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RESUMO 

 

 

ARAÚJO, Verbena Santos. Representações Sociais sobre o cuidado construídas por 

idosas. 2015. 131f. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem – Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João 

Pessoa/PB, 2015.  

 

 

Objetivou-se com esse estudo explorar as Representações Sociais sobre cuidado construídas 

por mulheres idosas frente ao envelhecimento humano. Tratou-se de um estudo exploratório, 

descritivo e transversal com abordagem qualitativa, pautado na Teoria das Representações 

Sociais, com ênfase nas dimensões (informação ou conhecimento, posicionamento ou atitude 

e imagem ou campo de representação). O material empírico originou-se de entrevistas 

semiestruturadas aplicadas com 40 idosas que participavam de grupos sociais, divididas 

equitativamente em idosas formadas no curso de Educação para o Envelhecimento Saudável 

da Universidade Aberta à Maturidade, vinculado a Universidade Estadual da Paraíba – UEPB 

(Grupo 1) e idosas integrantes do Centro de Convivência do Idoso do Município de Campina 

Grande/PB (Grupo 2).  A coleta dos dados foi operacionalizada nos meses de outubro a 

dezembro de 2014 e seguiu criteriosamente as premissas da Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde, sobre pesquisas envolvendo seres humanos, tendo aprovação pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa institucional, através do parecer nº 612/10. Os dados foram coletados a 

partir da entrevista semiestruturada e processados com auxílio do software Iramuteq. A 

Classificação Hierárquica Descendente (CHD) reteve 84,45% dos segmentos de texto, ou 

seja, o aproveitamento foi de 603 dos 714 presentes no corpus, organizados em cinco classes 

de respostas dos idosos associadas ao cuidado frente ao envelhecimento humano, as quais 

foram devidamente nomeadas pela pesquisadora e posteriormente analisadas: Classe 1: O 

cuidado na velhice; Classe 2: As possibilidades de aprender na velhice; Classe 3: Os laços 

afetivos do cuidado na velhice; Classe 4: A liberdade de ir e vir na velhice: a descoberta da 

autonomia; Classe 5: O cuidado como atitude geral, conjunto de práticas na velhice. As 

Representações Sociais do cuidado apreendidas nas cinco classes denotaram singularidades na 

velhice que convergiram para um cuidado consigo mesmo, assumindo uma postura voltada 

para o “cuidar do cuidado”. Nas classes 1 e 5 o cuidado foi abordado a partir de aspectos mais 

concretos, pautado em ações de prevenção e atitudes, seja de cunho fisiológico, preventivo ou 

curativo,  perante o processo de envelhecimento em si que ajudam na manutenção da 

autonomia do idoso e bem-estar físico, psicológico e social, caracterizando a dimensão 

posicionamento ou atitude das representações sociais, enquanto as demais classes apontaram 

para representações voltadas aos aspectos mais subjetivos do cuidado, como observado na 

classe 2 que caracteriza a dimensão conhecimento ou informação acerca do fenômeno 

estudado, evidenciando que a contribuição da rede social em torno da pessoa idosa é essencial 

para a prática do cuidado de si nessa etapa de vida, na classe 3 que trouxe os laços afetivos 

que circundam as relações sociais dos idosos e na classe 4 que abordou a liberdade de ir e vir 

como possibilidade de socialização, classes essas que caracterizam a dimensão imagens ou 

campos de representação. Os grupos compartilharam Representações Sociais sobre o cuidado 

que convergiram para uma mesma realidade, a de que o cuidado de si é essencial para manter 

a satisfação em adentrar e viver a terceira idade na sua plenitude, que esse cuidado deve ser a 

tônica para a mudança de vida e adoção de práticas saudáveis havendo, portanto, importantes 

aproximações entre os dois grupos estudados e não divergências em relação a 

comportamentos ou práticas instituídas. As análises permitiram conhecer as dimensões 

subjetivas sobre o cuidado frente ao envelhecimento humano, enquanto um comportamento 
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que é socialmente típico e que denotam mudanças significativas na vida das idosas, 

principalmente no tocante as novas experiências e novas oportunidades evidentes nas 

Representações Sociais apreendidas.  

 

Palavras-chave: Enfermagem. Idosos. Envelhecimento. Cuidado. 
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ABSTRACT 

 

 

 

ARAÚJO, Verbena Santos. Social Representation about the care built by elderly people. 

2015. 131f. Thesis (Doctor Degree on Nursing) - Post-Graduation Program on Nursing - 

Health Science Center, Federal University of Paraiba, João Pessoa/PB, 2015. 

 

 

 

The aim of this study has been to explore Social Representations about care built by elderly 

women towards human aging. it is an exploring, descriptive, and transversal study with 

qualitative approach, guided through the Social Representation Theory, remarking the 

dimensions (information or knowledge, placing or attitude, and image or field of 

representation). the empirical material was originated from semi-structured interviews applied 

to 40 elderly women who participated in social groups, divided equitably into elderly 

graduated in the course of Education for Healthy Aging at the University Open to Maturity, 

linked to the Sate University of Paraiba - UEPB (Group 1), and elderly women taking part in 

the Elderly Familiarity Center, in the county of Campina Grande/PB (Group 2). the collect of 

data was made in the months from October to December, 2014, and strictly followed the 

assumptions of Resolution 466/2012 of the National Health Council, about researches 

involving human beings, having been approved  by the Ethic Committee on Institutional 

Research, through note nº 612/10. The data were collected from semi-structured interviews 

turned to Social Representation about the study object, and were processed by the software of 

textual analysis IRAMUTEQ. the Descendant Hierarchical Classification (DHC) kept 84.45% 

from the extracts, meaning that the utilization was of 603  from the 714 present in the corpus, 

organized in five response classes of the elderly associated to care towards human aging, 

which were promptly nominated by the researcher and analyzed afterwards: Class 1: the care 

while aging; Class 2: Possibilities to learn along the aging; Class 3: affective relations of the 

care along the aging; Class 4: freedom to locomotion in aging, discovery of autonomy; Class 

5: care as general attitude, set of practice along aging. The Social Representations of care 

highlighted in the five classes meant singularities in old age which led to a self care, thus 

taking a behavior to "take care of the care". In the classes 1 and 5 the care was worked from 

more factual aspects, folowing prevention actions and attitudes, noting physiological, 

preventive, and curative content, relating to the aging process itself, helping in the 

conservation of autonomy of the elderly and physical, psychological, and social welfare, 

featuring the dimension placing or attitude of social representations, whereas the other classes 

pointed to representations turned to more subjective aspects of the care, as observed in class 2, 

featuring dimension knowledge or information about the studied phenomenon, showing that 

the contribution of the social environment around the elderly person is essential for the 

practice of the care itself during this time of the life, in class 3 which brought affective 

relations surrounding social relations of the elderly, and class 4 which mentioned the freedom 

for locomotion as possibility of socialization, these classes featuring image dimension or 

representation fields. The groups shared Social Representations about the care leading to the 

same reality, the one which says that the care itself is essential for keeping welfare and 

satisfaction to enter and live the so called third age fully, that this care must be the way for 

life changing as well as adopting healthy practice, while there are important approaches 

between the two groups studied  here, not having divergence about behaviors or practices set. 

