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Este e-book reúne estudos de diversas áreas e pesquisas sobre a multidisciplinaridade do envelhecimento
humano. Com objetivo de partilhar conhecimento e disseminar a popularização da ciência sobre a velhice, esta obra
se apresenta como um livro inovador, que debate as questões sobre envelhecimento de forma multidimensional.
Está disposto em 10 (dez) capítulos elaborados por
docentes de instituições de ensino pertencentes aos Estados do Maranhão e da Bahia.
O capítulo 1, “Recordações e narrativas de pessoas
idosas acerca da dependência dos filhos na velhice”, discorre sobre as memórias de idosos frágeis que dependem
de um cuidador familiar na velhice.
O capítulo 2, “Entre a família, a infância e o trabalho: memórias de pessoas idosas cuidadoras”, traz uma
análise interpretativa das recordações, de situações experienciadas, acontecimentos que vêm à memória dos
cuidadores (re)significando o presente e dando sentindo
para a sua existência nas relações com o idoso que depende de cuidados.

20

Discussões Multidisciplinares sobre Envelhecimento

O capítulo 3, “Memórias do idoso cuidador sobre o
autocuidado e o (des)cuidado de si”, procura desvelar as
memórias do idoso cuidador sobre o autocuidado, com o
objetivo de compreender a necessidade do fortalecimento
dos vínculos com as redes de apoio, oportunizando o autocuidado do idoso cuidador.
O capítulo 4, “O envelhecimento em uma ótica
multidimensional: breves apontamentos conceituais”,
apresenta de forma articulada contextos sobre o fenômeno do envelhecimento sustentado a partir de uma perspectiva multidimensional.
O capítulo 5, “Representações sociais de idosos e
seus cuidadores sobre o idoso com dependência funcional”, pretende compreender as representações sociais
dos idosos e de seus cuidadores.
O capítulo 6, “Relação entre envelhecimento e
saúde bucal do idoso”, objetiva discutir, por intermédio
de revisão de literatura, os impactos do envelhecimento
em estruturas do sistema estomatognático, assim como o
edentulismo, suas causas e consequências sobre a saúde e
qualidade de vida do idoso.
O capítulo 7, promove uma reflexão sobre a “Percepção da mulher mediante o papel de gênero no cuidado
a pessoa idosa na família”, trazendo discussões sobre o
espaço que a mulher ocupa no lugar de cuidadora.
O capítulo 8, “Idoso e o mercado de trabalho: eficácia das políticas públicas e ações extensionistas na cons-
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trução da dignidade da pessoa idosa”, apresenta as expressivas mudanças na estrutura etária da sociedade brasileira
e as relações do idoso com o mercado de trabalho.
O capítulo 9, “Velhice rural em um cenário maranhense: vivências de rotinas de tempo livre e ludicidade
entre espaços e motivações”, apresenta o tema da velhice
rural sob a perspectiva das rotinas de tempo livre e ludicidade, em um cenário brasileiro configurado como conduto de expressão dos modos de vida.
O capítulo 10, “Representações sociais da velhice
na prisão”, busca significar como idosos representam a
velhice no encarceramento.
Por fim, esperamos que nesta obra o leitor possa
se comprazer de conhecimento e utilizar esta fonte como
referências para consultas e futuras pesquisas.
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CAPÍTULO 1

RECORDAÇÕES E NARRATIVAS
DE PESSOAS IDOSAS ACERCA
DA DEPENDÊNCIA DOS
FILHOS NA VELHICE
Layanne Christinne dos Passos Miguens
Luciana Araújo dos Reis

Introdução
Este artigo foi originado a partir de um recorte da
dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação
em Memória: Linguagem e Sociedade, intitulada “Representações sociais e memória de idosos fragilizados acerca
da dependência alimentar”. Com base na gama de contextualizações que emergiram das análises aplicadas nesta pesquisa, traremos, neste artigo, uma discussão acerca
das recordações e narrativas de idosos dependentes e as
relações vivenciadas por eles, ao possuírem filhos como
cuidadores. Para alicerçar os pressupostos que deram
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origem à escolha dessa temática, percorreremos em uma

vasculares cerebrais, doença pulmonar obstrutiva crôni-

reflexão sobre envelhecimento, dependência funcional,

ca e outras condições (BEARD et al., 2016).

cuidado e família.

Deponti e Acosta (2010) consideram que manter a

A população que envelhece no mundo vem crescen-

capacidade funcional de executar tarefas com autonomia,

do intensamente desde o século XX. Essa relação de pro-

ter disposição, ser ativo, viver com alegria, ser otimista,

porção de longevidade ocorre à medida que regiões menos

ter espírito jovem, boa memória, relações de amizades,

desenvolvidas passam a apresentar menores índices de mor-

convivência com outras pessoas e contar com o apoio da

talidade populacional e passam a proporcionar melhores

família são, para alguns idosos, as principais maneiras de

condições de vida (PERSEGUINO; HORTA; RIBEIRO, 2017).

se envelhecer com saúde.

Segundo dados da ONU (2015), os idosos represen-

Assim, idosos que passam a viver em situações de

tam atualmente 12% da população mundial, podendo esse

dependência em decorrência do aparecimento de DCNT

quantitativo duplicar até 2051 e triplicar em 2100.

podem associar a diminuição ou ausência da capacidade

No Brasil, o número de pessoas idosas chega a 10,8%
do quantitativo da população brasileira, correspondendo
a cerca de 20.590.599 habitantes com idade acima de 60

funcional ao envelhecimento sem saúde, atrelando, muitas vezes, a doença à incapacidade, dificuldades físicas ou
limitações, sentimentos de desesperança e finitude.

anos. Esses dados só se tornaram possíveis com a melhora

Para Brito et al., (2018, p. 1), “vários são os fatores

do desenvolvimento social e econômico que resultaram no

que interferem em uma boa qualidade do envelhecer, e

aumento da expectativa de vida das pessoas (IBGE, 2013).

uma delas é o cuidado recebido pelo idoso”. Abordare-

O aumento da expectativa de vida acarreta mudan-

mos, a seguir, os principais aspectos que envolvem as

ças na estrutura funcional do ser humano que, com o enve-

questões sobre o cuidado, no âmbito do cuidado prestado

lhecimento, podem impactar nos aspectos físicos, psíquicos

ao idoso dependente funcional.

e sociais, tornando-os mais vulneráveis (FHON et al., 2018).

Cuidados prestados ao idoso
dependente funcional

Uma das alterações que podem impactar na vida
dos idosos é o aparecimento de doenças crônicas não
transmissíveis (DCNT), que podem levar o idoso a con-

Compreender como a pessoa idosa dependente

dições de dependência e fragilidade em consequência

percebe o cuidado prestado é de extrema importância

da aquisição de doenças cardíacas isquêmicas, acidentes

para que se possa entender quais aspectos contribuem
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para a formação da construção de conceitos sobre uma
velhice com dependência funcional.
No Brasil, o número de domicílios multigeracionais,
caracterizado pelo convívio com pessoas de diversas faixas
etárias no mesmo lar, tem aumentado em decorrência da
dependência financeira custeada por parte de um ou mais
membros da família. Ainda que financeiramente independente, por deliberar cuidados, um idoso pode ser levado a
morar com parentes ou com filhos (SILVEIRA et al., 2018).
Durante a velhice, conflitos familiares passam a ter
maior visibilidade. “A família, enquanto um sistema interativo complexo, demanda acomodações constantes, a depender de situações estressoras externas e de modificações nos
padrões internos de relacionamento” (SARTI, 2004 p.11).
Para Silveira et al. (2018),
Na família, a realidade é definida por uma
história que vem sendo contada desde
sempre, transmitida de geração em geração - A percepção de idosos sobre seus
sofrimentos constituída pela linguagem,
modificada socialmente, e repassada
membro-a-membro, como um processo
narração oral e gestual, verbal e não-verbal. Cada grupo familiar cria sua mitologia, que se constitui como regras para a
vida, pautas existenciais seguidas por cada
membro, sem que se tenha clara consciência de que as está seguindo. [...] Em cada família, a fragilidade na velhice transborda
como um desfecho de toda a construção
pessoal, inserida na narrativa familiar particular que se assenta em um contexto cultural comum (SILVEIRA et al., 2018, p.224).

Discussões Multidisciplinares sobre Envelhecimento

As famílias não estão ancoradas somente em sua
estrutura ou papel social, mas na forma como se relacionam em seus significados compartilhados e vivenciados
(DIAS, 2011). A relação entre o cuidado e o significado de
família está muito próximo para as pessoas idosas, muitos
até definem como família apenas os familiares que prestam um apoio concreto, definidos por eles como cuidado e
assistencialismo (PERSEGUINO; HORTA; RIBEIRO, 2017).
Segundo Cabote (2015), envelhecer com dependência representa o processo de deixar de cumprir o papel de
cuidador e passar a ser cuidado pelos filhos, numa inversão de papéis, que pode culminar em conflitos familiares.
Todavia, a “noção de reciprocidade de cuidados entre pais e filhos, ou avós e netos, e a expectativa de cuidado
dos idosos por parte desses membros da família podem não
se confirmar na velhice” (LIMA-COSTA et al., 2017, p.12).
Esses fatores nos levam a refletir sobre quem é
responsável pelo desempenhar desses papéis. Quando a
atividade de cuidar é assumida por familiares, ela é geralmente realizada por um único membro da família, que
tem que dividir essa função com outras obrigações que
foram designadas (PERRACINI; NERI, 2012).
No Brasil, a família é a principal responsável pelo
cuidado ao membro idoso (PERSEGUINO; HORTA; RIBEIRO, 2017). A função de cuidar acaba sendo resultante
de uma obrigação moral, ou de acordos matrimoniais estabelecidos entre cônjuges, pais e filhos (AUGUSTO; SILVA; VENTURA, 2009).
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A transferência de cuidados realizados por cônju-

realizar as atividades básicas de vida diária ou enfrentam

ges passa a dar lugar e espaço para o cuidado desempe-

dificuldades para receber o cuidado no domicílio pela

nhado pelos filhos, quando os cônjuges não podem exe-

ausência ou migração de filhos, maiores são os riscos de

cutar esses papéis por já terem falecido ou por estarem

institucionalização.

também em condições de fragilidade física. “Os filhos justificam-se pelo lugar que ocupam na família. Um porque
é o filho mais velho, outro porque é o líder, outro porque
é solteiro, uma porque é a filha mais nova, outros porque
foram abandonados” (SILVEIRA et al., 2006, p. 1631).

É nesse contexto que Faller et al. (2017, p. 29) destacam que “a presença de um familiar idoso com ou sem características limitantes (que demandam cuidados) conduz
a significativas mudanças no contexto familiar, atingindo
fortemente os filhos, seus descendentes mais próximos”.

Reis, Menezes e Sena (2017) avaliaram estudos rea-

Os autores ressaltam que os filhos acabam por adotar es-

lizados sobre familiares cuidadores de idosos, e identifi-

tratégias para o enfrentamento dessas condições que po-

caram que esses estudos geralmente versam sobre con-

dem, por um lado, envolver acolhimento e proteção numa

cepções acerca da experiência de cuidado, convergindo,

forma de prover o cuidado, ou, por outro lado, despertar

muitas vezes, em estereótipos identificados como “nega-

o afastamento, situação em que o cuidado é delegado a

tivos”, frente ao imaginário popular, de que se tornar fa-

profissionais ou instituições.

miliar cuidador de uma pessoa idosa com fragilidades e
dependências sobrecarrega a vida de quem cuida.

Lini, Portela e Doring (2016) elencam os principais
fatores que estão associados à institucionalização de idosos.

É importante atentar para a intersubjetividade que

Suas pesquisas destacam que a institucionalização também

cerca o domínio do cuidado pais-filhos em situação de

está relacionada à longevidade e à dependência funcional,

dependência que, neste espaço, passa a coexistir de situações reversas que afetam a saúde do cuidador, o vínculo
familiar, afetivo e de responsabilização para como dever
moral e legal (REIS; MENEZES; SENA, 2017).
Lini, Portela e Doring (2016) demonstram em suas
pesquisas que ausência de filhos ou cônjuge é um fator
relevante na escolha de como será prestado o cuidado ao
idoso. Quando idosos se deparam com dificuldades para

pois quanto mais longevos, maiores são as chances de dependência pelo declínio físico ou mental, pelas situações de
fragilidades, e maiores as chances de desenvolverem doenças crônicas não transmissíveis com complicações.
Assim, Bahremand et al. (2014) entendem que,
A capacidade de resiliência apresentada pelas famílias é um fator importante
na manutenção da boa relação familiar e
saúde mental, podendo interferir na lon-
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gevidade da pessoa idosa. Famílias mais
resilientes apresentam melhor capacidade
de adaptação às mudanças apresentadas
pelo ciclo vital, tanto físicas como a presença de doenças crônicas incapacitantes
e também as mentais relacionadas ao afastamento, depressão e isolamento (BAHREMAND et al., 2014, p. 254).

Diante das análises, podemos perceber a relevância da cate-

Diante dos embasamentos teóricos que sustentam

Para análise dessa categoria, deter-nos-emos na

as bases para o entendimento e compreensão do cuidado

discussão referente à figura dos filhos como cuidadores

destinado à pessoa idosa dependente, é que traremos a

principais. Em algumas falas, os idosos demonstraram um

seguir trechos das narrativas de idosos que desvelam suas

sentimento de reconhecimento pelo cuidado prestado pela

memórias sobre as relações de cuidado familiar. Desse

família, dando ênfase aos filhos como provedores desse cui-

modo, os objetivos desta discussão proporcionarão subs-

dado prestado nessa fase da vida. Para muitos idosos, essas

tratos para a compreensão dos contextos que podem en-

marcas se expressam por intermédio das palavras “elas me

volver a família e pessoa idosa dependente funcional.

ajudam”, “porque são minhas filhas”, “me sinto bem por-

Memória de idosos frágeis sobre ter um
cuidador familiar

que elas fazem pra mim”, expressões utilizadas para definir

A partir da análise dos dados deste estudo, abordaremos as categorias enfatizadas para este recorte de
pesquisa. Ao total, foram entrevistados trinta e nove idosos, frágeis, dependentes funcionais, com domínio cognitivo preservado e que recebem atendimento no Centro
de Atenção Integral à Saúde do Idoso, localizado em São
Luís, capital do Maranhão, Brasil.

goria “Memória de idosos dependentes dos filhos nas relações de cuidado” e “Memória de idosos dependentes sobre
morar com os filhos”, demonstrando que as narrativas e memórias se entrelaçam diante do enfrentamento da velhice
com a presença de um parente ou cuidador familiar.

os contextos de relações de dependência exercidas no seio
familiar, como exemplificados nas falas a seguir.
Idoso 1 - [...] como eu já tô de idade... elas me ajudam! Elas tão fazendo, porque são minhas filhas!
Idoso 2 - Minha filha que prepara a comida, antes eu fazia! Agora mesmo, só ela. Não tenho ninguém assim não! Mas eu não fico triste não!
Idoso 3 – [...] Me sinto ruim porque não posso
fazer porque tô adoentada. Mas me sinto bem...
porque elas fazem pra mim.

Os dados foram organizados com base na técnica de

Nessas falas, percebemos a presença da relação de

Análise de Conteúdo Temático-Categorial de Laurence Bar-

cuidado mútuo, historicamente construída como forma

din, dos quais emergiram as categorias que serão discutidas.

de dar sentido ao cuidado que esses idosos já ofereceram
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a seus filhos durante todas as suas vidas. Sendo essa tra-

a vivência em asilos não é considerada a melhor escolha

tativa uma forma de cumprir com o dever social de cuidar

para essa fase da vida, e sim a convivência com a família,

de quem já cuidou muitas vezes.

ainda que o idoso possua alguma dependência em decor-

Faller et al. (2017) discutem em sua pesquisa a

rência de doenças (FALLER et al., 2017).

respeito do cuidado prestado e o relacionamento com o

É necessário também atentar para os aspectos rela-

idoso em famílias de diferentes nacionalidades. Quan-

tados por Neri (2014), numa tentativa de “desromantizar”

do avaliados os aspectos culturais libaneses, população

as ações de cuidados prestados por cuidadores familiares,

também alvo do estudo realizado por eles, identificou-se

nesses casos, os filhos. A falta de apoio informal ou formal

que o acolhimento e valorização do idoso no seio familiar

faz com que, quem exerce o cuidado, fique mais susceptí-

deve ser praticado majoritariamente pelas famílias e não

vel a alterações da saúde física e mental por sobrecarga, à

por terceiros ou em asilos. Assim, nessa cultura, acredi-

depressão, a abalos emocionais, à desorganização de sua

ta-se que, enquanto puderem destinar o cuidado, são os

vida pessoal, resultando em inúmeros impactos negativos

filhos que o devem fazer, afirmando que os laços entre os

nas relações familiares com o idoso (FERREIRA; ISAAC;

membros “criam perspectivas, definem objetos sociais e

XIMENES, 2018).

símbolos que determinam a relação entre um indivíduo e
o outro e/ou ambiente” (FALLER et al., 2017, p. 25).

O cuidar de um idoso dependente e frágil pode
fazer com que em famílias maiores, o filho cuidador se

Ainda no estudo realizado por Faller et al. (2017),

aproxime mais da pessoa idosa e os outros filhos se afas-

ficou demonstrado que entre idosos brasileiros o senti-

tem, esperando que a presença seja requerida, sobrecar-

mento de união e a preocupação de se manterem próxi-

regando, muitas vezes, o filho cuidador que reside com a

mos aos filhos prevalece. Para eles, envelhecer no íntimo

pessoa idosa.

familiar gera alegria, satisfação e sentimento de recompensa por serem acolhidos, enfatizando que assim como
seus filhos, também cuidaram de seus pais.

Observamos ainda no fragmento de fala: “Não tenho
ninguém assim não! Mas eu não fico triste [...]”, a tentativa de negação ou de resiliência dos idosos diante dos sentimentos

Para Ferreira, Isaac e Ximenes (2018), pensar o en-

emergentes do processo de envelhecimento, no que diz

velhecimento em uma perspectiva sociocultural é tam-

respeito à tristeza e à solidão pela ausência de parentes,

bém refletir sobre quem serão as pessoas que cuidarão

amigos ou outros que pudessem ampará-los durante a ve-

desses idosos. Numa perspectiva sociocultural brasileira,

lhice. Ainda que os filhos prestem cuidados aos pais, exis-
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tirão lacunas que se estabelecerão num processo natural

cas para prover o cuidado necessário em domicílio, assim

da vida. Cada ciclo da vida é representado por memórias

como o desejo do próprio idoso em não “dar trabalho” a

coletivas, vividas em tempo e espaço de formas diferentes.

seus familiares.

Quando perguntado aos idosos sobre viver com
dependência, pudemos ouvir os seguintes relatos:
Idoso 4 - Depois dessa doença, minhas pernas...
eu não levanto só! E nem me deito só! Tudo é com
ela. Hoje, é minha filha que faz, graças a Deus!
Idoso 5 - [...] Depois desse derrame que me deu...
eu fiquei assim adoentada, precisado de um e de
outro. Assim né... meio ruim, porque a gente depender dos outros, não é bom não! Mas graças a
Deus que tenho elas pra me ajudar.

Nas falas apontadas em nosso estudo, observamos
o quanto esses idosos esperam que os filhos exerçam a
responsabilidade de cuidado para com eles, evidenciadas
pela utilização das palavras: “Já imaginou se eu tivesse que
precisar de um desconhecido?”, transcorrendo a incumbência
do cuidado dos pais aos filhos.
Perracini e Neri (2012 p.109) afirmam que “quando
a atividade de cuidar é assumida por familiares, ela é ge-

Idoso 6 - [...] Eu já não enxergo mais quase nada,
eles que me levam pra onde precisa. Bom porque,
ele é meu filho, mora perto, é meu amigo, meu
bem mais precioso. Já imaginou se eu tivesse que
precisar de um desconhecido? Como não ia ser?

ralmente realizada por um único membro da família, que

Diante dessas falas, podemos identificar, de for-

jos familiares necessitem de apoio no cuidado a seus pais,

ma implícita, que o cuidado prestado especificamente

seja o cuidado formal ou informal, no entanto, é neces-

por filhos representa um perfil social de “Filhos ideais”,

sário que este auxílio seja ressignificado numa ótica de

que não abandonam ou asilam seus pais, perpassando por

não abandono por parte dos filhos, mas seja reconstruí-

uma construção social de que idosos alisados estão aban-

do pela sociedade e pela família como um apoio diante

donados ou não possuem alguém com quem contar.

das dinâmicas do mundo atual, que exige cada vez mais

tem que dividir essa nova função com outras obrigações
que já lhe eram designadas”.
É cada vez mais comum que filhos em seus arran-

Lini, Portela e Doring (2016) citam uma pesquisa

que se exerçam diversos papéis ao mesmo tempo, como:

realizada por Perlini et al. (2007), na qual foram elencados

de trabalhador, de pai, de mãe, de filho, de cuidador, de

os fatores mencionados por familiares que mais contri-

homem, de mulher, de marido, de esposa, dentre outros.

buem para que o idoso seja institucionalizado, sendo eles:

O exercício desses papéis, muitas vezes, é desempenhado

o número reduzido de integrantes da família, ausência de

arduamente sem demonstrar fraqueza ou cansaço diante

filhos, a falta de condições físicas, financeiras e psicológi-

dessas inúmeras atividades.
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Ainda há de ressaltarmos que as relações entre

todos os espaços, dando lugar, ainda tímido, para que ho-

idosos frágeis, dependentes e filhos cuidadores perpas-

mens também assumam atribuições, antes definidas so-

sam por aspectos como prejuízos à saúde mental de am-

mente às mulheres.

bos. Em relação ao idoso, por achar que pode representar
um fardo à família; e quanto ao filho, que poderá sucumbir em achar que exerce um cuidado ineficiente, esgotando, assim, todos os seus esforços.

É nessa perspectiva que Ferreira, Isaac e Ximenes
(2018, p.110) visualizam que a função de prestar cuidados,
exercida por mulheres, parece ser resultado de uma construção histórico-social, em que “desde criança as meninas

Observamos ainda, em grande parte da fala dos

são ensinadas a realizar tarefas de cuidado, criando sobre

idosos, a evocação das “filhas”, como cuidadoras, o que in-

elas a expectativa de que exerçam o papel de cuidadora,

dica que em sua grande maioria a função de cuidar é exer-

quando necessário, ao longo de suas vidas”. Dessa forma,

cida por mulheres. Ferreira, Isaac e Ximenes (2018) afirmam que o desígnio de quem prestará cuidados ao idoso
decorre dos fatores: parentesco, gênero, proximidade físi-

a cultura também poderá ser um elemento balizador na
escolha ou direcionamento de quem prestará cuidados
aos que envelhecem.

ca (viver no mesmo ambiente) e a proximidade afetiva.
Para as autoras, independente das delimitações de
quem prestará o cuidado, em grande parte essa função estará atrelada a mulheres, pois há uma expectativa social
de que seja a mulher a assumir esse papel. Silva e Santana
(2014) afirmam que, historicamente, por uma convenção
social, foram atribuídas à mulher as funções de cuidar da

Durante as entrevistas, alguns idosos também
mencionaram em seus discursos acerca da necessidade
de morarem com seus filhos, situações ocorridas frequentemente depois da dependência funcional e condições de
fragilidade que esses idosos vivenciam. Abaixo, demonstraremos algumas falas que deram origem às categorias
abordadas neste capítulo.
Idoso 7 - [...] Eu adoeci em Coroatá, aí minha filha que morava aqui, me trouxe pra morar com ela.

família e realizar tarefas domésticas.
Nesse sentido, é importante ressaltar os paradig-

Idoso 8 - Ah! Pra mim é assim, eu queria era
voltar pra minha terra. Guimarães1. Você conhece Guimarães? Lá eu tinha mais liberdade, aqui
ela faz tudo por mim, graças a Deus, o que seria
de mim sem ela?

mas presentes nos dias atuais. De um lado, a pressão social e familiar vivida por mulheres para que assumam esse
papel de cuidar, ainda que estejam cada vez mais inseridas no mundo do trabalho; e de outro o empoderamento
feminino, que traz uma mulher ativa e participativa em

1

Guimarães está situada no interior do estado do Maranhão, com uma
população de 12081 pessoas, IDH de 0,625 e conta 18 estabelecimentos de saúde conforme (IBGE, 2009).
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Idoso 9 - [...] É uma dificuldade só! Só a senhora vendo como é, aí tem uma filha que
eu moro com ela, e a outra filha é que faz
as coisas. Eu nunca pensei nisso, agora a senhora
me perguntando que eu vim atentar.

lineado e abrangente para a discussão. Aqui nos detere-

Notamos, nas falas dos idosos, a associação da de-

Uma das idosas entrevistadas relata: “Eu adoeci em

pendência funcional à condição de morar junto, no mes-

Coroatá2, aí minha filha que morava aqui, me trouxe pra morar

mo espaço. Como este estudo baseia-se no recorte da

com ela.”. Ao citar: “minha filha que morava aqui”, a idosa faz

pesquisa que aborda “Memórias e representações sociais

referência a São Luís, capital do Estado e local de realiza-

de idosos fragilizados relacionadas à alimentação”, não

ção da pesquisa, que possui centros de referência no cui-

foi possível investigar se o fato do idoso morar no mesmo

dado prestado a idosos.

mos a abordar os achados observados nas narrativas dos
idosos entrevistados, com base na multidimensionalidade
apresentada por eles em suas falas.

espaço que os filhos teve relação direta com aquisição da
dependência funcional, contudo, durante as entrevistas,
diversos idosos revelaram em suas narrativas o fato de
morarem com seus filhos por precisarem de cuidados.

Segundo dados do IBGE (2013), pessoas que residem em centros urbanos apresentam 20% mais chances
de morar sozinhas, quando comparadas às pessoas que
fixam residências em regiões interioranas, tal fato justi-

Ao discutirmos temas relacionados às famílias,

fica-se pelos valores familiares impressos pela tradição e

é imprescindível compreender o cotidiano, o espaço de

pela cultura. No entanto, o custo de vida elevado em áreas

vida representada pelas interações, saudáveis ou não,

urbanas, a dinâmica de emprego formal vivenciada por

ações de cuidado e zelo ou, ainda, ausência de cuidados.

familiares cuidadores e a fragilidade e a dependência que

É nesse espaço familiar que as pessoas expressam seus

exige cuidados dificultam a estadia de um idoso longe do

estilos de vida e pensamentos com base nas memórias

familiar (CAMARGOS; RODRIGUES; MACHADO, 2011).

coletivas às quais pertencem, determinam suas rotinas,
estrutura familiar, concepções sociais e individuais (NITSCHKE; SOUZA, 2011).
É importante pensar e repensar nos contextos socioculturais que envolvem esses idosos. Questões econômicas, de moradia e de acolhimento familiar podem estar
envolvidas nesse sistema que merece um olhar mais de-

A liberdade expressada por outro idoso, ao expressar “eu queria era voltar pra minha terra. [...] Lá eu tinha
mais liberdade”, chama atenção na emancipação que a vida
2

Coroatá compreende um município localizado na mesorregião Leste Maranhense, na microrregião de Codó, também interior do estado do Maranhão (IBGE, 2010). Coroatá conta com 13 estabelecimentos de saúde
pública e, no censo de 2000, o estado do Maranhão teve o pior índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil, sendo Coroatá representante
de um baixo desempenho no IDH, cerca de 0,556 (BRASIL, 2011).
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interiorana permite ao idoso. As restrições aqui elencadas

Deus e ter saúde são os pontos primordiais para se en-

como “liberdade” podem estar relacionadas às condições

frentar a velhice.

da nova dinâmica familiar, à rotina, à violência urbana, à
dificuldade em manter a independência e autonomia.

Dessa forma, entendemos que é necessário desvelar mais memórias de idosos dependentes e frágeis para

Em uma pesquisa realizada por Silveira et al. (2018)

que, assim, possamos compreender a dinâmica em que

com quinze idosos, cujo objetivo era compreender como a

vivem e valorizá-los, assim como proporcionar à família,

pessoa idosa percebe aspectos subjetivos ligados ao pro-

em especial, aos filhos cuidadores o retorno do que pen-

cesso de fragilização, observamos que os idosos relacionam

sam seus pais, entendendo que essa relação não se dá so-

a fragilização à história de vida, marcada por sofrimentos

mente por recíproca de afetos, mas por inúmeros fatores

físicos e/ou mentais, insidiosos ou pontuais, ao adoecimen-

que contribuem para as formas singulares e coletivas de

to, à falta de recursos financeiros e à segurança urbana.

se viver a velhice.

Encontramos, ainda, na fala dos idosos, um enfoque quanto a um futuro incerto diante da possibilidade de

Considerações Finais

ausência do cuidado prestado pelos filhos, como exem-

A partir das discussões abordadas neste capítulo,

plificado nessa fala: “o que seria de mim sem ela?”. O auxílio

podemos concluir que, ao analisarmos as memórias de

prestado por um filho cuidador varia desde atividades de

idosos dependentes dos filhos nas relações de cuidado,

deslocamento para locais mais distantes, como viagens

os idosos esperam contar com os filhos na velhice, sen-

e visitas ao médico, como em questões burocráticas e fi-

tem-se acolhidos quando o assunto está relacionado ao

nanceiras, o que traz a sensação de segurança para a pes-

cuidado prestado pelos filhos, amparam-se na fé em Deus

soa idosa (PERSEGUINO; HORTA; RIBEIRO, 2017).

por terem os filhos como cuidadores e demonstram inse-

Notamos, ainda, o amparo em Deus como sustento
para o enfrentamento da velhice com dependência e fragilidade. Boratti e Soriano (2013), ao perguntarem qual a

gurança em um futuro incerto, caso necessitem ser cuidados por outras pessoas distantes do vínculo familiar,
consideradas por eles como “desconhecidos”.

percepção de idosas acerca das crenças de autoeficácia e

Quando analisados os aspectos que enfatizam as

envelhecimento saudável, encontraram as seguintes res-

memórias dos idosos sobre morar com os filhos, foram

postas: realizar as atividades de rotina, contribuir, acei-

observados que os idosos moram com seus filhos por ne-

tar a vida como ela é, ter bons pensamentos, acreditar em

cessidade de cuidados atrelados a situações de depen-
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dência e enfatizam a falta de liberdade ao estarem inseridos em uma vida urbana. Esses resultados sugerem que
sejam realizadas pesquisas mais profundas, no sentido de
proporcionar uma análise específica sobre essa categoria, o que não foi possível neste estudo por não ser este o
objeto central da pesquisa. O aparecimento frequente da
categoria nas respostas dos idosos instigou-nos a debater
sobre a temática e propor uma discussão que poderá ser
melhor aprofundada em estudos posteriores.
Conhecer os idosos por suas narrativas, compreendê-los, respeitá-los, considerando suas particularidades,
torna-se uma ferramenta importante para depreender a
velhice com dependência num novo olhar sobre as diversas maneiras de se envelhecer.
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Introdução
Este artigo foi extraído, em parte, da tese de doutorado intitulada “Memórias e representações sociais de
pessoas idosas cuidadoras sobre o cuidado ao idoso dependente em domicílio”. As memórias das pessoas idosas
cuidadoras ganham relevância particular, já que estamos
a privilegiar os modos de apropriação da realidade através de expressões afetivas da memória. O que propomos
aqui constitui a análise interpretativa das recordações, de
situações experienciadas, acontecimentos que vem à tona
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na memória dos cuidadores (re)significando o presente

presentações coletivas e apresentam recordações que de-

e dando sentido para a sua existência, especificamente

vem ser compreendidas como parte de um grupo. A partir

na relação com o idoso que depende de cuidados. Nessa

dessa ideia, esta pesquisa apropriou-se desta compreen-

perspectiva, objetiva-se analisar as memórias de pessoas

são de que a memória é coletiva e é reconstrução do pas-

idosas cuidadoras que cuidam de seu ente familiar idoso

sado influenciado pelo presente.

no domicílio.

De acordo com Bosi (1998), é por meio da memória

Nas últimas décadas, cresceu o número de estudos

das pessoas idosas que se torna possível ter acesso a um

científicos a respeito da memória coletiva, pois essa é objeto

mundo social com toda a sua riqueza, haja vista que ao

de várias ciências que buscam compreender o funcionamen-

fazer a relação do passado com o presente, o idoso sele-

to da sociedade, política, cultura, literatura e arte (SÁ, 2007).

ciona o que lhe foi mais significativo para ser recordado e

De acordo com Ochoa, Argueta e Muñoz (2005), as

reconstrói com imagens do presente o que foi vivenciado

pesquisas com uso da memória coletiva buscam esclarecer de que maneira as coletividades pensam e se relacionam com o seu passado. Para Halbwachs (2006), há uma
relação direta entre a memória individual e as relações
sociais que se estabelecem, pois, ao lembrar, cada indivíduo toma como referência os acontecimentos e contextos

no passado. Assim, ao recorrer às recordações das pessoas
idosas cuidadoras sobre a sua vida antes de assumirem o
papel de cuidador do idoso dependente em domicílio, foi
possível ter acesso às experiências, às informações e aos
conhecimentos do contexto social, cultural, político, econômico e emocional do passado atualizado no presente.

coletivos. Assim, cada memória individual é um ponto de

Neste contexto, a escolha por um estudo a partir

vista da memória coletiva que é mutável de acordo com a

das memórias das pessoas idosas cuidadoras explica-se

localização espaço-temporal de cada indivíduo e de suas

pela condição de recurso metodológico importante. Ana-

relações com o grupo.

lisar as falas, os significados, as memórias, apresentou-se

A memória individual é aquela construída a partir
de referências e recordações que são próprias do grupo.
As recordações para Halbwachs (2006) são reconstruções
do passado a partir da representação que um grupo pos-

relevante na medida em que os resultados de tais depoimentos poderão contribuir para o avanço dos conhecimentos acerca do universo do cuidado, nas suas dimensões individuais e coletivas.

sui de seus interesses atuais. Ainda segundo Halbwachs

Nesse sentindo, ao analisar as memórias das pes-

(2006), os indivíduos percebem o passado através das re-

soas idosas cuidadoras, atentou-se também para a di-
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mensão social, ou seja, para o aspecto coletivo de sua

Destarte, acredita-se que o conhecimento a res-

construção. Estar atento às narrativas das experiências
vivenciadas pelas pessoas idosas cuidadoras permitiu conhecer tanto as particularidades individuais de cada cuidador como os valores socialmente instituídos.

peito dessa temática proporcione uma melhor compreen-

Ao projetar este estudo a respeito da memória das
pessoas idosas cuidadoras, buscou-se focalizar um tema
pouco explorado na literatura científica. A partir de pesquisas em bancos nacionais de teses e dissertações ficou
evidenciado que são poucos os estudos que abordam as
experiências e memórias de cuidadores. Nesse levantamento bibliográfico, foram encontrados alguns estudos
(BOHM, 2009; ALMEIDA, 2015; AGUIAR, 2017) e nenhum
registro de tese a respeito das memórias de cuidadores,
analisado a partir da perspectiva da memória coletiva.

quanto social. Segundo o ponto de vista acadêmico, este

Ressalta-se ainda que os estudo pesquisados apresentam algumas fragilidades, pois olham para os cuidadores de forma fragmentada, isto é, fornecem “fragmentos” das vivências e experiências sobre a atarefa de
cuidar, situadas num determinado momento do tempo, e
não a partir de toda a experiência de vida até o momento
presente. Desse modo, o que pôde ser percebido foi uma
exiguidade de trabalhos que abordam as memórias das
pessoas cuidadoras, o que tornou ainda mais instigante
a investigação dessa problemática. Desse modo, este estudo mostra-se importante pois é possível dar voz a essas
pessoas idosas cuidadoras que muitas vezes são esquecidas, excluídas e desvalorizadas por parte da sociedade,

caminhos e novas perspectivas para os cuidadores.

do Estado e até mesmo pela família.

domicílio assistidos pelo Programa de Atendimento Mu-

são dos aspectos singulares que envolvem o cuidar de um
idoso dependente em domicílio. Dessa forma, este estudo
torna-se significativo tanto do ponto de vista acadêmico
trabalho poderá colaborar no desenvolvimento de debates sobre o envelhecimento, família e cuidado, poderá
também instigar novos estudos e estimular os estudantes,
professores e profissionais da área da saúde a adentrarem nesse novo universo de descobertas e incógnitas que
é envelhecer e cuidar de outro idoso dependente em domicílio; do ponto social, as ações nas áreas da assistência
social e das políticas públicas poderão conhecer as condições e demandas dessa população para traçar novos
Assim, diante da complexidade do tema que envolve as pessoas idosas cuidadoras que cuidam de entes
familiares e com vistas à compreensão dessa temática à
luz da memória coletiva, adotou-se como questão central:
Quais são as memórias das pessoas idosas cuidadoras que
cuidam de outro idoso dependente no domicílio?
Assim, com o intuito de alcançar o objetivo proposto, desenvolveu-se um estudo de natureza exploratória, descritiva, tendo como aporte teórico metodológico a
memória coletiva. A pesquisa foi desenvolvida com trinta
cuidadores idosos que cuidam de idosos dependentes em
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nicipal Domiciliar ao Idoso com Limitação (PAMDIL) de-

às refeições ou muito cedo pela manhã. Desse modo, as

senvolvido pela Prefeitura Municipal de Vitória da Con-

entrevistas em profundidade foram realizadas durante

quista-BA. Foi utilizado como instrumentos para coleta

a segunda visita domiciliar, em condições adequadas de

de dados um questionário sociobiodemográfico e a entre-

comodidade e privacidade, proporcionando a esponta-

vista temática. Para organização e análise dos dados, foi

neidade necessária, e o estabelecimento do diálogo com

empregado o software DSCSOFT (LEFÈVRE; LEFÈVRE,

o cuidador dentro de um campo descontraído, que pro-

2005) e a análise foi realizada através do Discurso do Su-

piciasse a maior liberdade de expressão, tendo como fi-

jeito Coletivo – DSC (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2005, 2012).

nalidade obter o máximo de informações que o cuidador

Durante a primeira visita, os cuidadores foram

entrevistado pudesse oferecer.

convidados a participar do estudo de forma voluntária e

Neste estudo, adotou-se o método de análise do

se procedeu a apresentação dos pesquisadores e da pro-

Discurso do sujeito coletivo (DSC) (LEFÈVRE; LEFÈVRE,

posta do estudo. Após receberem informações detalhadas

2012), que consiste numa forma qualitativa de represen-

sobre o estudo, os motivos que justificam sua realização,

tar o pensamento de uma coletividade, agregando em um

seus objetivos, procedimentos para o desenvolvimento,

discurso-síntese os conteúdos discursivos de sentido se-

modo(s) de participação, riscos e incômodos potenciais,

melhante emitidos por pessoas distintas. Assim, cada in-

além de benefícios previstos, os cuidadores que concor-

divíduo entrevistado no estudo, escolhido com base em

daram em participar assinaram o Termo de Consentimen-

critérios de representatividade social, contribui com sua

to Livre e Esclarecido – TCLE, elaborado em duas vias,

cota de fragmento de pensamento para o pensamento co-

sendo uma entregue aos cuidadores participantes da pes-

letivo (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2005).

quisa e uma arquivada pelo pesquisador.

