, bem como à proximidade da morte.  

As dificuldades associadas às práticas de cuidado num contexto de 

dependência e de morte são também descritas no estudo norteamericano, realizado 

por Linquist et al. (2012), com 98 cuidadores ocupacionais de idosos, que apontou 

aproximadamente 12% de participantes com dificuldade em vivenciar a perda da 

autonomia e a iminente morte do idoso. Nesta mesma direção, a pesquisa brasileira 

de Paulin (2011) mostra, por meio de uma abordagem qualitativa, que o tema morte e 

finitude é enfrentado com dificuldade na prática dos cuidadores ocupacionais de 

idosos. 

A dificuldade de relacionamento com o círculo social do idoso foi referida pelos 

participantes como um ponto de stress na prática de cuidado. Também os cuidadores 

ocupacionais de idosos, participantes da pesquisa de Paulin (2011), enfrentam 

sentimentos semelhantes. De acordo com o autor, a dificuldade de relacionamento 

estabelecida entre o cuidador e o círculo social do idoso pode advir tanto da ausência 

quanto da superproteção do grupo, interferindo no trabalho do cuidador. Born (2008), 

ainda, acrescenta a essa questão outras situações, como, por exemplo, os membros 

da família envolverem o cuidador em disputas familiares ou determinarem que ele 

realize atividades que não são de sua competência, ou ainda, descumprirem o acordo 

trabalhista firmado.      

As práticas vinculadas à alimentação e ao lazer e recreação, foram 

enunciadas na frequência de 6% (2) cada uma, compreendendo respectivamente 



140 
 
objetivações relacionadas ao preparo do alimento e a restrição do lazer e da recreação 

à atividade de assistir TV. 

Duas outras práticas de cuidado ao idoso foram enunciadas como atividades 

preteridas pelos cuidadores, correspondendo a 6% (2) das frequências emitidas. Uma 

estava relacionada com a dificuldade do cuidador em movimentar o idoso e a outra, 

com a aplicação de medicação subcutânea. No que se refere a primeira, a pesquisa 

de Carvalho et al. (2015) corrobora as dificuldades vivenciadas pelos cuidadores para 

realizar a movimentação dos idosos. Em seu trabalho, com dez cuidadores informais, 

os autores identificaram dificuldades na transferência de nível e na mudança de 

decúbito. Os participantes alegaram falta de força física, requerendo auxílio de outra 

pessoa para a realização dos cuidados. Também na publicação de Batista (2012), 

pautada em abordagem qualitativa, o esforço físico foi descrito como uma dificuldade 

vivenciada pelos cuidadores. Da mesma forma, a pesquisa de Lindquist et al. (2012) 

identificou 24,5% dos participantes com dificuldade para realizar cuidados que 

exigissem força. 

Quanto ao segundo item, relacionado à aplicação de medicação subcutânea, 

nota-se que, embora a administração de medicação via oral prevaleça dentre as 

demais vias de administração, na prática do cuidador, conforme observado nas 

pesquisas de Siewert et al. (2014) e Faht (2014), é possível verificar que um número 

reduzido destes trabalhadores administra outras vias. Na pesquisa de Siewert et al. 

(2014) cinco cuidadores de idosos descreveram administrar medicação via 

intramuscular.  

Verificou-se a existência de poucos estudos contemplando as atividades 

realizadas por cuidadores ocupacionais de idosos, especialmente aquelas 

desenvolvidas num cenário domiciliar. Situação esta contemplada nas pesquisas de 

Kawasaki e Diogo (2001), Batista (2012), Siewert et al. (2014) e Lindquist et al. (2012). 

Ressalta-se a importância deste conhecimento para a organização de cursos voltados 

à formação destes trabalhadores. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa permitiu uma aproximação do campo científico com o 

universo prático do trabalho realizado por cuidadores ocupacionais de idosos, que 

desenvolvem suas atividades em âmbito residencial, contribuindo para desvelar uma 

realidade social ainda pouco explorada no cenário acadêmico. Nesse contexto, este 

estudo, além de buscar compreender as representações sociais que cuidadores 

ocupacionais domiciliares de idosos têm acerca do cuidado e da velhice, caracterizou 

os participantes da pesquisa, bem como as práticas que desenvolvem no cuidado ao 

idoso, refletindo sobre como tais práticas são influenciadas pelas concepções de 

velhice e de cuidado representadas pelos participantes. 

E, nessa busca, o primeiro desafio enfrentado foi o acesso a estes 

trabalhadores, tendo em vista que as suas atividades se desenvolvem em âmbito 

doméstico, no cenário da vida privada das famílias. Além disso, o fato de essa prática 

ocupacional, ainda, ser incipiente em termos da formação de uma categoria de 

trabalhadores, ela não tem representatividade sindical ou conselho profissional 

específicos, dificultando o estabelecimento de contato com possíveis participantes da 

pesquisa.  