The analysis allowed us to know the subjective dimensions about the care towards human 

aging, a behavior which is socially typical and shows meaningful changes in the lives of 
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elderly women, mainly about new experiences and opportunities highlighted in the Social 

Representations learned.    

 

Key-words: Nursing. Elderly. Aging. Care. 
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RESUMEN 

 

 

ARAÚJO, Verbena Santos. Representaciones Sociales sobre el cuidado por viejas. 2015. 

131f. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – 

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa/PB, 2015.  

 

 

Se objetivó con ese estudio explorar las Representaciones Sociales sobre cuidado construidas 

por mujeres viejas delante del envejecimiento humano. Se trató de un estudio de exploración, 

descriptivo y transversal con un abordaje cualitativa, basado en la Teoría de las 

Representaciones Sociales, con énfasis en las dimensiones (información o conocimiento, 

posicionamiento o actitud e imagen o campo de representación). El  material empírico se 

originó de encuestas semiestructuradas aplicadas con 40 viejas que participaban de grupos 

sociales, divididas igualmente en viejas formadas en el curso de Educación para el 

Envejecimiento Saludable de la Universdade Aberta a Maturidade, vinculado a la 

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB (Grupo 1) y viejas integrantes del Centro de 

Convivência do Idoso do Municipio de Campina Grande/ PB (Grupo 2). La colecta de los 

datos fue hecha en los meses de octubre a diciembre de 2014 y se siguió criteriosamente las 

premisas de la Resolución 466/2012 del Consejo Nacional de Salud, sobre investigaciones 

que envuelven seres humanos, obteniendo la aprobación del Comitê de Ética em Pesquisa 

Institucional, a través del parecer nº 612/10. Los datos fueron colectados a partir de la 

encuesta semiestructurada con la ayuda del software Iramuteq. La Classificação Hierárquica 

Descendente (CHD) detuvo 84,45% de las partes de texto, o sea, el aprovechamiento fue de 

603 de las 714 existentes en el corpus, organizados en cinco grupos de respuestas de los 

mayores asociados al cuidado delante del envejecimiento humano, las cuales fueron 

nombradas por la investigadora y después analizadas. Clase 1: el cuidado en la viejez.  Clase 

2: las posibilidades de aprender en la viejez. Clase 3: los lazos afectivos del cuidado en la 

viejez. Clase 4: la libertad de ir y venir en la viejez. Clase 5: el cuidado con actitud general, 

conjunto de prácticas en la viejez. Las Representaciones Sociales del Cuidado aprehendidas 

en las cinco clases denotaron singularidades en la viejez que se convergieron a un cuidado 

consigo mismo, teniendo una postura mirada para el “cuidar” del cuidado. En las clases 1 y 5, 

el cuidado fue abordado a partir de aspectos más concretos, pautado en acciones de 

prevención y actitudes, sea bajo aspectos fisiológicos, preventivo o curativo, delante del 

proceso de acciones envejecimiento en sí que ayudan en la manutención de la autonomía del 

mayor e su bien-estar físico, psicológico y social, caracterizando la dimensión 

posicionamiento o actitud de las representaciones sociales, mientras que las demás clases 

apuntaron para las representaciones más subjetivas del cuidado, como fue percibido en la 

clase 2, que caracteriza la dimensión conocimiento o información sobre el fenómeno 

estudiado, evidenciando que la contribución de la red social alrededor del mayor es esencial 

para la práctica del cuidado de sí en esa fase de la vida; en la clase  3, que trajo los lazos 

afectivos que existen en las relaciones sociales de los mayores, y en la clase 4, que abordó la 

libertad de ir y venir como posibilidad de sociabilización, clases esas que caracterizan la 

dimensión imágenes o campos de representación. Las clases compartieron Representaciones 

Sociales acerca del cuidado que convergieron para una misma realidad: la de que el cuidado 

de sí es esencial para mantener el bien-estar y la satisfacción en empezar y vivir la llamada 

tercera edad en su plenitud, que ese cuidado debe ser el punto principal para el cambio de vida 

y adopción de prácticas saludables, existiendo, por lo tanto, importantes acercamientos entre 

los dos grupos estudiados y no divergencias en relación a comportamientos o prácticas 

instituidas.  Los análisis permitieron conocer las dimensiones subjetivas acerca del cuidado 
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delante del envejecimiento humano, mediante un comportamiento que es socialmente típico y 

que denotan cambios significativos en la vida de las viejas, principalmente con relación a las 

nuevas experiencias y nuevas oportunidades en las Representaciones Sociales aprehendidas. 

 

Palabras Claves: Enfermaría. Mayores. Envejecimiento. Cuidado.  
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Eugenio Zampighi 

 

 

Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, 

Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. 

Eu não tinha estas mãos sem força, 

Tão paradas, e frias e mortas, 

Eu não tinha este coração que nem se mostra. 

Eu não dei por conta desta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. 

Em que espelho ficou perdida a minha face? 

(Cecilia Meirelles - “Retrato”) 

 

 

1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 
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O perfil da população mundial, no tocante à expectativa de vida, tem mudado 

radicalmente nas últimas décadas. O envelhecimento populacional tem sido crescente e 

rápido, em virtude de aspectos relevantes como a diminuição nos índices de mortalidade e 

natalidade, inversão da pirâmide etária a partir da transição demográfica e epidemiológica.  

Envelhecer já não é mais uma façanha exclusiva a uma parcela mínima da população 

como visto no passado. Muito pelo contrário, hoje esse fenômeno passou a ser a realidade de 

um número crescente de pessoas em todo o mundo, principalmente em países em 

desenvolvimento como o Brasil.
1 

No nosso país, o processo de envelhecer sempre fez parte da vida das pessoas, porém 

vem se sobressaindo evolutivamente nos últimos 100 anos, onde a expectativa de vida no 

início do século XX não ultrapassava 33,5 anos. Atualmente, apresenta uma média de 22 

milhões de idosos, ultrapassando países como a Itália, França e Inglaterra e a expectativa de 

vida vem aumentando consideravelmente, entre 1997-2007 a população de 60-69 anos 

cresceu 21,6%, e a que apresenta idade superior a 80 aumentou 47,8%.
2
 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
3
 assinala que a população de 

idosos no Brasil continua apontando para a tendência de envelhecimento da estrutura etária no 

País. No ano de 2012, observou-se um estreitamento de base na pirâmide cada vez mais 

proeminente, fato evidenciado a partir da diminuição da fecundidade e de maior longevidade 

da população, que alarga de 14,9 para 19,6 à razão de pessoas com 60 anos ou mais para cada 

grupo de 100 pessoas em idade potencialmente ativa. Assim, em nosso país a população idosa 

está crescendo aceleradamente, como refere o Banco Mundial
4
 ao inferir que a taxa de 

crescimento dessa população nos próximos 40 anos corresponderá a 3,2% ao ano, muito 

maior que a taxa para a população total que será de 0,3%, atingindo assim a marca de 64 

milhões de pessoas em 2050.  