Portanto, esta técnica aproxima-se das pesquisas

Após a anuência dos participantes, foi aplicado o

que valorizam a diversidade ao mesmo tempo em que

questionário sociodemográfico preenchido pelo pesqui-

compreende que esta diversidade não descarta o seme-

sador. Finalizada a primeira visita domiciliar, e seguindo

lhante. Ao contrário, diversidade e igualdade, conflitos e

os critérios de inclusão do estudo, o pesquisador agendou

consensos, complexo e simples não são fenômenos dico-

uma segunda visita com os cuidadores familiares idosos

tômicos, mas convivem dialeticamente em uma mesma

de acordo com o dia e horário estabelecidos pelos mes-

sociedade não sendo possível imprimir rótulos definiti-

mos. Foi necessário encontrar os melhores horários para

vos. Cabe à técnica apenas um esforço exaustivo de agru-

a realização das visitas, evitando-se os horários próximos

par os discursos por semelhanças e coerências, sempre,
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apresentando-os dentro de um determinado contexto

de testemunhas que vivenciaram aqueles acontecimentos,

(LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2012).

independentemente de estarem vivas ou não e, a releitura

Este estudo cumpriu com os princípios éticos previstos na Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do
Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012), que regulamenta a pesquisa que envolve seres humanos e exige res-

dos eventos com base em referenciais do presente. Nesse
sentido, considera-se que recordar é um trabalho individual que só é possível devido à participação de diferentes
grupos que retratam o coletivo (HALBWACHS, 2006).

peito à dignidade humana, na ponderação dos riscos e be-

Ao analisar as recordações das pessoas idosas cui-

nefícios da pesquisa sobre os sujeitos, na relevância social

dadoras, mantem-se contato com histórias de pessoas

da pesquisa, na garantia da confiabilidade e privacidade,

que vivenciaram suas vidas articuladas às de outros, seja

no respeito aos valores culturais, sociais, morais, religio-

no ambiente doméstico, familiar, ou de trabalho. Duran-

sos, éticos e no retorno social dos benefícios da pesquisa.

te as narrativas de suas trajetórias de vida, os cuidado-

Os participantes do estudo assinaram e receberam uma cópia do TCLE contendo informações sobre os
objetivos do estudo, o método, os riscos e benefícios da
pesquisa e o respeito a sua privacidade. O Projeto de pes-

res perceberam o movimento que fizeram durante a sua
existência, entendendo que mesmo diante dos obstáculos
e dificuldades, suas histórias são de lutas e dignidade e
merecem ser relembradas, contadas e ouvidas.

quisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa/CEP

As memórias aqui trazidas das narrativas feitas

da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/UESB

pelas pessoas idosas cuidadoras entrevistadas obedecem

sendo aprovado conforme parecer nº 1.875.418, CAAE nº

à lógica do momento atual – o fato de serem pessoas ido-

58813116.3.0000.0055.

sas cuidadoras que cuidam de outra pessoa idosa em do-

Memórias das pessoas idosas cuidadoras
É especialmente na história vivida que a memória
coletiva está ancorada. É para ela que as pessoas idosas
cuidadoras se voltaram para realizar o trabalho de recons-

micílio – considerado elemento marcante nas vidas destes cuidadores. As memórias dos cuidadores permitiram
perceber a visão que eles têm de sua própria vida, de uma
vida que ele próprio construiu e da representação que ele
tem do ato de cuidar de um familiar idoso dependente.

truir os eventos que lhe foram significativos. Um minucio-

Bosi (1998) refere que as lembranças remetem a

so trabalho que exige a localização das recordações den-

uma dimensão subjetiva, peculiar de cada indivíduo, res-

tro de um quadro espaço-temporal determinado, o apoio

significando sua existência por meio da narrativa. É im-
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prescindível ressaltar que, as memórias recuperadas refletem os aspectos culturais e o contexto de inserção dos
cuidadores, ou seja, valores, princípios, costumes do grupo ao qual esses cuidadores pertenceram. As memórias
das pessoas idosas cuidadoras foram apresentadas em
três categorias, conforme a Figura 1.
Figura 1: Categorias.
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samos um tempo na roça, mas foi até os meus sete,
oito anos, eu vim aqui para Vitória da Conquista
ainda pequena, o resto da minha vida eu fui criada nessa Cuiabá aqui, Então a gente mora aqui
nessa Cuiabá há muito tempo.

A família de origem foi referência básica na trajetória de vida das pessoas idosas cuidadoras. O DSC A revela, com olhos de quem já percorreu um longo caminho,
que as pessoas idosas cuidadoras se voltam para o pas-

Memórias das pessoas
idosas cuidadoras

Categoria A: Memórias das
pessoas idosas cuidadoras
sobre família;

sado, reconstruindo suas histórias, experiências e vivên-

Categoria B: Memórias das
pessoas idosas cuidadoras
sobre a infância;

com Halbwachs (2006), é nas relações familiares que as

Categoria C: Memórias das
pessoas idosas cuidadoras
sobre o trabalho

Fonte: Dados da Pesquisa.

Categoria A: Memórias das pessoas idosas cuidadoras sobre família.
DSC A - Já andei muito nessa vida. Eu nasci
numa cidadezinha do interior, meu pai tinha uma
terrinha lá, tinha não tem, porque meus irmão
moram lá até hoje. Aquele tempo para mim não
foi tão fácil. Minha mãe teve bastante filhos, ela
teve 19 filhos. Minha infância naquela época não
foi fácil. Naquela época tudo era mais difícil, hoje
tudo é mais fácil. Naquela época como a gente morava na roça a vida era mais difícil né? Naquele
tempo as coisas era muito atraso. Meus pais eram
lavradores, trabalhavam na roça. Naquele tempo
a gente ajudava eles a plantar lá na roça. Nós pas-

cias, sobretudo a partir da memória familiar. De acordo
primeiras lembranças de infância se localizam e se fortalecem. A família é um grupo de referência fundamental
para a reconstrução do passado, pois a memória do indivíduo se ancora na memória da família em sua totalidade
e na sua singularidade (HALBWACHS, 2006).
Embora os indivíduos construam contato com diferentes grupos e instituições, as vidas das pessoas idosas cuidadoras pouco perpassaram por relações sociais
e pouco revelaram a presença de vínculos estabelecidos
com diferentes grupos sociais pelos quais transitaram.
Dessa maneira, as pessoas idosas cuidadoras centraram
as suas memórias nos espaços da família. A memória familiar foi intensa e ocupou um lugar importante nas recordações das pessoas idosas cuidadoras, haja vista que
essas memórias desenharam suas vidas e tornaram-se retratos de suas histórias.
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A intensidade como a memória familiar ocupou as
evocações dos cuidadores vai de encontro com a constatação de Halbwachs (2006), quando ele afirma que, como
a família é o grupo ao qual o indivíduo passa a maior parte de sua vida, as recordações familiares, do tempo da infância, da casa dos pais, do casamento entre outros, são
recuperados mais facilmente, sendo tais recordações geradoras de sentimentos de pertencimento ao grupo.
Assim, pode-se afirmar que a memória familiar
exerceu uma importância fundamental nas recordações
dos cuidadores, gerando um sentimento de pertencimento ao grupo, corroborando com Barros (1989), quando este
afirma que, o grupo familiar, por ser objeto e espaço para as
recordações, é construtor de identidade, pois é no ambiente familiar e nos seus laços constituídos que o ser humano
desenvolve-se, descobre o mundo e a si mesmo, aprende e
expressa sua individualidade e constrói sua identidade.
Vivenciados nos espaços da família, as pessoas idosas cuidadoras evocaram o “seu tempo”, “a sua época”, “o
tempo da infância vivida na zona rural”. Discorrem sobre
os lugares onde nasceram, viveram a infância até a mocidade, ou seja, ao reconstruírem o seu passado, eles volta-
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ria; são eles que permitem a localização e a reconstrução
das lembranças.
Portanto, o espaço e o tempo foram elementos presentes na reconstrução da memória coletiva das pessoas
idosas cuidadoras, corroborando com Halbwachs (2006)
de que toda memória coletiva está ancorada em grupos
limitados no tempo e no espaço. O espaço é fundamental
para o desenvolvimento da memória, haja vista que a memória está atrelada ao lugar, estabelecendo aí uma estreita ligação entre espaço e memória.
Assim, o espaço foi um elemento primordial na
evocação dos cuidadores. Ao rememorarem, as pessoas
idosas cuidadoras apontaram os espaços nomeando os
lugares onde nasceram, onde foram criados e onde passaram a infância e juventude com o objetivo de contextualizar sua história e reconstruí-las. Tal constatação está em
consonância com Halbwachs (2006) de que não há memória coletiva que não se desenvolva num quadro espacial. É para o espaço que o indivíduo se volta para lembrar os eventos significativos, para compor as imagens do
passado através do presente.

ram-se para o tempo e o espaço e retrataram verdadeiros

Pode-se observar no DSC A que os lugares espe-

“quadros vivos” no dizer de Halbwachs (2004), quadro

cíficos, acontecimentos e pessoas que contribuíram com

esses que resultam das interações em diferentes esferas,

a formação da imagem para recriar o passado, evidencia

entre as quais, do trabalho e da família. Desse modo, tal

que o espaço ao mesmo tempo em que é físico é também

como destacado por Halbwachs (2006), comprova-se a

social. É social, porque demonstra o ritmo de vida e as

importância do tempo e do espaço no trabalho da memó-

práticas cotidianas e a sociabilidade infantil. Além disso,
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demonstra também que o espaço é afetivo, pois revela as

indivíduo procura encontrar ou reconstruir sua lembran-

experiências vividas e reconstruídas nesses espaços.

ça. É interessante notar que o tempo vivido e descrito pe-

Halbwachs (2006) enfatiza que o espaço está imbuindo de relações sociais criadas ao longo do tempo,
sendo assim o espaço não deve ser percebido somente em
seu contexto físico, mas num contexto afetivo, social, re-

los cuidadores não se trata de um tempo cronológico, mas
sim do tempo coletivo, o tempo visto não como recuperação exata do dia, mas como uma recordação de um contexto de dados temporais que faz reviver uma recordação.

ligioso, cultural, pois as marcas deixadas no espaço dão a

É, sobretudo, na “história vivida” que a memória

ele uma característica social que possibilita a reconstru-

coletiva está ancorada. É para ela que as pessoas idosas

ção de um passado vivido. Assim, o espaço marcou não
somente os lugares geográficos onde os cuidadores viveram as suas histórias, mas também, as diferentes práticas
cotidianas e experiências vividas ao longo da vida. Esses
espaços, segundo Caixeta (2006), são impregnados por
afeto e significados.
O tempo, tal como o espaço, também esteve presente na memória das pessoas idosas cuidadoras. Elas narraram as suas trajetórias de vida em diferentes intervalos
temporais, os tempos vividos por elas e apreendidos aqui
foram fundamentais para a recuperação de uma memória
coletiva entrecruzada de experiências individuais e trajetórias singulares. Pode-se observar no DSC A que as evocações do vivido ontem foram enunciadas pelas pessoas
idosas cuidadoras com as expressões “naquele tempo”,
“naquela época”, “no meu tempo”, “na minha infância”.
De acordo com Halbwachs (2006), o tempo é um
quadro social da memória, porque ele atua como um marcador, pois é no tempo de um determinado grupo que o

cuidadoras se voltaram para realizar o trabalho de reconstruir os acontecimentos que lhes foram mais significativos. Um trabalho meticuloso que exige alguns atos
que são indissociáveis: a localização das lembranças dentro de um quadro espaço-temporal determinado.
Categoria B: Memórias das pessoas idosas cuidadoras sobre a infância.
DSC B - Eu comecei a trabalhar cedo. Eu lembro
que na minha infância eu mais trabalhei do que
brinquei. Nossa infância foi trabalhando na roça,
a gente não estudava não, porque naquele tempo
a gente não tinha tempo para isso não, e naquela
época os pais da gente não botava a gente para estudar, botava a gente era para trabalhar na roça.
Eu já trabalhava muito naquela época, colhendo
arroz, ajudava plantar feijão, milho mandioca e
outras coisas, eu levava comida para meu pai na
roça, a gente lutou muito para ajudar eles, então
era muito difícil, tinha que trabalhar, tinha que
ajudar, a gente fazia muita farinha, arrancava mandioca, e eles faziam farinha para vender
para sustentar os filhos. Na infância, eu não tive
oportunidade de estudar muito. Nós nascemos e
criamos na roça e a escola era muito longe, a gente ia montado em um jeguinho. Só fiz a terceira
série. As vezes tinha escola mas não tinha profes-
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sor, tinha um professor que eu estudei com ele, ele
se chama Durval, era um professor muito bom,
muito bacana, educado, ele ensinava direitinho,
era um excelente professor, mas aí chegou uma
época que ele deu de ir embora, aí a gente ficou
sem professor, sem escola e daí pra lá a gente não
foi mais para a escola e não estudou mais não, não
teve também mais condições de estudar, não teve
como ir mais, porque a escolinha acabou, era da
prefeitura, era muito difícil e eu não tive como
estudar. No tempo que eu fui criado a escola era
cara, naquele tempo era preciso vender uma vaca
para pagar um mês de escola, e eu não tinha essa
vaca então não podia estudar, e naquela época não
tinha muita escola, só tinha escola para quem podia pagar e colocar os filhos na escola, os pobres
que não podia colocar os filhos na escola não botava, meus irmãos também nenhum estudou, não
sabem nem assinar o nome.

O DSC B mostra que as memórias das pessoas idosas cuidadoras revelam a presença do trabalho desde a
infância e, também, a falta de oportunidade de frequentar
a escola. Como as pessoas idosas cuidadoras deste estudo
eram em sua maioria oriundas da zona rural, elas evoca-
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revelando uma relação naturalizada da infância com o
trabalho, tecida no universo familiar. Delgado (2007), em
pesquisa sobre memórias de velhos trabalhadores aposentados, também evidenciou esse caráter naturalizador
da infância com o trabalho presente nas evocações dos
idosos aposentados. A infância foi descrita por eles como
um tempo roubado pelo trabalho, mas esse dado foi naturalizado, pois foi percebido por eles como socialização
necessária e a única possível para o pobre.
Assim, corroborando o estudo de Delgado (2007),
observa-se no DSC B essa relação naturalizada da infância com o trabalho que é percebida desde as primeiras
palavras, evocativas da infância, revela esse mundo social
do trabalho. Inseridos em um grupo familiar, o trabalho
apareceu como necessidade para todos os membros, ligando-os em torno da questão da necessidade e sobrevivência. Portanto, as pessoas idosas cuidadoras viveram a
infância em uma época em que os pais contavam com a
força braçal dos filhos, e quanto mais pessoas trabalhan-

ram a vida dura na roça, o trabalho como forma de ajuda

do, mais se produzia alimentos para sustento da família e

aos pais. Observa-se que não aparece no DSC B as lem-

para fins de trocas comerciais (WILLING, 2012).

branças do exercício do trabalho remunerado na infância.
De acordo com Noronha (1986 apud FERRARINI; MAGALHÃES, 2014), o trabalho infantil exercido na roça sempre
é relatado como uma “ajuda” à família, pois trabalham na
própria propriedade ou auxiliavam seus pais no serviço.

O DSC B revela ainda, o entrelaçamento do trabalho e a escola. Ainda com imagens da infância, as pessoas
idosas cuidadoras evocaram as dificuldades de acesso à
escola, a falta da instituição escolar no povoado em que
habitavam, e até mesmo a ausência dessa em suas vidas.

As pessoas idosas cuidadoras evocaram o tempo

Delgado (2007) e Ferrarini e Magalhães (2014) também evi-

da infância, desvelando os caminhos de seu mundo social,

denciaram memórias recompostas de exclusão escolar e
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de dificuldades de acesso à escola por conta da necessida-

dores, deixando de lado esta fase tão significativa. Assim

de de trabalhar durante o período da infância por parte de

eles amadureceram precocemente devido à condição so-

trabalhadores aposentados e mães trabalhadoras rurais.

cial em que estavam inseridos ao serem impedidos de fre-

Assim, as evocações associadas à importância da
escola e à dificuldade de conseguirem permanecer na escolar, a necessidade de trabalhar na infância, a inexistência de escola na comunidade, a dificuldade de deslocamento até à sede do município para estudar foi descrita
pelas pessoas idosas cuidadoras como principal motivo
do abandono escolar. Entretanto, a pouca permanência
escolar era muito mais relacionada às dificuldades financeiras vividas pela família; atribuíam a esse motivo a não
continuidade dos estudos.
As pesquisas de Azevedo (2011) também evidenciaram a entrada precoce do trabalho na vida de trabalhadores rurais, que se apropriou da infância, tornou-os
adultos precocemente na medida em que incorporaram
em seu cotidiano tarefas de manutenção da família. Dessa maneira, em tal contexto, o tempo da escola tornou-se
secundário diante do tempo do trabalho.
A infância é a idade do brincar, da recreação par-

quentar a escola, pela necessidade de trabalhar e ajudar
no sustento da família.
O DSC B aponta que a infância rememorada pelas pessoas idosas cuidadoras evidenciam semelhanças,
até porque todos integram a mesma situação regional
e geracional. Nesse interim, embora as pessoas idosas
cuidadoras tenham evocado acontecimentos vividos de
modo singular, quando rememorados e presentificados
revelaram experiências coletivas de uma época. Portanto, as lembranças das pessoas idosas cuidadoras, como
de qualquer outro indivíduo, assumem aspectos sociais
que transcendem a experiência individual, pois conforme
atesta Halbwachs (2006), a memória individual está atrelada à memória do grupo e da coletividade.
É claro que quem recorda é o indivíduo, e mesmo
as lembranças consideradas íntimas e pessoais estão
ancoradas no contexto social. Os fatos e acontecimentos

tilhada, das fantasias, da espontaneidade, das aprendiza-

estão relacionados com outros tantos e, juntos fazem parte

gens básicas (comer sozinho, andar), do reconhecimento

de uma “memória comum”, isto é, da memória coletiva.

do eu (ASSIS; DEL GROSSO; POLETTO, 2016). Entende-se

Portanto, conforme afirma Halbwachs (2006), a memória

que toda criança tem o direito ao brincar, à moradia, à

só pode ser compreendida em seus aspectos interativos e

saúde, direito à segurança e à educação. Entretanto, de-

sociais. A memória individual é, então, um ponto de vista

vido às circunstâncias, esse direito foi negado aos cuida-

sobre a memória coletiva.
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Sendo assim, o DSC B evidencia a memória coleti-
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duo e sociedade, biografia e história, memória individual

va marcada pela presença do trabalho na infância e pela

e memória coletiva (HALBWACHS, 2006).

dificuldade de acesso à escola, corroborando o momento

Categoria C: Memórias das pessoas idosas cuidadoras sobre o trabalho.

histórico descrito por Willing (2012) e Ferrarini e Magalhães (2014), ao descrever a primeira escola a ser instalada no município de Vitória da Conquista, foi no ano de
1953, período em que a maioria dos cuidadores já tinha
idade escolar, mas não tinha condições financeiras para
se deslocar no meio rural. Portanto, foi nesse contexto-histórico que os cuidadores estavam inseridos. Além disso, a composição de famílias extensas trazia implicações
para a vida de todos os membros da família, principalmente para as crianças. O elevado número de filhos e a
situação socioeconômica não permitiam que os pais que
enviassem os filhos à escola, ou que esses tivessem oportunidades da continuidade dos estudos em uma cidade
com mais recursos.
Ademais, a carência de políticas públicas educacionais, a inexistência de escolas locais, ou meio de transporte para permitir o acesso às escolas distantes do local

DSC C - Meu pai ensinou a gente a trabalhar.
Eu sempre priorizei o trabalho para sustentar 3
filhos, eu trabalhei na roça, eu trabalhei em casa
de família. Do trabalho é que vem o nosso sustento né? Naquela época a gente não tinha condições,
com cinco filhos tudo era mais difícil né? não é
igual hoje né? Que hoje tudo é mais fácil. Eu cuidei deles, criei tudo trabalhando né? Para ajudar
meu marido, dei muito duro na vida. Tudo que a
gente tem, graças a Deus, é do trabalho, o esforço
do trabalho. E a minha vida sempre foi essa sempre trabalhando, dando duro, pegando pesando.
Do suor do nosso trabalho é que vem as nossas
conquistas, tudo o que eu conquistei, eu devo ao
meu trabalho. O trabalho foi pesado, a gente não
achava essas facilidades que tem agora né? A vida
nunca é fácil. Naquele tempo eu tinha que cuidar
de muitas obrigações, tinha que cuidar da família, trabalhar fora, não desfrutava de nada, não
é igual hoje que minhas noras, que meus filhos levam para ir no shopping, almoçar em restaurante, leva na churrascaria, leva na pizzaria, eu não,
minha vida era trabalhando.

de moradia, o baixo poder aquisitivo e a desvalorização

A vida das pessoas idosas cuidadoras foi marcada

da educação formal constituem fatores que também di-

pelo valor atribuído ao trabalho. Assim como no estudo

ficultam o acesso e a continuidade dos estudos. Portanto,

realizado por Lima et al. (2016) com idosos longevos de-

as pessoas idosas cuidadoras ao reconstruir o seu pas-

pendentes funcionalmente, no presente estudo a catego-

sado revelaram as suas trajetórias marcadas pelo desfa-

ria trabalho é importante, significativa e permanece nas

vorecimento do contexto sócio-histórico. Dessa forma,

memórias das pessoas idosas cuidadoras, marcando-as

pode-se afirmar que as recordações das pessoas idosas

desde a infância. De acordo com o DSC C, o trabalho,

cuidadoras evidenciam a indissociabilidade entre indiví-

além de ser importante, é um meio de sobrevivência, é
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uma forma de alcançar uma condição financeira favorá-

te na constituição da identidade, da autorrealização, e

vel que possa sustentar não só a si, mas à família. Assim,

da sociabilidade; também proporciona renda e sustento,

pode-se afirmar que as pessoas idosas cuidadoras têm

possibilita atingir metas e objetivos de vida, possibilita

como representação social do trabalho a dignidade, a so-

demonstrar suas ações, iniciativas e habilidades, e pode,

brevivência, o sustento e a ocupação.

dessa forma, ser considerado uma categoria fundante do

Verifica-se que as pessoas idosas cuidadoras recorrem aos referenciais de sua vida produtiva e valori-

ser humano, à medida que este só pode existir trabalhando (NEVES, et al. 2017).

zam o trabalho tanto no aspecto financeiro quanto como

No contexto das pessoas idosas cuidadoras, o tra-

forma de evitar o ócio. O trabalho nesse sentido possui

balho foi exaltado e possuiu um caráter de dignidade e de

um sentimento de independência, de ter o que fazer, além
disso, impede o tédio e ainda possibilita alcançar objetivos na vida (MORIN, 2001).
Borges e Yamato (2004) destacam que o trabalho é
inerente às condições sócio-históricas em que cada pessoa vive. Nesse sentido, de acordo com os autores, seu significado dependerá do acesso que cada pessoa tem à tecnologia, da sua posição na estrutura social, das condições
em que ela executa suas tarefas, das ideias e da cultura do
seu tempo, dos exemplos de trabalhadores que cada um

obrigação moral. O DSC C aponta que o valor do trabalho
foi constante nos discursos das pessoas idosas cuidadoras,
ocupando uma posição central em suas vidas. De acordo
com Borges e Yamamoto (2004), o trabalho deriva de necessidades naturais, mas se realiza na interação entre os
homens ou entre os homens e a natureza. No entanto, o surgimento do capitalismo permitiu uma concepção do trabalho que o exalta como sendo central na vida das pessoas,
como o único meio digno de ganhar a vida, independente
do seu conteúdo (BORGES; YAMAMOTO, 2004). De acordo
com Campos e Saraiva (2014), além da concepção do traba-

tem em seu meio, entre outros, deixando claro que não

lho como algo central na vida das pessoas, a consolidação

existe uma homogeneidade em relação ao seu conceito.

do capitalismo permitiu a modificação dos modos de pro-

Para Neves et al. (2017), o sentido do trabalho pode

dução e a alteração de todo o estilo de vida e valores sociais.

ser compreendido como um componente da realidade

Segundo Morin (2001), ao mesmo tempo em que

social construída e reproduzida, que interage com dife-

milhares de pessoas sofrem pela falta de uma vaga de em-

rentes variáveis pessoais e sociais e influencia as ações

prego, outras sofrem por terem que trabalhar excessiva-

das pessoas e a natureza da sociedade num dado mo-

mente. Esta afirmação se justifica, pelo fato de que o traba-

mento histórico. O trabalho exerce um papel importan-

lho conserva um lugar importante na sociedade (MORIN,
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2001), além de suprir necessidades básicas, como permitir

seguido pela necessidade de possuir dignidade perante a

o acesso à alimentação e satisfação de necessidades pes-

sociedade, sendo tratado como mecanismo para obten-

soais, o trabalho é visto como símbolo de dignidade e ho-

ção de conquistas e realizações pessoais e por último vis-

nestidade, ou seja, o sujeito na condição de trabalhador

to como obrigação e sofrimento.

está livre do ócio e ocupa seu tempo de acordo com o que
a sociedade julga ser correto (VILAS BOAS, 2017)

O trabalho para as pessoas idosas cuidadoras é
compreendido como obrigação, acompanhado de sofri-

O DSC C aponta que as pessoas idosas cuidadoras

mento frente à precária realidade social que se encontra-

ocupavam serviços braçais. Desse modo, as memórias do

vam. Ao mesmo tempo, para elas, o trabalho é necessário,

trabalho das pessoas idosas cuidadoras são direcionadas

pois implica em “ter dignidade” e possibilita conquistas

a essa realidade. Essa realidade pode ser esclarecida por
Silva e Freitas (2016) quando ressaltam que os trabalhadores de baixa renda, em sua maioria, possuem famílias
orientadas para o trabalho braçal e uma vida de circunstâncias difíceis, necessitando iniciar suas vidas profissionais cedo para complementar ou assegurar o próprio
sustento. Entretanto, essas pessoas contam com uma instrução educacional deficitária, sendo que em si o estudo
deficitário ou a falta dele é um dos grandes responsáveis
pela perpetuação das difíceis condições de vida vivenciadas por essas pessoas (SILVA; FREITAS, 2016).
É importante destacar que, como a maioria das
pessoas idosas cuidadoras são oriundas da zona rural,

pessoais, ao passo em que é essencial para a própria sobrevivência e manutenção da família.

Considerações Finais
A partir das memórias e recordações narradas pelas pessoas idosas cuidadoras foi possível conhecer o seu
passado, e entender a sua realidade. A reconstrução do
passado proporcionou a oportunidade de aproximação
com as pessoas idosas cuidadoras e resposta ao objetivo
deste Estudo. A análise das memórias apresentadas na
forma do Discurso do Sujeito Coletivo permitiu uma visão
ampliada da vida dessas pessoas.

elas tiveram contato com o trabalho desde cedo e con-

As memórias revelaram as semelhanças da vida

sideram que o trabalho exige esforço físico, compreen-

das pessoas idosas cuidadoras, antes e após tornarem-se

dem o trabalho como algo meramente operacional, ou

pessoas cuidadoras. Por meio das memórias, as pessoas

seja, para elas o trabalho é visto como trabalho “pesado”.

idosas cuidadoras centraram as suas memórias nas re-

Desse modo, o trabalho para as pessoas idosas cuidado-

lações familiares. A memória das relações familiares foi

ras é tido primeiramente como artifício de sobrevivência,

intensa e ocupou um lugar importante nas recordações,
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evocando o tempo da infância vivida na zona rural com
suas famílias. As pessoas idosas cuidadoras acionaram
suas memórias e evocaram a infância, a vida adulta, fases
de suas vidas marcadas pelas dificuldades, sofrimento,
pobreza, lutas, trabalho e muitas obrigações e responsabilidades com a família.
Neste estudo, observou-se que as memórias sobre o
trabalho ocuparam uma posição central na vida das pessoas entrevistadas, para as quais esta atividade possui grande importância e significado para as suas vidas. Para elas,
o trabalho é necessário, pois implica em “ter dignidade”,
possibilita conquistas pessoais, ao passo em que é essencial
para a própria sobrevivência e manutenção da família.
A memória é um exercício em busca de lembranças, que reconstituem o passado. Para a pessoa idosa cuidadora, recordar é uma forma de reviver e dar sentindo
ao viver presente e mostrar o valor de realizações passadas. A capacidade de manter o passado vivido pode ser
um dos mecanismos para manter a integralidade psicológica. As memórias desvelam as experiências das pessoas
idosas, permitindo às demais pessoas vê-las como foram
um dia e não somente como são agora.

Referências
AGUIAR, A. C. S. Z. Significado do cuidar da pessoa idosa
na concepção de familiares. 132f. Tese (Doutorado em Enfermagem) - Programa de Pós-Graduação em Enfermagem
pela UFBA, Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2017.

Discussões Multidisciplinares sobre Envelhecimento

ALMEIDA, L. P. B. Vivência do cuidador idoso no cuidado domiciliar a pessoa idosa. 99f. Dissertação (Mestrado
em Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem pela UFBA, Salvador: Universidade Federal da
Bahia, 2015.
ASSIS, A. B. C.; DEL GROSSO, M.; POLETTO, L. A excelência do brincar: avaliação e melhoria da qualidade do
brincar. Unicamp Sciencia, v.5, n.1, p.1-19, 2016.
AZEVEDO, A. A. “Trabalhar com os braços e a cabeça para ver o futuro...”: Representações sobre educação
a partir de trabalhadores rurais assentados da reforma
agrária. Educar em revista, n.40, p.207-21, 2011.
BARROS, M. M.L. Memória e família. Revista Estudos
Históricos, v. 2, n. 3, p. 29-42, 1989.
BOHM, V. História de vida de cuidadores idosos. 73f. Dissertação (Mestrado em Psicologia social) – Programa de
Pós-Graduação em Psicologia social e Institucional pela
UFRGS. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2009.
BORGES, L. O.; YAMAMOTO, O. H. O mundo do trabalho.
In: ZANELLI, J. C., ANDRADE-BORGES, J. E.; BASTOS, A.
V. B. (Org.). Psicologia, organizações e trabalho no Brasil.
Porto Alegre: Artmed, 2004.
BOSI, E. Memória e sociedade: lembranças de velhos. 5.
ed. São Paulo: Cia das Letras, 1998.
BRASIL. Resolução CNS Nº 466, de 12 de dezembro de
2012. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil.
Brasília, DF, 13 jun. 2013.

73

74

Discussões Multidisciplinares sobre Envelhecimento

Discussões Multidisciplinares sobre Envelhecimento

CAIXETA, J. E. Guardiãs da memória: tecendo significações de si, suas fotografias e seus objetos. 224f. Tese (Doutorado em Psicologia) – Instituto de Psicologia, Brasília:
Universidade de Brasília. Brasília, 2006.

Memória: Linguagem e sociedade) – Programa de Pós-Graduação em Memória: Linguagem e Sociedade pela
UESB, Vitória da Conquista: Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia, 2016.

CAMPOS, M.; SARAIVA, L. A. S. O trabalho, suas representações e sentidos: da demissão à recontratação de trabalhadores. Revista Economia & Gestão, v. 14, n. 36, p. 31-56, 2014.

MORIN, E. M. Os Sentidos do Trabalho. Revista de Administração de Empresas, v.41, n. 3. p.8-19, 2001.

DELGADO, J. A. Memórias de velhos trabalhadores aposentados: estudo sobre geração, identidade e cultura.
266f. Tese (Doutorado em Serviço Social) – Programa de
Pós-graduação em Serviço social pela UFRJ, Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007.

NEVES, D. R. et al. Sentido e significado do trabalho: uma
análise dos artigos publicados em periódicos associados
à Scientific Periodicals Electronic Library. Cad. EBAPE.
BR, v. 16, n. 2, p.318-330, 2018.
OCHOA, M. M.; ARGUETA, R. A.; MUÑOZ, E. S. Historia
y memoria: Perspectivas teóricas y metodológicas. Costa
Rica: FLACSO, 2005.

FERRARINI, P. P. F. L.; MAGALHÃES, L. D. R. Entre a escola, o trabalho e a vida: memória e representações sociais de mulheres rurais sobre a infância. Revista espaço
acadêmico, n.152, p.77-85, 2014.

SÁ, C. P. Sobre o campo de estudo da memória social:
uma perspectiva psicossocial. Psicol. Reflex. Crit, v.2, n.2,
p.290-95, 2007.

HALBWACHS, M. Los marcos sociales de la memoria.
Rubí; Concepción; Caracas: Anthropos; Universidad de
Concepción; Universidad Central de Venezuela, 2004.

SILVA, A.L.; FREITAS, E. F.; Para além dos critérios econômicos do trabalho de baixa renda no Brasil. O&S, v. 23, n.
76, p. 37-56, 2016.

HALBWACHS, M. A memória coletiva. 2. ed. São Paulo:
Centauro, 2006.

VILAS BOAS, L. F. A representação social do trabalho sob
a perspectiva de trabalhadores do corte de cana. Revista
Labor, v. 1, n. 17, p. 92-109, 2017.

LEFEVRE, F., LEFEVRE, A. M. C. O discurso do sujeito coletivo: um novo enfoque em pesquisa qualitativa (desdobramentos). Caxias do Sul: EDUSC, 2005.
LEFEVRE, F.; LEFEVRE, A. M. C. Pesquisa de Representação Social: um enfoque qualiquantitativo, a metodologia do
discurso do sujeito coletivo. 2 ed., Brasília: Liber Livro, 2012.
LIMA, P. V. Envelhecer com dependência funcional: memória de idosos longevos. 116 f. Dissertação (Mestrado em

WILLIG, M. H. As histórias de vida dos idosos longevos de
uma comunidade: o elo entre o passado e o presente. 158
f. Tese (Doutorado em Enfermagem) - Programa de Pós-Graduação em Enfermagem pela UFPR, Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2012.

75

76

Discussões Multidisciplinares sobre Envelhecimento

77

CAPÍTULO 3

MEMÓRIAS DO IDOSO
CUIDADOR SOBRE O
AUTOCUIDADO E O (DES)
CUIDADO DE SI
Alessandra Souza de Oliveira
Arianna Oliveira Santana Lopes
Layanne Christinne dos Passos Miguens
Luciana Araújo dos Reis

Introdução
Embora seja possível envelhecer com saúde, as
doenças do tipo crônico-degenerativas encontram-se em
maior prevalência em pessoas com idade acima dos 60
anos e com complicações maiores e estágios mais avançados nos longevos (pessoas com 80 anos ou mais). Essa característica de multimorbilidade, determinada pela presença de duas ou mais doenças crônicas, está geralmente
associada a uma menor qualidade de vida, maior utilização dos serviços de saúde e declínio funcional (REIS;
TRAD, 2016; LEMOS, 2018).
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Ao envelhecer com incapacidades no ambiente
domiciliar, a pessoa idosa passa a depender de cuidados,
geralmente exercidos por um familiar responsável pelo
cuidado principal, denominado cuidador principal por ser
dele a responsabilidade da maioria dos cuidados prestados
ao seu familiar dependente, desempenhado, muitas vezes,
sem o apoio necessário de outros membros familiares ou
de profissionais da saúde (MENEGUI; RIBEIRO, 2016).
Essa transferência imediata da responsabilidade
de cuidado ao idoso dependente para a sua família, no
Brasil, acontece amparado principalmente na Política
Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e (PNSPI) e no Estatuto do Idoso, na perspectiva de que o amparo familiar favoreça sobremaneira a continuidade e a integridade física
e emocional da pessoa idosa. No entanto, desconsideram
as novas configurações e arranjos familiares responsáveis
por uma redução significativa de membros familiares e
disposição de oferta de cuidado no ambiente domiciliar
(BRASIL, 2003; BRASIL, 2006; SOUZA et al., 2016).
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A tarefa de cuidar de uma pessoa idosa dependente no domicílio modifica por completo a vida do cuidador,
sobretudo no que se refere à perda da autonomia em relação a sua própria vida, em prol da vida e bem-estar do
outro, o que permite inferir que estes idosos cuidadores
que já convivem com os declínios decorrentes do seu próprio processo de envelhecimento podem sofrer alterações
negativas relativas às limitações para o exercício do seu
autocuidado (NICOLATO; SANTOS; CASTRO, 2017).
Neste cenário, faz-se premente a aproximação dos
profissionais de saúde e compartilhamento de responsabilidades pelo cuidado à pessoa idosa dependente e estímulo ao autocuidado do idoso cuidador, uma vez que
determinar à coordenação do cuidado a atenção básica à
saúde não é garantia dos recursos materiais e simbólicos
necessários para que a mesma funcione como um centro
de comunicação ordenador do cuidado em rede (CECI-

Diante desta realidade, pessoas idosas têm assumido o cuidado ao familiar dependente no lar (MUNIZ et
al., 2016). Além da idade avançada que favorece uma condição de fragilidade, estudos têm identificado o cuidador
em um contexto de importante vulnerabilidade social,
sendo, em sua maioria, do sexo feminino, especialmente
filhas e esposas, excluídas do mercado de trabalho, com
baixa escolaridade e com dedicação exclusiva ao cuidado
em associação às tarefas domésticas (MORAIS et al., 2016;

LIO; REIS, 2018). Destaca-se que, para além do trabalho da

SANTOS-ORLANDI et al., 2017).

o seu autocuidado em razão do cuidado ao familiar.

equipe multidisciplinar, a articulação intersetorial é essencial para contemplar a multiplicidade de necessidades
demandadas pelo idoso, em especial, pelo idoso cuidador.
No entanto, observa-se que as ações dos profissionais de saúde, do âmbito social e demais constituintes da
rede de serviços formais e informais, têm negligenciado
as necessidades do idoso cuidador, que segue abdicando
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Nessa perspectiva, torna-se relevante entender

Em primeiro lugar, um contato com as três uni-

como os cuidadores idosos têm exercido autocuidado e

dades foi realizado e, posteriormente, uma relação com

sua relação com os quadros sociais vivenciados ao longo

nomes e endereços de possíveis cuidadores idosos foi dis-

de sua história de vida, como família e grupos sociais de

ponibilizada pelos agentes comunitários de saúde. Em se-

pertença; por essa razão, a Teoria da Memória Coletiva

guida, foi iniciada a visita domiciliar aos cuidadores ido-

foi requisitada com o desígnio de dar sentido às práticas e

sos, os quais receberam informações sobre os objetivos da

posicionamentos assumidos por estes idosos mediante ao

pesquisa, a natureza voluntária da participação e o sigilo

seu autocuidado.

das informações coletadas. Após convite para participar

Diante do exposto, busca-se, neste estudo, conhecer
as memórias dos idosos cuidadores sobre o autocuidado.