Essa situação inviabilizou o levantamento populacional de cuidadores de 

idosos, na cidade de Curitiba, não sendo possível uma delimitação amostral 

representativa destes trabalhadores. Todavia, os resultados da pesquisa tornam-se 

mais abrangentes na medida em que possibilitaram dialogar com outros estudos 

nacionais e internacionais, permitindo reflexões mais aprofundadas sobre o perfil 

destes trabalhadores, as representações sociais que fazem da velhice e do cuidado, 

bem como as práticas de cuidado que desenvolvem em âmbito domiciliar.  

Para tanto, utilizou-se como referencial teórico e metodológico a teoria das 

representações sociais, de Serge Moscovici, articulada à análise de conteúdo, 

orientada por Laurence Bardin. Esse referencial possibilitou explorar qualitativa e 

quatitativamente o material coletado, viabilizando uma análise que, além de propiciar 

inferências, permitiu tecer comparações entre os resultados produzidos nesta 

pesquisa e aqueles alcançados em outros estudos. E tal análise pode servir de 

alicerce para a organização de cursos de formação e para elaboração de políticas 

públicas voltadas aos cuidadores de idosos.     
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Os participantes desta pesquisa, são em sua maioria mulheres, na faixa etária 

entre 31 a 55 anos, com ensino médio completo. Quanto as questões laborais, grande 

parte exerce a atividade na informalidade, ou seja, sem registro em carteira de 

trabalho. Desempenham uma média de jornada semanal de 50,6 horas/semanais e 

com remuneração mensal de até dois salários mínimos. A grande maioria cuida 

exclusivamente do idoso, desempenhando pequenas atividades domésticas 

complementares a este cuidado. De forma geral, passaram a desenvolver a atividade 

por conta da grande demanda de mercado, migrando de setores como a indústria, o 

comércio e próprio trabalho doméstico. Descreveram como motivação para iniciar a 

atividade o próprio aumento de demanda por este trabalho e o interesse no cuidado a 

idosos.  

A pesquisa revelou que a metade dos participantes tinha curso de Formação 

Inicial e Continuada (FIC) em cuidador de idosos, integrando este perfil: mulheres, que 

passaram a desenvolver a atividade de cuidador ocupacional há menos de 10 anos.    

A comparação destes dados com a literatura permitiu identificar que a mulher 

ocupa papel de destaque na atividade de cuidador ocupacional de idosos, tanto no 

contexto brasileiro quanto no cenário internacional. A idade dos participantes deste 

estudo foi semelhante a encontrada em outras pesquisas voltadas a esses 

trabalhadores, constatando-se que mulheres maduras estão se dedicando a esta 

atividade. Verificou-se uma tendência de maior escolarização nos cuidadores que 

habitam em grandes centros urbanos em comparação com aqueles que vivem em 

cidades menores. Este aspecto foi observado na presente pesquisa, realizada na 

cidade de Curitiba-Pr, e em outras duas realidades relacionadas a cidades populosas, 

uma retratando o cenário brasileiro, da cidade de São Paulo, e outra, o contexto norte-

americano, da cidade de Chicago.  

Quanto às questões trabalhistas, no que concerne à formalização do trabalho, 

verificou-se uma carência de estudos abordando essa questão. Observou-se, dentre 

as pesquisas envolvendo cuidadores ocupacionais de idosos, que a captação dos 

sujeitos se deu frequentemente num contexto em que os participantes ainda não 

estavam empregados, ou seja, encontravam-se ainda nos bancos escolares ou 

estavam à procura de emprego via anúncio de jornal. A realidade brasileira, de acordo 

com a presente pesquisa e com dados do IBGE referentes ao ano de 2015, 

concernente ao trabalho de empregados domésticos, categoria na qual o cuidador 
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ocupacional enquadra-se, ainda tem um número significativo de trabalhadores 

desempenhando suas atividades na informalidade.  

A extensa jornada de trabalho foi identificada tanto em pesquisas retratando 

o contexto brasileiro quanto internacional. Pesquisas norte-americana e espanhola 

identificaram jornadas de trabalho superiores a 75h/semanais. Verificou-se que o 

salário dos cuidadores de idosos que exercem suas atividades em âmbito doméstico 

é semelhante ao recebido pelos que trabalham em instituições de longa permanência 

para idosos, e superior aos demais empregados domésticos. No entanto, salienta-se 

que as jornadas de trabalho dos trabalhadores que desempenham suas funções em 

contextos domiciliares são frequentemente superiores.  

Quanto a migração de trabalhadores de diferentes áreas, como a indústria e 

o comércio, para o cuidado ao idoso, é possível inferir que a crise econômica atual 

tenha contribuído para impactar os setores terciários e secundários da economia, 

gerando uma instabilidade trabalhista e favorecendo uma redistribuição para outras 

áreas com maior demanda, como a do cuidado ao idoso. Percebeu-se também na 

literatura, coadunado os achados desta pesquisa, uma demanda de trabalhadores 

para o cuidado originados de redirecionamentos de funções dentro do próprio trabalho 

doméstico, suscitando o entendimento de que o emprego, em âmbito doméstico, pode 

servir como porta de entrada para o início da atividade de cuidador.  