De fato, o envelhecimento populacional já demonstra ser um dado estatístico 

amplamente discutido e reconhecido, assim como a velocidade que ocorre, principalmente em 

países em desenvolvimento. No Brasil esse fenômeno será muito maior do que o ocorrido nas 

sociedades desenvolvidas no século XX, pois a sua população idosa irá mais que triplicar nas 

próximas quatro décadas.
5
 

Vale destacar que nos últimos anos, esse crescimento significativo da população 

idosa é também reflexo dos avanços tecnológicos e investimentos feitos na área da saúde, 

assim como das alterações percebidas em relação às condições socioeconômicas da população 

mundial, soma de fatores que levaram a esse novo cenário mundial. 
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Uma das faces do envelhecimento humano reveladas na contemporaneidade é a da 

transformação pessoal, fazendo com que esse fenômeno se torne objeto de interesse de 

inúmeras áreas do saber e da prática, na busca por compreendê-lo de maneira mais abrangente 

e intervir nessa nova situação social, com a finalidade de incorporar elementos e informações 

adicionais que proporcionem mais qualidade aos anos vividos.
1
 À luz dessa retórica a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) assegura que o envelhecimento encontra-se inserido 

em diferentes contextos, podendo ser compreendidos os diversos fatores intelectual, 

econômico, biológico, social, funcional e cronológico. 

Na nova configuração populacional que se alicerça rapidamente nas sociedades 

contemporâneas, o processo de cuidar/cuidado toma lugar de destaque, pois configura-se 

aliado indispensável enquanto atributo de uma necessidade universal, para não sucumbir 

mediante as limitações oriundas do processo de envelhecimento e a pluralidade de seus 

efeitos.  

O cuidado é indispensável para o crescimento e desenvolvimento da espécie humana 

e na velhice, enquanto última etapa do ciclo de vida, tornando-se essencial para o incremento 

de novas habilidades e para o enfrentamento das mudanças advindas com o passar dos anos. 

Esse cuidado pode ser entendido de diferentes maneiras, a partir de distintas óticas e assume 

diversos significados. Pode ser uma atitude, um sentimento, uma necessidade, um processo, 

uma ação, uma presença, pois o cuidado abrange dimensões teórico-filosóficas e, portanto, o 

seu conceito é difícil, amplo e complexo, pois pode ser caracterizado de diferentes maneiras.
6
 

Cuidado é uma dimensão da vida humana, uma dimensão ontológica que se 

consolida no campo da intersubjetividade, portanto há inúmeras alternativas e conhecimentos 

diferenciados de cuidar. O cuidado é a primeira marca constitutiva do que é humano, 

sobressaindo de qualquer outra visão, pois o humano é o único ser capaz de fazê-lo pautado 

na materialidade, expressando-se na ação própria do cuidar
7
. Segundo Heidegger

8
 o ser 

humano se faz entender ao fundar-se no cuidado, uma vez que seus valores, atitudes e 

comportamentos diários se circunscrevem nesse fim.  

Ao pensar sobre envelhecimento e o cuidado, emergem reflexões que remetem a 

paradoxos, tanto devido à diversidade de conceitos e significações que demandam o tema, 

quanto pela ênfase no aspecto humano, físico, psicológico, existencial ou social.
9
 

Ao adentrar nessa esfera do cuidado, principalmente na terceira idade, as 

Representações Sociais (RS) assumem um papel interessante e extremamente importante, pois 

podem refletir na imagem que o idoso tem de si e sua representação, frente ao processo de 

Envelhecimento Humano e suas inúmeras conotações. Justo por ser o envelhecimento um 
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fenômeno natural e pertencente à espécie humana é vivenciado de maneira particular por 

quem adentra essa etapa de vida, está permeado por crenças, medos, opiniões, experiências 

individuais e influências subjetivas próprias, assumindo significados distintos de modo a gerar 

imagens e atitudes singulares frente ao cuidado.  

Partindo desse pressuposto, as Representações Sociais do cuidado no envelhecimento 

humano tornam-se essencialmente relevantes, pois são produtos de uma atividade mental, 

baseada num universo de opiniões, crenças e conhecimentos a reverência de um objeto com 

uma significação central, logo podem interferir na longevidade e no modo de vida de cada 

um. Assim, a Representação Social se apresenta como um movimento de reapresentação do 

ser ou de uma qualidade, ou seja, “as representações individuais ou sociais fazem com que o 

mundo seja o que pensamos que ele é ou deve ser”, mostram-nos que, “a todo instante, 

alguma coisa ausente lhe adiciona, e alguma coisa presente se modifica”.
10 

Para a concretização deste estudo, a Teoria das Representações Sociais (TRS) de 

Moscovici
10 

tornou-se fundamentalmente importante, pois se consolidou como o seu alicerce 

teórico-cientifico norteador, por se tratar de mecanismos de conhecimentos e práticas 

utilizadas como mediadoras entre sujeito e objeto, no contexto sócio interacional. 

Apoiando a escolha do referencial teórico, Herzlich
11

 afirma que esta teoria decerto é 

muito interessante e extremamente útil na análise de diferentes objetos/fenômenos de estudo, 

em particular, na grande área da saúde e, portanto, será concebida como aporte para o estudo 

proposto.  

Assim, no intuito de conhecer as Representações Sociais do cuidado envolvidas no 

processo de envelhecimento humano para as mulheres idosas, essa proposta de investigação 

se inseriu como um subprojeto vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisas em História Oral e 

Saúde da Mulher – GEPHOSM, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), intitulado 

Práticas de Cuidado na Rede Formal e Informal de Saúde, abrindo novas oportunidades e 

perspectivas para investigações futuras sobre os diferentes tipos de cuidados que permeiam a 

vida humana. 

Conhecer a Representação Social do cuidado sob a ótica de mulheres idosas e como 

as mesmas cuidam de si para encarar o processo de envelhecimento humano torna-se 

essencial, pois possibilita traçar um perfil real e significativo dessas pessoas que se inserem 

num contexto singular, percebendo-as como seres ativos social e intelectualmente aptos a 

desconstruir mitos e quebrar paradigmas, instigando novos olhares e traçando novas 

perspectivas frente a atual situação demográfica que o Brasil e o mundo se encontram devido 

ao aumento exponencial da população idosa e sua longevidade.  
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Em virtude da magnitude do tema proposto para essa investigação, do aumento da 

expectativa de vida dos brasileiros e da necessidade de adotarem-se novas estratégias de 

cuidado no envelhecimento, na busca pela melhoria das condições de vida dessa população, a 

Teoria das Representações Sociais será de suma importância na apreensão dos significados 

atribuídos a temática proposta para o envelhecimento humano e subsidiará o estudo, uma vez 

que as Representações Sociais são fenômenos que precisam ser descritos e explicados, 

justamente por apresentar um modo único de compreender e de comunicar-se com a 

realidade.
12 

Segundo Tura e Silva
5
, a utilização da Teoria das Representações Sociais para o 

estudo da velhice, enquanto objeto complexo é amplamente vantajoso, pois permite entender 

os sentidos que lhe são conferidos pelos sujeitos que primam com o objeto e sobre o qual 

fazem incidir ações e decisões. 

Portanto, diante das considerações apresentadas e, principalmente, pela relevância da 

temática proposta, entendendo que o envelhecimento é intrínseco ao ser vivo e há uma relação 

direta desse processo com o cuidado, justifica-se aqui a opção para estudá-lo, que somada à 

minha afinidade pessoal com o cuidar ao idoso, que tem sido a tônica da minha experiência 

enquanto docente e estudiosa da área, apresenta-se como uma realização de um desejo pessoal 

e profissional.  