Metodologia

dos estudos, aqueles que aceitaram participar assinaram
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Participaram do estudo trinta e cinco idosos cuidadores, de ambos os sexos. A escolha dos idosos cuidadores

O presente estudo é oriundo da dissertação de

foi independente de raça, cor e grupo social. Foram adota-

mestrado intitulada Representações Sociais e Memória do Ido-

dos como critérios de inclusão: possuir 60 anos de idade ou

so Cuidador sobre o Autocuidado – um subprojeto do projeto

mais, ser cuidador primário de uma pessoa idosa dependen-

matriz, denominado Qualificação dos Cuidadores e As-

te, coabitar no mesmo domicílio e possuir capacidade men-

pectos Relacionados à Qualidade de vida do Idosos De-

tal para responder às questões da pesquisa, avaliada por

pendentes na Atenção Primária e Terciária: Proposição,

meio de aplicação do Mini exame do estado mental (MEEM).

Implementação e Avaliação de Protocolo.

A coleta de dados ocorreu no período de maio a

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo,

outubro de 2017. Aos participantes aptos para responder,

baseado nos pressupostos do método qualitativo de in-

inicialmente, foi aplicado um questionário para avaliação

vestigação, com aporte teórico metodológico da Teoria

sociodemográfica, com intuito de traçar o perfil dos ido-

da Memória Coletiva. Foi realizada em um município de

sos cuidadores; destes trinta e um eram mulheres, princi-

grande porte da região sudoeste da Bahia, no contexto de

palmente filhas, com variação de idade entre 60 e 80 anos,

abrangência de três unidades básicas de saúde, as quais

vinte e oito se autodeclararam com diagnóstico de doença

apresentavam o quantitativo maior de idosos dependen-

crônica, entre as três principais encontravam-se: hiperten-

tes no âmbito domiciliar.

são arterial, diabetes melittus e doenças osteomusculares.
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Em uma segunda etapa, agendada previamente

ainda desconhecidos, pois “a conversa evocativa de um ve-

com o idoso cuidador, foi realizada a entrevista semies-

lho é sempre uma experiência profunda” (BOSI, 2012, p. 82).

truturada, com roteiro composto por questões relativas

No Discurso do Sujeito Coletivo, todo conteúdo

aos problemas da pesquisa, elaborado pelos pesquisado-

das entrevistas individuais passa por operações por meio

res, com a utilização de um gravador digital portátil, sen-

da aplicação das figuras metodológicas do DSC, são elas:

do autorizada previamente a gravação.

Expressões-chave, quando aplicadas extraem a essência

A técnica do Discurso do Sujeito Coletivo, método
analítico proposto no final da década de 1990 por Lefevre
e Lefevre (2006, 2012), foi utilizada para analisar os dados
empíricos coletados, onde os discursos foram metodologicamente tratados em associação ao software Dscsoft
v.2.0, com amparo dos pressupostos da Teoria da Memória Coletiva na perspectiva Halbwachiana (2006).
A Memória coletiva foi a base teórica empregada
que possibilitou aos participantes, de modo individual,
rememorar o passado com as representações e significa-

do conteúdo; A ideia central, responsável por descortinar
o sentido da expressão-chave, ou seja, é a descrição do
sentido ou sentidos dos depoimentos; a ancoragem, que
revela uma ideologia ou crença professada pelo sujeito
(LEFEVRE; LEFEVRE, 2012).
Ao final deste processo, obtém-se depoimentos coletivos dos conteúdos mais expressivos que apresentam
ideias semelhantes ou complementares formando o Discurso do Sujeito Coletivo, redigido na primeira pessoa do
singular, representando o pensamento coletivo por meio
do discurso (LEFEVRE; LEFEVRE, 2012). Em todas as eta-

dos constituídos através dos quadros sociais de referência,

pas do processo analítico foi utilizado a ferramenta com-

visto que “cada memória individual é um ponto de vista

putacional DSCsoft v.2.0

sobre a memória coletiva” (HALBWACHS, 2006, p. 69).

Nesta etapa, para manter o anonimato dos idosos

A reconstrução do vivido, oportunizada por meio

cuidadores, utilizou-se a codificação cuidador idoso (CI),

da memória, revela o processo de construção social, re-

seguida por sua numeração na pesquisa, com a finalidade

presentações e práticas do grupo. Para a pessoa idosa, que

de distinguir os participantes.

tem como função social “lembrar”, rememorar o passado,

Todos os requisitos éticos que regem pesquisas

significa resguardar a sua própria identidade social (BOSI,

com seres humanos foram observados, sendo o projeto

2012). Para a autora, por meio da memória da pessoa idosa

submetido ao polo de Educação Permanente do Municí-

podemos conhecer um mundo social repleto de tesouros

pio para autorização do campo da pesquisa, e, em seguida,
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submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, segundo
parecer de nº 1.875.418, CAAE nº 58813116.30000.005.

Resultados e Discussões
As ideias centrais que emergiram acerca das Memórias do Idoso Cuidador sobre o Autocuidado foram
em torno das ideias centrais: O saber produzido no dia
a dia; Cuidados maternos; Experiência com a doença; O
Descuidado de si em prol do outro, as quais originaram as
respectivas categorias empíricas.
Saber produzido no dia a dia
A primeira ideia central presente nos discursos dos
cuidadores idosos acerca da maneira como foi constituído o autocuidado ancora-se nas circunstâncias vivenciadas em seu cotidiano na infância, através do trabalho
infantil, em condições precárias, sem acesso à escola. As
responsabilidades por tarefas domésticas que os obrigavam a desenvolver estratégias de autocuidado e cuidados
com os demais membros do grupo familiar podem ser observadas nos discursos seguintes:
Aprendi me cuidar comigo, que eu vinha cuidando de mim, eu comecei desde sete anos [...]. Já cuidava da casa dos meus pais (CI-01).
Na minha infância [...]. Com o trabalho de quando eu entendi por gente trabalhando na roça [...].
Com seis, sete anos na colheita trabalhando, quando chegava em casa ia dar comida para os animais
[...]. Minha mãe criava a gente igual bicho [...] Era
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uma fileira no rio pra tomar banho e era minhas
duas irmãs mais velhas que levava a gente, eram
dez filhas [...]. As pequenas colocavam um cepo de
madeira na beira do fogão e subia pra fazer comida [...]. Ela nos ensinou assim trabalhar (CI-04).
Com o tempo você aprende né. Eu nasci e criei na
roça, trabalhando. Já nasci cuidando de mim e
cuidando dos outros, eu ninguém nunca me cuidou, o que tinha era o trabalho (CI-08).
Sempre trabalhei desde novinha [...]. Sempre consegui as coisas com meus esforços, nunca dependi
de ninguém. Cuidei do meu pai, dois sobrinhos e
agora dela (CI-10).

A trajetória de trabalho precoce marca os discursos
dos idosos e descortina lembranças do vivido e aprendido
no contexto familiar. Uma infância marcada por “instinto
de sobrevivência”, em que o autocuidado e o cuidado com
o outro se fundem em oposição à ausência de ensinamentos e ausência de cuidados recebidos, e estes se confundem com o trabalho doméstico e trabalho na roça.
A memória coletiva se materializa nos discursos
individuais por meio do convite aos outros personagens,
como irmãos, pais, de modo a atestar a experiência de
vida desse quadro social da família. Visto que, segundo
Halbwachs (2006), para rememorar o seu próprio passado, geralmente é necessário convocar as lembranças de
outros, como forma de legitimar suas recordações. Assim,
todo discurso se submete ao crivo da memória coletiva.
É possível perceber, além da divisão sexual do trabalho,
inclusive a feminização do cuidado, a dupla jornada de
trabalho já exercida por mulheres desde a sua infância.
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A memória revela o modo como foram construídos os valores e tradições sociais do grupo, capaz de imprimir sua
identidade e a forma como essas experiências do passado
vão sendo representadas no presente.
A naturalização da responsabilidade das tarefas
domésticas a uma menina de sete anos de idade, somada
ao cuidado com os irmãos, denuncia a tradição histórica
da divisão sexual do trabalho e fornece combustível para
a crítica aos comportamentos da mulher na atualidade,
quando a CI-01, em seu discurso, finaliza ao dizer que
“hoje é até difícil, porque as mulheres não fazem mais”.
Desse modo, podemos inferir que, ancorados numa trajetória de exploração à pessoa idosa, não reconhecem outra prática como legítima, visto que a memória coletiva
conserva o passado vivo na consciência do grupo, imprimindo significado às atitudes do presente (HALBWACHS,
2006). Neste caso, o não fazer mais das mulheres no presente simboliza certa fragilidade ou imperfeição em relação às mulheres do passado.
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A dupla jornada é evidenciada no discurso da CI04, ao rememorar que, após um dia de trabalho na lavoura, ao chegar em casa, deveriam alimentar os animais e
preparar as refeições para a família. Aqui, chama atenção a crença ensinada às mulheres que, mesmo diante do
trabalho na lavoura, as atividades domésticas são de sua
inteira responsabilidade. Tal fato permite uma aproximação entre outros estudos que revelam os ensinamentos ofertados às mulheres dessa geração, centradas nos
serviços do lar, sendo estes considerados como estágio
preparatório para o casamento, procriação e criação de
filhos (CUNHA; ALVES, 2015). Fentress e Wickham (1994)
enfatizam que as mulheres dão ênfase às experiências domésticas em suas histórias de vida. Para elas, o aprendido
no convívio familiar, ou em seu grupo sociocultural faz
parte de sua essência como mulher, isso faz com que, naturalmente, a sabedoria sobre os cuidados com a saúde e
doença permaneçam sobre seu domínio (SANTOS, 2010).
Cuidados Maternos

Isso talvez explique o fato da abdicação do seu au-

A ideia central como o autocuidado é representado

tocuidado por mulheres idosas cuidadoras que, ao am-

na forma dos cuidados maternos, mais uma vez reforça a

pliar as atividades de cuidado e as tarefas domésticas, o

feminização do cuidado. Neste caso, a memória dos cuida-

fazem com tanta resiliência e adaptação que dificilmente

dos recebidos pela figura materna é repleta de significa-

as suas necessidades ignoradas são valorizadas. A mul-

dos e inspira o fascínio dos idosos que, durante os relatos,

tiplicidade de papéis destinados à mulher a representa

demonstraram uma explosão de sentimentos e emoções

como uma heroína, incapaz de se abater, que se perpetua

ao rememorar os cuidados recebidos e o modo como foi

no imaginário social, nos discursos e práticas no interior

ensinado o autocuidado. A representação do cuidado ma-

dos grupos familiares e na sociedade.

terno exercido com maestria minora a infinidade de pa-
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péis e normas impostas às mulheres e projeta o ideal na

interpretações fundamentais, conferindo, dessa forma,

produção do cuidado, principalmente no ambiente fami-

sentido e identidade ao grupo (HALBWACHS, 2006). Essa

liar, conforme se percebe nos discursos proferidos:

identificação com o comportamento materno fica explí-

Minha mãe era muito bem cuidada, chamam ela
de mãos de fada, tudo dela era perfeição, aí a gente
aprendeu com ela. Com cuidados da mãe né? Minha
mãe que ensinava, ensinava a gente. (CI- 06-33).
Minha mãe que ensinava a gente ter cuidado.
Cuidava de nós, cuidou dos meus filhos. Só tive ela
para me ensinar. Porque ela se cuidou. (CI-20)

cita ao se colocar no lugar das mães: “Como as mães daquele
tempo eu estou até hoje”. Halbwachs (2006) clarifica ao dizer
que a memória coletiva é o lócus de ancoragem de identificação do grupo, responsável por assegurar a sua continuidade no tempo e espaço. A memória do grupo familiar
é uma base sólida para a replicação das representações

Desde pequena, naquela época minha tinha que trabalhar cedo [...]. Naquele tempo as mães trabalhavam a todo vapor. E nisso eu fiquei até hoje. (CI-21)

que ali se constituem.

Minha mãe, ela era minha parceira [...]. O bom
exemplo que eu tenho. Esse cuidado veio dela. Eu
achei que mãe cuidava muito bem de nós. (CI-29)

senta um quadro social de forte expressão simbólica, pois

O repertório de qualidades socialmente atribuído à condição feminina, faz com que a mulher, desde a

Nesse sentido, pôde-se inferir que a família repreenvolve partilha de um percurso de vida, que é singular a
cada grupo familiar.
Experiências com a doença

maternidade, assuma o papel principal de cuidado e dis-

O envelhecimento populacional e a maior longe-

ponibilidade, enquanto o homem se mantém no papel se-

vidade levam à reflexão sobre a maneira como as pessoas

cundário ou de auxílio (MARTINS; ABREU; FIGUEIRE-

idosas usufruem dessa fase, oportunizando experiências

DO, 2014). Neste estudo, as referências à figura paterna

positivas e buscando melhoria na qualidade de vida aos

dizem respeito à provisão de recursos de subsistência e

anos que são acrescidos. Autonomia e independência são

ao trabalho na lavoura.

alvos a serem alcançados, em especial, nos países em de-

A mãe ocupa o lugar de bom exemplo e parceria
no cuidado tanto com os idosos quanto com os seus descendentes. Comportamento também exposto no discurso

senvolvimento, como o Brasil, que tem experimentado
mudanças bruscas em seu processo de transição demográfica e epidemiológica (VALER et al., 2015).

da CI-21, que relata o seguinte: “naquele tempo as mães tra-

Dentre as características da população idosa brasi-

balhavam a todo vapor e nisso eu fiquei até hoje”. As memórias

leira, o perfil epidemiológico tem-se destacado devido ao

coletivas dos cuidadores idosos cristalizam os valores e

predomínio de doenças crônicas não transmissíveis. Dados
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do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros

Os discursos evidenciam que a experiência de se

(2018), que faz parte de uma rede internacional de grandes

tornar doente é o fator que mobiliza as atitudes de au-

estudos longitudinais sobre o envelhecimento, revelaram,

tocuidado dos cuidadores idosos. Essas representações

por meio do Ministério da Saúde, informações a respeito

impõem duas reflexões: a primeira diz respeito à apro-

dos determinantes sociais e de saúde da pessoa idosa no

ximação que o diagnóstico de uma doença crônica esta-

território nacional. Entre os dados encontrados, as doen-

belece entre o binômio idoso cuidador/idoso receptor de

ças crônicas abarcaram do Ministério da Saúde informa-

cuidados. O cuidado ao idoso dependente parece não ter

ções a respeito dos determinantes sociais e de saúde da

sido capaz de mobilizar tais ações de autocuidado, ori-

pessoa idosa no território nacional (NUNESI et al., 2018).

ginou-se após o idoso cuidador vivenciar a possibilida-

Os idosos cuidadores deste estudo convivem com
a realidade da doença crônica, que se tornou, em sua memória, um marco em seu “tempo biográfico”, impondo
divisas em sua experiência com o autocuidado, como podemos ver nos relatos abaixo:
Aprendi a me cuidar devido a minha doença [...].
Quando eu não sabia que eu era hipertensa [...] aí
eu tive um AVC. Aí deu um alerta eu comecei a
cuidar [...], tratar mais e tomar remédio (CI-02).
Ah, eu cuido da minha saúde, porque eu tenho
hérnia de disco, fibromialgia, tomo meus remédios, faço meu tratamento [...]. Esses são os meus
cuidados (CI-12).
Depois de quase morrer, porque eu tinha vinte especialistas, você se cuida um pouquinho mais ainda, né. Fiz tratamento pra artrite reumatoide, e
os médicos falavam que tendência é só ir piorando
e deformidade, eu fiz uma revira volta na minha
vida, entendeu? Consegui tirar 18 medicamentos
que eu usava (CI-22).
Através de um mioma, que eu nunca tinha ido ao
médico nem nada, doente, gente assim, tem prioridade, e foi quando eu passei a me cuidar (CI-23).

de de sua própria dependência por seu adoecimento, em
destaque nos discursos do CI-02, ao relatar que a doença
serviu como alerta, e no discurso da CI-22, ao referir que
depois da aproximação com a morte houve a necessidade
de uma mudança radical em sua vida.
A segunda reflexão que se coloca expõe a memória
coletiva de um grupo social que apenas reconhece e apresenta, em sua prática de cuidado em saúde, a lógica curativista e medicamentosa, como pode ser observado em
todos os discursos estratégicos como: tomar medicação,
ir ao médico, fazer meu tratamento. Apenas um se atentou à mudança de vida e desmame medicamentoso. O que
deixa claro que, além de exercer o seu autocuidado, apenas após a doença já instalada, a inclinação para a mudança dispõe da mínima motivação capaz de transformar
as atitudes, os comportamentos e hábitos, e explorar com
afinco a polifarmácia e as especialidades médicas. Para
Silva et al. (2018), a literatura atual expressa que a prática assistencial permanece com ênfase ao tratamento de
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agudizações das condições crônicas, de maneira episódi-

cuidado é uma maneira de comportamento singular a

ca, pontual, o que dificulta a consolidação dos cuidados

cada indivíduo, dessa forma, suas crenças, experiências e

prestados, conforme prevê a atenção primária à saúde.

hábitos devem ser considerados como identitários ao gru-

Silva et al.( 2018), ao avaliar a satisfação da pessoa
idosa com o cuidado que recebe na atenção primária à
saúde, em seu estudo realizado com cento e cinco idosos,
revelaram que, entre as questões com elevadas porcentagem de resposta “nunca”, houve maior destaque com
(89,5%), quando a pergunta foi sobre a opinião do usuário quando definido o plano de cuidados; (86,7%) em relação a dar opções de tratamento para pensar sobre elas;
(84,4%) quando a pergunta foi sobre o que pretende fazer para cuidar do seu problema de saúde e (80%) quando
perguntado se a equipe de saúde considera suas crenças
e tradições ao indicar um tratamento. Esses dados trazem
à luz um déficit de extrema relevância nos cuidados com
a saúde, em especial aos que já carregam consigo o diagnóstico de doenças crônicas, visto que, nesta condição, é
necessário que ocorra transformações em seu cotidiano,
denominadas “ruptura da biografia do indivíduo”, em que
ocorre o desenvolvimento de competências para nortear
o controle da doença e sua necessidade de autocuidado
(SILVA et al., 2018).
A estratégia do autocuidado tem por objetivo possibilitar ao homem a reflexão sobre si mesmo, seus espaços, simbolizar suas experiências e manter a motivação
e significância necessárias para o cuidado consigo (ALMEIDA; BASTOS, 2017). Para Santos et al. (2011), o auto-

po de pertença, no entanto, a manutenção dos hábitos e
comportamentos dependem de uma decisão e de uma escolha. A autora sublinha que a decisão e a escolha devem
ser adotadas de modo ativo, ou seja, com a responsabilidade primária da pessoa envolvida, sendo esta responsável pelo cuidado de si (SANTOS et al., 2011).
O (des)cuidado de si em prol do outro
Muito se tem falado a respeito da sobrecarga do
cuidador familiar e dos riscos que a responsabilidade do
cuidado impõe sobre a sua vida, a sua saúde mental, física
e sua vida social (ALMEIDA; BORGES; SHUHAMA, 2016;
OLIVEIRA; MOURA, 2017; SILVA et al.,2015). Enfrentar as
intempéries que a dependência funcional no domicílio
produz faz com que o cuidador renuncie o seu autocuidado e escolha o outro em detrimento de si, como pode ser
observado nos discursos:
Eu nem sei viu... Risos... Às vezes, quando a gente tá
mexendo com gente assim a gente fica mais preocupado com a saúde das outras pessoas (CI-09).
Eu tenho que me cuidar mais [...]. Cuidar mais de
min, porque se eu não tiver uma saúde boa eu não
posso cuidar da minha mãe nem da minha neta nem
de nada né... Aí eu tenho que cuidar mais de mim...
Para cuidar delas... Eu desleixo. Com dor a gente não
tem ânimo, não tem alegria, é só tristeza (CI-14).
Eu não tô me cuidado mais, não [...]. Eu não tenho
mais condição de cuidar não [...]. Tô tomando os
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remédios de diabete à pulso, na vida que eu tô levando, não tem condições mais não (CI-19).
O que eu penso é assim, eu tenho que ter cuidado comigo que é pra mim ficar forte para cuidar
de mãe. Meu medo de eu adoecer é ela, então meu
cuidado é com ela (CI-30).

Algumas questões se colocam em destaque nos discursos do sujeito coletivo neste estudo. Inicialmente, o fato
de o cuidador ser uma pessoa idosa já incute certa singularidade à situação, já que estudos têm divulgado que, em
razão do cuidador ser idoso, a sobrecarga física que recai
sobre ele é maior (OLIVEIRA; PEDREIRA, 2012). Beauvoir
(1990) chama atenção para o fato de que mesmo que o processo de envelhecer aconteça de modo particular a cada
indivíduo, ele sempre implica em declínio de competências físicas e orgânicas. A dor física relatada pelo CI-14 extrapola a dimensão do corpo e compromete suas emoções
e sentimentos, sua saúde mental. Além do mais, o envolvimento psicológico entre o cuidador e o estado de saúde do
familiar dependente pode acarretar piora na condição de
saúde do que realiza o cuidado (REIS et al., 2013).
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O autocuidado significa “olhar para si”, conhecer-se e escolher ações de cuidado com a sua própria saúde e
bem-estar, neste caso, o indivíduo ocupa o centro de mudança da sua vida, por ser conhecedor profundo de sua
realidade e do que precisa para cuidar-se (MORANDO;
SCHIMITT; FERREIRA, 2017). Para os autores, o princípio
do autocuidado está na motivação e informação, e estas
podem ser oriundas dos profissionais da rede de apoio
formal, mas também abrange os atores da rede informal,
como família, vizinhos e amigos próximos; todos devem
assistir as pessoas durante toda sua trajetória de construção do seu autocuidado.
Pereira et al. (2017) constataram em pesquisa com
mulheres cuidadoras de idosos que a indisponibilidade de
tempo é impeditiva para o autocuidado, a falta de uma
rede de apoio formal para auxílio no cuidado e no autocuidado foram as justificativas para a restrição de tempo
no dia a dia. A literatura apresenta que o apoio de outros familiares na prestação dos cuidados no domicílio é
considerado por cuidadores como um estímulo positivo
e facilitador para o seu autocuidado (DIAS DA COSTA;

Retomando os discursos, outro ponto de destaque

BARBOSA DE CASTRO, 2014). Esses dados representam a

refere-se à consciência da necessidade de autocuidado,

necessidade de atenção, estímulo e suporte para o auto-

contudo, com o olhar para si, que remete à importância

cuidado do cuidador por todos os envolvidos no processo,

do cuidado com sua saúde como forma de assegurar sua

em especial, o núcleo familiar e o idoso cuidador.

condição física para a execução do cuidado com o outro e

Outro estudo sobre a percepção de idosas octo-

não de modo a preocupar-se consigo, isso pode ser cons-

genárias sobre o autocuidado demonstrou, em sua con-

tatado por meio dos discursos de CI-14 e CI-30.

clusão, que o envelhecimento, a qualidade de vida e
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valorização social estão intimamente relacionadas ao

dente funcional, com uma doença em estágio avançado. O

autocuidado (BERTOLETTI; JUNGES, 2014). Desse modo,

fortalecimento dos vínculos e relações sociais se mostram

quando a pessoa idosa que cuida abdica do seu autocui-

como estratégias de autocuidado e requisitam a participa-

dado em prol do cuidado com o outro se expõe a agra-

ção do coletivo, com vistas à modificação do cenário atual,

vos não só em sua condição de saúde física, mental, como

referente aos prejuízos no autocuidado do cuidador.

também interferências no campo social, sendo o isolamento social e a falta de atividades de lazer as mais relatadas. Oportunidades de fortalecimento dos vínculos e
relações sociais se mostram como estratégias de autocuidado e requisitam, mais uma vez, a participação do coletivo com vistas à modificação do cenário atual referente
aos prejuízos no autocuidado do cuidador.

Conclusão
Em resposta às questões do estudo, alusivo às memórias dos cuidadores idosos sobre o autocuidado, a reconstrução do vivido através dos discursos representam a
memória coletiva do grupo e sua identidade social. A evocação do tempo social tem características próprias que
denunciam o trabalho infantil, a dificuldade de acesso à
educação e a divisão sexual do trabalho.
A memória dos cuidados maternos originou a referência do grupo ao cuidado de si e a replicação do cuidado
com os seus. A representação de saúde do grupo, que tem
como foco o processo de doença (ausência ou presença de)
e ignora o autocuidado pautado na prevenção e promoção
de saúde. Isso reflete o descuidado de si em prol do outro,
por considerar a prioridade de que já se encontra depen-
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CAPÍTULO 4

O ENVELHECIMENTO
EM UMA ÓTICA
MULTIDIMENSIONAL:
BREVES APONTAMENTOS
CONCEITUAIS
Janderson Carneiro de Oliveira
Luci Mara Bertoni
Williane de Fatima Vieira Batista

Introdução
O processo de envelhecimento, sob um olhar multidimensional, confere uma abordagem polissêmica ao
envelhecer e aos idosos, abordagem que se encontra submersa por uma onda macrológica de sentidos e atribuições sociais, capilarizadas em nossas práticas cotidianas.
Os idosos, mediante tantos modos de agenciamentos da
velhice, não se veem mais como sujeitos inativados socialmente, mas estão compondo, nessa nova conjuntura
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de ordenamento político-social sobre o período senil,

desse modo, denominações insidiosas sobre esse proces-

uma rede para ressignificar o envelhecimento como uma

so natural do desenvolvimento humano. Assim, corremos

etapa de potencialização da vida idosa, capaz de energi-

o risco de legitimar as produções de verdades ostensiva-

zar novos modos de vivenciar a velhice.

mente sustentadas por padrões culturais e por interesses

Contemporaneamente, não obstante a emergência

mercantis bem delineados.

de uma reconfiguração dos modos de vida e dos papéis so-

O objetivo deste artigo, por conseguinte, consiste em

ciais desempenhados durante a senescência, a velhice ain-

elaborar breves apontamentos teórico-conceituais acerca

da se apresenta em nosso meio social como um estágio da

do envelhecimento, concebendo esse fenômeno como uma

vida que sempre deve ser postergado, instituindo a juven-

categoria analítica de natureza multidimensional.

tude, ou melhor, a etapa adulto-jovem da vida, como uma
condição de troféu-mor da felicidade, fora da qual toda a
possibilidade de satisfação e realização vital é inexistente.

Dimensões multidimensionais do
envelhecimento

A ideia de uma anti-velhice, produzida coletiva-

A complexidade que emana do processo de envelhe-

mente, edifica-se sob o terreno de uma vida gerida em

cimento não tem condições de exaurir-se na compreensão

nome de uma suposta semi-eternidade, que se pereniza

e na generalização de uma idade cronológica, o que nos faz

por condução de um sustentáculo midiático e por uma

perceber que o envelhecimento não se perfaz gratuitamente,

produção cultural instigada pelo imperativo consumis-

ou seja, sem uma multidimensionalidade de configurações

ta que regem o modo de funcionamento social, em que

que atravessam o envelhecer, permitindo-nos pensar além

a juventude e a cultura juvenil devem ser, a todo custo,

de um marcador etário ingênuo para conceituar o ser idoso,

padronizadas e efetivadas.

tendo em vista a existência de uma natureza multimodal em

Nesse sentido, localizar com exatidão quando fina-

matéria de idades (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008).

liza a idade adulta e quando se instaura o envelhecimento

Embora a definição de envelhecimento não se

não é uma tarefa fácil de se elaborar. Indubitavelmente,

ajuste de modo convincente em um único epicentro con-

isso pode nos levar a produzir afirmações capciosas sobre

ceitual, cabe-nos afirmar, segundo Minayo e Coimbra Ju-

o envelhecer que, não raras vezes, estão fundamentadas

nior (2002), que o envelhecer pode ser entendido como

em nossas memórias e em nossas representações sociais

um processo heterogêneo, dinâmico e progressivo, uma

acerca do envelhecimento e do ser idoso, elaborando,

vez que cada indivíduo experiencia peculiarmente essa
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etapa da vida, alinhados aos determinantes sociais, eco-

envolve o envelhecer perpassando pela dimensão de na-

nômicos e políticos (classe, gênero, etnia etc.), que, sem

tureza cronológica, biológica, social e psicológica, e con-

dúvidas, reverberam significativamente nos fatores que

comitantemente descortinando elementos consensuais

podem propiciar melhor qualidade de vida dessas pes-

que estão cristalizados em nossas teorizações sociais

soas, a exemplo da assistência sanitária, acesso à educa-

acerca do processo de envelhecimento e do ser idoso na

ção e distribuição equitativa de renda.

conjuntura sócio-etária-cultural contemporânea.

Por conseguinte, convém enquadrarmos o envelhecimento sob a égide de uma heterogeneidade mobilizada

Dimensão cronológica do envelhecimento

por quatro tipos distintos de idades: a) a idade cronológi-

Caldas e Veras (2012) afirmam que, embora a di-

ca, que se restringe ao número de anos que uma determi-

mensão cronológica não se configure como um domínio

nada pessoa acumula desde o nascimento até o presente

satisfatório para compreender a complexidade que emer-

momento, subestimando os processos biopsicossociais; b)

ge do processo de envelhecimento, vale sinalizar que esse

a idade biológica, cuja definição engloba as mudanças fí-

marcador pode fornecer dados relevantes para a imple-

sicas, hormonais e corporais advindas do próprio processo

mentação de políticas públicas de atenção aos idosos, bem

de envelhecimento; c) a idade social, que diz respeito aos

como auxiliar substancialmente o gerenciamento dos ser-

lugares e papéis sociais que culturalmente são atribuídos

viços que os assistem, aprimorando, assim, os dispositivos

aos idosos e aos não-idosos, o que raramente não se trans-

que operacionalizam os processos de cuidado desse seg-

versaliza por elementos que transitam pelas questões de

mento populacional que cresce vertiginosamente.

classe social, relações de gênero e uma ativa produção de
renda no mercado de trabalho e d) a idade psicológica, que
corresponde, dentre tantos outros aspectos, aos padrões
de comportamento que foram adquiridos durante todo o
ciclo vital, implicando diretamente na vida cotidiana das
pessoas idosas (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008).

Em 2018, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua – Características dos Moradores e Domicílios, realizada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), apresentou novos dados
em relação ao perfil demográfico do Brasil, corroborando o progressivo envelhecimento da população brasileira,

Diante disso, faz-se mister entendermos de que

o que também indica um cenário desafiador para agenda

maneira o envelhecimento se caracteriza sob a ótica de

política nas próximas décadas em virtude de uma nova

uma multidimensionalidade estática. Para isso, apresen-

distribuição etária que inflexiona para um novo ordena-

tamos, brevemente, as diferentes dimensões etárias que

mento da composição populacional.
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Nessa direção, o número de idosos no Brasil chegou à casa dos 30.275.000 pessoas com idade igual ou
superior a 60 anos em 2017, sendo 13.331.000 homens e
16.645.000 mulheres, ao passo que, em 2016, a população
etária brasileira era composta por 29.566.000 idosos e
28.499.000, em 2015, (IBGE, 2018), evidenciando o nítido
envelhecimento populacional que, gradativa e efetivamente, se instala como fenômeno da sociedade brasileira.
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De certa forma, isso se justifica tendo em vista que,
pensar sumariamente o processo de envelhecimento sob a
égide da dimensão cronológica, “é perder a oportunidade
de descrever os processos por meio dos quais o envelhecimento se transforma em um problema que ganha expressão e legitimidade, no campo das preocupações sociais do
momento” (DEBERT, 2012, p. 12), e bem como afirmam Camarano e Pasinato (2004, p. 05), “assumir que a idade cro-

A categoria idade consiste em um sinalizador, que
se materializa meramente como um demarcador de caráter referencial no processo de envelhecimento, ou seja, o
fator etário assume a condição de uma variável que emerge apenas sob um viés cronológico bem delimitado, o que
nos obriga a considerar que, a depender dos padrões e das
mudanças comportamentais, acerca de uma determinada
ordem, essa categoria de natureza cronológica possivelmente não se consubstancializa de modo satisfatório para
todos atores sociais (DUARTE, 1999).

nológica é o critério universal de classificação para a ca-

A dimensão cronológica do envelhecimento, embora não possa ser entendida como uma categoria que
condense satisfatoriamente os processos biopsicossociais
que envolvem o envelhecer, nos possibilita pensar a cronologia como um fator de elaboração, planejamento e implementação de políticas públicas para a população idosa
em um determinado território, destacando aspectos sanitários, sociais e culturais que, indubitavelmente, se reverberam como marcadores de qualidade de vida, o que nos
leva a pensar acerca de outras dimensões do envelhecer,
apresentadas na sequência.

velhice e expõe as representações sobre os idosos na orga-

tegoria idoso é correr o risco de afirmar que indivíduos de
diferentes lugares e diferentes épocas são homogêneos”,
de modo a obnubilar aspectos idiossincráticos, sociais e
culturais perante os diversos processos de envelhecimento.
Simone de Beauvoir (2018), em sua clássica obra A
velhice, na qual apresenta a condição dos velhos franceses, retrata a velhice a partir de diversas sociedades históricas. Perpassando pela mitologia grega e pela literatura
chinesa, pontua alguns aspectos da cultura judaica sobre a
nização social dos tempos medievais, chegando até a época da estrutura e engendramento da sociedade moderna
no que concerne aos idosos e ao gerenciamento da velhice.
Assim, de acordo com Beauvoir (2018, p. 94), até o
século XIX, a velhice estava associada às classes sociais
mais abastadas, de modo que não se podia conceber e
nem mesmo fazer menção à ideia de “idosos pobres”, tendo em vista que a longevidade estava circunscritamente
direcionada às pessoas que pertenciam às classes privile-
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giadas. Os idosos não-ricos que, minoritariamente, che-

ou dependentes da ajuda de custo fornecido pela aposen-

gavam a uma condição decrépita, passavam silenciados

tadoria. Essas imagens, por sua vez, se imbricam com pro-

pela história, endossando a ideia de que esses idosos nada

duções representacionais que encorpam, de modo con-

representavam para configuração social daquela época.

sistente, com a ideia de envelhecimento construída pela

Nesse sentido, a cronologização da vida não está
dissociada dos aspectos econômicos, dado que a idade se
configura como um fator que contribui para delimitar a
parcela populacional considerada economicamente ativa, uma vez que os sujeitos improdutivos devem ser condicionados por dispositivos de segregação, tais como asilos e hospitais, tendo em vista a preservação da estrutura
estatal, bem como sustentar o fortalecimento do Estado
(SANTOS; LAGO, 2016).
Na segunda metade do século XX, a partir da década de 1960, emerge a categoria de terceira idade. É por
meio dessa concepção de pensar o envelhecimento, que
um novo universo se descortina para os idosos: o evidente
potencial consumidor que despontavam para os(as) aposentados(as), ao passo que o corpo também se configura
como um templo de manutenção de uma vida saudável,
que onere cada vez menos o poder estatal, sinalizando
que o envelhecer perpassa por uma experiência de ordem
privada e de natureza individual (SANTOS; LAGO, 2016).

noção de terceira idade, ou seja, pela possibilidade de uma
ressignificação do envelhecer, uma velhice bem sucedida,
materializada nos espaços como as universidades, academias, centros de convivências e lazer (DEBERT, 1999).
A terceira idade, que compreende os idosos com
idade entre 60 a 75 anos, diferencia-se da quarta e da
quinta idade, que contemplam os idosos entre 75 a 85
anos, e os idosos com idade superior a 85 anos, respectivamente. O surgimento dessa categoria que se convencionou, na esfera mundial, denominada de Terceira Idade
é comumente direcionada aos “idosos jovens”, devido a
uma evidente dependência funcional que, frequentemente, se acentua no decorrer das últimas idades do curso da
vida, e o que dificulta ou mesmo interdita o planejamento
de ações sob uma perspectiva de envelhecimento saudável (MINAYO; COIMBRA JUNIOR, 2002; PEIXOTO, 2000).
Por conseguinte, a partir da idade cronológica, embora o processo de envelhecimento não se esgote completamente nessa dimensão, convém admitir que a cronologização do curso da vida se configura como um componente

No contexto brasileiro, já nos anos de 1990, as re-

basilar para o planejamento de políticas públicas, uma vez

presentações sociais acerca da velhice nos remetem a

que o fator etário cronológico consiste em um “princípio

produções imagéticas a respeito do envelhecimento con-

cultural de extrema relevância no moderno aparato jurí-

sistentemente vinculado a idosos abandonados em asilos

dico-político, que concentra no indivíduo a atribuição de
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direitos e deveres; e no mercado de trabalho, a base da eco-

voca ainda mais agressões ao organismo, que já se encontra

nomia” (MINAYO; COIMBRA JUNIOR, 2002, p. 18.), o que

em um estado funcional vulnerável (MORAES; MORAES;

se reverbera também nas demais dimensões da velhice.