Quanto a formação inicial e continuada em cuidador de idosos, a comparação 

dos dados entre os cuidadores com e sem FIC, apontou que tal formação, na realidade 

investigada, não impactou em melhores condições laborais, no que refere aos direitos 

trabalhistas e à remuneração mensal destes trabalhadores. No entanto, percebeu-se 

que entre os cuidadores com menos de 10 anos na atividade, a realização de cursos 

de cuidador de idosos foi significantemente maior do que os que estão atuando neste 

contexto há mais de 10 anos. Também a bibliografia consultada, indicou, no Brasil, 

um aumento de cuidadores ocupacionais com tais cursos, desde o ano de 2001.  

Constatou-se que no cenário brasileiro ainda são incipientes as pesquisas 

envolvendo aspectos relacionados com a formação desses trabalhadores e seu 

impacto no cuidado. Mesmo no cenário internacional, há poucos estudos abordando 

o cuidador ocupacional e sua qualificação para o cuidado ao idoso. Um destes 

trabalhos, de origem norte-americana, defende que a formação tem um papel 

importante e deve incluir, além dos aspectos relacionados com as tarefas básicas 
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comuns da função, outras questões relacionadas aos atributos pessoais de quem 

cuida, como a compaixão, empatia, paciência e dedicação.  

A análise de conteúdo, articulada ao referencial teórico de Serge Moscovici, 

possibilitou expor as percepções e concepções de mundo objetivadas pelos 

participantes quanto à velhice e o cuidado. No que se refere à velhice, as 

representações refletiram contradições expressas por enunciações positivas e 

negativas do processo de envelhecimento, com ligeiro predomínio das positivas. Entre 

estas, destacaram-se as características de temperamento, os ideais de sabedoria, a 

independência, a autonomia, a saúde e o afeto. E, entre as negativas, foram 

representadas as dificuldades de relacionamento, o declínio físico/corporal, a negação 

da velhice, a dependência, o sofrimento e a doença.  

Tais características, positivas e negativas, analisadas sob a fundamentação 

da TRS, refletiram condicionamentos sociais originados ainda em tempos longínquos, 

que, mesclados com representações atuais da velhice, levou os cuidadores a 

enunciarem a velhice a partir do paradigma do envelhecimento ativo, indicando uma 

tendência contemporânea de revisar aspectos reducionistas associados a velhice. Ou 

seja, os resultados desta pesquisa apontam para uma visão de velhice mais alinhada 

à promoção da saúde, segurança e participação social das pessoas idosos, conforme 

os pilares que alavancam a PNSPI, no Brasil.  

No que se refere às representações de cuidado, sobressaíram-se, nos três 

subeixos investigados, objetivações vinculadas a aspectos afetivos. Entretanto, 

embora o afeto seja imprescindível para o estabelecimento de vínculos solidários 

entre o cuidador e o idoso, não é garantia, à luz da discussão teórica desenvolvida, 

que tal representação ancore-se em um paradigma de cuidado humanizado. Neste 

sentido, para fazer frente às necessidades próprias de um país em franco 

envelhecimento populacional, como o Brasil, em que as políticas públicas atuais se 

orientam pela promoção da autonomia e independência de pessoas idosas, 

incentivando o autocuidado e o protagonismo dessas pessoas, recomenda-se que o 

cuidado seja objeto de discussão na formação destes trabalhadores, com o objetivo 

de ampliar a visão associativa entre cuidado e afeto. 

As práticas de cuidado na velhice mostram-se condizentes às atribuições 

estabelecidas para a ocupação de cuidador de idosos, de acordo com a Classificação 

Brasileira de Ocupações. As atividades preferidas pelos cuidadores focaram-se na 

comunicação, no afeto, na higienização, no lazer e recreação e na alimentação. 
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Identificou-se que tais práticas se desenvolvem de forma emancipatória ou 

reducionista, de acordo com a representação de velhice trazida pelo cuidador. Dessa 

forma, infere-se, pelos dados coletados relativos às práticas de cuidado e às 

representações de velhice, que há uma breve tendência quantitativa e qualitativa para 

o desenvolvimento de práticas ancoradas no paradigma do envelhecimento ativo. 

As práticas menos apreciadas relacionaram-se às atividades em que os 

cuidadores apresentam, possivelmente, maior dificuldade em executar, quer seja pelo 

desconhecimento técnico, como a higiene vinculada a excretas humanas e a 

mobilização do idoso, quer seja pelo sofrimento pessoal advindo do vínculo afetivo 

estabelecido entre o cuidador e o idoso, que torna angustiante o acompanhamento 

desse idoso perante a perda da autonomia, o desconforto oriundo de procedimentos 

médicos e a proximidade da morte. Estes achados apontam para a necessidade de 

também estes aspectos serem contemplados nos cursos direcionados a estes 

trabalhadores. 