Justifica-se a realização deste estudo, tanto do ponto de vista acadêmico quanto 

social. No campo acadêmico, sua contribuição diz respeito à produção de conhecimento sobre 

o cuidado, sob o olhar de idosas, com ênfase em dimensões subjetivas, instigando novos 

pesquisadores a trabalharem nessa perspectiva e estimulando tanto alunos dos cursos da área 

de saúde quanto os profissionais a adentrarem nesse novo universo de descobertas e 

incógnitas que é o envelhecimento humano. Do ponto de vista social, trata-se de se evidenciar 

Representações Sociais sobre cuidado segundo idosas, frente à condição do envelhecimento 

humano e, desse modo, traçar novos caminhos, conquistar novos olhares e inferir novas 

perspectivas para o cuidado com a pessoa idosa, além de poder contribuir para a adequação e 

criação de novas políticas públicas direcionadas às necessidades vitais do ser humano em 

idade mais avançada e seu cuidado. 

Em face ao exposto, surgiram as seguintes inquietações que nortearam este trabalho, 

embasadas na riqueza de experiências de cuidado vividas pelos idosos ao longo de sua vida e 

do seu poder de empoderamento frente às imposições encontradas nesse ciclo de vida: Quais 

as Representações Sociais do cuidado frente ao envelhecimento humano atribuídas por 

mulheres idosas? Será que há diferenças em relação ao cuidado para mulheres idosas que 
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realizaram o curso de educação para o envelhecimento saudável do programa da 

UAMA/UEPB e para as mulheres idosas que não o fizeram? 

 Na busca por responder a tais inquietações e compreender as relações de cuidado 

para mulheres idosas frente ao processo de envelhecimento e com o intuito de reportar-se para 

uma nova perspectiva no campo da investigação científica, este estudo, certamente, 

contribuirá, significativamente, para uma abordagem multidimensional, com respeito e 

dignidade ao ser idoso, valorizando-as e integralizando-as, de forma a melhorar as condições 

de saúde e vida dessa população e sua inclusão social, assim tem por objetivos:  

 Investigar as Representações Sociais sobre cuidado construídas por mulheres 

idosas frente ao envelhecimento humano. 

 Analisar as possíveis diferenças entre as Representações Sociais do cuidado, para 

mulheres idosas formadas no curso de educação para o envelhecimento saudável do programa 

da Universidade Aberta à Maturidade – UAMA/UEPB e mulheres idosas que participam do 

Grupo de Convivência do Idoso do Município de Campina Grande/PB. 
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François Clouet 

 

Trago dentro do meu coração, 

Como num cofre que se não pode fechar de cheio, 

Todos os lugares onde estive, 

Todos os portos a que cheguei, 

Todas as paisagens que vi através de janelas ou vigias, 

Ou de tombadilhos, sonhando, e tudo isso, que é tanto, é pouco para o que eu quero 

(Álvaro de Campos - “Passagem das Horas”) 

 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 
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2.1  A VELHICE E O CUIDADO 

 

A partir do século XIX, devido à explosão demográfica e como forma de explicar a 

indiferença generalizada da classe dominante, que rompera com o passado, os idosos 

passaram a ser muito mais desvalorizados. Assim, iniciava-se mais do que um conflito de 

gerações, começava uma luta de classes que trouxe à tona o conceito de velhice, porém ainda 

ambivalente.
13 

Em contrapartida, o interesse médico no cuidado aos idosos, enquanto grupo 

etário diferenciado passou a existir, tornando-os alvo para estudos importantes desse processo 

inerente ao ser humano, em torno da sua longevidade.
14

 

Todas as repercussões negativas sobre a velhice, oriundas do século XIX, foram 

repassadas ao século vindouro, onde o estigma e a desvalorização dessa etapa de vida se 

mostravam claramente nas sociedades da época. Os homens, com toda sua jovialidade, 

detinham a força e o vigor físico para a execução do trabalho, logo, eram supervalorizados, 

uma vez que eram eles que produziam ativamente; em contrapartida, os idosos começavam a 

perder espaço e seu poder econômico e social passava a ser inexpressivo e assim, sobre eles 

recaia o peso da idade, ou seja, da inutilidade e da decadência.
15 

Marcas e consequências 

desse entrave se mostravam presentes nessa caminhada como destaca o trecho a seguir: 

 

Quando os empresários retiram dos indivíduos a possibilidade de trabalhar, 

condenam a maioria deles à miséria. Alguns regimes de assistência 

pressupõem que a velhice equivale a uma invalidez e a aposentadoria a um 

auxílio concedido a necessitados: proíbe-se ao pensionista qualquer trabalho 

remunerado. Constatam-se, nos últimos 50 anos, uma redução da mão de 

obra idosa. Entre 1931 e 1951, enquanto a proporção dos anciãos crescia em 

toda parte, o número de velhos trabalhadores diminuiu. Encontram-se velhos 

ativos entre os agricultores, os chefes de estabelecimentos. Os pequenos 

patrões, os artesãos, os trabalhadores autônomos; entre as mulheres, na 

agricultura, no pessoal doméstico. Mas no setor industrial a idade acarreta 

uma desvalorização, tanto do pessoal de alto e médio escalão e dos 

funcionários, quanto dos operários.
16

 

 

No Brasil, até meados do século XX o envelhecimento não era visto como uma etapa 

natural do ciclo vital, seja em estudos ou em práticas nos campos da geriatria e gerontologia, 

era visto apenas como uma curva ascendente rumo ao declínio, sem pontuar-se como fase do 

desenvolvimento humano.
17 

O envelhecimento passava a ser pensado apenas como um estado 

intermediário entre a saúde e a doença, repleto de características particulares ou como um 

estado de doença propriamente dita, sempre em busca da cura, minimização dos efeitos ou até 

mesmo sua eliminação, necessitando sempre de tratamento e cuidados diferenciados.
18
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A velhice passou a ser gerida por agentes especializados por consequências da 

institucionalização. As famílias transferiram a responsabilidade a esses agentes, consolidando-

se então a velhice como categoria etária e acrescido a essa situação, tinha-se ainda a 

agregação da velhice com a invalidez. “De fato, em um momento no qual a capacidade e a 

posição do indivíduo no trabalho delimitam muito sua identidade, ser aposentado é ser 

efetivamente inválido, incapaz e ocioso. Tendo início então uma associação entre velhice e 

incapacidade que só recentemente vem sendo desfeita”.
19

 

Segundo Silva
19

, a noção de velhice enquanto etapa da vida apenas emergiu durante 

a transição entre os séculos XIX e XX, devido a inúmeras mudanças específicas somadas à 

convergência de diferentes discursos, o que acabou por reordenar o curso da vida e gerar 

condições para o surgimento de uma nova etapa denominada velhice. O processo de 

ordenamento social verificado no curso das sociedades ocidentais durante a época moderna 

foi bastante instigante, porém a formação de novos saberes médicos sobre o corpo 

envelhecido e a institucionalização das aposentadorias, nesse ínterim, exprimiram-se como 

dois pontos fundamentais e determinantes para a marcação dessa etapa de vida.
19 

O final da Segunda Guerra Mundial trouxe modificações marcantes nas sociedades 

ocidentais, haja vista a diminuição da população dos homens em idade produtiva, até então 

altamente valorizados pela capacidade de trabalho e vigor que apresentavam e, 

consequentemente, rendimento produtivo e econômico. Com esse novo cenário instalado no 

século XX, associado à diminuição das taxas de natalidade e aumento da longevidade, o idoso 

passou a ser alvo de novos olhares e preocupações em relação as suas condições de saúde. 