LIMA, 2010). Nesse sentido, o envelhecimento encontra-se,

Dimensão biológica do envelhecimento
A dimensão biológica do envelhecimento pode ser
concebida como um conjunto de alterações corporais e

consensualmente, representado como uma restrição das
forças físicas, mudanças biológicas, agravamento do quadro de saúde, bem como por comprometimentos cognitivos, que se reverberam em alterações sensório-espaciais e

mentais que se desdobram no decorrer do curso natural

nas limitações do sistema locomotor (BLESSMANN, 2004).

inerente ao desenvolvimento humano, no qual se insere o

Na dimensão de cunho biológico, portanto, pode-

processo de envelhecimento, sendo este entendido como

-se afirmar que já se configura um lugar comum consi-

um fenômeno que começa antes mesmo do nascimento, e

derar que o envelhecimento está revestido por processos

perpassa todo ciclo vital, culminando com a chegada do

dinâmicos e ativos que transformam os organismos, e que

cenário fúnebre do final da vida, que é a morte, inevita-

se operacionalizam após a maturação sexual, o que, con-

velmente (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008).

sequentemente, reduz a capacidade e o potencial de so-

Há uma premissa de que o envelhecimento está

brevivência desses organismos, mas isso, certamente, não

envolto por essa dimensão biológica da qual emana o de-

separa em uma dicotomia ingênua desenvolvimento e

clínio das capacidades físicas, implicando em fragilidades

envelhecimento, como se os dois não pudessem coexistir

comportamentais. Nessa perspectiva, o envelhecer assume

durante toda a vida (CALDAS; VERAS, 2012).

uma conotação diferenciada, ou seja, deixa de transitar

A emergência de fatores biológicos no que se refe-

apenas na esfera da cronologia, enquanto marcador que

re aos processos de envelhecimento (processos no plural),

define o ser ou não idoso, e começa a ser atribuído como
uma capacidade adquirida pelo organismo, tendo em vista
a execução de atividades cotidianas e a concretização de
projetos de vida, caracterizados por novos objetivos a serem alcançados (CAMARANO; PASINATO, 2004).
O envelhecimento, em uma perspectiva biológica,
se configura de modo implacável e irreversível, o que pro-

tendo em vista que cada organismo pode responder de
modo idiossincrático à velhice, não está vinculada apenas
a critérios orgânicos e a marcadores fisiológicos e locomotores, mas também condicionada por delineamentos
de natureza macrossociológica, que podem ser cruciais
para um gerenciamento qualitativo das potenciais dificuldades que podem surgir durante a velhice.
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Faz-se necessário salientar que o processo de en-

deveriam experienciar. As características decorrentes do

velhecimento biológico não está isento de conotações

passar dos anos, a saber: a flacidez da pele, os cabelos em-

sociais bem arquitetadas sobre o terreno de interesses

branquecidos, as limitações psicomotoras, os lapsos mne-

que atendem às demandas da lógica de produção vigen-

mônicos, a deterioração óssea, as restrições cognitivas e

te, como o apelativo capital midiático sobre o corpo em

auditivas, entre tantas outras, visibilizam e caracterizam

função das tecnologias de rejuvenescimento, do interesse

a velhice como uma etapa peculiar do curso vital, na qual

da moda e de um rentável mercado de consumo, ainda em

o corpo, progressivamente, é posto em evidência.

expansão, destinado aos idosos.

Não obstante, esse cenário de negação do corpo

Nesse sentido, o corpo como portador direto dessa

envelhecido, Tótora (2013) argumenta que o corpo assu-

dimensão biológica, configura-se como um evidente dis-

me uma condição não mais reconhecida como uma fonte

positivo por meio do qual, podemos consensual e cultu-

pecaminosa de prazer e se figura como um sustentáculo

ralmente sinalizar quando a velhice está ou não se apro-

de interesses outros, erigido por cenário multi-industrial

ximando, inoculando sobre isso determinantes sociais,

(academias de lazer, indústria da beleza e dos cosméticos,

políticos e econômicos. Debert (2012) menciona que a pre-

turismo, alimentação, entretenimento virtual etc.) que

servação dos controles, sejam estes corporais, cognitivos

cada vez mais faz parte do universo dos idosos, impulsado

e emocionais, que nos sãos fornecidos desde a nossa tenra

por uma lógica de mercado consumista da qual ninguém,

idade, devem perpassar durante todo o curso da vida a

com um mínimo potencial de consumir pode ser excluí-

fim de que sejamos autenticados como cidadãos e cida-

do, ou seja, embora isso não seja destinado para todos(as)

dãs. Contrariamente a isso, quando essa perda de contro-

os(as) idosos(as), o corpo se delineia como um produto de

le se notabiliza com o advento da velhice, esse fator se de-

intensa disputa no mercado de consumo.

senha como um elemento que propicia a estigmatização
acerca do ser idoso, refletindo na eclosão de uma gama
de estereótipos que atravessa a velhice, a exemplo das expressões “velho gagá”; “velha coroca”; “velho broco”; “a
velha surda”; “o velhinho” etc.

É perceptível, portanto, o surgimento de novas
imagens sobre o corpo dos(as) idosos(as) e novas produções sociais a respeito da velhice, que buscam remodelar a constituição do ser idoso na contemporaneidade. O
lampejo de um novo paradigma de envelhecimento, ain-

Isso, indubitavelmente, retrata um quadro que re-

da que involucrado pelo mercado de consumo, contribui

luta em conceber o envelhecimento como processo que

para o despertar de outras atribuições sociais sobre a ve-

perfaz a condição humana e que todos, naturalmente,

lhice, de modo a desvirtuar o que se encontra estabeleci-
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do em uma anuência social, a exemplo dos estereótipos,

rienciados em determinada sociedade, bem como pensa-

estigmas e preconceitos que marcam o processo de en-

do em uma determinada configuração política e social.

velhecimento, e que se evidenciam quando visualizamos
a representação de idosos(as) por meio de imagens que
os(as) colocam como pessoas frágeis, de costas arqueadas
e usando bengalas (DEBERT, 2012).

É notória a manifestação de novos lugares e novos papéis sociais atribuídos às pessoas idosas. Como a
própria Debert (2012) sinaliza, há uma nítida dissonância entre o que está socialmente instituído e aquilo que

Diante disso, as múltiplas dimensões do envelheci-

está se desenhando como atribuição, lugares e espaços

mento não podem ser concebidas de modo circunscrito,

das pessoas idosas. Isso se justifica tendo em vista que se

dado à complexidade inerente a este fenômeno. Faz-se
mister apresentarmos, portanto, o envelhecimento sob
uma outra lente conceitual, a sociológica, mas que ainda assim tangencia por todas as outras, uma vez que as
demais dimensões não se materializam sem uma relação
com determinada sociedade, nem mesmo sem estabelecer laços sociais e afetivos em uma comunidade local.

Dimensão social do envelhecimento
Consoante Neri (2001), a dimensão social do envelhecimento, inserida em uma concepção de idade social,
a qual podemos entender como uma faixa etária de vertente sociológica, perpassa pela capacidade de adaptação
que os indivíduos têm em responder às atribuições e papéis sociais que convencionalmente são designados como
peculiaridades de um determinado grupo etário, nesse

contempla a velhice como terceira idade, a aposentadoria
sendo convertida como uma fase produtiva da vida, não
mais como sinônimo de repouso definitivo, e no entanto,
as teorizações sociais produzidas sobre a velhice ainda
apresenta os idosos como um grupo inativo e inerente ao
ambiente doméstico.
Peremptoriamente, é evidente que as características que permeiam o processo de envelhecimento não se
esgotam em uma configuração sumária que restringe o
envelhecer às dimensões cronológicas e biológicas. O ser
idoso, portanto, se reveste por uma gama de elaborações
sociais, as quais conferem consubstancialidade às práticas grupais em função de um pensamento social engendrado culturalmente, emergindo e reemergindo sentidos
e significados relativos à velhice.

caso, os(as) idosos(as). Cabe-nos considerar que esta po-

Com efeito, há uma engenharia social que determi-

pulação está situada em um recorte histórico e social, o

na o que os idosos podem fazer e quais os espaços que eles

que também implica na maneira de como a velhice e os

devem ocupar, tudo isso ancorado em um modo de existir

mais variados processos de envelhecimento serão expe-

que se encontra subscrito por uma convencionalização so-
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ciocultural. Ademais, há uma imperativa sincronia social

que ainda nos provoca estranhamento, não ocorre apenas

no intuito de que as pessoas idosas se distanciem de carac-

na esfera individual, mas também coletivamente, visto

terísticas e quadros emocionais que, independentemente

que “envelhecer constitui uma grande novidade coletiva,

da idade, poderiam afetar qualquer pessoa em qualquer

para o planeta e para todo um país até recentemente vis-

faixa etária, envolvendo desde um instantâneo momento

to como um país do futuro – um país jovem” (ARRUDA,

de tristeza até um quadro patológico de depressão.

2012, p. 19), referindo-se ao Brasil.

Desse maneira, os(as) idosos(as), também, se sen-

Em suma, não é difícil percebermos, cotidianamen-

tem condicionados a negar enfaticamente o advento da

te, algumas estratégias e falas de cunho rejuvenescedor

velhice em busca da realização de um soberano desejo

que são utilizadas com a intenção de anular a experiência

social: compartilhar os modos de produção culturalmen-

do envelhecer, como é notório na recorrente expressão “a

te projetados para a vida juvenil como tentativa de dilatar

senhora está no céu” ou ainda “pode me tratar por ‘você’,

cada vez mais a chegada do último período do ciclo vital

ficarei mais à vontade”. Isso reflete que a elaboração so-

e, consequentemente, comprimindo o máximo possível o

cial acerca da velhice, apesar dos inúmeros programas e

tempo para se experienciar a velhice, como se esta fosse

documentos que investem na promoção do protagonismo

incompatível com atividades sociais geralmente identifi-

da pessoa idosa (ex.: Universidade Aberta à Terceira Ida-

cadas como peculiaridades das pessoas mais jovens, tais

de, Programa Academia da Saúde, os Conselhos dos Direi-

como: um novo relacionamento amoroso, a constituição

tos da Pessoa Idosa, os direitos fundamentais assegurados

de uma nova família, ter uma vida sexualmente ativa, rea-

pela Constituição Federal do Brasil de 1988 e ratificados

lizar atividades físicas, viajar etc.

pelo Estatuto do Idoso (BRASIL, 2013), que sob uma ver-

Para Arruda (2012), o envelhecer se avulta como
uma categoria social que, não obstante o iniludível ad-

tente sociológica, o envelhecimento ainda se traduz como
um fenômeno negativo, que deve ser postergado.

vento desse processo natural, a velhice ainda é concebi-

O envelhecimento social, por conseguinte, é defi-

da como uma novidade, o que se torna explícito quando

nido a partir de ritos e marcadores sociais que perpassam

alguém nos direciona a palavra pela primeira vez utili-

pela experiência do envelhecer e a maneira pela qual os

zando o pronome de tratamento “senhor” ou “senhora”,

idosos respondem às exigências desses marcadores cons-

o que, para algumas pessoas, pode caracterizar-se como

truídos socialmente. Ademais, mediante uma característi-

uma ofensa ou desrespeito. Nessa perspectiva, essa mes-

ca de multimodalidade que tange o processo de envelhe-

ma autora argumenta que o processo de envelhecimento

cimento, a dimensão sociológica do envelhecer estabelece
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conexões com outras dimensões da velhice, a exemplo da
dimensão psicológica que destacaremos a seguir.

Dimensão psicológica do envelhecimento
No decurso do envelhecimento, em condições naturais, é perceptível o surgimento de restrições das capacidades cognitivas, como por exemplo, o processo de
aprendizagem e aspectos relativos à memória; tais restrições, no entanto, podem conceder espaço para outros valores e habilidades, oriundas da experiência e da sabedoria proporcionadas pelo envelhecimento. Além disso, em
alguns casos, o envelhecimento em si mesmo, não pode
ser culpabilizado por agravamentos de natureza psíquica
e cognitiva, mas sim quando o envelhecer vem acompanhado por agravos dos determinantes sócio-sanitários: a)
fatores comportamentais, como o uso abusivo de bebidas
alcoólicas e outras drogas; b) estado de saúde patológico,
como a depressão; c) fatores psicossociais, como o isolamento social, abandono familiar etc. (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2005).
De acordo com Neri (2001), a idade psicológica pode ser pensada a partir de duas perspectivas: 1) a
primeira consiste em conceber a idade psicológica com
um sentido análogo à noção de idade biológica, que ao
mesmo tempo se refere à relação existente entre dimen-
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conceito de idade alinhado à ideia que confere um caráter
subjetivo à idade. Desse modo, esse caráter subjetivo vai
depender de “como cada indivíduo avalia a presença ou
ausência de marcadores biológicos, sociais e psicológicos
do envelhecimento em comparação com outras pessoas
de sua idade” (NERI, 2001, p. 65).
A noção de idade psicológica, que nos auxilia a
compreender a dimensão psíquica do envelhecimento, se
caracteriza também pelas mudanças de ordem temporal
que atinge as pessoas idosas, isto é, com o avançar da idade, os idosos pensam mais no tempo que ainda têm para
viver do que nos anos vividos, passando a enfatizar e avaliar a vida pregressa, de modo a fazer uma espécie de revisão de vida (NERI, 2001).
Para Moraes, Moraes e Lima (2010), o envelhecimento psicológico não é decorrente apenas de uma simples passagem do tempo, mas também se relaciona com
um esforço de ordem pessoal, tendo em vista o processo
de autoconhecimento e de busca do sentido da vida. Estes autores consideram ainda que o autoconhecimento,
entendido como estrutura e dinâmica do psiquismo, e o
esforço para superar as dificuldades da vida cotidiana,
se configuram como elementos importantes para que os
idosos consigam atingir uma independência psíquica, que
emerge como um critério para alcançar a sabedoria.

são biológica e as capacidades de percepção, memória,

As diversas características psicossociais oriundas

aprendizagem etc.; 2) a segunda perspectiva em que podemos pensar a idade psicológica, se configura como um

do processo de envelhecimento, que refletem na idade
psicológica das pessoas idosas se referem a elementos
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que perpassam pelos seguintes fatores, entre outros: a experiência progressiva de vivência de perdas; uma intensa
decadência das forças físicas; assim como a emergência
de um nítido desalento em relação a concretização de novos projetos pessoais (CALDAS; VERAS, 2012). Esses fatores, por sua vez, podem desencadear um quadro patológico, que se configura como um agravante, quando há um
uso abusivo/nocivo de medicamentos, comprometendo
ainda mais a qualidade de vida desses idosos.
Conforme Batistoni e Namba (2010), considerando
que o processo de envelhecimento se apresenta em uma
modalidade heterogênea e multimodal, o conceito de idade subjetiva ou idade psicológica se caracteriza como uma
categoria que emana um evidente grau de complexidade
em relação ao envelhecimento, dado que sobre a experiência da velhice impera elementos indicativos, que sinalizam para a necessidade de se pensar o envelhecer bem
além de um simples sentir-se mais jovem ou mais velho,
tendo como baliza apenas a ideia de idade cronológica.
Desse modo, o bem-estar psíquico “não reside somente no efeito direto sobre como as pessoas se sentem
fisicamente, mas também no que sua saúde permite que
elas façam, ou seja, no desempenho para as atividades cotidianas” (DIOGO, 2004, p. 81). Isso denota a relevância
funcional que perpassa pela idade psicológica, tendo em
vista que ser útil para alguém ou para fazer alguma coisa
em determinado contexto social pode ter implicações em
nosso estado emocional e, consequentemente, em nossas
relações interpessoais.
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A dimensão psicológica, não obstante, se configure como uma modalidade relevante para a compreensão
do processo que permeia o envelhecer, ainda é perceptível uma carência de estudos que enfatizem a idade psicológica e sua complexidade nos processos de envelhecimento. Isso pode ser validado quando Torres e Camargo
(2012) consideram que apesar do caráter multimodal que
perpassa o envelhecimento humano, os aspectos físicos e
cognitivos são enfatizados, ao passo que outras questões
de ordens sociais e psicológicas são negligenciadas.

Conclusão
Diante do que foi apresentado neste artigo, convém considerar que o processo de envelhecimento está
isento de um pensamento circunscrito que tem como fio
condutor uma única chave conceitual e interpretativa.
Isso, inevitavelmente, evoca a necessidade de uma elaboração teórica que nos forneça uma concepção de velhice
arquitetada nos moldes de uma requintada polissemia,
cuja densidade não se exaure na plataforma de um reduzido campo disciplinar.
O presente artigo apresentou aspectos concernentes à velhice os quais conferem uma multidimensionalidade etática, demarcando a ideia de um processo de
envelhecimento plurimodal. Os(as) idosos(as), em toda a
complexidade realçada pelo ato natural de envelhecer,
experienciam a velhice tendo em vista as múltiplas condições possibilitadoras de materialização do ser idoso/
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idosa, envolvendo os aspectos cronológicos, biológicos,

dação de microteorias grupais engendradas por um pen-

sociais e psicológicos.

samento social compartilhado coletivamente.

Nesse sentido, pensar a questão etária como uma
unidade definidora de toda a gama de elementos que
perfazem o envelhecimento consiste em restringir precipitadamente um complexo processo, que não pode ser
sumariamente contemplado em sua totalidade pela ideia
de cronologização do curso da vida. A idade cronológica, entendida como uma dimensão etária delineadora do
processo de envelhecimento, apresenta inegáveis contribuições para o gerenciamento e periodização do ciclo
vital, a exemplo do planejamento e implementação de
políticas públicas, bem como a consolidação de direitos
sociais básicos para a população idosa.
Os aspectos corporais, naturalmente contíguos à
dimensão biológica, tem o corpo como dispositivo e instrumento de objetivação das características físicas que
surgem com o passar dos anos, ao mesmo tempo em que
se consagra como estímulo mercadológico que cada vez
mais desperta a necessidade de jamais envelhecer, sustentando diariamente a arte de se rejuvenescer.
Diante disso, a cronologização da vida e a dimensão biológica da velhice, indubitavelmente, refletem sobremaneira nos aspectos psicossociais que perpassam
pela construção social do envelhecimento. O ser idoso/
idosa, em uma perspectiva societal, encontra-se inserido
em um tecido social acuradamente controlado por intensas teorizações sociais, as quais concedem materialidade
em nossas práticas sociais, que se reverberam na consoli-

As dimensões do envelhecimento supramencionadas podem ter implicações não apenas biológicas e sociais, mas também suscitam questões de natureza psicológica. Nessa direção, elementos psicopatológicos que não
raras vezes surgem com o avançar da idade cronológica,
geralmente são justificados como consequências naturais
do processo de envelhecimento, quando estes podem ser
oriundos também de fatores sociais. No entanto, vale reconhecer que alterações no funcionamento social da vida
dos idosos, a exemplo do advento da aposentadoria e da
saída dos filhos de casa, podem afetar o estado emocional
dos idosos, bem como trazer consequências danosas para
a saúde mental durante o envelhecimento.
À guisa de conclusão, o processo de envelhecimento não pode ser concebido como uma categoria analítica em uma perspectiva monomodal, tendo em vista a
pluralidade de dimensões que demarcam a produção da
velhice. Embora, o avançar do curso da vida seja promovido pela progressiva contagem dos anos vividos, a ideia
de envelhecimento que hoje prevalece no plano científico, não mais se sustenta sumariamente como uma elaboração gerida sob um prisma unidisciplinar, o que nos
proporciona uma intensa problematização acerca das
produções simbólicas sobre o envelhecer, despertando
nos(as) idosos/idosas a possibilidade de ressignificarem e
reinventarem uma nova gestão da velhice.
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Introdução
A sociedade contemporânea vem sendo marcada,
nas últimas décadas, pelo crescimento populacional, pela
dinâmica da urbanização, dentre outros fatores que contribuem para a mudança no perfil sociodemográfico da
população. Assim, tem-se o processo de transição demográfica, este termo reflete uma mudança de cenário, em
que as altas taxas de mortalidade e fecundidade dão lugar
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a índices mais baixos, das mesmas taxas, em função de diversos avanços sociais, econômicos, culturais e de saúde
(BORGES; CAMPOS; SILVA, 2015).
Dessa forma, entende-se que o processo de envelhecimento é caracterizado por uma série de fatores que
vão desde a mudança do corpo, passando pela escassez
de empregos para idosos, declínio de funções fisiológicas,
hormonais e sensoriais, bem como de mudanças psicológicas relacionadas com autoestima, autonomia, independência, entre outros (CAMARANO; KANSO, 2010).
Nesse sentido, uma das principais mudanças que o
indivíduo experimenta com o envelhecimento passa pelo
campo físico relacionado à saúde, como é o caso da preocupação em torno da conservação da capacidade funcional, que é essencial para a manutenção da qualidade de
vida e do envelhecimento saudável (LOUREIRO et al., 2014).
A capacidade funcional de um indivíduo está relacionada com a sua manutenção e independência nas Atividades da Vida Diária (AVD) que, por sua vez, está dividida em duas avaliações, sendo elas as Atividades Básicas
da Vida Diária (ABVD) e as Atividades Instrumentais da
Vida Diária (AIVD). As ABVD estão relacionadas com o
autocuidado, e envolvem atividades como alimentar-se,
vestir-se, tomar banho, controle de esfíncteres etc. E as
AIVD vinculam-se com as atividades de manutenção e
administração do ambiente onde vive, dentro e fora do
lar (SALMAZO-SILVA et al., 2012; FERREIRA et al., 2012).
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Ao abordar a sobrevivência do idoso no contexto
da dependência funcional, o cuidador familiar é quem lhe
garante suporte necessário para suas AVD. Sendo assim,
este deve ter, entre suas funções, o acompanhamento do
idoso na realização de suas AVD ou, a depender do grau
de dependência, é o próprio cuidador quem deve garantir
a sua execução (GRATÃO et al., 2013).
Nessa perspectiva, é importante ressaltar que vários saberes se coadunam para o estudo do envelhecimento, sendo as Representações Sociais (RS) um campo
interdisciplinar que, de acordo com a abordagem cultural proposta por Jodelet (2001), as RS são caracterizadas
por três propriedades: conhecimento construído e compartilhado no meio social; tem uma orientação prática na
construção social e de comunicação; e participação na
organização e estabelecimento de uma realidade comum.
Moscovici (2003) interpreta que as RS são como a forma
pela qual os indivíduos expressam seus pensamentos e
com estes são criados os significados sobre qualquer coisa, fenômeno, acontecimento etc.
Destarte, o estudo, ora exposto, ressalta o discurso
amparado nas RS de idosos dependentes e de seus cuidadores familiares e, ao fazê-lo, levanta a discussão em
torno do envelhecimento e do cuidado desenvolvido por
entes familiares a partir da relação que se estabelece em
família. Sendo assim, propõe-se um diálogo com as ciências sociais, ancoradas principalmente na abordagem
cultural e dimensional das RS, propostas respectivamente
por Jodelet e Moscovici.
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Diante disso, surge a questão que norteia a abor-

A escolha do PAMDIL se deu por este ser considera-

dagem da problemática: Quais são as RS dos idosos e seus

do o único programa que atende idosos com dependência

cuidadores familiares sobre o idoso no contexto da depen-

funcional, de abrangência municipal e vinculado ao Siste-

dência funcional? Nesse contexto, tem-se como objetivo:

ma Único de Saúde (SUS). O programa é destinado ao aten-

compreender as RS dos idosos e de seus cuidadores fami-

dimento desses idosos com limitações, e que possuam difi-

liares sobre o idoso no contexto da dependência funcional.

culdades de locomoção e deslocamento para atendimento

Ademais, ressaltamos que o capítulo ora exposto,

nas UBS. Fizeram parte deste estudo 21 (vinte e um) idosos

foi extraído da tese de doutorado intitulada “O CUIDAR
EM FAMÍLIA: memórias e representações sociais de idosos
e seus cuidadores familiares no contexto da dependência
funcional” defendido ao programa de pós-graduação em
Memória: Linguagem e Sociedade da Universidade Estadual do Sudeoeste da Bahia (UESB).

Metodologia
Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa e fundamentada na teoria
das Representações Sociais (RS). Foi realizada na cidade
de Vitória da Conquista – BA, que está situada na região
Sudoeste do estado, cerca de 510 km de Salvador, capital da Bahia. No município, há um total de 42 Unidades

com dependência funcional e seus respectivos cuidadores
familiares, que foram escolhidos por critérios de elegibilidade. Para os cuidadores familiares, a inclusão se deu por
ter algum grau de parentesco com o idoso, ter mais de 18
anos de idade, sem restrição quanto ao gênero ou estado
civil, e que fosse o principal responsável pelo cuidado ao
idoso e não recebesse remuneração para o cuidado.
Para os idosos, objetos do cuidado, o critério para
inclusão foi ter idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os sexos; residir na mesma casa do cuidador; apresentar algum grau de dependência nas ABVD ou AIVD, conforme o índice de Katz e de Lawton-Brody; e ter estado
cognitivo preservado para a entrevista, conforme o Mini
Exame do Estado Mental (MEEM).

Básicas de Saúde (UBS), sendo que 22 unidades estão na

Foram usados três instrumentos para seleção dos

área urbana, e 20 na área rural, e todas são contempladas

participantes, o índice de Katz avalia a dependência fun-

com o Programa de Atendimento Municipal Domiciliar

cional para as ABVD. É composto por seis categorias, con-

ao Idoso com Limitações (PAMDIL), locus do estudo, em

sideradas as mais básicas, tais como banhar-se, vestir-se,

funcionamento desde 2009 na cidade e atende idosos

ir ao banho, transferência, continência e alimentação

cadastrados nas UBS e que, por alguma limitação, não

(APÓSTOLO, 2012). A escala de Lawton-Brody que bus-

tem condições físicas de se deslocar para a UBS.

ca identificar o nível de condição funcional do indivíduo
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a partir das AIVD, tais como: cuidados pessoais, cuidados domésticos, trabalho e recreação, compras e dinheiro, locomoção, comunicação e relações sociais (APÓSTOLO, 2012). O MEEM que é um teste rápido, composto
por 11(onze) itens de fácil aplicação que avalia as funções
cognitivas do indivíduo. E para a coleta dos dados, foram
usadas duas entrevistas, uma para o idoso e outra para o
cuidador familiar, e um questionário sociodemográfico e
de condições de saúde para ambos (BRASIL, 2007).
Utilizou-se questionários para a caracterização
sociodemográfica e condições de saúde. Esse composto
por 13(treze) questões com a finalidade de estabelecer o
perfil econômico, demográfico e problemas de saúde dos
participantes. As entrevistas foram divididas da seguinte
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LART, 2013, p. 129). O DSC foi desenvolvido por Lefevre e
Lefevre (2003) e tem como base formar um discurso-síntese a partir dos vários discursos em uma entrevista, desde que estes tenham sentido e se assemelhem.
A análise junto ao DSC só é possível a partir do uso
do software DSCsoft 2.0, que se trata de um programa criado para auxiliar os pesquisadores que usam a técnica do
DSC em seus estudos qualitativos. É um recurso informatizado, que serve de instrumento para organizar, tabular
e analisar uma grande massa de depoimentos (LEFEVRE;
LEFEVRE, 2003). Esse software ajuda na tabulação dos depoimentos de forma simples e organizada, permitindo a
criação de um discurso síntese, bem como facilitando a
interpretação dos resultados qualitativos.

ram-se nos aspectos do cuidado, tanto para o idoso, ob-

O estudo foi autorizado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia (UESB), no dia 20 de dezembro de 2016, sob o pare-

jeto do cuidado, como para o cuidador familiar, ou seja,

cer nº 1.875.418.

maneira: uma para o idoso e outra para o cuidador familiar compostas por seis perguntas. As entrevistas centra-

quem executava este cuidado.
A estratégia metodológica para a análise das en-

Resultados e Discussão

trevistas foi feita com base no método de codificação e

Incialmente, partiu-se da premissa de que para

categorização temática proposta por Gibbs (2009). Essa

melhor compreender as RS é necessário conhecer quem

é uma forma de indexar o texto para estabelecer uma es-

o representa, apresenta-se os resultados do perfil socio-

trutura de ideias temáticas em relação ao conteúdo es-

demográfico e condições de saúde dos idosos e de seus

tudado. Também fez uso do Discurso do Sujeito Coletivo

cuidadores familiares. Nesse sentido, na distribuição do

(DSC), que “é uma técnica de tabulação e organização de

perfil sociodemográfico dos idosos, é possível constatar

dados qualitativos e tem como fundamento a teoria da

que há predomínio de idosos longevos (n=11), do gênero

Representação Social” (FIGUEIREDO; CHIARI; GOU-

feminino (n=17), viúvos (as) (n=10), alfabetizados (n=16),
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com mais de 5 filhos (n=11) e católicos (n=14), renda fami-

ria, representado por mulheres adultas, com baixa esco-

liar entre um a dois salários mínimos (n=18), sendo a principal fonte de renda a aposentadoria (n=18). Em relação
à moradia, a maior parte dos idosos corresidem com 1 a 3
pessoas (n=12). No tocante à saúde, todos (n=21) relataram
ter algum problema. E desse total, tem Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) (n=10).

laridade, geralmente filhas e com problemas de saúde

Na análise dos resultados sociodemográficos dos
idosos pesquisados, os dados corroboram as estatísticas
nacionais frente ao envelhecimento populacional. Os estudos de Rosset et al. (2011), Silva et al. (2012), Moliterno
et al. (2012), Mirandola e Bós (2015) e Loureiro et al. (2014)
apontam que o sexo feminino predomina entre os idosos
pesquisados e sobre a idade, os longevos são maioria, evidenciando o aumento do número de mulheres e de indivíduos que ultrapassam os 80 anos nessas pesquisas.

res familiares. As duas categorias apresentam DSC tan-

A distribuição do perfil sociodemográfico dos cuidadores familiares dos idosos, apresenta um predomínio
de adultos (n=12), do gênero feminino (n=19), casados ou
com união estável (n=10), com ensino fundamental (n=11),
profissão referente a serviços domésticos (n=10) e religião
evangélica (n=11). Sobre o vínculo familiar com o idoso, a
maioria é filho (a) (n=9) e relatou ter a HAS, como problema de saúde (=10), seguido de DM (n=8).
Esses resultados também refletem o cenário nacional, pois corroboram as pesquisas nacionais sobre cuidadores familiares de idosos. Os estudos apontam que o
perfil dos cuidadores familiares de idosos é, em sua maio-

(ARAÚJO et al., 2013; ANJOS et al., 2014; ALMEIDA, 2018).
Com relação as RS sobre a dependência funcional
foram criadas duas categorias analíticas, são elas: Visão
resignada dos idosos e negativa dos cuidadores familiares; Visão negativa dos idosos e resignada dos cuidadoto do idoso como de seu cuidador familiar. As categorias
analíticas a seguir apresentam RS simbólicas, positivas e
negativas que estão relacionadas com o modo como eles
vivem, com suas histórias de vida, seu contexto histórico
e cultural, e da relação que se estabelece entre os idosos e
seus cuidadores familiares.
Visão resignada dos idosos e negativa dos cuidadores
familiares
Nessa categoria analítica, o DSC dos idosos remete a uma representação de que a limitação que eles têm é
algo bom, porque eles têm um cuidador que faz as atividades que eles não conseguem. Já o DSC dos cuidadores
familiares tem uma visão negativa sobre o idoso com dependência funcional. Ressalta-se que ambos os DSC têm
singularidades, uma vez que os idosos se veem com dependência funcional, mas não consideram isso um pesar, pelo
contrário, há certa resignação nas suas narrativas, pois
eles aceitam bem a limitação, porque têm quem cuida, e
isso para eles é bom. Isso é percebido na fala de um idoso.
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É possível ponderar que há uma relação muito
Eu acho que é bom, porque eu tenho quem cuida.
Eu tenho minha filha que cuida de mim então
não tenho do que reclamar. Me trata muito bem.
Trata a mim como um neném (risos). Aqui eu sou
bem cuidado, porque ela faz tudo. Eu acho que se
a gente tá precisando tem que aceitar né. Eu aceito
bem, e graças a Deus tem eles que cuida de mim.
Então eu acho bom né....porque não tá desprezada, e eu não posso queixar nada, fico alegre, me
sinto feliz. Peço muito a Deus por ela. Então ter
quem cuida é muito bom, os outros faz para mim.

singular entre os discursos dos idosos e de seus cuidadores.
Como exemplo disso destaca-se na infantilização do idoso, visto em ambos os DSC. A situação de dependência
que o idoso se encontra é diferente daquela experimentada pela criança, uma vez que o idoso é um ser que já se
constituiu no âmbito biopsicossocial e sabe reconhecer e
atribuir significado a sua dependência funcional.
Dessa forma, quando o cuidador atribui ao idoso com limitação funcional uma vivência infantil, o co-

Já os cuidadores familiares têm uma visão negati-

locando como criança, ele está privando o idoso de ser

va do idoso com dependência funcional e os colocam na

um sujeito ativo e consciencioso de sua limitação e de sua

categoria de criança, o que demonstra uma infantilização

reabilitação. Esta RS, além de ser uma visão negativa do

do idoso no processo de cuidar. Também emerge a RS de

idoso dependente físico, também reforça as práticas de

que os cuidadores familiares têm medo dessa fase e não

cuidar, dando ênfase para a permanência da dependência

querem passar pelo mesmo que seu ente está passando,

funcional do idoso. Ou seja, o cuidador, ao colocar o idoso

conforme mostram os testemunhos a seguir:

numa posição subjetivada através desse lugar infantiliza-

DSC CUIDADORES FAMILIARES:
Idoso com dependência para mim é tipo uma
criança. Que quando envelhece volta a ser criança,
né? Por isso, ela precisa de cuidado por que criança também precisa. Uma fase que todo mundo vai
chegar né... Eu não faço distinção entre ele e uma
criança. [...] Então idoso dependente funcional é
muito ruim porque sobrecarrega né. Eu acho que
o idoso quando vai ficando doente vai ficando
mais nervoso né. Tem dias que fica triste, nervosa
porque ela fazia tudo e agora e não consegue mais.
É como se não fosse um idoso. Faz parte da família, a gente adota como se fosse uma criança, faz
todos os cuidados, porque a idade é o nosso fim.

do, retira sua autonomia, impedindo-o de tomar decisões
sobre seu estado de saúde e seu próprio cuidado. Quando
o idoso se coloca numa posição infantilizada diante da
sua limitação e o seu cuidador reforça essa visão, o idoso
deixa de exercer a sua autonomia.
Também recorrendo a Boff (2017), ao tratar sobre
a ética do cuidar, enfatiza que o ser humano, por vezes,
durante o cuidado centra em si uma espécie de dominação sobre o outro que é cuidado e faz deste e da natureza
meros objetos em seu poder. Para ele, quando o ser humano perde a sensibilidade necessária para o cuidar, ele se
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lança numa esfera de objetividade, que é prejudicial para

bui ao seu cuidador familiar um lugar de destaque nas

o cuidado e para as relações humanas. Por outro lado, os

atividades do cuidado. Assim sendo, Oliveira e Caldana

cuidadores de idosos com dependência física usam diver-

(2012) constatam que o cuidador familiar, ao tomar para si

sas estratégias para se defenderem psicologicamente da

toda a responsabilidade pelo cuidado ao idoso, está muito

tarefa árdua do cuidar, conforme afirmam Cherix e Coe-

mais propenso à exaustão, tensão e estresse.

lho Júnior (2017), pois, para eles,
Um desses mecanismos parece ser a infantilização do idoso, que permite, ao cuidador, reduzir a situação de cuidado à situação familiar e agradável de cuidado de
uma criança, protegendo-se do fato de que
aquele idoso é um adulto, com uma história subjetiva singular, e que a situação de
dependência na qual se encontra pode estar no horizonte de qualquer um de nós

Nesse sentido, os DSC dos idosos e de seus cuidadores, apesar de distintos, guardam narrativas muito próximas. O significado foi construído pela relação social
que se estabeleceu entre eles, e que demonstra que as RS
são as formas pelas quais os indivíduos enxergam os fenômenos, e que são elaboradas e partilhadas entre si. No

Santos et al. (2016) afirmam que o ato de infantilizar o idoso é resultado de uma comparação errada que se
faz da parte de quem cuida, pois é natural e esperado que
se trate uma criança com afeto, amor, respeito. E ao atribuir esses sentimentos ao cuidado com o idoso, é comum
julgá-los como criança. Os autores reforçam ainda que é
um desrespeito ao idoso o ato de infantilizá-lo, pois priva-o de ser capaz de ter autonomia e do poder de decisão
do que é melhor para si.
Parece crucial afirmar, a partir das considerações
de Jodelet (2009), que o estudo das RS deve levar em consideração os estereótipos que são atribuídos ao processo
de envelhecimento e que atravessam o espaço e as rela-

entanto, é pertinente a observação de que parece haver

ções sociais. Neste estudo, por exemplo, os significados

uma relação de autoridade sobre o outro. O idoso atribui

atribuídos ao idoso com dependência funcional, tanto por

ao seu cuidador o saber fazer, e este, por sua vez, se inves-

idosos como seus cuidadores familiares, estão ancorados

te de autoridade, porque ele é o executor da ação.

em estereótipos que reforçam a limitação física do idoso.