Para além da pesquisa, o envolvimento com estes cuidadores instigou a 

pesquisadora a criar junto aos participantes um grupo em mídia digital voltado à 

comunicação para a troca de informações e para o esclarecimento de dúvidas sobre 

o cuidado e, também, sobre oportunidades de emprego. Vislumbra-se, para o ano de 

2018, oferecer aos participantes da pesquisa, por meio de atividades de extensão, 

uma formação continuada que contemple os aspectos discutidos neste trabalho.    

Recomenda-se que novas pesquisas sejam realizadas, com outros enfoques 

teóricos e metodológicos, mas que apresentem pontos congruentes com o presente 

estudo. Assim, será possível ampliar a discussão dos dados aqui coletados. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Cuidadores de Idosos 

 

A Pesquisa “PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES DE CUIDADO E DE VELHICE 

DESENVOLVIDAS POR CUIDADORES DE IDOSOS”, trata-se de um trabalho de 

doutorado, que tem como objetivo: Analisar as representações de cuidado e de velhice bem 

como as práticas desenvolvidas no cuidado ao idoso por cuidadores formais em âmbito 

domiciliar. Para tanto será realizada a aplicação de dois questionários, um sobre qualidade de 

vida e outro sobre o seu trabalho como cuidador (a) de idosos. 

Será garantido o seu anonimato durante a pesquisa e em futuras publicações 

envolvendo este trabalho.  

Sua participação é voluntária, assim como a desistência durante qualquer fase do 

desenvolvimento da pesquisa, sem prejuízo algum a você. Os benefícios serão subjetivos uma 

vez que a presente pesquisa poderá auxiliar em futuras formulações de políticas públicas e 

estratégias de capacitação para cuidadores formais de idosos. Não haverá ônus, nem ganhos 

financeiros.  

Durante qualquer fase da pesquisa os participantes terão acesso a profissional 

responsável pela pesquisa, para esclarecimento de eventuais dúvidas. A pesquisadora é a 

Enfermeira Mestre Nadine de Biagi Ziesemer, que pode ser encontrada no seguinte endereço 

institucional: 

 

Instituto Federal do Paraná 

Rua João Negrão, 1258     Bairro: Rebouças  

Cidade: Curitiba                Estado: Paraná     

Fone: (041) 9964 7060      Cep: 807230-105 

E-mail: nadine.biagi@ifpr.edu.br 

 

Caso exista alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade Evangélica do Paraná no telefone 

(041) 3240 5500. 

É garantida ao participante o anonimato, bem como a utilização dos dados coletados 

somente durante esta pesquisa.  

mailto:nadine.biagi@ifpr.edu.br
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Eu ________________________________________________________, RG n° 

____________________ discuti com a pesquisadora Nadine de Biagi Ziesemer sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo, ficando claros os propósitos do mesmo, as atividades a 

serem realizadas, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou 

claro também que a minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos a mim. 

 

Telefone e endereço para contato: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Assinatura do cuidador de idosos..................................................... Data       /      / 

Assinatura da testemunha.................................................................. Data       /      / 

Assinatura da responsável pelo estudo.............................................. Data      /      / 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 
Prezado (a) cuidador (a), 

Agradeço sua contribuição ao responder esta pesquisa sobre cuidadores de idosos. Trata-se de um estudo 

de doutorado que tem como objetivo: Analisar as  representações de cuidado e de envelhecimento 

bem como as práticas desenvolvidas no cuidado ao idoso por cuidadores formais em âmbito domiciliar. 

Para tanto, solicito a você que preencha o questionário abaixo. 

1) Sobre você: 
a) Nome:__________________________________________________________________ 

b) Telefone para contato: ____________________________________________________ 

c) Idade:             anos 

d) Sexo: Feminino          Masculino 

e) Escolaridade:  Fundamental incompleto 

              Fundamental completo             

            Médio completo 

            Técnico completo 

              Superior incompleto 

              Superior completo 

Se técnico ou superior citar o curso:_____________________________________________ 

f) Estado Civil:        Solteiro         Casado/União estável        Separado/Divorciado        Viúvo     

g) Há quanto tempo é cuidador formal de idosos ?                 anos 

h) Qual atividade profissional desenvolvia antes de ser cuidador de idosos?______________ 

i) O que te levou a ser cuidador de idosos?_______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

j) Já cuidou de idosos da sua família? Sim            Não 

2) Sobre seu trabalho atual como cuidadora de idosos: 
a) Quantas horas semanais você trabalha? 

b) Você trabalha registrado? Sim              Não 

c) Se trabalha registrado, qual registro consta em sua carteira de trabalho?  

Empregado doméstico            Cuidador de idosos               Outro______________________ 

d) As atividades de trabalho incluem ações destinadas a: 

Um idoso                         Dois idosos                 Mais de dois idosos        

e) As atividades de trabalho são destinadas exclusivamente ao (s) idoso (s)? 