Entretanto, ainda não se visualizava um lugar social bem definido para o idoso na sociedade 

deste século, pois ele ainda estava sob a égide da falta de práxis e passara a se tornar um 

objeto de exploração, sendo bem mais beneficiados aqueles de poder aquisitivo maior e que 

podiam pagar uma casa de repouso ou asilo e os demais, de poder aquisitivo menor, relegada 

a uma velhice pobre e alienada da existência, sofrendo ainda em face ao preconceito e a 

marginalização.
20

 

Segundo Bosi
21

, a sociedade é que rejeita o velho e a ele não oferece nenhuma 

sobrevivência a sua obra, pois ele já não é mais considerado produtor, devido à perda da sua 

força de trabalho e vigor físico. 

Essa situação de exploração associada à indiferença e ao descrédito perante a velhice, 

no qual desvincula o envelhecente do seu lugar na sociedade, passou a ser questionada na 

contemporaneidade e novos rumos foram sendo tomados, levando em consideração todos os 

fatores de discriminação e desrespeito que ocorreram ao longo do tempo em todas as 
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sociedades do mundo. Dessa forma vários movimentos foram lançados na tentativa de 

reavaliar o papel do idoso e, “a partir de 1970, a situação começou a tomar outro rumo”
15

, 

resultando na elaboração de uma “política da velhice”, desencadeando o surgimento e 

desenvolvimento da gerontologia e a noção da terceira idade.
19

 

Os processos políticos desenvolvidos no Brasil após 1988 trouxeram à tona toda a 

força política envolta nos idosos, apontando para o avanço frente à conquista da legislação 

para a defesa dos direitos de atenção para essa população específica. O poder, a honra e o 

respeito eram direitos garantidos aos idosos pelas sociedades do passado, mas pouco 

valorizados na sociedade atual, repleta de preconceitos e necessidades consumistas 

imediatistas que nada têm a oferecer em troca. Sendo assim, o aumento de idade vem 

arraigado ao desprovimento de força, da incapacidade, a falta de prazer, da demanda solitária 

e repleta de amargura e tristeza.
22

 

Vale salientar que no Brasil, até 1994, ainda não existia nenhuma política que se 

voltasse diretamente para a população idosa, apenas havia um conjunto de iniciativas privadas 

e medidas públicas inseridas em programas destinados a idosos de baixa renda, com caráter 

meramente assistencialista e não uma política de serviços e ações que tivesse cunho 

preventivo e reabilitador, tão necessária para a melhoria das condições de vida dessa 

população.
15

 

Mas em 1994 foi aprovada a Lei Nº 8.842 de 4 de janeiro, que regulamentava a 

Política Nacional do Idoso, a qual considerava como idosa “pessoa maior de 60 anos de 

idade” e assegurava “os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua 

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade”. A referida política tratava sobre 

os direitos e bem-estar dos idosos, dentre os quais destacavam-se a educação, o trabalho e 

previdência social, a habitação e urbanismo, a justiça, a cultura, o esporte e o lazer.
23 

Com implicações médicas, sociais, econômicas e políticas diretas, o envelhecimento 

humano sugeria, urgentemente, a criação de novas políticas públicas direcionada aos idosos, 

pois essa demanda crescente gerava custos orçamentários altos, relacionados ao atendimento, 

principalmente à saúde dessa população, cujas projeções apontavam para o início do século 

XXI, um aumento significativo que implicaria na necessidade de maiores investimentos em 

recursos materiais e humanos para suprimento de suas necessidades e diminuição dos gastos 

públicos.
24

 

Assim, passou-se a observar que ao final do século XX e início do século XXI, é que 

surgiram concepções distintas de épocas anteriores. Na atualidade os idosos são objetos de 

vários serviços, que foram permeados e alicerçados pela ciência, criando a categoria da 
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velhice e a subdividindo-a em outras categorias. Como consequência, o mercado introduz 

novos produtos e demandas específicas a essa população.
25

 

Alguns direitos dos idosos foram adquiridos com o passar dos anos em políticas que 

visavam a melhoria da condição de vida dessa população e minimização dos gastos públicos 

frente aos efeitos oriundos do envelhecimento humano, mas nada que fosse, efetivamente, 

abrangente para consolidar num único documento todas essas demandas. No domínio 

privativo da saúde, no ano de 1999 é sancionada a Política Nacional de Saúde do Idoso 

(PNSI) – Portaria do Ministério da Saúde nº 1.395/GM de 10 de dezembro de 1999, a qual 

apontava como um dos seus propósitos fundamentais, “o crescimento demográfico da 

população idosa brasileira exige a preparação adequada do País para atender às demandas das 

pessoas na faixa etária de mais de 60 anos de idade”, além de ter como foco promover o 

envelhecimento saudável, melhorar a capacidade funcional, prevenir doenças, recuperação da 

saúde e reabilitação, com vistas a garantir a permanência em seu meio social de modo 

independente.
23

 

A PNSI apresenta ainda, em suas diretrizes, a promoção do envelhecimento ativo 

enquanto meta de toda ação de saúde; a atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa 

moldada frente a uma linha de cuidados focada nos direitos, necessidades, preferências e 

habilidades do idoso; a prática da intersetorialidade perante o reconhecimento de parceiros e 

de órgãos governamentais e não governamentais que trabalham com a população idosa; 

provimento de recursos que assegurem a Qualidade da Atenção à Saúde da Pessoa Idosa; 

estímulo à Participação e Fortalecimento do Controle Social; divulgação e Informação sobre a 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para Profissionais de Saúde, Gestores e Usuários 

do SUS; Promoção da Cooperação Nacional e Internacional das Experiências na Atenção à 

Saúde da Pessoa Idosa e o apoio ao Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas relacionadas ao 

envelhecimento humano.
26

 

Como resultado da necessidade de se expandir os direitos dos idosos frente ao 

processo de explosão demográfica acelerada, em outubro de 2003, surge o Estatuto do Idoso, 

Lei nº 10.741 aprovado pelo Congresso Nacional e elaborado com imensa participação de 

entidades de defesa da pessoa idosa, cujo foco maior era majorar a resposta do Estado e da 

sociedade às necessidades da população idosa, frente ao aumento dessa referida população, de 

forma integrada e em todos os níveis de atenção.
26

 

A aprovação do estatuto do idoso tornaou-se um marco na história das políticas 

públicas voltadas à população mais velha e uma valiosa conquista para a sociedade atual, pois 

consolidou, num único documento, direitos já assegurados na Constituição Federal de 1988, 



26 

 

assim como na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Política Nacional do Idoso e 

no Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento, viabilizando instrumentos legais 

capazes de inibir a sua violação.
27

 

Para Papaléu Neto e Ponte
27

, o Estatuto do Idoso é um mecanismo legal que 

beneficia direta e exclusivamente a pessoa idosa, e foi uma conquista que se originou da base, 

oriunda dos movimentos. Essa lei, porém, apesar de muito importante, ainda precisa ser posta 

em prática de maneira efetiva, difundida entre os idosos, seres protagonistas e maiores 

interessados, a sociedade e o governo, para que possam juntos lutar por sua implementação. A 

aprovação desse Estatuto não significa que tudo esteja resolvido, pois para tal, necessita-se da 

organização e do apoio dos idosos na conquista de seus direitos e isso ainda está longe de ser 

realidade.
27 

Embora esteja avançando, a legislação brasileira, no que tange à população idosa, 

não tem apresentado progressos significativos em relação à prática dos profissionais da ponta. 