Numa outra perspectiva, o cuidador familiar, ao

Há que considerar, também, a RS sendo resultado

tomar para si o cuidado ao idoso, decidindo sobre suas

de uma construção social partilhada, pode estar vincu-

atividades rotineiras e executando toda a ação, reafirma

lada com estereótipos. Assim, afirma Daniel et al. (2016),

o estado de dependência funcional em que se encontra o

ao analisar as representações sociais do envelhecimento

idoso. E este como ser passivo, na tarefa do cuidar, atri-

ativo com cento e vinte e três pessoas idosas, constataram
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que os estereótipos idadistas negativos não levam em consideração a heterogeneidade do envelhecer e se vinculam
com uma perspectiva de envelhecimento associada a dependência funcional, perda de autonomia, patologias etc.
Visão negativa dos idosos e resignada dos cuidadores
familiares
Nessa categoria analítica, pode-se perceber que há
nos idosos um inconformismo com a limitação física, ressaltando o desejo de independência funcional para realização de suas atividades diárias. Na análise do discurso dos
cuidadores familiares, observa-se que eles têm uma visão
resignada do idoso mesmo diante da limitação funcional.
Em oposição à categoria analisada no tópico anterior, aqui os idosos e seus cuidadores têm suas narrativas
pautadas no significado atribuído à limitação física do
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depender dos outros para tudo é sofrimento. É
porque depois de vei a gente fica só para sofrer né?
Então, depender não é bom não. Acontece que eu
não posso fazer as coisa né. Eu acho que é difícil,
né? Me incomoda, porque eu tenho medo, porque
não posso fazer tudo só. Pra mim é isso...Eu queria era sair da cama e fazer tudo. Depender dos
outros pra tudo não é bom não....agora tá pra
mim como tá, tá muito apertado viu?

DSC CUIDADORES FAMILIARES:
Ela sempre foi uma mulher forte, guerreira...isso
que eu vejo. Ela depende pra quase tudo, mas ainda é muito forte. Ah ela é minha mãe, vejo ela bem
forte ainda. Apesar de precisar muito de mim, eu
vejo ela super forte mesmo. Acho que ser idoso é
um privilégio. Deus que dá uma benção de chegar
a idade que a pessoa chegou. Penso desse jeito. Tem
coisas que não aguenta fazer mais, mas é assim
mesmo por causa da idade. Ela ainda ajuda muito
no que ela pode.

idoso, mas vê-se que o cuidador enxerga o idoso de modo

Com base nos DSC acima, evidencia-se que tanto

resignado e o idoso guarda uma visão negativa sobre seu

o desejo de independência funcional do idoso, visível na

estado de dependência. O idoso deseja a autonomia, ver-

sua percepção negativa da limitação, bem como a visão

balizada pelo sentimento de inconformidade com a reali-

resignada do seu cuidador familiar, contribuem para o

dade vivida, e o cuidador, mesmo executando o cuidado,

processo de cuidado. A necessidade de autonomia, quan-

ainda mantêm uma representação de que o idoso pode

do ansiada e verbalizada pelo idoso, deve ser estimulada

ajudar na prática diária do cuidar, conforme visto a seguir:

pelo seu cuidador. Para Maldonado et al. (2017, p.20), o estímulo ao autocuidado contribui para o desenvolvimen-

DSC IDOSOS:
Ah é horrível depender. Eu não gosto depender
de ninguém, porque eu queria era fazer tudo só.
A gente sofre...Depende dos outros. A gente fica
aí sem poder fazer as coisas, a gente que fazia de
tudo, era acostumado a trabalhar. Porque para

to do idoso e permite sua participação de forma ativa no
processo de cuidar, “pois o desenvolvimento do potencial
da pessoa irá incentivar na manutenção da saúde funcional e na autonomia do idoso”.
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É importante incentivar que o idoso com limitação

Sobre o DSC dos cuidadores familiares, a visão re-

física possa participar ativamente do seu cuidado, permitin-

signada está pautada numa narrativa, há o reconhecimen-

do que ele possa tomar decisões sobre seu estado de saúde e

to da dependência funcional, mas este se vincula a senti-

autocuidado, vivendo com mais autonomia e independência.

mentos positivos. Nesse sentido, Camargo et al. (2014), ao

Em um estudo realizado por Almeida et al. (2012),
sobre a maneira como os cuidadores familiares realizam o
cuidado aos idosos em condição de dependência, no município de Cuiabá – MT, evidenciou-se que é necessário
que o cuidador familiar estimule os idosos, de modo que
estes possam realizar atividades de autocuidado de acordo com a sua condição física. Para os autores, essa prática
evita que o idoso com dependência funcional transforme
sua condição em uma incapacidade geral.
Ao avaliar os significados atribuídos pelos idosos
e seus cuidadores familiares sobre a dependência funcional, é possível afirmar que as RS são formadas a partir da
realidade em que vivem e possuem um papel importante no modo como os indivíduos se constituem dentro de

realizarem uma pesquisa multicêntrica no Brasil e Itália,
comparando as representações do envelhecimento nos
dois países, constataram que, entre os brasileiros e italianos, também há uma perspectiva idealizada, bem como
realista sobre o envelhecimento. Em ambos os países, eles
evidenciaram que, como visão positiva, o envelhecimento
está vinculado à experiência de vida, sabedoria e êxito. E,
como perspectiva negativa, o declínio, as doenças, inatividade e incapacidades.
Ainda para Camargo et al. (2014), há diferenças sobre as representações de brasileiros e italianos acerca do
envelhecimento. O elemento mais importante para os brasileiros foi a família e, para os italianos, foi o surgimento
da doença, da incapacidade e da necessidade de recursos
para enfrentá-la. Nesse sentido, Araújo et al. (2013) enfa-

um grupo social (CAMPOS; ROUQUETTE, 2003). Nesse

tizam que entender os significados atribuídos ao envelhe-

sentido, pode-se dizer que, com base nos DSC dos idosos

cimento e sobre o cuidado com os idosos contribui para

e seus cuidadores familiares, as RS construídas por eles

o enfrentamento pessoal sobre o processo de envelhecer,

orientam as práticas do cuidar.

mas também para a qualificação das práticas do cuidado.

A rigor, as RS negativas e resignadas dos idosos e
seus cuidadores familiares, respectivamente, refletem o

Considerações Finais

modo como eles percebem o cuidado a partir da prática

A composição social e demográfica bem como as

rotineira, da sua conjuntura social, do modo como eles vi-

condições de saúde dos idosos dependentes funcionais

vem e, também, da forma como eles estão hoje.

permitem dizer que há predominância de mulheres, lon-
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gevas, viúvas, alfabetizadas, com mais de cinco filhos, católicas, vivendo com renda familiar de um a dois salários
mínimos, fruto da aposentadoria, que corresidem com
uma a três pessoas na mesma casa e apresentam HAS
como principal problema de saúde.
No tocante aos cuidadores familiares, o perfil sociodemográfico e as condições de saúde apontaram para
predomínio de mulheres, adultas, casadas ou com união
estável, com ensino fundamental, realizando serviços domésticos como profissão, de religião evangélica, sendo filhas dos idosos dependentes, e a HAS foi o problema de
saúde mais assinalado por eles.
Com relação os significados atribuídos à dependência funcional, os resultados apontam que ela está
envolvida em sentimentos positivos, relacionados com
a consideração de seu ente em seu meio familiar, como
retribuição, ajuda e desvelo; e negativos, reforçados pela
imposição do cuidado e desgaste do cuidador. Também
pelo sentimento resignado, corroborado pela sensação
que os idosos têm de que são cuidados pelo ente querido
e pelo cuidador familiar que considera o idoso ainda forte
e com potencial para o autocuidado.
Nessa configuração de cuidado domiciliar, a atenção da saúde pública é de fundamental importância, devendo-se levar em consideração diversos aspectos que
implicam no processo de cuidar em família, tais como:
econômicos, culturais, sociais, afetivos, entre outros. Essa
compreensão deve prezar pela unidade familiar, no senti-
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do de entender os arranjos que dela advém em função da
dependência funcional dos idosos, pois, assim, será possível alcançar as várias formas de cuidado executado pela
família e suas necessidades.
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CAPÍTULO 6

RELAÇÃO ENTRE
EVELHECIMENTO E SAÚDE
BUCAL DO IDOSO
Marcela Mayana Pereira Franco
Cláudia Maria Coelho Alves

Introdução
Com o avanço do processo do envelhecimento,
muitas mudanças morfofisiológicas acontecem no organismo de forma mais acelerada. Tais mudanças também
podem afetar o sistema estomatognático (SE) com consequências na saúde oral. É inegável que a manutenção de
uma adequada saúde bucal na terceira idade é um fator
indispensável para o envelhecimento saudável e uma boa
qualidade de vida (BOSCATO et al, 2016; SILVA et al, 2006).
As alterações que alcançam o SE são de ordem anatômica e fisiológica, e ocorrem nas diversas estruturas orais.
Nem sempre essas mudanças constituem, necessariamente, desequilíbrios no processo saúde-doença. Porém, várias

152

Discussões Multidisciplinares sobre Envelhecimento

afecções observadas nessa faixa etária são resultado do
acúmulo de doenças que ocorreram ao longo da vida. Estas
afecções decorrem de descuido na higienização, tratamentos incorretos, dificuldade ao acesso de serviços odontológicos (DINI; CASTELLANOS, 1993; PUCCA JR., 1996).Algumas morbidades são decorrentes do envelhecimento como,
por exemplo, o câncer de boca, em que a idade é um fator
de risco (INCA, 1996/1999; SALISBURY, 1997).
Os seguintes problemas de saúde bucal são descritos como os mais prevalentes no idoso: lesões careosas (coroa e raiz), periodontopatias, edentulismo, lesões
não careosas (atrição, abrasão e erosão), ulcerações, hiperplasias inflamatórias traumáticas, medicamentosas,
xerostomia, dores orofaciais, desordens têmporo-mandibulares, problemas oclusais, deglutição e câncer bucal
(PUCCA JR., 1996; RUTKAUSKAS, 1997).
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),
a situação de saúde bucal dos idosos é precária em muitos
lugares do mundo. Isso se deve, principalmente, devido à
falta de cuidado odontológico adequado, negligenciado
por políticas públicas específicas. No Brasil, os levantamentos epidemiológicos indicaram importantes diferenças regionais em termos de utilização dos serviços de saúde bucal por parte dos idosos (OLIVEIRA et al, 2013).
Na região Norte, 28,5% dos idosos nunca tinham
se consultado, enquanto na região Sul este número é de
apenas 9,1% (BRASIL, 2010). Somado a isso, há uma convergência dos resultados de algumas pesquisas que evidenciam menor utilização por populações mais pobres.
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A maioria dos estudos também mostra que o acesso aos
serviços é predominantemente de idosos mais escolarizados, que ainda possuem dentes e usuários de algum tipo
de prótese (FERREIRA et al., 2013; MACINKO et al, 2012;
SILVA et al, 2013). Segundo Oliveira (2016), os serviços de
saúde bucal foram, historicamente, de forma prioritária,
ofertados a escolares e frequentemente voltavam suas
atenções para o público mais jovem. No entanto, para a
terceira idade, observa-se carência de políticas públicas e
dificuldade de acesso odontológico (BRAINE et al, 2005).
A fragilidade dessa população e suas necessidades
motivam pesquisas e ações que promovam e protejam a
saúde, relacionando-as ao bem-estar físico, mental e social de idosos (SCHMIDTET et al, 2011). Nesse contexto,
este capítulo visa descrever o impacto do envelhecimento
nas principais alterações que ocorrem no sistema estomatognático ao longo dos anos.

Principais alterações no sistema
estomatognático: alterações nos Dentes
Com o passar do tempo, o esmalte desgasta-se lentamente e de maneira progressiva. Este desgaste aumenta
sua permeabilidade e o torna mais suscetível a ação dos
ácidos cariogênicos. Na dentina, ocorre deposição contínua secundária e obliteração gradual dos túbulos dentinários. A deposição contínua de dentina secundária
diminui o volume pulpar e essa modificação leva a uma
redução na sensibilidade do dente (FREITAS,2006).
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Dessa forma, a câmara pulpar se retrai tornan-

descritas no parágrafo anterior, que induzem a hipos-

do-se atrésica devido à deposição de dentina secundá-

sialia. O que diminui significantemente o volume da sali-

ria. Algumas vezes esta atresia chega a fechar comple-

va e a constituição da mesma é a ingestão de alguns me-

tamente o canal radicular. Como há retração fisiológica

dicamentos.Há uma série de fármacos que podem causar

do periodonto, a raiz é exposta ao meio bucal, tornando a

boca seca e, o uso de vários deles ao mesmo tempo, pode

junção amelo-cementária menos resistente às lesões ca-

aumentar a gravidade do problema. O Quadro 1 a seguir

riosas. Acresce-se que, além da capacidade de reparação,

exemplifica alguns medicamentos responsáveis por cau-

o órgão dentário também se encontra com um potencial

sar xerostomia (SILVA, 2006).

de cicatrização limitado (BERT; BODINEAU-MOBARAK,
2010; MANGENEY et al, 2016).

Alterações nas glândulas salivares,
mucosa e língua

Quadro 1: Relação de fármacos que podem causar
xerostomia.
Classificação

Fármaco

Anti-histamínicos Benadryl, Claritin, Zyrtec
Antidepressivos

Zoloft, Flexaryl and Elavil

dulas salivares, tem uma função importante em muitos

Antieméticos

Anzemet, Domperidone

aspectos das funções bucais. Ela fornece proteção, lubri-

Anti-hipertensivos Albuterol aerossol, Norvasc, Prinivil

ficando a mucosa, prevenindo a desmineralização e pro-

Antiparkinson

Levodopa, Artane

movendo a mineralização dos dentes (ROSA et al, 2008).

Antipsicóticos

Zoloft, Lexapro

A saliva, produto da atividade secretora das glân-

Com o envelhecimento, porém, observa-se a diminuição
do tamanho e do volume das células acinares. Conse-

Fonte: autoria própria.

quentemente, ocorre diminuição da quantidade da saliva,

A mucosa seca faz com que a quantidade de bac-

além de alteração na qualidade da mesma. Estas altera-

térias aumente, levando a problemas gengivais, aumento

ções podem gerar xerostomia.

de cáries, além de gerar um incômodo no uso de próte-

A xerostomia afeta a grande parte dos idosos. Ela

ses dentárias. Além disso, as mucosas bucais atrofiam, e

afeta a atividade mastigatória, a deglutição e a fonética,

apresentam-se mais finas e suaves. Ainda ocorre perda da

além de predispor a doença cárie. Além disso, pode-se

elasticidade; e a diminuição do potencial de cicatrização

ter mais facilmente infecções da mucosa e a retenção das

que se tornam mais susceptíveis às agressões e a traumas

próteses. No entanto, não são as alterações fisiológicas,

(MONTENEGRO et al, 2004).
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A mucosa da língua encontra-se igualmente alte-

tônus muscular da faringe, redução da resposta sensorial

rada. Assim, ocorre a diminuição da percepção gustativa,

faringolaríngea, diminuição da elevação e anteriorização

pois os receptores gustativos estão diminuídos além das

da laringe, exigindo assim um número maior de degluti-

alterações que ocorrem na saliva.

ções consecutivas para realizar a limpeza eficiente das

Essa situação é compensada com o consumo de
carboidratos e doces, aumentando o risco de cáries. Des-

estruturas envolvidas no processo (DAGGETT et al, 2006;
BUTLE, 2011; LOGEMANN, 2002).

sa forma, algumas doenças podem desenvolver-se: pato-

Mourão et al (2016), através de um estudo trans-

logias distróficas ou infecciosas. Algumas destas, se não

versal com novecentos idosos, investigaram a associação

controladas, podem evoluir para hiperplasias gengivais

entre as alterações de deglutição com doenças crônicas

ou carcinomas epidermoidesetc.(BERT; BODINEAU-MO-

naturais do envelhecimento, aspectos socioeconômicos,

BARAK, 2010; MANGENEY et al, 2016).

demográficos, nutricionais e de saúde bucal em idosos

Alterações na deglutição
Também é possível observar alterações na deglutição que se relacionam com diferentes sistemas como:
músculo-esquelético, neuromuscular, dentário, sensorial;

pertencentes a comunidade. Os autores concluíram que
a ocorrência de doenças crônicas e a sensação de boca
seca, foram os fatores mais relacionados às alterações de
deglutição, assim como a presença de pigarro como queixa, após a alimentação.

além de efeitos colaterais resultantes de tratamentos me-

Os mesmos autores reforçam a importância de

dicamentosos, e que podem ser responsáveis pelas alte-

equipes de saúde, preferencialmente na atenção básica

rações nessa função. Observa-se que a perda dentária, a

que estejam preparados para questionar sobre a presen-

atrofia dos alvéolos dentários, a presença de prótese den-

ça de alterações de deglutição em idosos. Assim, poderão

tária, o aumento do tecido adiposo e conjuntivo da língua,

identificar e intervir de forma precoce no aparecimento

a redução do fluxo salivar e as alterações no sistema sen-

desses distúrbios, promovendo a prevenção da saúde de

sorial podem ocasionar diminuição do paladar.

idosos de forma integral e equitativa.

Estes fatores contribuem para a redução da força
mastigatória, da preparação e da propulsão do bolo ali-

Alterações na ATM

mentar. Nas alterações de deglutição, nominalmente con-

As disfunções temporomandibulares (DTM) tam-

ceituadas como disfagia, pode-se perceber diminuição do

bém podem ser observadas nos idosos. As DTM compõem
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um grupo de doenças que afetam os músculos mastigató-

Um estudo observacional transversal de domicílios

rios e demais estruturas relacionadas ao SE. É uma impor-

residenciais, realizado no Rio Grande do Sul por Czernaik

tante causa de lesões musculoesqueléticas, responsável

et al (2018), realizou entrevistas e examinou duzentos e

pela ocorrência de dor orofacial (DOF) e na incapacita-

oitenta e sete idosos, com idade entre 65 e 74 anos. Os re-

ção das atividades diárias (ARMIJO-OLIVO et al, 2016).

sultados demonstraram alta prevalência de sintomas de

A etiologia das DTM é multifatorial e dinâmica. Isso in-

DTM, com predomínio do grau leve. A idade e as perdas

clui estresse emocional, fatores musculares e dentais (DE

dentárias foram associadas com a DTM. Esses resulta-

GIORGI et al, 2017; MARKOVIĆ et al, 2010).

dos sugerem a necessidade da melhoria nas condições de

Os sinais e sintomas mais comuns da DTM são:
dor nos músculos mastigatórios ou na Articulação Temporo-mandibular, ruídos articulares, sensibilidade em
toda a musculatura do SE e cervical, cefaleia, capacidade limitada dos movimentos mandibulares e desvios nos

saúde bucal nesta faixa etária e evidenciam a importância
de mais estudos epidemiológicos sobre a prevalência da
DTM nessa população.

Edentulismo

padrões de movimento (OKESON et al, 2015). A dor é o

A perda total dos dentes (edentulismo) ainda é

sintoma mais frequente da DTM, com maior prevalência

aceita por muitos como um fenômeno natural do enve-

na musculatura mastigatória do que nas articulações. Em

lhecimento. No entanto, sabe-se hoje que esse fato é o re-

relação aos idosos, cerca de 12% apresentam dor muscular

flexo da falta de prevenção, de informação e, consequen-

e 5% dor articular, sendo que a DOF pode comprometer

temente, de cuidados com a higiene bucal (LOGEMANN

a funcionalidade e pode impactar na qualidade de vida

et al, 2002). O edentulismo é considerado um problema

(QV) (RENER-SITAR et al, 2013).

de saúde pública por sua grande prevalência e impacto na

Não há um consenso sobre a prevalência da DTM
nem sobre os fatores de risco, todavia, sabe-se que as
condições de saúde bucal dos idosos no Brasil, como alto
índice de perda dentária e grande necessidade de reabilitação protética, são fatores que causam um desequilíbrio

qualidade de vida do indivíduo.Umas das principais causas para o edentulismo é a prevalência de doença periodontal, que aumenta com o decorrer da idade resultando
num grande número de pessoas necessitando de próteses
(CORMACK et al, 2006).

no funcionamento do sistema mastigatório e podem favo-

Outra razão para a perda dental é a evolução lenta

recer o desenvolvimento de DTM (DALLANORA, 2012; DI

de cáries radiculares, infiltrações e cáries sob restaura-

PAOLO, 2013).

ções e próteses, assim como fraturas que, normalmente,
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ocorrem pela má distribuição das forças mastigatórias

vos artigos publicados. No entanto, há pouca ou nenhuma

(VARELLIS et al, 2005).

evidência que possa determinar a causalidade da perda

Para Moreira (2005), o que também teve impacto

de dentes na incidência de qualquer doença comórbida.

na alta prevalência da perda dentária foram os serviços

Em uma rica revisão, Felton et al (2016) observaram

odontológicos oferecidos a essa população, no Brasil. Nas

que pacientes completamente desdentados apresentaram

últimas décadas, houve o predomínio de ações de caráter

maior risco de desnutrição, formação de placas nas arté-

iatrogênico-mutilador (RITTER, 2004; MOREIRA, 2005).
Somente com a implementação da Política Nacional de
Saúde Bucal, em 2003, é que houve o desenvolvimento de
práticas com ênfase na assistência, prevenção e promoção da saúde bucal (JUNIOR et al, 2015). Rosa et al (1992)
relatou que a odontologia preventiva só passou a ser um
foco no nosso país nos últimos anos da década de 70. Pensando nisso, podemos esperar que as próximas gerações
de idosos tenham melhores condições de saúde bucal.
O impacto do endentulismo pode ser expresso pela

rias coronárias (OR 2,32); fumantes (OR 2,42), asmáticos e
desdentados no arco superior (OR 10,52), sendo diabético
(OR 1,82), ter artrite reumatoide (OR 2,27) e ter certos tipos de câncer (OR variando de 1,54 a 2,85, dependendo
do tipo de câncer). Portanto, verificou-se que o paciente
completamente edêntulo parece estar em risco para múltiplos distúrbios sistêmicos, entretanto, se o desenvolvimento desses distúrbios é causal ou casual, não foi determinado.

diminuição da capacidade mastigatória, danos à fonação,

Como dito anteriormente, o edentulismo não de-

prejuízos de ordem nutricional, estética inadequada e im-

corre do processo natural do envelhecimento, uma vez

pacto psicológico negativo, com reduções na autoestima

que é possível envelhecer mantendo todos os dentes na

e nas relações sociais (VARELLIS et al, 2005). Além dessas

boca. Desde os anos 90, o número de pessoas com perda

consequências, uma condição que indique a presença de

de todos os dentes vem diminuindo e, apesar do grande

processos inflamatórios e/ou infecciosos pode tornar os

número de edêntulos, em várias partes do mundo a ten-

pacientes mais suscetíveis à instalação e manutenção de

dência é de que o número de edêntulos totais diminua e

doenças sistêmicas.

aumente o número de pessoas parcialmente edêntulas

Embora a relação entre edentulismo e uma varie-

(RUTKAUSKAS et al, 1997). Para que haja a manutenção

dade de doenças sistêmicas tenha sido relatada, há um

dos dentes, o controle do ambiente bucal é a medida pre-

interesse renovado nessa relação, e uma infinidade de no-

ventiva específica mais importante.
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Dessa forma, previnem-se cáries dentais, sejam
na coroa ou raiz do dente, periodontopatias e infecções
por Candida albicans. A remoção mecânica do biofilme
bacteriano através de escovação e uso do fio dental não
deve ser negligenciada, nem em pacientes com dentição
natural, nem em usuários de próteses. A ausência e/ou
deficiência desse hábito de higiene causa o acúmulo de
biofilme dental espesso, o que permite um desequilíbrio
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significativamente a formação de placa bacteriana dental, sem interferir com a ação do flúor.
É importante ressaltar que por melhores resultados que apresentem, as substâncias antimicrobianas não
devem ser utilizadas como substitutas do controle mecânico do biofilme, mas sim como auxiliares no controle do
biofilme, limpeza da cavidade oral e tratamento de doenças (CURY, 1999). A melhor contribuição que o profissio-

microbiano, que pode levar à degradação de dentes e pe-

nal clínico pode dar para a saúde oral dos seus pacientes

riodonto (CURY, 1999).

idosos é indicar alguns caminhos e sempre aconselhar so-

Quando o controle mecânico é dificultado por de-

bre a utilização de escovas dentais de boa qualidade, fio

ficiências motoras do idoso, ou, quando a higienização

dental, escovas interdentais e limpadores de língua.

depende de cuidadores, a utilização de substâncias anti-

O cuidado com o idoso

microbianas é uma alternativa viável (CURY et al, 1999).
Em pacientes idosos com alto risco para cáries e doença

É necessário frisar que a prevenção é uma priori-

periodontal, a utilização de clorexidina a 0,12% demons-

dade para esta faixa etária. No entanto, não podemos es-

tra bons resultados para prevenir estas afecções bucais

quecer que o papel da reabilitação é de extrema impor-

(ERICKSON et al,1997).

tância. Ao longo da vida, algumas afecções se acumulam

Além disso, este mesmo autor recomenda o uso

e se manifestam depois de muito tempo. Assim, a odonto-

associado de flúor e clorexidina, seja como bochecho,

logia curativa tem a função de restaurar as funções mas-

dentifrício, verniz ou gel para ajudar tais pacientes com

tigatória, fonética e, também, a deglutição e aestética dos

dificuldades maiores para remover o biofilme com esco-

dentes (MONTENEGRO, 2004).

vação e fio dental. O resultado da associação do flúor com

Assim, a intervenção odontológica, ou seja, a rea-

clorexidina foi verificado em uma pesquisa in situ por Del

bilitação oral, seja curando as afecções existentes ou

Bel Cury et al (1994). Verificou-se neste estudo que bo-

reabilitando através de próteses dentárias tem impacto

chechos diários, duas vezes/dia, com uma formulação de

extremamente positivo. O tratamento influencia melho-

fluoreto de sódio a 0,05% e clorexidina a 0,12% reduziu

rando a alimentação, a autoimagem, a autoestima e, con-
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sequentemente, o bem estar social. Gupta et al (2018), em

Nesse sentido, vale destacar o atendimento domi-

uma revisão sistemática, recolheram dados que demons-

ciliar para o idoso, pois, segundo a Política Nacional de

traram que pacientes edêntulos, que usavam prótese, ti-

Saúde do Idoso, esse atendimento na atenção básica do-

nham maior longevidade em relação aos que não usavam.

miciliar tem como objetivo promover a integração com os

Esses dados não são conclusivos, no entanto, demonstram

demais níveis de atenção e garantir a integralidade por

efeito benéfico da reabilitação protética em pacientes

meio da aplicação de modalidades que atendam às ne-

desdentados totais.

cessidades dessa população, quando for viável (ARAÚJO,

No entanto, é importante salientar que a aborda-

2006; FLORIANI, 2004; SILVEIRA, 2007; BRASIL, 2005).

gem de pacientes idosos difere daquela direcionada à po-

O direito ao atendimento domiciliar, previsto na

pulação em geral, pois o envelhecimento leva a alterações

Constituição Brasileira, enfatiza que a família, a socieda-

fisiológicas que predispõem o idoso a apresentar, com

de e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas,

frequência, condições patológicas típicas do envelheci-

assegurando a participação na comunidade, defenden-

mento, o que requer cuidado por parte dos profissionais

do a dignidade, bem-estar e garantindo-lhes o direito à

de saúde (SCELZA et al, 2003).

vida (BRASIL, 2010; SILVA et al, 2007). Esse tipo de aten-

No entanto, algumas dificuldades restringem a cobertura das demandas, como o custo bem mais elevado
dos procedimentos reabilitadores ou curativos quando
comparados à odontologia preventiva. Nesse contexto, os
idosos com incapacidade física e/ou psíquica não têm as
mesmas prioridades em comparação com os idosos saudáveis (OLIVEIRA et al, 2016).
A fragilidade dos idosos e os diversos aspectos
condicionantes das suas polipatologias atrasam o acesso aos cuidados de saúde e complicam os protocolos dos
cuidados a administrar (CÔRTE-REAL et al, 2011; OLIVEIRA et al, 2016).

dimento constitui um conjunto de ações direcionadas ao
atendimento individual, familiar e da comunidade; sendo considerada uma estratégia educativa, assistencial e
principalmente de saúde, com a finalidade de subsidiar a
intervenção no processo saúde-doença de indivíduos vulneráveis ou no planejamento de ações coletivas (BARROS
et al, 2006).
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CAPÍTULO 7

PERCEPÇÃO DA MULHER
MEDIANTE O PAPEL DE
GÊNERO NO CUIDADO A
PESSOA IDOSA NA FAMÍLIA

Edméia Campos Meira
Luana Araújo dos Reis
Layanne Christinne dos Passos Miguens
Luciana Araújo dos Reis

Introdução
O fenômeno do envelhecimento populacional representa uma realidade de dimensão mundial. Dados da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgados, em maio de 2018, pelo IBGE, evidenciam que a população idosa brasileira cresceu 18% entre 2012 e 2017. Em
2012, esse grupo etário era de 25,4 milhões, sendo que, em
2017, superou a marca dos 30,2 milhões. Destaca-se nesses
dados o processo de feminização da velhice: as mulheres
representam 56% da população brasileira com 60 anos
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ou mais. As estimativas do IBGE são de que as mulheres

Desse modo, a família assume a responsabilidade

vivem, em média, quase sete anos a mais que os homens

do cuidado de seus membros idosos dependentes e elege

(LINS; ANDRADE, 2018).

um membro familiar que será o cuidador principal, po-

O panorama demográfico brasileiro, como um país
em desenvolvimento, impõe à população que envelhece
desafios, como os impactos pelas complicações das doenças crônicas e consequente fragilização, condicionando à
dependência para as atividades de vida diária, tanto de na-

dendo produzir ou não, cenário de conflito com dilemas
éticos na decisão do poder para o cuidado (CARVALHO
et al., 2015; KÜCHEMANN, 2012; CAMARANO, 2009), pois
essa escolha tanto poderá ser uma obrigação, ser deliberadamente voluntária, como pode ser conflituosa.

tureza instrumental quanto básico-físico funcional e cog-

Nessa interação entre a pessoa idosa e respectivo

nitiva, exigindo apoio para cuidados cotidianos contínuos

cuidador, segundo evidenciam os estudos, o cuidar prin-

e muitas vezes, prolongados (CAMARANO, 2009; CHERNI-

cipal é assumido pela mulher, um membro da família,

CHARO; FERREIRA, 2015; REIS; SENA; MENEZES, 2016).

embora a abordagem temática use sempre o termo lin-

Em face de tal realidade, a família se constitui como

guístico masculino: o cuidador. Essas mulheres se situam

o lócus inicial de suporte ao cuidado do idoso dependente,

na faixa etária de 18 a 80 anos, na condição de filha ou

considerando os valores socioculturais, morais, afetivos

cônjuge da pessoa idosa dependente (CARVALHO et al.,

e de responsabilização pelo suprimento de necessidades,

2015; KÜCHEMANN, 2012; ANJOS et al., 2015).

como espaço físico, proteção, cuidados, conforme prevê

A prática das mulheres no exercício do cuidar de

a Política Nacional da Pessoa Idosa e o Estatuto do Idoso

membros da família tem raízes históricas. O sentido origi-

(BRASIL, 1994; BRASIL, 2003; MARIGH, 2013) que, entre

nal do cuidado e o papel desempenhado nas práticas das

as suas disposições, reza no art. III:

mulheres em prestação de cuidados se traduziram por di-

É obrigação da família, da comunidade, da
sociedade e do poder público assegurar ao
idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, a cultura, ao esporte, ao
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade,
à dignidade, ao respeito e a convivência familiar e comunitária (BRASIL, 2003, p.15).

ferentes modos de identificação à medida que evoluíam.
Essas práticas têm o seu papel desde a fecundidade e são
modeladas pela herança cultural do cuidado que requer
auxílio da mulher até a garantia da manutenção e continuidade da vida do grupo e da espécie, por meio de proteção, alimentação e abrigo (COLLIÈRE, 1989).
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Nesse contexto de cuidado, as condições que se re-

da linguagem oral, possuir experiência de mais de cinco

lacionam com o gênero, com a convivência e com o pa-

anos no cuidado ao seu familiar idoso(a) dependente e

rentesco são determinantes frequentes para predizer qual

aceitar a participação voluntária na pesquisa.

pessoa do núcleo familiar será o cuidador principal. Majoritariamente, as mulheres assumem o papel de cuidadora principal, acumulando também a responsabilidade pelas tarefas domésticas e cuidado dos filhos (NOVAIS et al.,
2013; GARCÍA-CALVENTE, 2004; RADL PHILIPP, 2010).

Para o desenvolvimento da coleta de informações,
como instrumento, técnica e método de coleta do relato
oral, foi utilizada a entrevista, a qual poderia responder
às perguntas de investigação, contribuindo para o delineamento da memória coletiva de mulheres cuidadoras

Destarte, nota-se a importância que possui o sen-

familiares de idosos dependentes – objeto proposto para

tido da memória de mulheres cuidadoras pertencentes a

estudo. O roteiro de entrevista aberta apresentou ques-

um grupo social que vivencia no seu cotidiano uma reali-

tões referentes a: 1. Informações sociodemográficas: con-

dade prática de cuidado na família.

dições de vida da cuidadora; 2. Informações relacionadas

Metodologia

à formação da identidade de gênero e orientação para o
cuidado na história de vida da mulher cuidadora familiar.

Trata-se de uma investigação situada no âmbito do

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em

método qualitativo, tendo como aporte teórico metodo-

Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade Independen-

lógico a memória em contexto da História Oral de Vida.

te do Nordeste, sob protocolo de aprovação nº 791.570 e

O trabalho foi desenvolvido nos domicílios das mulheres

CAAE nº 35586614.1.0000.5578. Todas as colaboradoras

cuidadoras de familiares idosos dependentes residentes

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclareci-

no Município de Jequié, no sudoeste baiano, Brasil.

do - TCLE. Para garantir o sigilo e preservar sua identi-

As participantes deste estudo compõem um grupo
formado por seis mulheres cuidadoras de pessoas idosas
que vivenciaram e/ou vivenciam o processo de cuidar em

dade, as colaboradoras foram denominadas pelo código
alfanumérico M1, M2, M3, M4, M5 e M6, segundo a ordem
cronológica das entrevistas.

relações familiares. O grupo de mulheres cuidadoras fa-

Concluídas as etapas de ordenação e classificação

miliares de idosos (as) dependentes foi escolhido consi-

das informações, teve início a interpretação da lógica in-

derando os seguintes critérios: ter idade adulta e/ou idosa

terna da construção da identidade de gênero e orienta-

(com mais de 60 anos), estar em condições para expressão

ção para o cuidado de mulheres cuidadoras familiares de
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idosos (as) dependentes. Todas as informações encontra-

junto a pessoa idosa na família, quando as mulheres assu-

das foram analisadas à luz da literatura sobre as teorias

mem cada vez mais valores de auto realização, independên-

psicanalíticas que orientam para a identidade de gênero,

cia e autonomia pessoal nas relações familiares, permitin-

memória coletiva, envelhecimento e cuidado humano.

do transformações nos papéis de gênero na velhice e, deste

Resultados e Discussão

modo, o repensar das condições objetivas de cuidado direcionado somente para a mulher em relações familiares.