Sim, somente ao (s) idoso (s)  

Não, também se relacionam a familiares ou outras pessoas que moram na casa      
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f) Há outros funcionários na casa? Sim        Não         Qual (is): _______________________ 

g) Sua remuneração mensal como cuidador de idosos é de (em relação ao salário mínimo 

regional): até 1 salário          maior que 1 e ≤ 2 salários         maior que 2 e ≤ 3 salários   

maior que 3 e ≤ 4 salários            maior que 4 e ≤ 5 salários           maior que 5 salários  
 

3) Sobre o idoso que você cuida ocupacionalmente: 
 

a) Qual a idade do(s) idoso(s)? 

b) Sexo: Feminino           Masculino 

c) Quantas pessoas moram na casa? 

d) O idosos mora: 

Sozinho           Com o cônjuge           Com filho             Com neto            Com amigo 

Outro_________________________ 

e) O idoso é economicamente dependente de familiares?  

Não depende        É totalmente dependente        É parcialmente dependente        Não sei 

f) O idoso possui problemas de saúde? Sim          Não  

g) Se sim, quais?____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4) Sobre suas atividades de trabalho: 
 
a) Escreva em ordem de satisfação, 5 atividades do trabalho com o idoso que você mais 

gosta de fazer.  

1- _________________________________________________________________ 

2-  _________________________________________________________________ 

3- _________________________________________________________________ 

4-  _________________________________________________________________ 

5-  _________________________________________________________________ 

 

b) Escreva em ordem de importância, 5 atividades do trabalho com o idoso que você 

considera como essenciais.  Sendo 1 a mais importante e 5 a menos importante. 

1- _______________________________________________________________ 

2-  _______________________________________________________________ 

3- _______________________________________________________________ 

4-  _______________________________________________________________ 

5-  _______________________________________________________________ 
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c) Escreva uma lista das 5 atividades do trabalho com o idoso que você menos gosta de fazer. 

Sendo 1 a que você menos gosta e 5 a que você mais tolera. 

1- _______________________________________________________________ 

2-  _______________________________________________________________ 

3- _______________________________________________________________ 

4-  _______________________________________________________________ 

5- _______________________________________________________________ 

 

d) Das atividades que você desempenha, quais considera que não é função do cuidador de 

idosos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5) Sobre o cuidado: 
a) Em sua opinião, o que é cuidar de alguém? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) O que é cuidar de idoso? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Que atributos você possui para ser um cuidador de um idoso? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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d)  O que você considera mais difícil na atividade de cuidador de idosos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

e) O que você considera mais fácil na atividade de cuidador de idosos? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

f) Na sua opinião quem é o idoso que precisa de um cuidador? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6) Você convive ou conviveu com algum idoso(s) de sua família?       Sim        Não 

Em caso afirmativo, cite as principais características dessa(s) pessoa(s) _______________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7) Você se imagina velho?       Sim          Não 

Se sim, como você se imagina? ______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8)  Defina em uma palavra o que é velhice para você: _______________________________ 

9)  Defina em uma palavra o que é cuidado para você:_______________________________ 

 

10) Você possui curso de cuidador de idosos?    Sim            Não 
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APÊNDICE C – INTEGRA DAS UNIDADES DE REGISTRO QUE COMUSERAM 
OS EIXOS E SUB-EIXOS 

 

Eixo 1- Representação de velhice. 

 
Eixo 1- Representação de velhice 

Sub-eixo: Explicitação lexical de velhice 

Categorias Unidades de registro 

Velhice associada a 
atributos positivos 

Sabedoria (2,48); experiência de vida (4); respeito (10); experiência 
(11,12,24,27,32,33,35,43,47); aprendizado (22); amadurecimento (31); 
dádiva (7); recomeço (26); divino (13); privilégio (39); vivência (19); 
amor (17,38); carinho (6); qualidade de vida (40). 

Velhice associada a 
atributos negativos 

 

Caminhar lento e difícil (1); que não consegue fazer nada (3); coisa 
chata que não deveria existir nunca (14); grau de limitação (15); 
paciência (25); difícil (29); tristeza (30,44,46); cansaço (9); abandono 
(23); fase dura (8); dependência (20,36); deixar de viver (21); falta de 
saúde (34); carência (5). 

Velhice como 
fenômeno natural 

Consequência da vida (28); é uma continuidade (16); história percorrida 
(49); começo (42); algo que faz parte da vida (45); é mais uma fase da 
vida (50); última fase da vida (18); próprio do humano (37,41). 