A vigência do Estatuto do Idoso e seu uso apropriado, como instrumento para a conquista de 

direitos dos idosos, assim como a ampliação da Estratégia Saúde da Família, como espaço 

revelador da presença maciça de idosos e famílias fragilizadas e em situação de 

vulnerabilidade social e a inserção das Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso 

reforçam a necessidade urgente da readequação da Política Nacional de Saúde do Idoso e sua 

consolidação perante o Estatuto do Idoso.
26

 

Mas não restam dúvidas que a Política Nacional de Saúde do Idoso e o Estatuto do 

Idoso são instrumentos legais de suma importância para a conquista dos direitos dessa massa 

populacional, pois norteiam ações sociais e de saúde que privilegiam esses sujeitos e 

garantem que o Estado atue na proteção dos mesmos. Porém, mesmo depois de aprovada 

políticas públicas de tamanha magnitude e abrangência, torna-se necessário que se tomem 

atitudes conscientes, éticas e cidadãs para que possam valer os seus princípios e diretrizes de 

modo a se envelhecer da melhor maneira possível, retirando-as do papel e pondo em prática 

os direitos ali postos e adquiridos.
28

 

O fato de se completar 60 anos de idade não implica, essencialmente e 

necessariamente em ficar velho, pois esse é um fenômeno contínuo, verificado ao longo de 

todo seu ciclo de vida, ou seja, desde sua concepção até a sua finitude se envelhece, não sendo 

algo pontual que se inicie a partir de uma certa idade preestabelecida ou quando se instalam as 

rugas e se perde o vigor jovial e a beleza cultuada como padrão sociocultural.
29

  

Mas o que se observa mesmo com todos os avanços nas políticas públicas voltadas 

aos idosos e a necessidade de trabalhar a inclusão social dessa parcela da população, é que o 
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idoso que adentrou o século XXI chegou, ainda, marcado por estigmas e estereótipos 

construídos ao longo da história e sem o seu lugar social definido na sociedade. A própria 

tentativa de demonstrar, através de uma palavra, uma visão menos estereotipada dessa etapa 

da vida, faz com que haja alusão a palavra ‘idoso’ no lugar de ‘velho’, e em seguida por 

‘terceira idade’ e depois por ‘melhor idade’, o que já denota o preconceito embutido na 

sociedade estigmatizante e a sua dificuldade de aceitação da velhice com todos os seus 

contornos, nuances e rugas que diferem do padrão de beleza cultuado da juventude.
29

 Assim 

complementa-se o pensamento com o trecho a seguir. 

 

Na época contemporânea, florescer do século XXI, ao mesmo tempo em que 

a sociedade potencializa a longevidade, ela nega aos velhos o seu valor e sua 

importância social. Vive-se em uma sociedade de consumo na qual apenas o 

novo pode ser valorizado, caso contrário, não existe produção e acumulação 

de capital. Nessa dura realidade, o velho passa a ser ultrapassado, 

descartado, ou já está fora de moda.
30

 

 

Viegas e Gomes
31 

afirmam que, nesta nas sociedades contemporâneas nas quais 

ainda circulam preconceitos, estigmas negativos da velhice, no entanto as mudanças que se 

vislumbram para a melhoria das condições de vida e de saúde nessa etapa de vida apontam 

para representações progressivamente mais positivas do envelhecimento e da velhice, fazendo 

com que a ideia deturpada de audiência passiva seja derrubada e surja um novo olhar frente ao 

idoso mais ativo e participativo. 

Nessa perspectiva Mascaro
32

 afirma que a velhice é uma “fase natural da vida e que 

não há como fugir deste ciclo: nascimento, crescimento, amadurecimento, envelhecimento e 

morte”. Esse ciclo deve, portanto, seguir um curso, uma dinâmica, uma trajetória progressiva 

e continua, exceto quando há alguma intercorrência que o interrompa. Pois, segundo Papaléu 

Neto e Ponte
27

, só não envelhecem aqueles que morrem jovens. Pensamento esse que já tinha 

sido marcado por Simone de Beauvoir
16 

ao afirmar o inflexível: “morrer prematuramente ou 

envelhecer, não existe alternativa”.  

Sendo assim, o processo de envelhecimento é algo inerente ao ser vivo e ocorre de 

maneira individual, logo, é importante perceber que, mesmo em diferentes contextos, a idade 

cronológica não é o marcador ideal para identificar as reais mudanças que seguem o processo 

de envelhecimento, pois pessoas que possuem a mesma idade podem vivenciar experiências 

diferentes durante essa etapa de vida e apresentar diferenças expressivas relacionadas ao seu 

estado de saúde, participação e níveis de independência. Observa-se, portanto, que o processo 

de envelhecimento pode ser compreendido multifatorialmente, assim como, enquanto um 
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fenômeno biopsicossocial é vivenciado individualmente a partir de referências pessoais e 

culturais.
33-34

 

De certo, o processo de envelhecimento desencadeia o aumento de limitações de 

ordem biológica, em decorrência de fatores de natureza genética e ambiental. No entanto, 

ressalvados casos de patologias graves que comprometam a funcionalidade física e mental, na 

velhice é possível haver conservação de competências e habilidades intelectuais, bem como 

do funcionamento do ego. A acumulação de experiências permite a alguns idosos alcançarem 

elevado grau de especialização e domínio nos mais diversos campos das atividades humanas. 

Os mais velhos podem, de fato, destacar-se, graças ao acúmulo de informações e experiências, 

é o denuncio da narrativa, interpretação do passado, bem como de análise do presente à luz 

das experiências pregressas.
35 

Apesar de serem comuns perdas da capacidade de cada órgão ocasionadas pela 

velhice enquanto curso e desgaste naturais, tipicamente aceitáveis devido ao avançar da idade, 

a terceira idade não é a fase de falência e incapacidades para viver. A pessoa não necessita da 

totalidade de sua reserva funcional para viver bem e com qualidade. Por esse motivo a velhice 

não pode ser caracterizada como fase de doenças, pois estas são normalmente previsíveis, 

diagnosticáveis e tratáveis. Cada pessoa quando chega a ser idoso apresenta-se de forma única 

e singular frente às transformações biológicas trazidas pelo envelhecimento.
28

 