As lembranças nos relatos de história oral de vida

As mulheres no desempenho do papel social de

das mulheres representadas pela memória, caracterizam

cuidado a pessoa idosa dependente e a orientação para

o papel de gênero no cuidado a pessoa idosa em relações
familiares, por meio do desempenho de cuidado, o sentido de valor para si como cuidadora, a sua importância nas
relações com outros membros da família. Ainda, a sua opinião quanto a tarefa e o papel das mulheres na família e na

o cuidado ainda se constitui de uma aprendizagem sociocultural com diferenças em função do gênero, quando
em fases iniciais da vida teve educação para a proteção a
vida por meio das relações familiares com a mãe, motivada para as tarefas domésticas (CHODOROW, 1979).

sociedade, e o aceite da pessoa idosa quanto a outra pessoa

A construção social da identidade de gênero como

ou um homem para o cuidado da pessoa idosa dependente.

um processo de individualização ao longo do tempo, em

As funções e valores a serem desempenhados neste
grupo específico trazem diferenciações básicas na construção social da identidade pessoal para o gênero masculino e feminino. Assim, mãe e pai têm atribuições diferentes na estrutura familiar influenciando a aprendizagem
de papéis na socialização primária, desenvolvendo uma
divisão social de trabalho em função do gênero, proporcionando uma aprendizagem de gênero o qual desvaloriza o papel feminino.

que o processo de socialização primária inclui aquisição
de papéis e significados de gênero como experiências básicas e fundamentais. Os aspectos geracionais e as relações de gênero entre pais e filhos se diferenciam na sua
formação e se constituem de poder no exercício dos papéis de gênero. O papel feminino está relacionado ao papel social da mãe, os homens se relacionam para outros
aspectos socioculturais mais valorizados com repercussões nas condições que diferenciam a vida: a mulher se
direcionando para a casa, o lar, o cuidado; o homem, para

Assim, os papéis que se relacionam com o gênero fe-

as atividades públicas, fora do espaço doméstico e, desta

minino e masculino, tem repercussões sociais no perfil fe-

forma, configura o contexto da experiência primária no

minino construído culturalmente na execução do cuidado

processo de socialização para identidade de gênero.
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A concepção tradicional do papel de gênero fe-

então ela já tem aquele papel de ser a mãe, de ser
a esposa, de ser a dona da casa, tem que saber dividir essas tarefas e ainda compartilhar lá fora
quando ela trabalha fora, então ela vai a cada dia
mais se identificando né, como mulher, como mãe,
como trabalhadora (M2).

minino e a função social das mulheres nas nossas sociedades praticamente sempre se desenvolveram com atividades em âmbito doméstico com funções que não eram
relevantes. Contudo, em nossa sociedade, tanto o traba-

[...] A missão da mulher é de ser mais sensível, nós
somos mais sensíveis. Eu tenho filho homem, eu
sinto que os meninos são maravilhosos, mas em
termos de sensibilidade, de amor, de carinho, de
afeto, a filha (mulher) é muito mais. Ela tem mais
sensibilidade (M4).

lho doméstico como o público fazem parte da história
da identidade humana e se constituem como base para a
realização do ser humano. Assim, a constituição das identidades de gênero, como modelo biológico superior, serve

[...] Eu gosto de cuidar, isso é uma coisa que vem
comigo desde criança, então eu me sinto importante como mulher, cuidando dessas pessoas, é
tanto que eu tenho um grupo e quando eu viajo,
enquanto eu não cuidar, não fazer, não der almoço pra todo mundo, eu não almoço; [...] Eu acho
que é uma coisa assim de Deus e acho que também
aprendi isso com a minha mãe também, minha
mãe gostava muito de cuidar, gostava muito das
pessoas, ela se doava para as pessoas, morria um
ela ia, fazia as mortalhas, providenciava flores, não media distâncias, se você dissesse assim:
vai dar um recado a alguém, ela ia! Não que ela
me ensinou a ser assim, mas eu via, então é uma
coisa que nem sei explicar. Minha prima me fala
quando eu viajo com o grupo, que fico procurando
coisas para se cansar, mas eu não canso, eu gosto
muito de servir, principalmente as pessoas idosas
(M6). (informação verbal)3.

de modelo comparativo para o masculino considerando
o ponto de vista psicológico e evolutivo das qualidades
femininas vinculadas à capacidade de cuidado humano
desvalorizada e sem prestígio social e político (RADL
PHILIPP, 2010; MURARO, 2010).
[...] papel de mulher é esse mesmo [...], mas eu sei
como cuidar, sei limpar, se precisar de um eu sei
fazer, se precisar pôr fralda, tudo isso eu aprendi;
[...] mulher é tudo, é completa, com certeza ela já
é preparada, ou já vem preparada de seus pais, já
com uma missão, a vida vai oferecendo obstáculos,
mas ela vai lutando, vai desempenhando seja na
doença, seja em uma profissão que ela tem, ela vai
desempenhar de qualquer forma a direção dela,
então ela vai estar sempre se pondo com prazer,
porque a mulher tem isso, o prazer de não só cuidar, mas também cumprir essas tarefas diárias que
a vida oferece. Eu acho que a mulher tem o prazer
de ser mulher, ela já tem esse prazer do cuidado,
esse cuidado de cuidar de tudo, toda direção que
vem sobre a mulher ela sabe desempenhar (M1).
[...] na família, ela tem que ser bastante mulher,
porque ela só tem uma cabeça e vai ter que se dividir, vai ter que compartilhar, não só a vida dela,
como a vida da própria família que ela constituiu,

O desempenho do cuidado a pessoa idosa dependente, sendo de responsabilidade das mulheres, ainda se
constitui como objeto de autocrítica, com auto cobrança
mediante limitações para o cuidado, sendo insuficiente
e incompetente na sua avaliação pessoal. Como vínculo
3

Id.
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que está implícito para o papel feminino, tem uma responsabilidade prática para com o mesmo, deste modo,
a realidade da função social do âmbito doméstico e da
orientação para o cuidado, é insignificante para a definição dos papéis, das relações intergêneros, e para igualdade dos gêneros (RADL PHILIPP, 2010).
[...] enquanto mulher eu acho que tem assim uma
perda. Eu estou perdendo alguma coisa, mas
é como eu já te disse, em troca eu estou fazendo
uma coisa para um bem, daquela pessoa, entendeu? Dele, que eu já fiz (pai), dela, que a gente tá
fazendo (mãe), mesmo com rebeldia deles, agora
eu acho que eu ainda estou falhando, eu me esforço pra puder fazer o que eu fiz e melhorar (M3).
[...] não acho eficiente não, acho razoável, podia
ser melhor. Porque tem horas que me falta até
paciência com ela, fico estressada, ela me tira do
sério (Risos), me chama toda hora pra me perguntar bobagem, me tira da cama pra perguntar
bobagem, aquilo ali me estressa, principalmente à
noite, fico estressada. Por isso eu acho que eu poderia cuidar dela melhor, eu poderia tratar dela
melhor (M5). (informação verbal)4.

Além da sua percepção quanto ao papel de cuidar
da pessoa idosa dependente, a mulher identifica o valor
do papel de cuidar de outrem como uma oportunidade
de aprendizagem por trocas mútuas de saberes, por reconhecer como sujeito de direitos uns dos outros, por respeitar as relações entre as pessoas fortalecendo o caráter
humanístico; e, assim, tendo o exercício ético como uma
virtude humana (BOFF, 2006), esse cuidado se reveste de
uma responsabilidade com compromisso e envolvimento:
4

Id.

[...] a gente adquire muita experiência, tem horas
que o próprio idoso está ensinando a gente, às vezes a gente só tá cuidando dele [...] já sou idosa,
mas tenho minha tia que é mais idosa que
eu, mas ela tem coisas para me ensinar. O
valor de ensinar é um valor [...] (M1).
[...] eu me sinto muito valorizada, muito importante nesse contexto de cuidar, porque você aprende muita coisa, é uma escola para você [...] (M6).
(informação verbal)5.

O cuidado humano estabelecido entre a mulher e
o idoso reveste-se da própria natureza feminina que é entendida a partir da orientação do cuidado como elemento
substantivo da identidade de gênero feminino, com perfil de responsabilidade, sensibilidade e possibilidade de
adaptação permitindo a potencialização dos relacionamentos, em que as mulheres cuidadoras se comportam
com uma fidelidade para consigo e com os outros, priorizando os seus sentimentos e pensamentos, de modo a
não esconder de si nem de quem lhe é mais íntimo. Assim,
pode tornar-se uma âncora escolhida por vontade própria para a integridade pessoal e competência para o cuidar (IRRIGARAY, 1992; GILLIGAN, 1982).
[...] o maior valor mesmo é a própria vida que nos
dá toda essa oportunidade, dentro dessa própria
vida que a gente lida, ela vem trazendo tudo isso, a
saúde, a doença, a perda, os ganhos, as conquistas,
as decepções, as derrotas, as vitórias [...] (M2).
[...] porque estou cuidando e sei que eu estou dando o melhor de mim, sem contar que tenho falhas
também [...] (M3). (informação verbal)6.
5

Id.

6

Id.
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O cuidado humano estabelecido entre a mulher

to, amizade e amor. Esta dimensão concreta inclui solida-

cuidadora e o idoso (a) dependente reveste-se de uma

riedade, apoio mútuo e sentimento de pertença das pes-

ética natural, vinculada tradicionalmente às mulheres, a

soas em relações humanas (BOFF, 2006).

qual tem o perfil de responsabilidade, sensibilidade, com

[...] tem sentido de valor! É o amor, é minha mãe,
o valor é esse, o amor por ela, é minha mãe, me
deu vida, cuidou de mim, agora estou dando um
retorno. Cuidar do idoso agora é lei né (Risos),
e não precisava ter essa lei né, não precisava [...]
(M5). (informação verbal)8.

possibilidade de adaptação.
[...] o maior valor mesmo é a própria vida que nos
dá toda essa oportunidade, dentro dessa própria
vida que a gente lida, ela vem trazendo tudo isso, a
saúde, a doença, a perda, os ganhos, as conquistas,
as decepções, as derrotas, as vitórias [...] (M2).
[...] porque estou cuidando e sei que eu estou dando o melhor de mim, sem contar que têm falhas
também [...] (M3). (informação verbal)7.

A concepção de cuidado em diálogo com a ética desenvolve relações simbólicas, entre o eu e o outro,
quando os nossos sentimentos necessitam desta validade
interativa entre conhecimento e reconhecimento, como

Também, o cuidado, como aprendizagem social em
memória de coexistência, investe no futuro que há de vir,
nas relações de troca com outras gerações, aprendendo
no presente com a mulher cuidadora para quando a mesma fragilizar e ou adoecer com possibilidades de tornar
dependente, tem a segurança que não ficará abandonada
tendo alguém para cuidar.

exemplo, se tenho valores comportamentais que se tor-

[...] Pro meu neto ficou valor de conhecimento,
valor de cuidar, ele aprendeu com o sofrimento
da mãe, até para o caminhar dele na vida dele, ele
pode dizer: “minha mãe passou por isso, teve isso,
minha avó cuidou dela”. Ele já está fazendo coisas
de cuidado comigo. Com a mãe dele ele rezava, fazia uma oração, teve um dia que ele chegou e me
falou: “Minha avó, não tem mais o que fazer com
minha mãe, vamos rezar por ela, vamos cantar e
aquilo tudo servia”. Ele já está entrosado com o
pessoal da terceira idade, me ajuda, leva músicas
pra fazer movimentos com os idosos, é um conhecimento que ele está adquirindo e passando (M6)
(informação verbal)9.

nam benefícios na minha vida, só posso conhecer essa
verdade numa relação de convívio com outras pessoas,
que também possibilitam a visibilidade de condutas erradas e/ou acertadas e até as nossas virtudes, respondendo
à importância das interações com as pessoas que são significativas para as nossas vidas (BOFF, 2006).
Essas mulheres expressam o significado de valor
para si resultante de uma convivência ao longo da vida
com o seu familiar, na comunhão de mentes e corações
vibrando juntos, quando são criados laços de envolvimen-

8

Id.

7

9

Id.
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Mediante experiência de cuidado em relações fa-

você tem para aqueles que não têm, orientar aqueles que é menos que você em sabedoria (M6) (informação verbal)10.

miliares, as mulheres emitem opinião quanto à tarefa e ao
papel das mulheres na família, quando assume a posição
de cuidado mesmo com as mudanças ocorridas na socie-

Além da visão social do papel de cuidar na família,

dade. O reconhecimento desse lugar como sendo dela,

as mulheres cuidadoras também emitem opinião quanto à

com toda autoridade, identificando as diferenças sexuais

tarefa e ao papel das mulheres na sociedade. Essa identifica

para a função do cuidado, sendo esta significativa para a

a importância da mulher se libertar de um estado de submis-

sobrevivência humana (MURARO, 2010).

são a uma ordem patriarcal-androcêntrica ainda vigente em

[...] hoje até está tudo meio que equiparado com os
homens, mas nós desempenhamos um papel que eu
acho que os homens não conseguiriam, eles fazem,
mas pode ver que há um pouco de dificuldade e eu
acho que a gente é ali, [...] eu acho também que
é tarefa da mulher organizar a casa, as coisa se
cuidar internamente e externamente, ela não vai
fazer um papel bom, se amar muito pra poder ter
uma força que vem de dentro, e se apegar muito
com outras entidades, ter uma coisa pra acreditar, tudo isso a gente a nível de religião, a nível
também de fazer o bem, não só assim aquela obrigação não, fazendo porque acha que deve fazer,
porque surgiu a oportunidade, então faz também,
então são coisas assim que é muita, a mulher tem
muita responsabilidade (M3).

nosso meio (SAFIOTI, 2009), por meio de uma atitude de empoderamento em busca de uma condição de independência.
[...] A mulher antigamente na sociedade não era
nada. A mulher até parece que ela só nasceu, pra
cuidar de casa, pra cuidar das coisa, cuidar de
marido, cuidar de filho, enfrentar problemas,
porque, hoje se a mulher ela casa, e assim não está
tudo bem, ela separa, ela vai cuidar da vida dela.
Antigamente não, a mulher era muito sofredora.
A mulher tinha que aguentar o que fosse, casou
tinha que viver! Hoje não, acho que o papel da mulher é assim, a mulher tem que ser independente,
tem que ter sua liberdade, ter que estudar, a mulher tem que estudar, tem que ser sabida…ela não
precisa ser submissa a um homem. Tem mulher
que vive submissa a um homem, não é tanto porque ela quer, porque ela é muito boazinha, não é,
é porque ela não tem outro meio para viver (M1).

[...] Ela quem é a formadora dos filhos, ela quem é
a “mola mestra”, educação dos filhos, ela é quem...
orientadora, cuidadora, mãe é que chega junto
mesmo, por mais que o marido seja bom, mas ninguém substitui o que uma mãe faz. O papel real de
uma mãe, a intuição que a mãe tem, a mãe sente
tudo, ela sabe, ela tem visão, não tem pra onde correr. O filho tem um problema, ele tenta esconder,
mas não adianta, a gente que é mãe conheci (M4).

[...] estava assistindo uma reportagem do pastor,
dizendo que a maioria são mulheres, e defendeu a
mulher, a diferença do homem pra mulher, foi esse
o tema, ele falando: “Como é diferente a mulher”!
Ela tem uma visão melhor, uma visão ampla, é
mais amorosa, mais cuidadosa, mesmo fora da
família. Uma mulher consegue desempenhar vários papéis, sabe ser dona de casa, trabalhar fora,

[...] Cuidar da casa, do esposo, dos filhos (M5).
[...] eu acho que é cuidar da família, cuidar em
orientar, dar amor, passar os conhecimentos que

10 Id.
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consegue conciliar uma amizade, sabe conciliar
tudo, ela sabe fazer esse jogo de cintura, e conseguia fazer muita coisa ao mesmo tempo e ele não
acertava fazer (M4) (informação verbal)11.

Segundo Gilligan (1982), poder e separação garantem uma identidade masculina por meio do trabalho que

Discussões Multidisciplinares sobre Envelhecimento

As mulheres cuidadoras percebem as repercussões do papel que desempenham na memória dos filhos
que nas lembranças de imagem, de alguma forma já estão
despertando os filhos para a natureza do mesmo. O outro
assume a postura de observador do cenário de cuidado.
[...] O outro filho não é de conversar muito não,
ele fica só observando, mas não fala nada não,
fica mais calado (M4). (informação verbal)13.

o afasta, diferente da experiência empírica das mulheres
nas nossas sociedades trazendo o eu em conexão com os
outros na vivência da experiência do relacionamento,
preocupação com o outro com até disposição de respeitar
direitos. Deste modo, as mulheres constroem a sua identidade por meio da intimidade e cuidado, sendo de uma espécie diferente, traz para si os problemas morais. As diferentes perspectivas refletem duas ideologias: a separação,
uma ética de direitos; e a ligação, uma ética de cuidado.
[...] eu acho que para minha família agora talvez
até que tenha um pouquinho, eu acho que agora já
tem, no início não tinha, mas agora já tem (M2).
[...] meu filho fala assim para mim: “ô mãe, será
que tu vai dar trabalho para a gente assim, igual
vó te dá?” Isso preocupa ele, ver o trabalho que eu
tenho com minha mãe, eu digo: “ô meu Deus, tu
que sabe de todas as coisas, tu sabes que eu não
tenho filha, está em tuas mãos, mas eu quero que
não fique assim precisando ser cuidada, quando
eu começo a cuidar dela assim, dá uma pena... tão
fragilizada, ô meu Deus, eu não quero ficar assim,
porque eu vejo que é muito difícil (M4) (informação verbal)12.

Nas relações familiares de cuidado, a pessoa idosa
dependente não aceita a condição de outra pessoa para
o cuidado. Como relação de cuidado construído ao longo
da vida, tanto em aprendizagem social em relacionamento com os papéis sociais diferenciais em função do gênero
e da identidade de gênero, em trocas afetivas, de obrigação religiosa, também, uma construção de memória em
coexistência de tempo passado com o presente, constituído por interações simbólicas de papéis sociais para a
escolha da pessoa idosa (a filha) para ser a sua cuidadora.
[...] eu fui à primeira sobrinha, e quando eu nasci o que eu quisesse elas faziam, ai assim elas se
apegaram muito a mim, elas gostam muito das
outras sobrinhas, mas se apegou muito a mim, e
justo por isso, por que fui eu, foram elas que me
criaram; [...] não quer, é a preferência mesmo de cada, eu não sei se é o meu cuidado,
acredito mais que é a liberdade que cada
um tem [...] (M1).
[...] Primeiro ela relutaria, mas assim, eu acho que
ela tem muita confiança em mim (M3).

11 Id.
12 Id.

13 Id.
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[...] no estado que ela está que praticamente não está
nem me conhecendo mais, eu acho que até nisso ela
sente a diferença, porque quando saio de casa, ela
não aceita tomar a água com outra pessoa (M4).
[...] aceitaria não, aceitaria assim: constrangida.
Porque já teve uma cuidadora aqui, depois de sete
meses ela invocou com a menina, que teve que dispensar a menina, invocou que não queria mais,
que não queria. Eu disse, mas mãe fica cansativo pra mim, ela diz: - “que nada, só pra dar um
banhozinho em mim, não é cansativo não, quero
ninguém em minha casa não, eu não estou doente!
Precisa ninguém para cuidar de mim não, você
mesmo cuida”. Quando outra pessoa me ajuda a
dar banho nela, ela só aceita constrangida (M5).
[...] Acho que não! Porque minha mãe ela me queria perto dela, quando eu viajava eu sentia que ela
ficava triste. Minha filha, não gostava quando eu
viajava e quando internava ela só queria que eu ficasse perto, ela tinha uma confiança em mim, não
queria outra pessoa. E meu marido foi a mesma
coisa também, quando eu deixei outra pessoa com
ele no hospital, ele não quis, só queria ser cuidado
por mim. Eles faziam muita questão de mim (M)
(informação verbal)14.

Quanto à condição da pessoa idosa aceitar o homem para o cuidado, ficou evidente a negação desta hipótese nos relatos das mulheres. O cuidado humano cons-

[...] não, com certeza absoluta (M3).
[...] minha mãe não conhece ninguém (M4).
[...] Homem não! (M5).
[...] Não! Nem minha mãe, nem meu esposo, nem a minha filha aceitariam (M6) (informação verbal)15.

Na perspectiva histórica, a atitude preconceituosa
se desenvolveu na tradição e na falta de mobilidade entre grupos sociais. O objeto do preconceito neste estudo
apresenta uma dinâmica cognitiva e estrutural da identidade de gênero em processo de socialização, e construída
nas relações familiares vivenciada na história de vida das
mulheres cuidadoras que tem um forte significado diferencial em função do gênero e de papéis de gênero em
verdade estereotipadas.
O cuidado humano estabelecido entre as mulheres
cuidadoras e as pessoas idosas dependentes, como uma
ética que se desenvolve na história da sua vida como mulher, e traz uma natureza de diferença que em modelo
social androcêntrico, favorece a desigualdade nos papéis
sociais das relações familiares.

truído socialmente numa identidade de gênero, como

Em vista disso, são necessárias transformações nos

papel de mulher, tem a representação do preconceito para

papéis de gênero em relação de cuidado, desde os proces-

ser aceito como papel masculino em relações familiares.

sos iniciais de socialização primária, quando é desenvolvi-

[...] não, não, nem pensar elas não querem outra
mulher, muito menos um homem (M1).
[...] Não, de jeito nenhum! (M2).
14 Id.

do as interações significativas que permitem uma educação para o cuidado, especialmente quando da formação de
profissionais da educação nas áreas das identidades e dos
15 Id.
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papéis de gênero, reeducando hábitos, costumes e crenças

dade, com a singularidade, particularidade e vivências

igualitárias em orientação para valores do cuidado, parti-

como as questões de gênero, propiciando a toda a família

cularmente para os homens, a socialização masculina, re-

a construção sociocultural do cuidado.

ferente ao papel social e a identidade de gênero masculino.

Conclusão

Portanto, essa relação de cuidado, face às transformações que operam na sociedade humana, poderá e
deverá ser continuamente repensada com base em apro-

A experiência das mulheres em relação de cuida-

ximação e flexibilização na redefinição das identidades

do na família, ainda tem uma concepção tradicional do

de gênero por meio do reconhecimento do outro, do di-

papel social de gênero feminino, em âmbito doméstico

ferente, das mudanças societárias, em processo de com-

como função irrelevante, contudo, faz parte da história

preensão e deciframento.

da identidade humana e se constituem como base para a
sobrevivência e realização do ser humano.

Diante ao exposto, identificamos a necessidade de
um novo olhar para o cuidado em saúde, considerando que

Ressaltamos a família como uma estratégia im-

é preciso analisar as necessidades da saúde das mulhe-

portante para o enfrentamento das desigualdades e este-

res de maneira integral, a partir da inserção dessas no seu

reótipos de gênero, principalmente, quando este estudo

grupo familiar de pertença, procedendo-se a uma análise

constatou nas mulheres um envolvimento significativo
nas relações familiares de cuidado, e que essa orientação
requer transformações nas estruturas androcêntricas em
que se desenvolvem o processo de socialização e educação do ser humano.
Deste modo, a compreensão da construção social
da identidade de gênero que possibilita a orientação das
mulheres para o cuidado nas relações familiares nos direciona para a abrangência do cuidado no contexto da integralidade em saúde no sentido de mudança nas relações
familiares de cuidado, com destaque para a enfermeira
sendo o cuidado o seu objeto de trabalho e a família a uni-

crítica e reflexiva sobre a vivência das relações de cuidado
na perspectiva do gênero, desde uma ótica epistemológica
feminista e das mulheres, quando propiciamos espaço para
a escuta e a sua confiança, no intuito de evitarmos as repercussões advindas da sobrecarga do processo de cuidar.
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CAPÍTULO 8

IDOSO E O MERCADO DE
TRABALHO: EFICÁCIA DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS E
AÇÕES EXTENSIONISTAS NA
CONSTRUÇÃO DA DIGNIDADE
DA PESSOA IDOSA
Ivanilde Cordeiro Pacheco
Sarah Rafaelle Mendes dos Santos
Udson dos Santos Silva

Introdução
O aumento massivo da população idosa no Brasil
traz consigo significativas mudanças sociais e econômicas, tornando-se fundamental a reflexão a respeito das
necessidades e ações voltadas para esse grupo etário, inclusive no contexto do mercado de trabalho, uma vez que
na sociedade brasileira é possível observar práticas discri-
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minatórias que dificultam a manutenção e a inserção dos
idosos no mercado de trabalho, indivíduos estes, componentes de um grupo de crescente representatividade.
Assim, faz-se cada vez mais necessário analisar as
políticas públicas existentes que objetivam amparar esse
grupo etário, sua eficácia e sua possível carência, no intuito de compreender a real situação e anseios das pessoas
de 60 anos ou mais no mercado de trabalho. Fica necessário fazer um paralelo também com ações extensionistas
e o seu papel no desenvolvimento de uma sociedade com
menos barreiras para o idoso.
Sendo conhecidas muitas definições de políticas
públicas, é cabível para o estudo entendê-las como o planejamento que o governo de um determinado estado traça para garantir o bem-estar comum da população, tendo
em vista suas demandas e características socioculturais.
Essas políticas, por sua vez, decorrem em um ciclo de
processos composto pelas etapas de formação de agenda,
formulação, decisão, implementação e avaliação, sendo
elas dependentes entre si (SEBRAE, 2008).
Esse ciclo característico às políticas públicas está
intrinsecamente relacionado ao “fenômeno jurídico”. Pois
está contextualizado em três elementos: fático, valorativo
e normativo. Fundamentados na Teoria Tridimensional
do Direito de Miguel Reale, todos são conectados entre si
e se integram. Essa Teoria discorre sobre a característica
fático-axiológico-normativa da realidade, na qual o fato
que ocorre dentro da sociedade está carregado de um
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valor moral que traz consigo o senso de justo/injusto, o
qual originará a norma relativa ao contexto e, portanto, a
aplicação do direito no campo fático implica no que é eficaz socialmente, isto é, no mundo jurídico, a norma é submetida a circunstâncias as quais validam a sua eficácia
ou não (REALE, 2002, pág. 116). Corroborando, (ROCHA,
2013) afirma que as políticas públicas se realizam em três
esferas, para que, através de ações conduzidas pela administração pública, os direitos sociais tornem-se efetivos.
Nesse sentido, a problemática se atém aos seguintes
questionamentos: o fato de o Estado assegurar através dos
códigos normativos a tutela da pessoa idosa em relação ao
trabalho, garante sua eficácia, portanto, assegura dignidade e equidade de oportunidades aos idosos? Qual o papel
da educação na mudança de realidade social do caso?
Em busca de responder a esses questionamentos,
na visão geral do estudo, discute-se a situação do idoso
no mercado de trabalho, as políticas públicas relacionadas e sua eficácia e a influência da comunidade acadêmica nesse contexto. Além disso, averígua-se e constata-se
o panorama desta realidade por meio da busca por literaturas de outros estudos entendidas como pertinentes à
questão proposta para pesquisa.

Metodologia
Este trabalho foi realizado no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) Câmpus São José de Ribamar e São Luís/Centro Histórico.
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Ademais, foram utilizadas como metodologias a pesquisa

De outra parte, a sociedade brasileira comumen-

bibliográfica e descritiva que, segundo Severino (2007),

te volta-se ao novo como objeto de maior valor pois, pa-

baseia-se em registros originados por pesquisas prece-

rafraseando Bauman (2001), os organismos da sociedade

dentes a que se está realizando como livros, teses e arti-

moderna encontram-se mergulhados em um contexto de

gos, em que os textos publicados se transformam em fon-

constantes e velozes transformações, o qual os processos

tes para outras pesquisas posteriores.

e as relações assemelham-se a líquidos pela maneira em

Para Prodanov (2013, p. 54), a pesquisa bibliográfica tem “o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o assunto da
pesquisa”, e cabe ao pesquisador averiguar a confiabilidade das fontes utilizadas, sendo elas compostas, principalmente, por materiais já publicados.
Do ponto de vista dos objetivos, esta pesquisa pode
ser classificada ainda como descritiva, pois, a partir do que
entende Rampazzo (2005), a pesquisa descritiva se desenvolve em grande parte, baseada na observação e no levantamento de dados relacionados ao problema trabalhado.

Desenvolvimento

que fluem. Esse fato se reflete também no mercado, que em
suas relações de trabalho acaba por não favorecer a pessoa
idosa, sendo esta, entendida como o indivíduo com idade
igual ou superior a 60 anos, conforme consta no Estatuto
do Idoso (BRASIL, 2017) em suas disposições preliminares
e ratifica a política nacional do idoso (BRASIL, 2010).
A própria política nacional do idoso, uma vez que
estabelece diretrizes distintas para a pessoa idosa, mostra-se como uma política pública compensatória, que é
aquela que visa assegurar, além da distribuição dos bens,
a renda mínima, admitindo com isto a posição de vulnerabilidade do idoso quanto à garantia e manutenção do
próprio sustento através do trabalho (ROCHA, 2013).
Temporalmente síncrono a essa desvalorização do

A Declaração Universal dos Direitos do Homem

idoso no mercado de trabalho, segundo o IBGE (2017), nos

(Assembleia Geral da ONU, 1948), aborda no Art. 1º sobre

seus últimos censos, entre 2012 e 2017, foi registrada uma

a igualdade de pessoas em dignidade e direitos. No mes-

tendência ao envelhecimento da população brasileira,

mo sentido, a Constituição da República Federativa do

superando a marca de 30,2 milhões em 2017. Nesse gru-

Brasil de 1988 assegura em seu Art. 3º, mais precisamente

po etário, ocorreu, durante esses 5 anos, um crescimento

no inciso IV, a promoção do bem comum, sem preconcei-

de 18%, o que corresponde a 4,8 milhões de novos idosos,

tos referentes à origem, à raça, ao sexo, a cor, a idade ou

tornando-os uma parte cada vez mais significativa da

outra forma discriminatória qualquer.

população. Outros dados do IBGE (2017) afirmam que ao
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todo houve um alargamento na expectativa de vida de em
média 30,3 anos entre 1940 e 2016, no ano de 1960 a ex-
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Figura 1: Proporção de pessoas de 60 anos ou mais de
idade na população total - Mundo - 1950/2100.

pectativa era de 52,5 anos e em 2016 de 75,8 anos.
Para Lemos (2013), os fenômenos referentes ao
prolongamento da expectativa de vida e aumento da população idosa se devem a progressos concernentes às
condições de vida da população, que tiveram princípio
ainda por volta da metade do século XX. Corroborando,
Camarano (2002), já refletia sobre o aumento populacional de idosos, afirmando que este é, principalmente, efeito
de duas demandas: do alto nível de fecundidade observado nas décadas de 1950 e 1960 comparada à fecundidade
atual, como também da diminuição do índice de mortalidade desta população.

Fonte: Population indicators. In: World population prospects: the 2015 revision.

Explanando sobre o prolongamento da expectativa de vida, Fonseca (2016) reporta-se ao indivíduo ativo

Dessa forma, o processo de envelhecimento do

com 60 anos ou mais, que acumulou durante seus anos de

país, ainda que traga consigo diversas transformações

exercício profissional experiência e conhecimentos, uma

sociais e econômicas, deve ser entendido como sinal de

vez que o trabalho, em geral, apresenta-se para o idoso

desenvolvimento. Para a Organização Mundial da Saúde

como uma ratificação do valor da vida. Esse indivíduo

(2005), o envelhecimento populacional é uma das maiores
conquistas da humanidade, outrossim, um de seus maiores desafios. Na figura abaixo, pode-se observar a estima-

enquanto profissional poderia oferecer ao mercado de
trabalho vantagens que vão além de todas as habilidades
desenvolvidas em seus anos de estudo e prática, tais como
aspectos comportamentais.

va do envelhecimento da população brasileira compa-

Fonseca (2016) ainda cita como exemplos desses

rado à mundial, a velhice como característica comum a

aspectos uma maior acuidade e senso de responsabili-

países desenvolvidos.

dade em relação à comunidade, que viriam a suplantar
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uma possível perda da velocidade característica aos mais
jovens. O termo “ativo”, para o mercado de trabalho, corresponde à capacidade da pessoa de continuar exercendo
sua profissão e, portanto, produzindo. Denotando os possíveis ganhos não só para a pessoa com mais de 60 anos,
como para o processo de produção como um todo.
Entretanto, de acordo com informações do IPEA
(2014), ocorreu uma expansão na classe dos homens brasileiros entre 50 e 69 anos sem ocupação, situação que
se reflete na realidade como uma barreira que parte do
grupo dos não aposentados enfrenta para cumprir o tempo mínimo de contribuição da previdência social. Não ao
acaso, foi constatado um baixo nível de escolaridade nos
homens entre 50 e 69 anos que nem estão aposentados,
nem procuram ou têm perspectiva de uma realocação.
Segundo Coutrim (2006), grande parte dos idosos que trabalha nas ruas, de maneira informal, vê-se excluídos do
mercado formal de trabalho, tanto por conta de sua faixa
etária, na qual podem estar ou não aposentados, quanto
pela falta de capacitação adequada aos padrões exigidos
no mercado de trabalho.
Ainda segundo uma análise dissociada do mercado de trabalho, realizada pelo Grupo de Conjuntura do
Ipea (2017), o grupo de idosos, considerado pelos realizadores como o conjunto de pessoas com mais de 59 anos,
foi o que sofreu maior variação no índice de desemprego, cujo agravamento esteve na faixa dos 132%, no comparativo entre o final de 2014 (época anterior a piora da
situação do mercado de trabalho) e o segundo trimestre
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de 2017. Esses dados apresentam uma radiografia nunca
antes observada em relação à condição do desemprego
no Brasil. Para tal pesquisa, foram utilizados microdados
provenientes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), tendo essa análise publicada na
Carta de Conjuntura nº 32, no ano de 2017.
Por conseguinte, evidencia-se a dissonância entre
as potencialidades dos idosos no que concerne ao mercado de trabalho, em relação às circunstâncias por eles
encontradas no plano da realidade. Entretanto, com o
massivo aumento dessa população, faz-se cada vez mais
necessário haver quebra do paradigma da pessoa idosa
como sinônimo de incapacidade.

Resultados e Discussão
Paralelo à realidade apresentada, consta no Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003, em seus artigos 21 e 28,
que o poder público tem como responsabilidade criar políticas públicas que gerem oportunidades de acesso dos
idosos à educação, em que os cursos adaptados incluiriam conteúdo relacionado a técnicas de comunicação,
informática e outros avanços tecnológicos, que viriam a
melhorar a integração desses indivíduos ao estilo de vida
moderno, além de incentivar e produzir medidas e programas que visassem não só a admissão de idosos por
parte de empresas privadas, como sua profissionalização
e preparação para a aposentadoria com pelo menos 1 (um)
ano de antecedência.
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De mesmo sentido, tramita o projeto de Lei do Se-

por pessoas jovens. Esse novo grupo é composto por in-

nado nº 154, de 2017, que dispõe acerca de incentivos a

divíduos bem mais experientes socialmente ou profissio-

empresas para admissão de funcionários com 60 anos de

nalmente, os idosos. Eles estão empreendendo, seja por

idade ou mais.

lazer, seja por necessidade econômica.

Dessa forma, como elucida Rocha (2013), é notório

Nesse direcionamento, existe o Coworking IFMA

que as políticas públicas, sendo traçadas em um plano de

- projeto de extensão de empreendedorismo do Instituto

ordem macro, no campo de sua execução, não se sabe o que

Federal do Maranhão - que realiza consultorias, capaci-

deve ser feito. De forma que a academia propõe diversas ini-

tações, dentre outras atividades. O projeto atende pessoas

ciativas extensionistas na tentativa de capacitar, manter e

idosas que precisam das mais diversas ajudas em questões

incluir a pessoa idosa no âmbito do trabalho e do empreen-

relacionadas ao acesso ao trabalho, sua manutenção e o

dedorismo, dada a realidade social a qual está submetida.

sonho empreendedor. Aos poucos se adaptam a essa nova

Nesta sociedade, escuta-se comumente a palavra
empreendedorismo. Para Dornelas (2015), o modo de em-

realidade, novo alcance, que exige formas específicas de
comunicação e diálogo.

preender é um sistema com interligações entre pessoas e

Outra iniciativa é o “Programa de Orientação para

processos que transformam ideias e/ou projetos em opor-

Aposentadoria” realizado pela UEMA - Universidade Es-

tunidades que podem gerar negócios inovadores. Pensando

tadual do Maranhão - que objetiva preparar e sensibilizar

nessa perspectiva, entende-se que empreender não é ape-

seus docentes e servidores na busca de novas alternativas

nas a execução de uma atividade para obtenção de receita

e formas de vida após o rompimento do contrato de tra-

financeira, mas um exercício que busca em suas premissas

balho em virtude da aposentadoria.

a criação de oportunidades, a resolução de problemas a
partir da criação de soluções inovadoras, a conquista de
independência profissional e financeira, o prazer pelo trabalho e a realização de sonhos pessoais ou coletivos.

Tendo em vista os dados apresentados, fica visível
o caráter não eficiente das legislações que resguardam
direitos relacionados ao trabalho para a pessoa com idade igual ou maior a 60 anos. Portanto, faz-se necessário

Hoje, dentre várias características do empreende-

pensar sobre métodos que objetivam alinhar e aplicar as

dorismo, pode-se destacar a iniciativa. Com essa pers-

normas ao contexto social, uma vez que o fato, o valor e a

pectiva, surge uma nova classe de empreendedores, que

norma devem estar interligados. O caminho para a solu-

quebra os conjuntos preexistentes, compostos geralmente

ção mais coerente obrigatoriamente precisa ultrapassar
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as barreiras do direito positivo e buscar entender como

Nesse sentido, em busca de respostas sobre a eficácia

funciona a sociedade em relação à discriminação do ido-

dos mecanismos jurídicos presentes na sociedade brasileira

so no mercado de trabalho, e como essa visão social cor-

constatou-se, através de auditoria bibliográfica e explorató-

responde a esse fato, viés este que abrange as áreas da so-

ria, que as barreiras, em geral, enfrentadas pelos idosos no

ciologia e filosofia. Fica notório também a influência da
universidade na tentativa de construir a imagem de um
idoso preparado, com conhecimentos e habilidades, disposto a mudar os índices que os desfavorecem.