Sub-eixo: Características de velhice segundo experiência de convívio familiar 

Categorias Unidades de registro 

Velhice representada 
por atributos positivos  

Alegre, fácil de conviver (32); um amor, me tratava muito bem (6); 
alegre, fazia piada, era engraçado (1); meus avós eram alegres, 
conversavam com a gente, andavam bem vestidos, gostavam de jantar 
fora, tomar sorvete (20); engraçada [...] ficava a semana na casa dela 
(35); meus avós eram ótimos, cuidavam de mim pois meus pais 
precisavam trabalhar (8); amorosa (6,49); carinhosos (31); paciente, 
amorosa e com grande facilidade em nos ensinar (11); acolhedora (12); 
me ensinou a cozinhar, fazer remédios caseiros (16); extrovertida, 
religiosa, rezava para a gente (21); bom coração, bem família, gostava 
de crianças e animais (23); ativa, tinha um bom relacionamento (29); 
alegre, fácil de conviver (32); honesta e íntegra (40); feliz, ativa e 
honesta (34); independente (27,45); moravam sozinhos (13); alegre, 
criançona, trabalhadora e disposta, era engraçada, meio índia, usava 
saião varrendo o chão, eu ficava a semana na casa dela, as vezes 
pegava o chinelo para me bater, me batia e eu ria (24); lúcido, 
independente, gostava de se virar sozinho (25); ativa, gostava de 
passear, era saudável (47); fazia tudo em casa, passava a ferro, 
limpava a roupa... (48); muito amado, tinha artrose, mas não o impedia 
de trabalhar (4). 

Velhice representada 
por aspectos 
negativos  

Doente, hipertensa, diabética, com úlceras (2); na velhice, tinha 
dificuldade de entender as coisas (37); ficou seis anos tendo de ser 
carregada pelos familiares (15); tinha sobrepeso, artrose, cirurgia no 
joelho, foi ficando dependente (21); ... teimoso, tinha que trocar fralda, 
dar banho (28); deficiência e doenças no corpo físico (45); era 
revoltada, não enxergava (49); autoritário, bravo, se mandava eu 
obedecia, não dava carinho, coisa de gente antiga, acho que era para a 
gente não abusar (10); ranzinza e fechado, foi terrível para cuidar, mas 
eu fiquei até o fim (39); poliqueixosa, inquieta (5); resistentes aos 



168 
 

cuidados (27); não aceitava ajuda (17); difícil, difícil, difícil, teimosa, 
reclamava de tudo, não queria nada, não queria tomar remédio (46); 
personalidade muito forte, desconfiada e esquecida, tinha medo de 
perder o dinheiro (19); negativo, pouco falante, tímido por eu ser neta e 
ter que trocar a fralda, agressivo (30). 

Sub-eixo: Perfil autoprojetado de velhice 

Categorias Unidades de registro 

Autoprojeção positiva 
de velhice 

Com alegria por chegar a ser idosa, uma idosa com saúde (2); uma 
velha alegre e pra cima porque eu sempre fui assim (13); descontraída 
e ativa (43); alegre e feliz como uma criança (38); vou ser velhinha 
pirracenta e engraçada igual a minha avó (35); cuca fresca, gosto de 
criança (23); velhinha gente boa (12); feliz de ter construído minha 
própria história (10); chegar lá com a cabeça boa, lúcida e autônoma 
(1); independente, sem depender dos outros (25); independente 
(3,6,7,17); realizando meus cuidados próprios com decência e 
integridade (26); ativa como qualquer outra pessoa (44); ir à igreja, 
resolver meus problemas sem depender de ninguém (47); 
independente; saudável e bom avô (9); ajudando minhas filhas com os 
netos (30); comendo bem, fazendo exercícios físicos (49); quero 
resolver meus problemas sem depender de ninguém (48); com saúde, 
aceitando algumas limitações (45); manter minha vida com sentido (39); 
bem ativa, fazer ginástica, cozinhar, caminhar e participar de grupos de 
terceira idade (21); terminar a vida com saúde (8); me imagino fazendo 
algo por alguém (4). 

Autoprojeção 
negativa de velhice  

Tenho medo da solidão (16); implicante e metódico (31); um pouco 
chato e solitário (11); ansiosa, nervosa igual a minha mãe, estressada e 
geniosa, isso vai pegando com a idade (19); chata, enjoada com as 
coisas de casa, gosto de tudo no lugar (24); bem chata, gosto das 
coisas do meu jeito e no lugar que eu coloco (20); meio chata, quando 
quero algo, quero na hora! (29); acho que vou ser estressada e geniosa, 
pior que a minha mãe (34); vai ser triste, sou cheia de dores, nas 
costas, nos joelhos (50); tenho medo da velhice, tenho muita fé que 
serei bem cuidada (42); será que vou dar trabalho às minhas filhas? 
(33); vou ser cuidada, tenho dois filhos homens, eles vão cuidar de mim 
(28); vou aceitar ser cuidada (22); não posso pagar ninguém para cuidar 
de mim! (14); será que vai ter alguém para me cuidar? (35) 

Negação à velhice Não gosto da ideia, podem vir com esse papo de terceira idade [...], mas 
na verdade eu acho muito ruim (46); quero manter minha cabeça jovem 
(37); peço a Deus para não chegar na velhice, não depender dos meus 
filhos (36); quero que Deus me leve antes, não é uma coisa fácil, 
sobrecarrega os filhos (41); só passando por isso para saber (40); não 
quero ficar velho, peço à Deus para não ficar...(41); velha jovem, 
disposta! (27); não quero ficar velho, vou manter a cabeça jovem (23); 
não quero nem imaginar (6,34,35); não quero ficar velho, peço isso à 
Deus (15); cuca jovem (25) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Eixo 2- Representação de cuidado.  