Na verdade, o que está em jogo na velhice é autonomia, ou seja, a capacidade de 

determinar e executar seus próprios desígnios. Qualquer pessoa que chegue aos sessenta, 

setenta ou oitenta anos capaz de gerir sua própria vida e determinar quando, onde e como se 

darão suas atividades de lazer, convívio social e trabalho (produção em algum nível) 

certamente será considerada uma pessoa saudável. Pouco importa saber se essa pessoa é 

hipertensa, diabética, cardíaca e quais remédios faz uso para controlar suas patologias. O 

importante, como resultante de um tratamento bem-sucedido, é a manutenção da sua 

autonomia, a felicidade, a integração social e, para todos os efeitos, a vida saudável.
36

 

Não se pode esquecer, nesse novo conceito de envelhecimento que a atenção 

universal, equânime e integral à saúde traz implícita em sua concepção básica um significado 

muito mais profundo do que a simples reorganização e manutenção da rede de serviços de 

saúde. A melhoria na qualidade dos serviços prestados aos usuários do sistema de saúde, a 

democratização do conhecimento, a utilização de recursos humanos não especializados e de 

tecnologia simplificada, a participação da população na definição dos problemas de saúde, 

suas prioridades e estratégias a serem implementadas são ideias norteadoras da nova filosofia 

sanitária brasileira.
37
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De certo o aumento da população idosa constitui atualmente um excelente tema de 

debate entre pesquisadores, gestores sociais e políticos de vários países do mundo. Autores 

como Fonseca, Trentini, Valli e Silva
34

, afirmam que no Brasil por exemplo, inúmeras 

pesquisas são traçadas no caminho do envelhecimento humano, principalmente em 

decorrência desse “boom” demográfico, que revelam que as representações do 

envelhecimento ainda permanecem equivocadas e com aspectos pejorativos, associadas às 

percepções das perdas, inutilidades, incapacidades e relacionadas unicamente às doenças, 

retomando a ideia deturpada e fortemente disseminada no curso da história. Características 

biofisiológicas desse fenômeno que delineiam o envelhecimento marcam essa etapa de vida a 

partir de modificações visíveis no corpo, que ajudam a desconfigurar o real sentido que 

vislumbra o ser que vive muito, reforçando o mito do peso em se encarar o fim da vida.
34

 

Entretanto, é justamente nessa fase da vida que o indivíduo deseja viver um 

despojamento maior, que o permitirá buscar o real sentido para sua existência. É nessa fase 

também que os muitos anos já vividos lhe conferem a sabedoria necessária a enfrentar os 

problemas, e o tempo torna-se maior para realizar-se interiormente, de forma mais profunda e 

significativa.
38

 Vê-se aí uma grande possibilidade de engajamento de idosos em propostas 

educativas e grupais para buscar-se reinventar o velho, reinserindo-os na sociedade e 

trabalhando com eles, aspectos positivos que lhe proporcionem maior satisfação em pertencer 

a esse ciclo vital, instigando-lhes a desenvolver novas habilidades e descobrir novas 

possibilidades de enfrentamento e aproveitamento da vida. 

Essa concepção de reinventar o velho, tornando-os cada vez mais participativo na 

sociedade e na busca por conseguir melhoras na sua condição de vida, aponta para ações e 

estratégias que os ajudem a superar, com mais tranquilidade e sabedoria, as perdas biológicas 

e sociais que lhe são impostas com o passar dos anos. Em relação a isso, Moraes e Souza
39

 

interpelam que este novo velho provavelmente está empregando suas experiências de vida na 

busca do equilíbrio entre ganhos e perdas, constituindo relações interpessoais expressivas, 

buscando realizar atividades produtivas, crendo e confiando mais em si mesmo, 

desenvolvendo sua autonomia e instituindo metas em sua vida.
 39

 

Tornar-se-á o convívio social um elemento importante para a integração do indivíduo 

de qualquer idade na sociedade, promovendo flexibilidade e suavidade para enfrentar as 

situações cotidianas, sem necessitar ter que controlá-las, ajudando-o a clarear suas ideias 

perante as dificuldades encontradas, principalmente durante o envelhecimento humano, 

facilitando as interlocuções e vivências grupais, na busca por revelar novas inspirações para a 

comunidade e favorecendo a minimização das representações negativas construídas para essa 
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etapa de vida como os preconceitos, fazendo com que as pessoas sejam menos críticas e 

despertando nelas mais orgulho na busca por uma sociedade mais fraternal e mais tolerante.
40

 

Sendo assim, diante dessa nova concepção sobre o envelhecimento humano, 

Goulart
41

 afirma que está posto um novo desafio mundial e global perante a população que 

está envelhecendo e que a sociedade como um todo tem o dever de proporcionar 

aprendizagem permanente ao longo da vida, pensando em capacitação em vez de 

incapacidades, e dar oportunidade para desenvolverem-se novas aprendizagens e habilidades, 

especialmente a partir da inclusão das tecnologias de informação e comunicação, já que fazem 

parte dos hábitos da sociedade contemporânea e torna-se essencial ao seu desenvolvimento. 

Nessa linha de pensamento, Serafim
42

 complementa afirmando que é possível 

adentrar no período da velhice de maneira exitosa, vivendo com maior e melhor 

aproveitamento de tempo disponível, com autonomia e satisfação e, para isso torna-se 

essencial à preparação do indivíduo para conviver bem com a idade mais avançada, a partir da 

sensibilização para a participação em atividades alternativas que contribuam para a promoção 

do seu bem-estar global e incidam diretamente na melhoria das condições de saúde bem como 

na sua promoção. 

De acordo com Correia
25

 o progresso cinético do envelhecimento humano, 

evidenciado nas últimas décadas, tem elevado consideravelmente a expectativa de vida das 

pessoas, e associado a isso, contribuirá para a construção de uma velhice inovadora, que 

concebe a velhice apoiada a ideia de corpos saudáveis e rentáveis ao capitalismo, o que 

desmistifica e quebra os paradigmas de inutilidade que rodeiam o envelhecimento humano. 

Nesse contexto atualmente a velhice vem sendo observada a partir de novos ângulos e chega a 

apresentar novas perspectivas, cujo olhar se volta ao sujeito que envelhece fincando-o em um 

processo histórico, social e biológico de envelhecimento.
25 

A busca pela autorrealização é um dos focos dessa nova face do envelhecer, é uma 

qualidade dessa nova categoria de velhice, essa citada como velho reinventado, assim por 

dizer o “novo velho” engajado em atividades diversificadas que preencham o seu tempo, antes 

ocioso, com diversos tipos de atividades, pois não se planeja mais “ficar à toa” em um mundo 

que supervaloriza a produção, o consumo e o movimento.
25

 

Diante desse novo panorama tem-se necessitado de estudos e maiores investimentos 

na busca por entender esse fenômeno de várias maneiras, porém compreendê-lo em toda sua 

magnitude e completude, não tem sido um processo fácil. Torna-se, então, necessário repensar 

a velhice em todas as suas possibilidades, na busca por criar novas alternativas para minimizar 

seus efeitos, em virtude do aumento exponencial da expectativa de vida, que tende a se 
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perpetuar por várias décadas neste século, e acima de tudo destacar suas virtudes e 

potencialidades, para que se promova um caminho saudável e menos complexo para essa 

parcela da população, que envelhece em ritmos e contextos particulares, conectados às 

necessidades oriundas da contemporaneidade e que atendam tanto a homens quanto a 

mulheres em idades mais avançadas.
25  

Em meio a essas novas concepções e a essas novas demandas, frente às proposituras 

que conectam os momentos da velhice ao descanso, independente do gênero, à quietude e à 

inatividade, emergem na contemporaneidade novos hábitos, imagens e práticas que unificam 

o processo de envelhecimento a atividade, aprendizagem, flexibilidade, satisfação pessoal e 

vínculos amorosos e afetivos nunca antes percebidos e aproveitados. O leque de 

circunscrições possíveis para o envelhecimento expandiu-se muito ao ponto que a ‘velhice’, 

como a que conhecemos, ou melhor, como a que nos acostumamos a vê-la, se juntou à 