Considerações Finais
É notável que a própria sociedade brasileira possui estigmas, construídos culturalmente, que colocam a
pessoa idosa em posição desfavorável, posta à margem

mercado de trabalho são consequências não tanto da carência de políticas públicas, mas de problemas na fase de
formulação e implementação dessas políticas, relativos ao
entendimento fático-axiológico-normativo da sociedade.
No que cabe às tentativas de soluções vindas do
universo acadêmico, o potencial de alcance é macro, uma
vez que a universidade está mais próxima à sociedade civil, as medidas de extensão - que são reguladas e instituídas pelo Estado - conseguem de forma sutil alcançar o
grupo social de idosos que necessitam de conhecimentos,

das relações de trabalho, por ser entendida como invá-

habilidades e norteamento para a reconstrução de suas

lida ou ineficiente, ignorando o potencial proveniente da

vidas profissionais, seja no empreendedorismo ou nas

experiência e qualidades comportamentais adquiridos ao

competências de trabalho individuais.

longo dos anos. Esse panorama foi constatado pelos altos
índices de desemprego, muitas vezes relacionados ao baixo nível educacional da população idosa do país.
Normalmente, a política pública segue um ciclo ou
sistematização lógica, que vai desde a formação de agenda, processo pelo qual o governo define os assuntos que
precisam de sua atenção, a avaliação, quando a política
pública já foi implementada e um conjunto de atores estatais e sociais a analisa com o objetivo de determinar como
ela se saiu na prática.
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Introdução
Como uma das mais significativas tendências
mundiais do século XXI, o envelhecimento da população
trouxe implicações importantes e de longo alcance para
todos os domínios da sociedade, remetendo não apenas a
uma agenda de investigação acadêmica, mas a uma agenda de discussão política e de intervenção que apontem
respostas aos desafios da promoção do envelhecimento
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ativo16, como vão destacar Paul e Ribeiro (2013). Para o

no entanto, tem havido relativamente poucos estudos con-

ano de 2050, é estimado que uma em cada cinco pessoas

centrados nas experiências de envelhecimento no rural,

no mundo terão mais de 60 anos de idade (UNFPA, 2012).

comparativamente às pesquisas sobre velhice urbana. Ou

No Brasil, a participação de pessoas desta faixa

seja, embora a pesquisa sobre velhos em áreas rurais seja

etária na população, em 2015, foi de 14,3%, significando
27,83 milhões de indivíduos, com projeção de 34 milhões
para 2025. Em termos gerais, a população idosa brasi-

de interesse gerontológico há algum tempo, o envelhecimento rural ainda não se estabeleceu como um campo de
estudos relevante para a Gerontologia17 (INRA, 2012).

leira é, em sua maioria, composta por mulheres (55,5%);

A existência de grandes lacunas quanto à geração

tem forte presença em áreas urbanas (83,9%); é de maio-

de conhecimentos envolvendo a multidimensionalidade

ria branca (53,4%); é a pessoa de referência em 64,4% dos

da velhice rural volta-se à necessidade de priorizar estu-

domicílios; têm 4,7 anos de estudo em média. A grande

dos e pesquisas focadas nesta temática, compreendendo

maioria (76,1%) recebe algum benefício da previdência

que o envelhecimento rural engloba um complexo conjunto de

social, sendo que 75,3% dos homens e 59,8% das mulheres

dinâmicas que emergem das características e processos de ambien-

são aposentados; e cerca de um em cada quatro idosos

tes rurais e as experiências sociais, econômicas e de saúde de idosos,

reside em domicílios com rendimento mensal per capita in-

conforme define a Rede Internacional sobre o Envelheci-

ferior a 1 salário mínimo (IBGE, 2015).

mento Rural/INRA (2012). Assim, no foco desta reflexão,

Neste contexto, convém enfatizar que o envelhecimento não é um processo homogêneo. Cada pessoa vivencia a fase da velhice de uma forma, considerando sua

tratamos do tema da velhice rural brasileira, a partir de
resultados de pesquisa acadêmica delineada em um contexto particular (LIMA, 2013).

história particular e todos os aspectos estruturais (classe,

Neste sentido, as discussões do estudo foram pau-

gênero, etnia) a eles relacionados, como saúde, educação e

tadas na análise do contexto público-privado de idosos a

condições econômicas, por exemplo (MINAYO; COIMBRA

partir da influência do tempo livre e das manifestações

JÚNIOR, 2002). Isto implica que as experiências de enve-

de ludicidade (divertimentos) nas relações de sociabili-

lhecimento são diversas e a compreensão dessa diversida-

17 A Gerontologia é o estudo do envelhecimento nos aspectos - biológicos,
psicológicos, sociais e outros. Na condição de campo científico e profissional dedicado às questões multidimensionais do envelhecimento e
da velhice, tem por objetivo a descrição e a explicação do processo de
envelhecimento nos seus mais variados aspectos. É, por esta natureza,
multi e interdisciplinar. Na área profissional, visa a prevenção e a intervenção para garantir a melhor qualidade de vida possível dos idosos até
o momento final da sua vida (SBGG, 2015).

de requer uma consideração ampliada da velhice em diferentes contextos. O espaço rural é um desses contextos e,
16 A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2005) define o envelhecimento ativo
como um processo de vida moldado por vários fatores que, isoladamente
ou em conjunto, favorecem a saúde, a participação e a segurança de idosos.
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dade destes sujeitos constituídas no ambiente domésti-

Diante do exposto, o espaço rural, como apresen-

co e extrafamiliar. Mais especificamente, favorecendo

tado por Wanderley (2001, p. 01), significa mais que ape-

uma análise sociocultural da velhice rural, dando ênfase

nas uma localização física, mas uma forma de organiza-

à maneira como organizam as rotinas domésticas, como

ção social que envolve um conjunto de atividades e um

se apropriam de seu tempo livre e como descrevem ex-

modo de vida especifico, “modo particular de utilização

periências relacionadas ao lúdico e como estas impactam

do espaço e de vida social. [...] entendido ao mesmo tem-

o comportamento e o atuar dos velhos rurais, tal como o

po, como espaço físico (referência à ocupação do territó-

sentido de lúdico trazido por Pinto (2004):
[...] como cultura, o lúdico implica o reconhecimento de sujeitos e experiências
circunscritas como algo próprio e, ao mesmo tempo, geridas em dado contexto sociocultural e histórico com o qual mantém
relações: sofre influências dele e também
pode influenciá-lo. Não é, pois, uma atividade previamente pronta, repetida mecanicamente. Ao contrário, cada sujeito a (re)
vive segundo seus desejos, suas vontades,
curiosidades, habilidades, estratégias e táticas (re)criadas para lidar com as necessidades de cada jogo e condições concretas
de sua realização (PINTO, 2004, p. 79)

Sob tal orientação vislumbramos a heterogeneidade de atores, tempos e espaços entre as sensibilidades de

rio e aos seus símbolos), lugar onde se vive (particularidades do modo de vida e referência identitária) e lugar de
onde se vê e se vive o mundo)”.

Procedimentos Metodológicos
A pesquisa caracterizou-se como de natureza qualitativa, de caráter descritivo e exploratório no qual privilegiamos o detalhamento de significados e características
das situações apresentadas pelos entrevistados, verificada
na compreensão e interpretação de suas respostas; portanto, buscamos investigar o significado, a vivência e a experiência dos sujeitos sobre o fenômeno definido para o estudo: o contexto de seus tempos livres e, sob tal perspectiva,
o lugar das práticas lúdicas e os tipos de divertimentos.

uma ruralidade situada na “[...] manifestação de identida-

Participaram do estudo 30 (trinta) idosos, 17 ho-

des sociais associadas ao mundo rural” (MOREIRA, 2005,

mens e 13 mulheres com idade de 60 anos e mais, residen-

p. 65). Isto se expressou, como destacado, a partir dessas

tes em duas comunidades rurais localizadas no município

categorias como vertentes de contribuição relevante para

de Barreirinhas, Estado do Maranhão, Região Nordeste

a compreensão da realidade rural, trazendo para o debate

do Brasil. Para a coleta de dados, foi utilizado um rotei-

como estas se revelam e são interpretados no contexto da

ro semiestruturado para entrevista em profundidade, or-

vida cotidiana de sujeitos que envelhecem nesse ambiente.

ganizado em cinco temáticas principais, dentre as quais
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dados socioeconômicos e hábitos de vida e saúde; relações sociais

Todas as iniciativas diretamente relacionadas aos entre-

familiares e extrafamiliares; velhice e trajetória no espaço rural e,

vistados foram amparadas por Termo de Consentimento

rotinas de tempo livre e lazer18 (práticas lúdicas/divertimentos).

Livre e Esclarecido, destacando-se a identidade acadê-

Esta última temática foi dinamizada ainda com base na

mica do estudo e a instituição de origem (Universidade

sentença “Descreva como é geralmente o seu dia, do acordar ao

Estadual de Campinas/Unicamp, Campinas-SP).

dormir” 19. Os dados coletados foram analisados segundo as orientações propostas por Bardin (2009) e Minayo
(1999) para análise de conteúdo temático, quais sejam:
pré-análise, exploração do material e tratamento, inferência e interpretação dos resultados.
Um Diário de Campo foi utilizado como instrumento de registro das impressões acerca do ambiente e
suas particularidades, bem como das características físicas, emocionais/psicológicas dos sujeitos entrevistados,
aspectos não apontáveis no recurso da gravação, realizada por meio de gravador digital. Os perfis dos sujeitos
foram ainda ilustrados a partir da construção de Portraits,
quadros informativos montados com a intenção de desvelar: Quem fala? De onde fala? Por que e como fala? Para quem
fala?, elementos constitutivos de seus próprios discursos.
18 Inspirado na formulação teórica de Elias e Dunning (1992) - o Espectro do Tempo Livre – para a compreensão relacional e diferencial entre
atividades de tempo livre e de lazer. Basicamente, trata-se de uma tipologia para o tempo livre, na qual identificam propriedades singulares
do lazer, classificando-as de acordo com o grau de rotina, agrupando-as
em três subconjuntos: Rotinas do tempo livre (referente à provisão rotineira das
próprias necessidades biológicas e cuidados com o próprio corpo e o cuidado com a
casa e rotinas familiares); Atividades de formação e autodesenvolvimento (trabalho
social voluntário, estudo, hobbies, atividades religiosas, atualização de
conhecimento etc.); Atividades de lazer (encontros sociais formais ou informais, jogos, viagens, caminhadas etc.).
19 A proposta deste questionamento considerou a projeção de atividades
nas rotinas em dias úteis e finais de semana.

Resultados e Discussão
Em um quadro geral do estudo, encontrou-se uma
maioria de velhos e velhas etariamente situados entre
os 60 e 90 anos, analfabetos, casados/união estável com
mais de 10 filhos (a viuvez foi mais presente entre as mulheres) e de religião católica; aposentados (anteriormente
eram lavradores e pescadores/marisqueiras), com renda
média individual e familiar de 1 salário mínimo e gastos
mais frequentes com alimentação e medicamentos. Todos
residindo em casa própria, de alvenaria (algumas em condições precárias), declarando-se chefes de suas moradias
ou compartilhando com o cônjuge/companheiro, enfrentando doenças crônicas (diabetes, hipertensão) e problemas de insônia, artrite, reumatismo e colesterol elevado,
que representaram as maiores queixas com relação à saúde, avaliada como regular pela maioria.
Estes sujeitos residem em duas comunidades rurais
de Barreirinhas, município maranhense relevante para o
turismo estadual e nacional pelo destacado Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses20, do qual é tido como o
20 O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi criado em 02 de junho
de 1981 e está inserido na região do litoral oriental maranhense, apre-
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“portão de entrada”. Barreirinhas21 tem mais de 60% de

não deixando de considerar a velhice como categoria he-

sua população concentrada no espaço rural desenvolven-

terogênea, que permite uma relação dialógica com outras

do, além do turismo, atividades econômicas na agricultura

dimensões da vida social, como a identidade de gênero.

de base familiar, o artesanato e a pesca artesanal costeira.

Na perspectiva de gênero, a trajetória de
vida de homens e mulheres, como construção social e cultural, vem determinando
diferentes representações e atitudes em
relação à condição de velho(a). Dessa forma, gênero e idade/geração são dimensões
fundantes de análise da vida social. Expressam relações básicas, por onde se (entre) tecem subjetividades, identidades e se
traçam trajetórias (MOTTA, 1999, p. 207).

Das localidades onde se concentrou a pesquisa, uma tem
vocação pesqueira e é parte do roteiro turístico comercializado no município de forma direta, a partir de um pequeno circuito em torno do farol local, o que gera a prestação
de alguns serviços. A outra é produtora de uma cachaça,
já comercializada como produto com certa atratividade
para o turismo, um subproduto da lavoura de subsistência.
É neste cenário, tal como destacam Teixeira e Alvarenga (2007, p. 3), que “a rotina do dia a dia, transcorre no
fluxo das atividades humanas ordinárias, habituais, contextualizadas em processos macro e microssociais, individuais
e coletivos, objetivos e da ordem da subjetividade humana”.
Buscamos isto na análise da realidade investigada, na situação particular desses velhos rurais em função de suas
rotinas de tempo livre e manifestações de práticas lúdicas,
sentando uma linha de costa regular e tendo parte de sua extensão coberta por uma vasta área de dunas de areia. Possui uma área de 155.000ha,
abrangendo os municípios de Santo Amaro, Primeira Cruz e Barreirinhas. [...] A característica fisiográfica do Parque, devido apresentar
uma área de relevo plano, constituído por areias quartzosas marinhas e
cordões de imensas dunas de coloração branca, as quais assemelham-se
a “lençóis jogados sobre a cama”, originou a denominação da Unidade
de Conservação de Lençóis Maranhenses (ICMBio, 2012).
21 Barreirinhas integra a Região dos Lençóis Maranhenses, localizada na
região Nordeste do Estado. O Município possui uma área de 3.111,3
km2, com área urbana de aproximadamente, 1.097 hectares e está a
253 km da Capital São Luís. Possui cerca de 54.930 habitantes e uma
densidade demográfica de 17,65 hab/km2 (IBGE, Censo 2010), e tem
cerca de 2/3 desta população residindo em área rural.

Na análise das relações e diferenças entre as atividades vivenciadas no chamado tempo livre, foi possível
observar que, na perspectiva das mulheres, as rotinas familiares e com a casa22 foram descritas com mais ênfase e relevância nos aspectos relacionadas à provisão rotineira das
necessidades biológicas23:
Acordo de 6 da manhãzinha, às vez 5h já to fora
da rede; faço o café, um cuscuz, um beiju; daí pra
22 Envolvem o comando e organização da casa e da família (conservar a
casa em ordem; organizar as rotinas; cuidar da lavagem de roupas; comprar alimentos e roupas; fazer preparativos para uma festa; resolver assuntos financeiros; administração da casa e outras formas de trabalho
(não profissional) privado para si próprio e para a família; lidar com
tensões e fadigas familiares; alimentar, educar e cuidar das crianças;
tratar de animais) (ELIAS; DUNNING, 1992). São atividades cotidianas
e nem sempre prazerosas, tampouco podem ser descritas como lazer,
embora, no dizer de Nascimento e Marcellino (2012, p. 7), “algumas que
tratam de suprir necessidades podem produzir satisfações quando praticadas de maneira não rotineira”.
23 Envolvem as necessidades individuais biológicas e cuidados com o
próprio corpo (comer, beber, descansar, dormir, fazer a sesta, sexualidade, fazer atividades físicas, tomar banho, resolver questões de alimentos e das doenças) (ELIAS; DUNNING, 1992).
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diante, depois de banhar, cuida da limpeza da casa
e de fazer o dicumê do dia. À tarde, de 2h em diante
vou aguá as planta, dá milho pras galinha, ajuntá
uma fruta, varrer umas folha. Me sento lá pras 4 da
tardinha, vejo uma televisão, escuto um radim, sento na porta. Jantamo lá pras 6, 6 e meia da noite, às
vez de 7 da noite. Sento na porta até chegar o sono;
daí entro, deito, rezo e durmo de 9 da noite, às vez 10
da noite. Em casa faço de tudo, é do dicumê, a lavar
roupa, limpar; é tudo” (Antonieta, 68 anos).

Nesses contextos, como vai revelar Farcy (2001,
p. 279-280), a capacidade física está na base do ciclo da
vida, sendo valorizada pela utilidade e a dedicação a diferentes tarefas; mesmo a “velhice ainda é uma idade ativa”
e os “velhos não são capazes de imaginar a inatividade”.
Este é o cenário presente nas rotinas das mulheres velhas
pesquisadas; um significativo valor dado a essa rotina por
sua representatividade com o sentido de trabalho, expressando, assim, o sentido de se estar vivo(a).
Realçamos o rigor que impõem a si mesmas no cumprimento dessas tarefas, ao mesmo tempo em que, tendo
conquistado mais autonomia com a renda fixa da aposentadoria, sobretudo as viúvas, passaram a vivenciar mudanças no modo de vida, como o afastamento da dependência
de filhos (WOORTMANN; WOORTMANN, 1999).
Nunca comprei um palito de fósforo com um
tostão que eu ganhasse, que eu trabalhasse, só na
minha cozinha; ele não deixava eu fazer nada pra
ganhar dinheiro; agora mando eu, mando mais
(Gertrudes, 75 anos, viúva).
Meu filho, o mais velho veio aqui aí disse: - Mamãe, vamos morar lá em Caldas Novas, mamãe
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lá é bom... vamos morar lá?... Eu digo: meu filho, no tempo que os velhos não eram aposentados não tinha um filho pra convidar pra morar
junto. Agora como são aposentado é mais que os
filhos que quer que more junto. Porque ele não ia
me sustentar, eu era que ia quebrar o galho dele
(Gertrudes, 75 anos, viúva).

Mas é também nessa valorização do trabalho que,
conforme atenta Farcy (2001, p. 290), são percebidos momentos de ludicidade, “[...] já que a estreita ligação entre
ambos pode favorecer, em função de determinados afazeres (buscar água, lavar roupa etc.), ocasiões e espaços de
sociabilidade informal [...]”. Como observado no estudo
de Marin (1996), trabalho e diversão são aqui manifestações do cotidiano que se inter-relacionam tanto no âmbito da família como nas interações com a comunidade.
Vou mulhar minhas plantinhas por ali... vou butar água nos meu bujão. Aí chega a hora de fazer o
almoço, eu faço o meu almoço logo contando com
a janta. Aí quando é dez e meia eu tô almoçando,
aí fico ali na televisão um pedacinho, ulhando as
marmota passar, aí venho pra cá pra debaixo do
meu pé de manga. Quebro um coco...Fico, me deito
ali... 12h, eu tô na minha rede me balançando. Aí
me levanto... essa cadeira velha aqui eu forro e me
sento. Eu fico aqui, um passa e me “aporrinha”,
outro passa eu “aporrinho”. E assim eu vou levando a vida. Eu digo se passar um e disser assim:
Ôrra, mas essa só vive debaixo do pé de manga! Eu
pergunto: Quem é o dono do pé de manga? Se é eu
ou se é ele? Eu digo é muito pras meninas, as meninas passam aí: - Olha quando eu morrer e vocês
passarem aí e me verem aqui, não vai ficar com
medo não (Gertrudes, 75 anos, viúva).
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Atentando para os diferentes grupos etários situados, foi possível observar que a forma de organização e participação na rotina doméstica impõe um ritmo de apropriação do tempo, um padrão e uma dinâmica de envolvimento
nas atividades relatadas muito aproximados entre as mulheres velhas pesquisadas, independentemente de sua faixa
de idade. Um esquema ilustrado dessa rotina é apresentado
na Figura 1, cuja elaboração considerou aspectos relacionados às necessidades biológicas e aos cuidados com a família e a casa
trazidos dos relatos das depoentes, a partir da colocação
“Descreva como é geralmente o seu dia, do acordar ao dormir”.
Figura 1: Rotina diária (individual e familiar) - mulheres24.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acordar cedo (13)
Preparar refeições (11)
Cuidar da higiêne pessoal (8)
Cuidar de plantas (7)
Limpar e arrumar a casa (7)
Descansar (5)
Fazer pequenas compras (5)
Assistir programas de TV (3)
Limpar quintal (3)
Lavar roupas (2)
Fazer caminhada (2)
Cuidar de netos (2)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuidar de pequenos animais (2)
Armazenar água (2)
Pagar contas (2)
Orar; ler a Bíblia (2)
Ir ao culto (2)
Trabalhar (1)
Ir à cidade (1)
Lavar louça (1)
Sentar à porta pra conversar (1)
Cuidar da horta (1)
Fazer trabalhos manuais (1)
Visitar parentes (1)

Fonte: adaptado pela autora de VERDEJO, 2010

Na perspectiva de que o tempo serve de unidade de
medida para quantificar o que se faz, mas também de critério para qualificar o que se faz (PERISTA, 1997; PERISTA e
et al, 1999), foi possível verificar quais atividades foram recordadas e a frequência com que foram citadas, revelando
24 Números indicam a quantidade de vezes que a atividades foi mencionada.
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situações habituais ou não entre as mulheres e o grau de envolvimento. Como já referido, as ocupações voltadas para si
mesmo foram mencionadas em menor frequência em relação às direcionadas aos afazeres domésticos, que comprometem a maior parte do tempo ao longo do dia; um tempo
regido pela divisão do dia e das horas em manhã, tarde e
noite entre a semana de dias úteis e finais de semana.
É possível, ainda, pensar um mapa de movimento (Figura 2), tal como propõe Verdejo (2010, p. 57), ou seja, um
esquema ilustrativo de movimentos diários dentro e fora da
comunidade, situando “para onde se deslocam os comunitários cotidianamente fora de suas casas e propriedades. Além
disso, permite uma análise diferenciada de papéis e responsabilidades por gênero”. Por tal concepção, os deslocamentos das mulheres são mais frequentes nas idas ao mercadinho (vendas), seguida das idas à igreja e às caminhadas.
Figura 2: Mapa de movimento das mulheres25.

Ir à igreja

Ir ao
mercadinho

Fazer
caminhada

Fonte: adaptado pela autora de VERDEJO, 2010.
25 A quantidade de setas da casa aos diferentes destinos indica onde há
deslocamentos mais frequentes (VERDEJO, 2010).
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Entre os homens, as rotinas familiares e com a casa foram mais definidas em função da realização de tarefas
externas ao lar, sobretudo a compra de mantimentos, pagamento de contas, os cuidados com a roça (para os que
ainda a mantém, mesmo aposentados), a pesca e a criação de animais de pequeno e médio porte como galinhas
e porcos; alguns colaboram eventualmente com tarefas
restritas à casa como cozinhar e limpar.
Me levanto lá pelas 6h, cedo. Tomo o café. Aí vou
limpar o quintal, é consertando o cercado; faço
uma coisa aqui outra acolá. Depois tem a hora do
almoço, meio dia. À noite fico assistindo uma televisãozinha e vou dormir umas nove horas. Gosto
de andar arrumado, cabelo cortado, mas sou da
roça e na roça não posso andar muito limpo. O
dia-a-dia da família é normal, a mulher trabalhando na cozinha, as menina também ajudando”
(Antenor, 67 anos).
6h já acordo; levanto e vou molhar as plantas; depois é que tomo café, lá pras 8h. Aí fico em casa,
deitado na rede; tem dia que vou pegar siri. Almoço, vou deitar um pouco, 1, 2 horas. Continuo
em casa. Tem dia que eu durmo depois do Jornal
Nacional (Osório, 65 anos).

Por outro lado, na descrição do dia os homens men-
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O dia-a-dia nosso aqui é comum; acordo 5h da
manhã; tomo café, que a mulher faz, eu passo o
café às vezes. Lá pras 12h tem o almoço; descanso. Faço uma coisa ou outra aí, coisa de roça, da
enxada. Durmo de 7h pra 8h da noite e o dia se
acaba assim (Cristóvão, 67 anos).
Meu dia a dia é assim: desde a hora que eu acordo, eu não fico mais parado; 5h da manhã todo
dia, eu tô acordado. Faço minha comida. Só faço
uma refeição por dia porque eu não janto. Depois
do almoço descanso; tem que descansar. Às vezes
eu deito às 9h da noite; aí da hora que eu me deito, durmo direto, até às 5h, até de manhãzinha...
Graças a Deus! (Abílio, 81 anos).
Acordo 4h da manhã. Quando dá 5h, e é pelo verão
que num tá chovendo eu vou dar umas caminhadas, uma voltinha aculá, numas vargens grande,
bonita...a gente pode caminhar. E a gente dá umas
volta por lá e vem pra casa, chega, toma um banho,
toma um café. O café de manhã é comigo, esse aí
o café de manhã é comigo. Depois, almoço e aí eu
fico mermo só ali por debaixo daquele pé de pau,
conversando com os amigos, encosta tanta gente ali
a gente, bota duas, três cadeiras, quando sai um,
chega dois. Às vezes eu espero o jornal, e às vezes
não! E eu durmo logo [...] (Vicente 90 anos).

No esquema ilustrado desse cotidiano (Figura 3),
as atividades arroladas nas rotinas de tempo livre são, no
conjunto, menos diversificadas que as das mulheres, que
estão mais comprometidas com as tarefas domésticas. Na

cionam por mais vezes o uso do tempo com atividades

projeção do mapa de movimento (Figura 4), os deslocamen-

mais lúdicas (descanso, passeio, ver televisão, conversar,

tos masculinos são mais frequentes em função do traba-

dentre outras). Os relatos também destacam de forma sig-

lho na lavoura ou pesca, viagens à sede da cidade para

nificativa a continuidade do trabalho, independentemen-

compras, pagamento de contas, recebimento de proven-

te de grupos de idade.

tos, passeios/caminhadas no povoado.
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Figura 3: Rotina diária (individual e familiar) - homens.
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derado relevante instrumento para revelar aspectos do
cotidiano das pessoas para além das formas de trabalho
tidas como atividade econômica como o trabalho não remunerado de afazeres domésticos e o trabalho voluntá-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acordar cedo (16)
Cuidar da higiêne pessoal (12)
Descansar (8)
Trabalhar (5)
Fazer compras (4)
Limpar quintal (4)
Assistir programas de TV (4)
Armazenar água (3)
Preparar refeições (3)
Pagar contas (2)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fazer caminhada, passear (2)
Ouvir rádio (2)
Conversar (2)
Cuidar de plantas (1)
Lavar louça (1)
Cuidar de ﬁlhos (1)
Fazer pequenos consertos (1)
Cuidar de pequenos animais (1)
Lavar roupas (1)
Jogar futebol (1)

Fonte: adaptado pela autora de VERDEJO, 2010.

Figura 4: Mapa de movimento dos homens.
Trabalhar
(roça/pesca)

Ir ao banco

Fazer
caminhada
passear

rio, como revelado no estudo de Soares e Sabóia (2007):
É a partir das pesquisas ou informações
sobre o uso do tempo que é possível conhecer como as pessoas distribuem seu
tempo com as tarefas domésticas, cuidados pessoais e a outros membros da família; verificar a atenção dispensada pelas
pessoas à própria saúde, e em que nível,
pela incorporação de práticas saudáveis
de alimentação e de exercícios físicos;
aferir qual parcela de tempo é despendido pelas pessoas em seus deslocamentos
em grandes centros ou em direção a estes,
para desempenharem as múltiplas tarefas
e atividades requeridas ao longo do dia;
de que forma a população estabelece seus
contatos sociais e que opções de lazer vêm
utilizando; tempo dedicado aos estudos;
conhecer como as pessoas têm incorporado e com que intensidade, a informação
tecnológica em seu dia-a-dia, cultura; etc.
(SOARES E SABÓIA, 2007, p 7-8).

As informações sobre afazeres domésticos da
Ir ao
mercadinho
armazém

Fonte: adaptado pela autora de VERDEJO, 2010.

Embora não possuindo uma base de dados em âm-

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios/PNAD de
2001-2005 que analisou o tempo através de cruzamentos
de categorias diversas como, por exemplo, grupos de idade e sexo, constatou que, no geral, somente 51,1% dos homens realizam tarefas domésticas enquanto que entre as

bito nacional sobre o uso do tempo, o IBGE vem realizan-

mulheres esse percentual é de 90,6%. Ainda, conforme o

do seminários e gerando estudos sobre esse tema, consi-

estudo, é no Nordeste que se verifica a menor participa-
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ção dos homens com registro de 46,7% e no Sul, a maior

Em um olhar sobre as atividades direcionadas à

taxa, com 62%; cogitou-se que essa participação um pou-

formação, autossatisfação e autodesenvolvimento, entre

co mais baixa dos homens nordestinos estaria relacio-

as mulheres foram mais frequentes aquelas caracteriza-

nada a aspectos culturais locais, como a valorização do

das como de formação de caráter mais voluntário (como assis-

“machismo” já que existe uma forte correlação positiva

tir televisão e ler) e as atividades religiosas; a ocupação com

entre a realização de afazeres domésticos e o sexo femini-

trabalhos manuais (crochê e bordado) e ações voluntárias

no (SOARES e SABÓIA, 2007).

desenvolvidas na comunidade também foram apontadas

Neste contexto, nos grupos de 60 anos ou mais de
idade, a taxa de participação das mulheres que cuidam de
afazeres domésticos era de 87,1% versus 52,1% dos homens.
No Nordeste, essa proporção é de 84,0% e 44,4%, respectivamente. Em termos do número médio de horas gastas

como significativas para as entrevistadas. Também para
os homens foi possível constatar que, no geral, as atividades de formação de caráter mais voluntária como assistir televisão, ler e ouvir rádio, alçaram maior destaque em todas
as faixas etárias.

com tais tarefas, a pesquisa apontou que, nacionalmente,

As manifestações de divertimento apontadas pelos

são os homens de 60 anos ou mais de idade que mais de-

sujeitos da pesquisa permitiram a compreensão quan-

dicam parte do seu tempo a afazeres domésticos (13 ho-

to ao significado, motivações e influência do lúdico so-

ras semanais), embora especificamente entre homens e

bre as formas de sociabilidade familiar e extrafamiliar,

mulheres desta faixa etária permaneça grande diferença

propriamente ditas. Neste aspecto, as manifestações, en-

entre ambos, com 28,8% para as mulheres (SOARES; SA-

tre homens e mulheres e em todas as faixas etárias, são

BÓIA, 2007). Considerando a relação com velhice, lembra

marcadamente situadas como atividades sociáveis. Para os

Motta (1999) que:

homens velhos, estas são referidas em função de conAutoafirmar-se no cotidiano é a primeira
forma de diferenciação da velhice segundo os gêneros e as classes sociais. As mulheres, voltadas desde o início à domesticidade e ao cotidiano, e alguns dos mais
pobres, que não têm quem os proteja ou os
substitua em tarefas e na provisão da família, têm permanecido mais ativos. E reconhecem-se assim. Declaram-se vigorosos,
saudáveis, independentes, principalmente
as mulheres (MOTTA, 1999, p.209).

versar com amigos/vizinhos na praça e à porta de casa e
frequentar festejos locais. No entanto, entre eles também
foram realçadas as atividades de jogo (como espectadores
ou participantes) e a realização de pequenos passeios e
viagens externas às comunidades, este último, um hábito
pouco frequente e condicionado às necessidades de deslocamentos para a cidade-sede ou a capital, São Luís para
atualizações bancárias e consultas/exames médicos.
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Entre as mulheres, o destaque são os contatos diários com vizinhos, amigos e parentes para as conversas à
porta de casa, participação em festejos locais e reuniões
ligadas às questões religiosas, validando o pensamento
de Ribeiro (2006) de que a grande parte dessas pessoas
se mantém ligadas devido à vizinhança, seja por laços familiares e religiosos ou por intermédio de suas festas. A
necessidade de conversar é importante para a rotina de
vida, um elemento de estimulação da sociabilidade, importando menos o conteúdo e mais a prática da conversa em
si mesmo; o envolvimento direto ou indireto com essas
vivências significa ainda um canal de acesso às informações sobre acontecimentos da comunidade. Questões
bancárias e de saúde foram os aspectos referidos pelas
mulheres quanto às motivações de seus deslocamentos
para fora da comunidade.
A gente sente necessidade de falar com as pessoas.
Às vezes os meus filhos vêm, eu fazia meu aniversário todo ano, mas eu tinha um neto que ele vinha, me levava para a igreja, e ele faleceu. Aí eu
não fiz mais o aniversário, sinto saudade dele, dele
ir comigo. Quando eu completar 89, se Deus quiser
eu vou mandar celebrar a missa. A gente se acha
com os amigos, e aí a gente conversa, palestra, bate
papo. Aí às vezes tem uma diversãozinha, aí a gente faz um piqueniquezinho, uma coisa, aí a gente
fica satisfeito com aquilo (Firmina, 87 anos).
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se revestir de ludicidade a qualquer momento, podendo estar inscritos na ação diária, como aborda Marin (1999).
Eu acho que eu tenho tempo qualquer hora que eu
quiser, porque eu sou aposentado, e trabalho na hora
que eu quero, no dia que eu quero, porque a pessoa
que é aposentado. Mas eu acho porque na hora que
eu entender de largar ali e pra ir conversar com os
amigos pra acolá é só ir (Severino, 76 anos).
Olha, qualquer hora que a gente queira descansar
né? Eu num trabaio; tem dia que a gente amanhece assim quase sem disposição pra fazer alguma
coisa. E, aí a gente fica parado só andando pra li
dando uma voltinha quando a gente quer ir. Mas a
gente pode ir pra onde quiser (Vicente, 90 anos).

Desta forma, é oportuno pensar sobre as vivências
de diversão no contexto familiar e extrafamiliar. Silva e Neri
(1993, p. 231), abordando a relação entre ocupação do
tempo livre e satisfação na velhice como tema de interesse
gerontológico, situam que fatores culturais, societais e individuais são relevantes na contextualização das opções e
o envolvimento com atividades de lazer na velhice. Dizem
as autoras que as “expectativas dos idosos podem de fato
limitar seu envolvimento com o lazer a suas formas mais
passivas”. Em que pese a importância da história pessoal
em relação à predisposição para envolver-se com atividades lúdicas, muitos dos depoimentos revelaram, como já
mencionamos, um envolvimento particular e uma valori-

O tempo e o espaço das vivências citadas não se cir-

zação sutil dada aos divertimentos, que podem sinalizar,

cunscrevem em modelo fechado. São parte constituinte de

como destacam as autoras em suas pesquisas, para uma

um todo, onde a porta da casa, a praça, a cozinha, à sombra

“[...] baixa valorização do lazer e/ou carência de oportu-

da ramagem da árvore, a janela são ambientes que podem

nidades educacionais para cultivá-lo”. Concluem, então,
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que o primeiro aspecto remete às sociedades que cultuam
o trabalho como valor supremo, em detrimento do lazer e
o segundo aspecto é inerente à pobreza.
Observamos, assim, outros aspectos valorizados e
atribuídos ao significado de ludicidade que reportam à autonomia e independência em relação à sua rotina, à afetividade com os filhos, à autopercepção da velhice e à boa
relação com vizinhos e amigos circunscritos na rede de
relacionamentos. Estes elementos ajudam a compreensão
dos modos de vida na forma como dão sentido à identidade26 e à trajetória desses velhos e velhas, por meio de como
vivenciam os benefícios e a satisfação de ser e estar ativos.
Nestes, cabem, também, essas sutis valorizações dos divertimentos e as distrações atuais que mencionamos acima.
Às vezes, quando eu tô telefonando pra
minhas filhas e uma diz - Mamãe onde a
senhora tá? Eu digo, - Eu tô num lugar fulano de tal minha filha. Aí ela diz, - Mamãe
a senhora não se aquieta. E eu, - Minha fia,
parado só pote, minha filha, a gente tem
que andar (Josefina, 64 anos).
Eu me divirto porque eu tenho saúde, eu entro e
saio, e faço minhas coisas e chega um filho e me
abraça, e coisa, e ali, tá tudo se divertindo. Se vai
pensar nu’a coisa ruim, a gente tá olhando pra
televisão e aquilo passa. Eu fico assim, satisfeita,
26 Segundo Giddens (2010, p. 29-30), a identidade está relacionada com
os entendimentos que as pessoas têm acerca de quem são e do que é
importante para elas. O gênero, a orientação sexual, a classe social, a
nacionalidade ou a etnicidade são algumas das principais fontes de
identidade. Do ponto de vista sociológico são considerados dois tipos de
identidade, analiticamente distintas: a identidade social, entendida como
as características que os outros atribuem a um indivíduo; e, a identidade
pessoal, que nos distingue enquanto indivíduos.
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porque vêm aqueles netos e filha e a gente se diverte e melhora porque a gente não tá lembrando de
adoecer (Abílio, 81 anos).

As falas acerca das vivências de tempo livre e divertimentos entre os espaços e as motivações dos sujeitos
trazem, assim, um conteúdo revelador de experiências de
apropriação de um tempo que não é totalmente livre, posto ser configurado em função do cotidiano doméstico e
suas atividades sobrepostas. Sob tal compreensão, como
argumenta Corbin (2001, p. 274), “a propósito dos trabalhadores rurais, é, pois, anacrônico dissociar com demasiado rigor o lazer do trabalho, o prazer do esforço, o jogo
e a luta da aprendizagem”.
Aproximando esta reflexão da realidade estudada
nas comunidades rurais, a diferenciação de discursos e
formas de comportamento realçam, assim, o que é uma
linha de tempo mais contínua entre as mulheres, na qual
se entremeiam afazeres, momentos lúdicos, cuidados pessoais e alguma mobilidade e o que é uma linha de tempo
com tarefas e pausas mais projetadas/demarcadas entre
os homens, herança, talvez, de uma rotina de trabalho
fora do lar com os horários, regidos, ou não, pelo relógio.
São observações ponderadas também, nos termos
de Adam (1995 apud ROTEMBERG, 2012), acerca das experiências de tempo em que, por exemplo, mulheres com
seus múltiplos papéis, pouco se enquadram em uma lógica
que separa o trabalho do lazer, o tempo público do tempo
privado, o tempo subjetivo do tempo objetivo, a tarefa em
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relação ao tempo do relógio. Como defende Davies (1990

parado; mas é também conectado ao descanso, saúde, es-

apud ROTEMBERG, 2012, p. 02), “as mulheres vivem seu

porte, oportunidade de encontrar e sair com amigos.

tempo como se estivessem de sobreaviso 24 horas por dia,
isto é, seguindo uma lógica temporal não econômica, no
sentido de não serem sujeitas a horários e prazos, enfim,
se veem como continuamente disponíveis”.