 
Eixo 2- Representação de cuidado 

Sub-eixo: Explicitação lexical de cuidado 

Categorias Unidades de registro 
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Vinculação com afeto Companheirismo (2); amor (4,6,9,10,12,16,18,21,26,28,32,41,48); 
dedicação (5,7,8,30,34,46); paciência (17); carinho (22,23,25,29,37,42); 
atenção (24,36); auxílio (31); se colocar no lugar do outro (35); respeito 
(38); afeto (43); ter tempo para o outro (50); anjo da guarda (45); 
gratificante (44). 

Vinculação com 
proteção 

Proteção (11,20,40); zelar pelas necessidades (47); zelo (1); é próprio do 
humano, um precisa cuidar do outro (27); essencial para a vida (33,39); 
amparar (19). 

Vinculação com 
responsabilidade 

Responsabilidade (3,15,49); ética (13); preocupação (14). 

Sub-eixo: Significado de cuidar de alguém 

Categorias Unidades de registro 

Cuidado afetivo 

 

É se envolver com a pessoa, vendo suas prioridades (1); é ter amor ao 
próximo (50); é dedicar-se ao outro como se fosse alguém de sua família 
(3); suprir as necessidades emocionais e afetivas (5); ter amor e se 
importar com a pessoa (42); ficar com a pessoa em tempo integral, pois a 
qualquer momento ela pode precisar de você (7); tornar o dia do outro 
melhor (8); é saber ouvir, ter respeito, tratar com amor (10); proteger, 
ajudar, se preocupar com a pessoa (11); é doar-se (12); é um dom de 
Deus que deve ser feito com amor (13); é servir com dedicação, carinho e 
atenção no que for preciso (15); é amor e caridade para com o próximo 
(16); é dar atenção, carinho, estar ali para ajudar (17); proporcionar 
carinho, companhia, conforto físico e emocional (18); fazer com amor, é 
uma doação (19); zelar por tudo o que a pessoa precisar (20); estar 
presente, ajudar e fazer o que a pessoa precisar (21); é dar atenção 
exclusiva para a pessoa (22); atenção ao bem estar da pessoa (23); dar 
atenção e ouvir o que a pessoa tem a dizer...(24); atender as 
necessidades e carências (27); é ter amor e dedicação pelo outro, como 
um ciclo, um cuida do outro (28); ter/dar carinho (29,40,41); amparar, 
proteger, dar apoio e amor (32); dar atenção e carinho, ver o que a 
pessoa está precisando (33); estar junto, dando atenção (14,25,34); se 
colocar no lugar do outro e imaginar o que pode estar precisando (35); é 
ter compaixão, é dar amor, dedicar-se, doar-se pelo outro, é ter respeito 
pelo outro (38); dar/demonstrar amor e carinho (39,44); oferecer 
dignidade (6); é respeitar o gosto e os desejos (2); dar atenção e ouvir 
suas histórias (47); ter amor e paciência (45); suprir suas necessidades 
(46); amor, zelo e cuidado com o outro (48); é ter responsabilidade para 
com o outro (49). 

Cuidado biomédico É aliar o cuidado ao tratamento clínico, ajudando a suportar o sofrimento 
(9); é dar atenção e ter paciência porque é um doente que precisa de 
você (25); é ter responsabilidade e seguir uma rotina de horários para 
alimentação, remédios, higiene, lazer... (4); é alguém que depende da 
gente. Estar atento aos horários de banho, medicação... (36); suprir 
necessidades de higiene (24); deixar a pessoa em boas condições de 
higiene (5); cuidado integral, desde a higienização até outros cuidados 
mais específicos (26) 

Cuidado promotor de 
saúde 

Não é fazer tudo por ela, mas auxiliá-la. Se fizer pelo outro, ele vai 
pifando, vai deixando de fazer as coisas (40); é priorizar a autonomia, 
suprindo as necessidades (32); Ver ele como um ser humano, não um 
doente, é uma pessoa que precisa de cuidados, ela tem um emocional, 
uma história que precisa ser respeitada, não dá para falar igual criança 
(30); é atender as necessidades básicas humanas, de forma humanizada 
(31).  

Sub-eixo: Atributos de um cuidador de idosos 
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Categorias Unidades de registro 

Ser Afetuoso Sou responsável, organizado, cuidadoso e muito paciente (50); tenho 
carinho e atenção pelo idoso (34,38); sou carinhosa, atenciosa e paciente 
(23); amo a profissão, tenho prazer em cuidar (30); tenho atenção, muito 
amor e paciência (17); tenho jeito com as pessoas idosas e sou paciente 
(46); tenho jeito com idosos (7); tenho amor/respeito pelas pessoas 
(19,43,45); alegria, e ser de confiança (6); tenho muita perseverança, 
carinho e paciência (41); amo cuidar de idoso (1); pontualidade, atenção 
e carinho (39); sou carinhosa e dedicada (44); me interesso pelo idoso, 
faço com cuidado, com atenção, e sou dedicada (37); me dedico, levanto 
várias vezes à noite para ver se está tudo bem e tenho paciência (36); 
sou confiável e tenho paciência (12); sou feliz fazendo esse trabalho, 
tenho carinho e amor pela idosa (33); tenho segurança no que faço, sou 
competente e gosto do trabalho (32); tenho amor e respeito (8); sou 
paciente, tenho respeito e sou educada (10); sou atenciosa e dedicada e 
de confiança, trato igual na presença ou na ausência dos familiares (28); 
faço as coisas com amor (13,40); faço as coisas com amor e tenho 
paciência (25);  gosto do que faço (3,4,11,21,48); gosto do que faço e 
tenho paciência (20,24); tenho empatia, sou de confiança e tenho 
paciência (35); amor, cuidado, atenção e profissionalismo (19); 
observadora e paciente (15); sou alegre e honesta (42); sou simpática, 
empática, delicada e bem humorada (5); sou disposta, acessível e 
sensível (1); sou muito paciente (23,49); paciência é essencial (47). 

Ter experiência e 
formação 

Já cuidei, tenho experiência (25); convivo com familiares bem idosos (45); 
tenho lindas recomendações e capacitação (39); tenho experiência (13); 
tenho experiência e curso na área (9,34,37,39,44); tenho conhecimento 
técnico científico da minha formação (31); tenho experiência e boas 
referências (28); tenho seis anos de experiência (26); fiz curso e tenho 
experiência, o que aprendi lá fora, eu trago aqui para dentro (19); apta e 
possuidora de informações para controlar as situações (15); tenho curso 
técnico em enfermagem (8). 

Usar habilidades 
comunicacionais 

Gosto de conversar (23,32,48); gosto da troca com eles, da interação 
(38); conversar, rir, brincar, ouvir histórias, ver as fotos (15); sei ouvir e 
conversar (10); tenho um bom relacionamento interpessoal (11).  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Eixo 3- Práticas de cuidado na velhice.  

 
Eixo 3- Práticas de cuidado na velhice 

Sub-eixo: Atividades preferidas  

Categorias Unidades de registro 

Atividades 
comunicacionais 

Conversar (6,18,31,35,37,40,44,46); conversar e saber sobre sua vida 
(22); prosear no chimarrão com ele (13); ler a bíblia (28); conversa diária 
sobre as vivências do passado (32); relembrar o passado (24); conversar 
e cantar (33); conversar e escutar histórias (47); dialogar com o paciente 
(30). 

Atividades higiênicas Dar banho (8,21,25); banho (27,29,45,48,50); higienizar (39); cuidados de 
higiene com o idoso acamado (16); cuidar da higiene, perfumar, aplicar 
creme (14); higiene (26,49). 
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Atividades afetivas Propiciar bem-estar (3); acordar ela com jeitinho (34); cuidar com respeito 
(10); fazer companhia (41); dar carinho (4,9); cuidar, dar carinho e amor 
(38); a convivência (42). 

Atividades de lazer e 
recreação 

Passear (15,36); passear de carro (12); fazermos artesanato (17); crochê 
e tricô (20); trabalhos manuais para o exercício da mente (23); 
alongamentos (43). 

Atividades alimentares Dar de comer (1); tratar (alimentar) (2); cozinhar (7); alimentá-lo (11); dar 
na boca e fazer a comida (19). 

Sub-eixo: Atividades preteridas  

Categorias Unidades de registro 

Atividades higiênicas Troca de fralda (5,11,12,21,22); trocar bolsa de colostomia (8); limpar 
nariz (17); limpar a casa (14,19); trocar fralda e higiene oral (49); lavar as 
roupas (31); escovar a prótese (32); levar ao banheiro ou trocar as fraldas 
(40,46,47); cortar unha (50); trocar fralda e cortar unha (44); cortar unha e 
escovar os dentes (38). 

Atividades afetivas Ver puncionarem a veia (10); fazer sala para visitas (15,24); ficar muito 
tempo com um só idoso (25); impor horários e rotinas (27); ser insistente 
(34,46); dar coisas forçado, como água e medicação (33). 

Atividades alimentares Preparar alimentação (26); fazer comidinhas (35). 

Atividades de lazer e 
recreação 

Ver televisão (43); deixar na frente da TV (24). 

Outras Aplicar insulina (1); carregar o idoso (29). 

Fonte: Dados da pesquisa 
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ANEXO A – AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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