Apesar das sutilezas que demarcam a composição
das rotinas de tempo livre e suas especificidades, aos finais
de semana há uma “quebra” na rotina dos trabalhos domésticos, das lidas com a pesca, a mariscagem, a lavoura, que se

As experiências de apropriação dos tempos desses

revela ou num ritmo menos intenso (entre as mulheres) ou

sujeitos na expressão das rotinas de seus tempos livres

pausados efetivamente (entre os homens). Questiona Thies:

sugerem, ainda, que essa diferenciação se apresenta muito mais em termos das relações de gênero, do que em função de discrepâncias entre os grupos de idade. Divergem,
ainda, as formas como homens e mulheres perpassam
por seus espectros de tempo livre, mas convergem semelhanças entre as faixas etárias. Neste contexto, como as
mulheres assumem uma parcela desproporcional de responsabilidade pelo trabalho doméstico, a sua percepção
de escassez de tempo livre é maior que a dos homens, o
que se projeta, igualmente, nas manifestações do lúdico
expressa em seus depoimentos.
Daquilo que as mulheres relacionaram como diversão propriamente dita, fizeram associando-o às oportunidades de passear, à diversão das festas, aos cultos religiosos, a algo que pode reanimar as pessoas e ajudar a
sair do isolamento, mas é também próprio de quando se
é jovem, pois na velhice a participação/necessidade entra
em declínio, além de pesar a questão financeira. O olhar

Mas o que é o lazer da/na zona rural? O lazer na zona rural está associado ao descanso do trabalho na lavoura. Isso acontece
por meio de idas ao futebol, bailes, danças,
festas, visitas aos parentes, uma vez que,
para quem trabalha na agricultura, não
há período de férias, como há para outras
profissões. Há apenas “períodos” de mais
ou menos trabalho (THIES, 2008, p. 101).

Ocorre, por exemplo: no espaço da casa e na porta como sua extensão, nos pequenos passeios, na ida à
praça, na participação em festejos, nos momentos da faina diária; deve ser também considerado como a grande
maioria das possibilidades existentes para os sujeitos pesquisados. As comunidades em que residem são carentes
de áreas, equipamentos e ações mínimas de fomento e
acesso ao lazer, mesmo em termos das formas de associativismo informal que poderiam ser propiciadas por igrejas, sindicatos, associações e outros.

dos homens se assemelha e se distancia em certos pontos,

Neste caminhar, questionamos também acerca da

pois a diversão também é associada às festas, ao não ficar

diferença entre a diversão do interior e a da cidade, na perspecti-
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va de uma reflexão quanto ao cotidiano local, como tam-

Em confluência com esse posicionamento, apre-

bém, a afetação deste por demandas de atividades que

sentamos resultados de pesquisa realizada por meio de

se originaram no meio urbano, como é o caso do turismo

abordagem qualitativa, na qual interessava investigar

e da recreação, como argumentam Silva e Campanhola

como se dava a apropriação do tempo livre e as manifes-

(2002) sobre o lazer e o novo rural. Nos retornos das falas,

tações de práticas lúdicas (divertimentos) engendradas

a visão de que a diversão na cidade pode ser melhor, com

e vivenciadas por velhos e velhas residentes em espaço

a agitação e a diversidade de opções que a caracterizam;

rural, percebendo-as como conduto de expressão de seus

contudo, é no interior, onde as oportunidades são mais li-

modos de vida, portanto, uma questão que permitiu dis-

mitadas, que prevalece a tranquilidade, no qual é possível

cutir o significado sociocultural do envelhecer heterogê-

ter atitudes como armar uma rede ao ar livre e dormir ou

neo no rural contemporâneo.

deixar a porta aberta; procedimentos que atestam a segurança da localidade.

Tal abordagem permitiu a caracterização do perfil
socioeconômico do grupo investigado, apontando ainda

Assim, a conotação negativa é dada ao contexto

para uma reflexão acerca de crenças em torno do enve-

da vida na cidade, sua intensa movimentação, alto cus-

lhecimento rural e da vivência da “velhice no campo”,

to de vida, trânsito inseguro e pessoas mal-humoradas, o

usando os termos de Krouts e Coward (1998). No estudo,

que nos faz ponderar sobre a impessoalidade como traço

consideramos a compreensão das relações, das diferenças

marcante da vida urbana em seu turbilhão de estímulos

e dos desafios de envelhecer em realidades completamen-

e acontecimentos cotidianos, que impõem uma inércia e

te na contramão de visões idílicas do rural, porém na linha

uma atitude distanciada, como sugere Simmel (1987) com

de constatar que interagimos com velhos ao mesmo tempo

a chamada “atitude blasé”.

resistentes e frágeis. Falamos de lugares com altos níveis

Considerações Finais

de necessidades não satisfeitas que coloca suas gentes, velhos ou não, na desvantagem do acesso a serviços básicos

A velhice rural representa um relevante tema de

e infraestrutura de educação, saúde, transporte, moradia,

estudo para o campo da Gerontologia, devendo ser am-

alimentação, lazer etc. Acerca de seus tempos livres, diver-

pliado e considerado como área de interesse específica

timentos e sociabilidades, é oportuno retomar que tempo

para a produção de conhecimentos no âmbito científico e

e gênero, estabelecem diferenças do modo como mulheres

intervenção gerontológica.

e homens os organizam entre as várias atividades.
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Na perspectiva pessoal/doméstica, as práticas de

interações com vizinhos e parentes nas portas de casa,

divertimento dos depoentes foram consideradas a partir

nas caminhadas, nas idas à praça e as participações em

da descrição das rotinas de tempo livre. O tempo é o tem-

jogos e algumas atividades esportivas. São, assim, mani-

po disponível para a faina diária, não imperando o dito

festações articuladas e vivenciadas no contexto das roti-

tempo livre advindo da aposentadoria, representada mui-

nas de tempo livre, no âmbito da realidade de velhos resi-

to mais em termos do direito à renda recebida e, portanto,

dentes no meio rural.

o “dinheiro certo”, mensal, que vem ao encontro de satisfazer (ou próximo disto) as necessidades básicas. A renda
da aposentadoria traz um empoderamento que se traduz
em impactos nas relações familiares e sociais, mais do
que em conquista de tempo livre, que pode ter um signifi-

Diante dessas situações, sobrepõem-se a influência
do trabalho, da disposição e da necessidade de se estar
ativo para o cuidado com a casa, com a roça ou com a
pesca. Tais aspectos, portanto, estabelecem os contornos
das formas de sociabilidade familiar e extrafamiliar mais

cado mais relevante para a dinâmica de vida urbana. Não

intensamente que os divertimentos, expressos, como men-

há, nas comunidades estudadas, estrutura de espaços e

cionado, entre as sutilezas do tempo do não-trabalho.

equipamentos de lazer ou oferta de grupos ou centros de
convivência, ou arranjos dessa natureza no âmbito das
associações formais locais ou igrejas como espaços que
promovam e incentivem atividades direcionadas aos velhos. Perante tal quadro, para esses sujeitos o lazer se expressa de forma particular e sutil em momentos de tempos não demarcados. Trata-se de tempos trazidos para si
em meio à rotina dos afazeres caseiros, das paradas para
os programas de televisão, do rádio e momentos de interação familiar, ou nos hábitos de sentar à porta, quando
do ambiente doméstico.

Em suma, das reflexões aqui encaminhadas, surge
a certeza da importância de se pensar novas linhas de investigação que possam originar outros estudos e pesquisas relacionadas com o sujeito que envelhece no espaço
rural situando a temática dos tempos livre e da ludicidade, ampliando o que aqui se testemunhou em um contexto particular. Neste sentido, alguns aspectos observados a
partir do estudo poderiam gerar novos temas de pesquisa e que podem ser aprofundados: a questão da solidão e
da sexualidade manifestada, sobretudo, entre os homens
solteiros e/ou viúvos; a questão da construção histórica

Na perspectiva extrafamiliar, os momentos de di-

do universo feminino e o trabalho doméstico no rural,

versão se colocam como um conduto de sociabilidades

dada a (in)visibilidade das tarefas da mulher, elementos

que se expressa por meio das idas à igreja, da participa-

que sustentam formas de reducionismo e naturalização

ção em festejos locais, religiosos ou não, das conversas e

dos papéis de gênero e como isto se coloca na relação
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velhice-contemporaneidade; a rearticulação da vida familiar e das relações sociais em função da aposentadoria
rural e seus impactos para tais contextos.
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Introdução
A população idosa no Brasil segue uma tendência
crescente (IBGE, 2018). Este aumento também tem sido
observado nas unidades prisionais do Brasil, com a elevação dos casos de crimes cometidos por pessoas idosas. De
acordo com dados do Departamento Penitenciário Nacional/DEPEN (DEPEN, 2014), no período compreendido
entre dezembro de 2008 e dezembro de 2011, houve um
aumento de 45,91% da população idosa encarcerada.
Apesar desse aumento de idosos em situação de
prisão nos últimos anos, conforme Wacheleski (2015), esse
é um assunto que aparece no Brasil de forma velada. Talvez isso ocorra pelo fato de o número de idosos encarcerados ser muito inferior ao quantitativo de jovens ou, ain-
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da, porque o idoso é comumente visto pelo senso comum

cessário lançar mão de um método e de uma teoria que

com a imagem de frágil e incapaz (VIEIRA et al., 2016).

dê conta dessas realidades. Neste estudo, optamos por

Para Oliveira, Costa e Medeiros (2013), quando o
idoso se encontra em estado de cárcere, o envelhecimento é ainda mais precipitado, pois as condições materiais e
sociais para que ele vivencie o envelhecimento na prisão
são inadequadas. É válido destacar que os idosos possuem
individualidades e necessidades diferenciadas da população não idosa. Essa singularidade deve também ser fruto de reflexão e pesquisas dentro das penitenciárias, pois
os idosos encarcerados são mais frágeis em relação aos
presos mais jovens e às pessoas da mesma idade que se
privam de liberdade (DEUS, 2003).

percorrer os construtos teóricos da Teoria das Represen-

No caso de idosos em cárcere, é comum parecerem-se muito mais velhos do que realmente são (SCCJR,
2016), isso porque os indivíduos que estão presos envelhecem na prisão não como envelheceriam em liberdade
(MONTEIRO, 2013). Essa realidade ocorre, especialmente,
por serem submetidos continuamente a condições precárias e ambiente inóspito, visto que, na prisão, o cuidado integral à saúde da pessoa idosa fica dificultado (MINAYO; RIBEIRO, 2016). Dessa forma, faz-se necessária a
realização de estudos com a população idosa presente
nas unidades prisionais, buscando conhecer mais profunda e especificamente essas suas individualidades a partir
dos próprios indivíduos.

rico-metodológico a Teoria das Representações Sociais.

Ressalta-se que essas realidades sociais são extre-

sentados por 23 pessoas com 60 anos ou mais que estavam

mamente complexas, e, para sua compreensão, faz-se ne-

aptas para participar da pesquisa, pois se encontravam

tações Sociais, a qual vem contribuindo para diversos estudos como uma teoria eficaz de compreensão de muitos
fenômenos. Neste estudo, foi também um referencial importante para a apreensão dos significados atribuídos à
velhice de idosos encarcerados com objetivo analisar as
representações sociais de idosos sobre a velhice na prisão.

Metodologia
Trata-se de um estudo exploratório e descritivo,
com abordagem qualitativa, que se baseou no aporte teóSendo este um recorte da tese intitulada “Memória e
Representações de Idosos Encarcerados sobre Velhice e
Saúde”, com parecer de aprovação nº 1.968.281.
O estudo ocorreu em três Unidades Prisionais (UP)
do interior da Bahia, vinculadas, atualmente, à Secretaria
Estadual de Administração Penitenciária e Ressocialização
(SEAP), de acordo com a Lei nº 12.212, de 4 de maio de 2011
(BAHIA, 2011). A população carcerária da Bahia é de 14.916
entre o sexo feminino e o masculino, e, desses, 1.639 estão
nas carceragens onde o estudo foi realizado (SEAP, 2018).
Os participantes do presente estudo foram repre-
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em situação de cárcere, alojadas em uma das UP selecio-

O número exato e ideal de grupo focal não é uma

nadas para realização da pesquisa e que tinham cognitivo
preservado, avaliado pelo Mini-Exame do Estado Mental.

regra, pois é necessário adequá-lo à realidade da pesquisa,

Foi utilizado para a apreensão das RS um roteiro
para o grupo focal. Trata-se de uma técnica de coleta de
dados realizada por meio da interação de um grupo, ou
seja, é uma entrevista em grupo que possibilita problematizar um tema específico, permitindo aos participantes
expressar seus pontos de vista, com reflexões aprofundadas sobre um fenômeno social (BACKES et al., 2011).

Esse critério quantitativo é adotado tendo em vista que um

No grupo focal, o pesquisador é o mediador, responsável por possibilitar a liberdade de expressão, mas,
ao mesmo tempo, permitir que a pesquisa não perca o
foco que se busca. Nesta pesquisa, participaram dos grupos focais 23 pessoas idosas que se encontram em cárcere,
nesse sentido, um grupo com certo grau de particularidade, com características comuns, as quais não são simplesmente o fato de serem idosos e estarem em situação
de reclusão, mas também de dividirem histórias de vida
bem parecidas, como poderá ser observado no decorrer
dos resultados apresentados.
Antes de iniciar o grupo focal, foi realizada a acolhida aos participantes do grupo, para torná-lo mais informal. Foram expostos pelo moderador-pesquisador os
objetivos do estudo e explicação de como seria a dinâmica do Grupo Focal. Os idosos foram convidados a rememorarem e construírem sua percepção acerca da velhice,
sendo possível uma sintetização sobre o tema gerador.

mas recomenda-se a participação de seis a doze pessoas.
grupo focal com um número inferior a seis é insuficiente
para incitar o diálogo e um número maior que doze pode
impedir que todos os participantes revelem seus pontos de
vista (VAUGHN; SCHUMM; SINAGUB, 1996). Para a realidade deste estudo, foi possível realizar dois grupos focais,
em duas UP, sendo que, na UP1, houve 12 participantes, e,
na UP2, participaram 11. Além disso, a escolha do quantitativo deu-se pela comodidade e possibilidade das UP.
O registro dos dados ocorreu por meio de gravação,
mas, devido ao fato de muitos idosos terem dicção ruim e/
ou falarem baixo, foi preciso fazer a tomada de nota, para a
qual contou-se com o apoio da assistente social, que, prontamente, dispôs-se a contribuir em todo o processo dos
grupos. Os grupos focais tiveram duração máxima de uma
hora e ocorreu sempre junto com a profissional da assistência social e da psicologia, as quais tornavam-se as relatoras.
Os resultados do grupo focal foram analisados
por meio da técnica de Análise de Conteúdo descritos
por Laurence Bardin, na modalidade de análise temática
(BARDIN, 2015), com auxílio da ferramenta computacional de suporte para análise dos dados qualitativos NVivo, versão 11. Posteriormente, foi feito o tratamento dos
resultados, com inferência e interpretação e com a articulação do material empírico e o referencial teórico das
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Representações Sociais. Para representar de forma pano-

riências no ambiente prisional, os idosos puderam falar

râmica os resultados e facilitar a visualização, foi utili-

sobre a temática sugerida: velhice na prisão.

zado o recurso do NVivo chamado “Nuvem de Palavras”.

As unidades de análise que constituíram este es-

Foram respeitados os participantes na sua digni-

tudo foram processadas pelo software QSR NVivo e apre-

dade, ponderado os riscos e benefícios desde quando foi

sentam como resultado a nuvem de palavras (Figura 1), na

pensada a consecução do estudo. Todos os participantes

qual estão os vocábulos mais usados pelos idosos - enve-

tiveram pleno conhecimento do estudo e de seus objeti-

lhecer (19); vida (11); prisão (9); ruim (7); velhice (7); fora

vos e sua metodologia e assinaram, para tanto, um ter-

(6); cabeça (5); envelhecendo (5); melhor (5); sair (5).

mo de Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com
as Resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº.

Figura 1: Nuvem de palavras sobre Representações Sociais da Velhice na prisão, Bahia, 2019.

466/2012 e 510/2016 para pesquisa com seres humanos.

Resultados e Discussão
Os 23 idosos participantes do estudo são em sua
maioria do sexo masculino, entre 60 a 65 anos, pardo, sem
escolaridade, casados, com três a quatro filhos, de religião evangélica, com profissão predominante lavrador, de
origem urbana e tempo de prisão de 1 a 2 anos.
No que se refere as RS dos idosos encarcerados
acerca da velhice na prisão, estas foram construídas por
meio do instrumento de investigação do grupo focal. Foi
possível ouvir várias pessoas ao mesmo tempo e observar
as características do grupo. Muitas narrativas foram ex-

Fonte: Elaboração própria.

postas, as quais serviram como material para comunica-

Conforme a nuvem de palavras, percebe-se que as

ção e para construção das RS; por causa disso, não foram

evocações dos idosos têm um teor negativo claro, pois a

analisadas individualmente, mas em uma perspectiva de

velhice aparece representada como ruim, tristeza, mor-

produção do grupo. Por meio das recordações e expe-

te, adoecimento e a perdas. Além disso, percebeu-se que,
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para os idosos, a solução para se ter uma velhice melhor,

ancorados em situações concretas. Está ligado também

é sair da prisão e ter uma vida fora dela, como se o fato

a aspectos sociais, econômicos, de educação, de como

de estar fora possibilitasse uma mudança no processo de

a sociedade a enxerga e do lugar que o indivíduo ocupa

envelhecimento e, consequentemente, na RS da velhice.

na sociedade, em que, nesse caso específico do estudo, o

Essas RS estão relacionadas à própria categoria
velhice e, historicamente e a partir das memórias com-

lugar ocupado não possibilita uma representação muito
diferente da aqui descrita.

partilhadas na/pela sociedade, possibilitam fortalecer e

Jesuíno (2014), ao relatar sobre uma conferência

cristalizar a concepção da velhice ligada à decrepitude,

proferida por Moscovici em 2000, na cidade de Montreal,

à doença, ao fardo e ao fim da vida, com uma cultura de

afirma que o autor aborda o termo discriminação contra as

desvalorização da velhice (TÓRTORA, 2016); mas também

minorias, mas que, na verdade, ninguém é feito para ser ve-

ao fato de as RS dos idosos serem evocadas no ambiente

lho, associando e ancorando a figura abstrata do estranho,

prisional e em uma situação em que o maior fardo para

relacionado à relevância do corpo; isso conduz à discrimi-

eles é justamente o envelhecer encarcerado.

nação, estereótipos e a uma imagem distorcida, principal-

Para os idosos, as pessoas que viveram uma vida

mente pelo fato de a idade ser, naturalmente, muito visual.

tida como “comportada” e seguiram os padrões de uma

Nesse entendimento, Hepworth (2008) sugere que

vida saudável podem desfrutar do prazer da vida. “Esse

a velhice está objetivada em um corpo geriátrico, em um

prazer é colonizado por uma axiomática capitalista para

corpo fisionômico e na máscara da velhice, o que leva a

uma parcela de idosos, a exemplo do prazer programa-

categorias apenas morais do corpo, construídas a partir

do pela indústria do entretenimento e do turismo diri-

de um contexto histórico específico, com vistas a permitir

gida a consumidores segmentados” (TÓRTORA, 2016, p.

que as sociedades e os indivíduos deem sentido às mudan-

54). Nesse entendimento, para os idosos que fugiram desse padrão, que não tiveram uma vida comportada, resta
apenas “viver a velhice”.

ças biológicas e se afastem das questões sociais. Percebeu-se também que as representações dos idosos baseavam-se em três noções principais: a idade avançada, os laços

Assim, foi possível inferir que o bem-estar na ve-

familiares (os distanciamentos dos contextos familiares e

lhice e sua consequente RS positiva são muito dependen-

sociais) e, principalmente, o fato de estarem presos. Por-

tes de crenças, culturas, anseios, emoções, ou seja, estão

tanto, por meio das narrativas dos idosos, que se seguem,

relacionados a experiências individuais e subjetivas e

será concretizado o entendimento das RS sobre velhice.
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Velhice como negativa e fim da vida
A homogeneização da velhice é algo que não foi
defendida nessa linha teórica, apesar de ser utilizado
uma caracterização de idosos como pessoas acima de 60
anos. Afirmam-se isso, pois, se fosse colocada a velhice
nessa perspectiva, estaria seguindo na contramão do que
se pretende discutir neste estudo, tendo em vista que o
objeto aqui tratado, por si só, já se configura como uma
discrepância em meio à homogeneização posta à velhice.
Acredita-se que a velhice é diferente para cada indivíduo,
percorre caminhos e experiências diferentes, perpassa
por singularidades.
Neste estudo, as pessoas participantes tiveram histórias de vida diferentes da maioria que é colocada na mídia e que é tida como um padrão para a sociedade. São
pessoas que produziram suas singularidades em meio a
um contexto social carregado de inconsistências e dificuldades e que se enquadraram em um grupo de indivíduos que destoa da maioria. Ser um idoso encarcerado e
viver a velhice na prisão possibilita-lhes ter representações sociais que, por vezes, aproxima-se de muitos idosos
que estão extramuros da prisão, mas que são intensificados devido ao ambiente e ao estado em que se encontram.
Ao que pese as RS da velhice, Daniel, Antunes e
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tivas durante as reuniões do grupo focal, apresentaram as
RS da velhice na prisão de forma negativa e como fim da
vida, ancorando-se em uma memória social envolta em
percepções construídas por meio de uma visão estigmatizada da velhice.
Quadro 1: Sistematização do corpus acerca das representações sociais dos idosos encarcerados sobre velhice: velhice como negativa e fim da vida. Bahia, 2019.
Velhice como Envelhecer aqui dentro da prisão é ruim demais,
não é vida na verdade.
negativa e
Eu entrei na prisão com 52 anos e, hoje, aos 61, nem
fim da vida
posso aposentar, mas, quando eu sair, quero aposentar e também trabalhar na roça.

Envelhecer é uma coisa que fico só pensando. Envelhecer lá fora é diferente. Aqui a gente fica com a
mente vazia, sem ter o que fazer.
Aqui a gente acaba com os anos de vida logo. Aqui a gente toma muita friagem, muito difícil viver desse jeito.
Envelhecer aqui é duro, a gente está nessa idade. Velhice para mim é a morte, o fim da vida.
Entregar a Deus a minha vida. Velhice, para mim,
desse jeito, era melhor estar no caixão. Nunca tinha
passado por situação parecida.
Velhice é muito ruim. Estou sofrendo muito, só Deus
mesmo. O pior na vida da gente é envelhecer na prisão, longe dos netos e de minha velha.

plasma na identidade das pessoas idosas enquanto ele-

A coisa mais triste na minha vida é pensar que,
quando eu podia aposentar, eu vim para cá. Envelhecer aqui dentro é triste demais, não é mole não.

mentos da sociedade e na sua própria percepção enquan-

Envelhecer na prisão é morrer, é estar um morto vivo.

Amaral (2015) acreditam que é uma concepção que se

to grupo. Conforme o Quadro 1, os idosos, em suas narra-
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Envelhecer aqui dentro é melhor morrer logo.

suma, de qualidade de vida é, de certa forma, utópica, frente

A gente vai perdendo a vida. A gente perde a felicidade, vai sentindo dor. Aqui é ruim demais. Já tentei suicídio duas vezes, porque tenho desgosto na vida. Tenho
vergonha, porque as pessoas não acreditam em mim.

aos relatos até aqui apresentados. Vale ressaltar que, quan-

Envelhecer aqui dentro é ruim. Já passei dos 70, e
minha vida está acabando. Se eu demorar de sair
daqui, saio morto, porque a pressão é muito grande
na cabeça. Para mim, se eu não sair daqui e ficar só
envelhecendo, é melhor morrer mesmo.
Fonte: Elaboração própria.

O fato de representarem a velhice como negativa
e fim da vida faz parte do imaginário social de um indivíduo que já se perpetua por longos séculos, por uma memória transmitida e ancorada socialmente e intensificada
pelo fato de estar na prisão. No Brasil, ainda persiste uma
representação histórica de relacionar a velhice à doença,
improdutividade, perdas, desgastes, incapacidade, finitude da vida, falta de autonomia, institucionalização e um
problema social/econômico que precisa ser gerido, o que
a torna algo que precisa ser afastado devido ao fato de
representar uma etapa negativa (SANTOS; LAGO, 2016).

do os idosos declaram que a velhice na prisão é uma antecipação da morte, denunciam uma realidade que é condizente ao meio, frente às mazelas do ambiente prisional.
Outro estudo que ilustra as RS aqui encontradas
e mostra que estas estão relacionadas à individualidade
social em que os idosos estão inseridos é o de Fernandes e
Andrade (2016), visto que esses autores, ao realizarem um
estudo com idosos de classes sociais e escolaridade diferentes, chegaram à conclusão de que as representações
sociais do grupo que se enquadra em uma classe alta e de
escolaridade acima do nível superior colocam a velhice
como o momento de aproveitar amigos, participar de atividades e cuidar de si, em contrapartida, entre os idosos
com baixa escolaridade e baixa renda, as representações
estão construídas pela desesperança, frustração, aceitação e preocupação com o futuro.
Inferimos diante disso e das narrativas elencadas,
que as mudanças de padrões de velhice relacionadas ao

Assim como o presente estudo, a pesquisa de Daniel,

bem-estar e velhice ativa, com qualidade de vida, que os

Antunes e Amaral (2015), realizada com idosos institucio-

órgãos públicos e a mídia têm buscado divulgar de for-

nalizados em Portugal, identificou que as suas RS sobre a

ma constante ainda não repercutem nas RS da velhice da

velhice são relacionadas a um nítido conteúdo negativo e à

maioria dos idosos, em especial, destes do estudo. Isso

finitude. Quando essas RS partem de uma pessoa que está

ocorre por estar relacionado ao fato de as RS terem como

envelhecendo em cárcere, a negatividade é ainda maior,

característica a dificuldade que encontram para serem

uma vez que a esperança de mudanças, de aceitação, em

concretizadas na sociedade e pela sociedade, a qual é re-
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sistente às mudanças (MOSCOVICI, 2003) e arraigada em
memórias sociais. Ainda se destaca o fato de a vivência
e a experiência de cada indivíduo no presente, frente às
situações socioeconômica e cultural, interferirem na memória reconstruída e, consequentemente, nas RS. Ressaltamos ainda que os estereótipos construídos socialmente
são internalizados e podem ter um impacto negativo na
forma como os indivíduos percebem-se (NASCIMENTO-SCHULZE; CAMARGO, 2000).
A prisão como promotora da senilidade
O envelhecimento é uma experiência distinta para
cada indivíduo e está relacionado a fatores fisiológicos, sociais e de histórias de vida construídas socialmente. Além
disso, envolve sentidos e significados diferentes de acordo
com a experiência em que o indivíduo está envolto. Nesse
sentido, chama-se novamente a atenção para o fato de a velhice não ser igual para todos, haja vista o seu caráter polissêmico (JODELET, 2009) e a sua possibilidade de significados construídos ao longo da vida e nos grupos instituídos.
Tendo em vista o já exposto, assim como a caracterização da velhice com um cariz de cunho negativo
(DANIEL; ANTUNES; AMARAL, 2015), os dados empíricos extraídos do grupo focal permitiram demonstrar as
RS dos idosos, também como promotoras de senilidade,
relacionada à velhice na prisão. A senilidade ocorre devido a condições de sobrecarga, como doenças, acidentes
e estresse emocional, o que pode gerar uma condição pa-
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tológica, a qual necessita de assistência (BRASIL, 2006).
As representações sociais derivam do processo de
socialização, diretamente ligada à identidade coletiva de
um grupo. No caso do grupo dos idosos participantes deste estudo, a própria condição de estar encarcerado já favorece a senilidade, ou seja, o envelhecimento com adoecimento, o que proporcionou que eles representassem a
velhice com essas características descritas nas narrativas
que se seguem (Quadro 2).
Quadro 2: Sistematização do corpus acerca das representações sociais dos idosos encarcerados sobre velhice na prisão: a prisão como promotora da senilidade. Bahia, 2019.
A prisão como Envelhecer aqui é ruim, a gente adoece demais.
promotora da Envelhece mais do que se estivesse lá fora.
senilidade
Eu envelheci muito aqui dentro. A velhice chegou cedo.
Estou com quase 63 anos e acredito que não vou sair
daqui por agora, estou envelhecendo em um lugar
que jamais queria. Aqui dentro é muita pressão na
cabeça. Aqui na escola eu estou estudando mesmo
para passar o tempo, porque eu já tenho o segundo
grau, mas também para melhorar a memória. Tem
horas que a minha cabeça dá um branco, começo
esquecer de coisas recentes...não sei o que está acontecendo. Não sei se é a velhice que está chegando ou
se é por causa da minha situação aqui dentro.
Entrei aqui tem muitos anos, envelheci aqui na
prisão. Quando vim para cá, nem tinha os cabelos brancos. Hoje, percebo que envelheci, já tenho
cabelos brancos, a minha pele está enrugada, sinto
dores no corpo, percebo que estou ficando fraco.
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Envelhecer dentro da prisão é difícil, é difícil demais, porque justamente você fica privado de tudo,
de ver neto, ver filho, ir à igreja e o trabalho. Apesar da idade, mas ainda quero trabalhar. Sinto
mais velho aqui do que se estivesse lá fora. Estou
sem dente, querendo cuidar e não posso, aí fico
mais velho ainda.
Envelhecer aqui é muito duro, é muita saudade de
tudo de lá de fora, saudade da família, das coisas,
do trabalho.
Envelhecer na prisão é difícil, muito difícil. Entrei
aqui não tinha 60 anos e hoje percebo que estou
envelhecendo e vou envelhecer mais aqui, porque
minha pena foi muito longa.
Para mim, é muito triste estar aqui. Estou adoecendo muito, envelhecendo cada dia mais rápido.
Lá fora, trabalhava no pesado como pedreiro, mas
tinha liberdade, comia melhor e dormia melhor.
Aqui dentro, a gente adoece muito, envelhece muito, porque nem banho de sol a gente tem direito.
Isso faz muito mal para a gente. O desejo nosso de
idoso é estar no jardim passeando com os netinhos
e a gente é privado de liberdade. Nunca mais seremos o mesmo. Aqui nós perdemos dez anos em um
dia. A pressão psicológica aqui dentro não é fácil.
Meu coração entristece aqui dentro. Aqui dentro
é um inferno. Envelhecer aqui dentro é vegetar. O
tempo que eu passo é irreparável. Vou dizer que o
tempo que passei aqui não existe.
Eu estou notando que estou envelhecendo demais
aqui dentro. O cabelo ficou todo branco, a pele enrugou mais, cansaço demais, fraqueza. Para mim,
aqui dentro, envelheci uns 20 anos. Acho que a
gente envelhece mais, porque, além de ser um lugar
como este, ainda a gente pensa demais na vida.
Fonte: Elaboração própria.

Discussões Multidisciplinares sobre Envelhecimento

Primeiro, é possível observar que, assim como o
estudo de Oliveira, Costa e Medeiros (2013), os idosos relacionam a velhice ao fator biológico, por meio de sinais
externos do corpo: cabelos brancos; pele enrugada; dores
no corpo; doente; sem dente e fraco. Destacam, nesse sentido, características que, além de se direcionarem à senilidade, mostram-se voltadas à conceituação do ser velho
relacionada à aparência física, algo que não há como negar, pois, desde que nascemos, o corpo sofre modificações, as quais vão se intensificando ao longo da vida, e os
primeiros sinais da velhice são percebidos na aparência,
o que a torna objetiva aos olhos, mesmo muitos não querendo aceitá-la (BLESSMAN, 2004).
A aceitação da velhice e, ao mesmo tempo, as mudanças que vão ocorrendo com ela não têm sido uma tarefa fácil para os próprios idosos, pois a busca da juventude e do belo tem sido uma constância pela sociedade,
especialmente quando se trata da exposição na mídia.
Quando os idosos deste estudo lamentam as transformações ocorridas no corpo devido à velhice, eles estão representando uma visão ancorada em uma memória em
que a valorização do corpo produtivo e belo é superior ao
corpo tido como decadente e improdutivo.
Caracterizam ainda a velhice associada aos impactos da reclusão, percebida como algo natural de quem
ali se encontra. Sendo assim, concorda-se com Moraes et
al. (2013, p.9) quando mencionam que a “representação
é influenciada pelo meio no qual se cristalizou, ao mes-
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mo tempo que também o influencia, porque passa a fazer
parte do conhecido, do ponto de partida, possibilitando
uma nova interpretação da realidade”.
Como segundo ponto a destacar em meio as narrativas concretizadas no grupo focal, mas não se afastando completamente do primeiro, está o marcador etário.
Este é um ponto bastante intrigante e complexo, que vem
sendo debatido nos últimos anos por pesquisadores (KIM;
PETERSON, 2014; KOUYOUMDJIAN et al., 2017), mas que,
dificilmente, se chegará a um consenso a seu respeito.
O fato de um idoso encarcerado dizer que está envelhecendo mais do que se estivesse em liberdade direciona
a uma problemática percebida pelas pesquisadoras desde o início do estudo, pois nos deparamos com diversas
situações em que a aparência física, em conjunto com o
estado de saúde, fez-nos refletir sobre qual é realmente
a idade quando nos tornamos velhos. Foi percebido, empiricamente (já que o estudo não permitia avaliar essas
questões), que os idosos que estavam na prisão e aquelas pessoas com idades acima de 50 anos pareciam muito
mais envelhecidos do que a maioria dos idosos com quem
vivenciamos extramuros. Essa realidade também nos fez
construir uma RS da velhice na prisão não somente pelas breves observações, mas também a partir de todo um
contexto vivido e experenciado. Além disso, foi percebido
que essas RS não partiam apenas das pesquisadoras, mas
também de todos os profissionais que lidam diretamente
com os idosos; dessa maneira, permitiu-se construir por
meio de um senso comum uma RS da velhice na prisão.
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Essa RS de que a prisão intensifica o processo de
envelhecimento e, consequentemente, os indivíduos ficam velhos mais rapidamente, contudo, não é de todo
modo uma visão empírica, pois diversos estudos internacionais (KIM; PETERSON, 2014; KOUYOUMDJIAN et al.,
2017) e nacionais (OLIVEIRA; COSTA; MEDEIROS, 2013;
GIGHI, 2015) têm discutido esse ponto, para o qual cabe
um estudo aprofundado. Além disso, permite-nos dizer
que esse achado está condizente aos resultados de todos
esses estudos e ao aqui apresentado, uma vez que mostram homens e mulheres acima de 50 anos extremamente
debilitados, enfraquecidos e incapacitados e desenvolvendo inúmeras doenças crônicas.
Um estudo realizado no Canadá por Kouyoumdjian
et al. (2017) chegou à conclusão de que a expectativa de
vida e as taxas de mortalidade são piores para pessoas encarceradas e de que os idosos são os mais atingidos, mas
chama a atenção para a importância de outros estudos
que possam explorar a associação entre encarceramento
e os marcadores do envelhecimento, incluindo a mortalidade, a morbidade e a aparência física. Empiricamente,
foi observado dois desses marcadores, a saber, morbidade
e aparência física, e concorda-se com o autor supracitado.
Kim e Peterson (2014) afirmam que, devido à escassez de estudos sobre o encarceramento de idosos, ainda
não há consenso acerca da idade em que os prisioneiros
devem ser considerados idosos. Destacam ainda que, enquanto alguns estudos definem como 50 anos ou mais, ou-
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tros usam 55 anos ou mais. Nesse sentido, podemos dizer
que esse é um tema um tanto complexo para uma definição simples, principalmente pelo fato de ser difícil definir
uma idade cronológica também para os idosos que não
estão encarcerados. Isso porque a velhice é muito diversa,
não é igual para todos, mas uma certeza foi construída
durante a realização da pesquisa: o idoso encarcerado,
especialmente aqueles que já têm uma vida pregressa
com inúmeras implicações sociais e econômicas e aqueles
que estão há muito tempo encarcerados, tem seu corpo
mais afetado tanto fisicamente e psicologicamente quanto socialmente. Além disso, por meio da percepção deles,
os anos na prisão são dobrados nos impactos no corpo.
Quando os participantes do estudo dizem que, na
prisão, adoecem muito e que a falta de condições humanas
de vida, como a inexistência de banho de sol e a pressão
psicológica intensificada, direcionamos o olhar novamente
a senilidade e a aceleração do envelhecimento. Inferimos
diante disso que os idosos representam a velhice como uma
tarefa complexa, em que são forçados a suportar o ambiente desagradável, a rotina diária, as regras, que os fazem ficar velhos mais rápido, doentes e invisíveis à sociedade.

Considerações Finais
Constatamos neste estudo que as representações
sociais da velhice na prisão, a partir da experiência de encarceramento, por meio de toda uma construção social,
estão relacionadas à representação negativa, impulsiona-
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da pela consciência coletiva da sociedade que já classifica
a velhice como uma fase ruim da vida, e ainda ampliada
pelo fato de essa velhice estar ocorrendo na prisão.
Foi visto que a velhice é singular para cada indivíduo, apresenta experiências diferentes e particularidades
individuais, no entanto, também foi possível verificar que,
pelo fato de estarem inseridos em um contexto social de inconsistências e dificuldades muito parecido, antes de serem
encarcerados e vivenciar o mesmo ambiente, acabam representando a velhice de forma muito parecida, com um cunho
grupal. Em todas as materialidades analisadas durante os
grupos focais referentes à velhice na prisão, foi evidenciado
um teor negativo claro, sempre relacionado à tristeza, perdas, isolamento e adoecimento. Desse modo, os idosos representaram a velhice na prisão de forma negativa e como o
fim da vida, ancorando-se em uma memória social.
Este é um estudo que pode fomentar discussões
necessárias para mudanças nas políticas públicas com
inserção de pontos importantes voltados ao idoso que
comete o crime e não somente ao idoso como vítima do
crime. Pode ainda possibilitar um olhar diferenciado a
essa situação do encarceramento no Brasil, o qual vem
aumentando nos últimos anos, com vistas a permitir um
ambiente mais humano e digno para o indivíduo, o qual
possibilite um envelhecer com um cunho mais positivo.
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