‘terceira idade’ e surgiu uma série de novos atributos consigo, que necessitam de novos 

modos de agir perante essa parcela crescente.
43 

Nesse contexto, também surgiram várias maneiras de enfrentar a velhice, 

compreendendo também a vantagem de dar-se tempo, de cultivar os hábitos saudáveis, de 

exercitar o cuidado de si como uma arte de viver edificada como meta no curso da vida. O 

cuidado nesse contexto é uma forma de enfrentamento na velhice, é uma prática de preparo e 

de concretização desse processo, uma maneira de convergir-se para a plenitude, conseguida 

ao longo de toda uma história de vida apontada pelos cuidados de si. Assim, o envelhecer 

seria a libertação de grilhões das ocupações ordinárias que escravizam os idosos, libertando-

os principalmente do olvido da própria velhice.
44

 

O cuidado é intrínseco aos seres vivos e faz parte da vida do ser humano desde os 

primórdios da humanidade, pois trata-se de uma necessidade sobre humana, seja na dimensão 

espiritual ou ontológica. A expressão cuidar é originária do latim, cujo seu significado, cura, é 

um dos sinônimos mais cultos da linguística, sua escrita em latim coera é, normalmente, 

utilizada entre relações humanas onde perpetue amor e amizade. Essa palavra “cura” denota 

uma atitude voraz de cuidado, de desvelo, de preocupação pela pessoa amada ou por algo. A 

palavra “cuidado” decorre também de cogitare-cogitatus, cujo sentido abrange o fato de 

cogitar e de pensar no outro, depositar a atenção nele e mostrar interesse por ele.
45

 

A palavra “cuidado” deriva das palavras desvelo, solicitude, diligência, zelo, atenção, 

bom trato e se caracteriza enquanto atitude de cuidar, o que pode desencadear preocupação, 

inquietação e sentido de responsabilidade; isto imbui o envolvimento afetivo com o outro e/ou 

consigo, uma vez que a pessoa que cuida sente-se responsável e deseja ao outro o melhor, o 
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bem maior. Então, o cuidado vai muito mais além que um simples e singelo ato humano, 

revelando-se como atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento 

afetivo com o outro e/ou consigo mesmo.
 45

  

O cuidar torna a vida mais significativa e o ser que cuida é alguém que transgride a 

essência humana e se entrega a relação de amor e desvelo que se constrói, fazendo com que 

ele se sinta útil e essencial a vida do outro. Nesse sentido, o cuidar é indispensável à vida e 

permanência da sociedade.
46

  Cuidar ou ser cuidado é um movimento que denota uma questão 

central na vida das pessoas, pois em inúmeros momentos todos cuidamos ou somos cuidados 

por alguém. Para tanto, exige certo grau de responsabilidade e compromisso, pois na medida 

em que alguém ou um grupo cuida de outro, emerge uma relação de disponibilidade para 

trabalhar, sacrificar-se, gastar dinheiro, demonstrar envolvimento emocional e liberar energia 

para com o objeto de cuidados.
47

 

Independentemente da cultura no qual aconteça ou no grupo em que se revele o 

cuidado ao ser humano sempre será importante, pois trata-se de um fenômeno indispensável, 

ou seja, para que ele possa nascer, crescer, desenvolver-se e morrer, precisa de cuidado. No 

entanto, vale salientar que em cada cultura, de acordo com seu ambiente e estrutura social, 

haverá uma própria visão de saúde, doença e cuidado, sendo assim, deve-se levar em 

consideração a singularidade de cada indivíduo, pois pessoas de diferentes culturas podem 

fornecer informações e orientar a forma pela qual almejam ser cuidadas, a partir de seus 

padrões e estilos de vida, influenciando nas atitudes e decisões.
48

 

Segundo Dalbosco
49

, vive-se numa sociedade cuja superficialidade e vazio culturais 

entornam os conceitos e subjetividades do cuidado, ao se congregarem a uma sociedade 

consumista que visa interesses puramente mercadológicos que se propagam em todos os 

sentidos e para todas as dimensões da vida humana, fazendo com que os cuidados 

dispensados a conservação de uma vida saudável e feliz sejam sucateados. Diante desse 

contexto, reforça-se a necessidade imediata de reportar-se a um cuidado mais voltado para si 

mesmo, principalmente na velhice, por se tratar de uma possibilidade inusitada de 

entrelaçamentos e sociabilidade cooperativa e solidária do ser humano, que incitará a 

mudança de atitude perante a vida e sua finitude.
49 

A velhice, que desde a infância foi construída sob o alicerce do diálogo reflexivo 

consigo mesmo, sopesando que este diálogo está imbricado na relação com os outros, é uma 

velhice que vale a pena ser encarada, pois se aproxima de uma velhice boa e saudável, ou 

seja, uma etapa de vida interessante de ser experimentada, por isso conveniente e emergente, 

perante o sistema atual de longevidade que se apresenta na contemporaneidade.
49
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O jeito como o idoso cuida de si é importante, pois ao sofrer influências de suas 

características pessoais e se pautar em conhecimentos advindos da sua cultura, os reais 

significados de seu envelhecimento e como esse fenômeno interfere em sua vida, assim como 

a maneira como eles se “percebem” na velhice são fundamentais para entender e perceber a 

maneira como se cuidam no decorrer dessa etapa de vida.
48 

Segundo Collière
46

 todo cuidado se insere num sistema marcado pelas crenças, 

concepções e valores a que estão ligados, necessitando conhecer mais a fundo o fundamento 

da sua natureza, modo de transmissão e modificação. Leininger
50

, afirma que os indivíduos 

desenvolvem comportamentos do cuidar ligados diretamente a padrões culturais, sendo assim 

o conhecimento dos seus hábitos, padrões e comportamentos inerentes ao cuidado auxiliam 

diretamente na forma de como irá acontecer esse processo.  

As práticas de cuidado são frutos de padrões culturais, assim como tantos outros 

aspectos dos modos de vida, é por causa disso que inúmeras práticas de cuidado variam 

segundo a cultura na qual se desenvolvem.
51

 Assim, em um universo de crenças e concepções 

que norteiam a vida das pessoas, singularmente a dos idosos, a busca de relações intensas, 

profundas, libertadoras de si e do outro é a “pedra angular” para se alcançar a vida de 

qualidade, pois não se limita apenas aos cuidados com o corpo físico, uma vez que são 

inúmeras as dimensões da vida humana, sendo a complexidade sua marca maior.
6-51

 

Leininger
50

 coadunando com essa visão cultural do cuidado, aponta que o processo 

saúde-doença dos indivíduos sofre influência da cultura e isso interfere no processo de cuidar, 

sendo assim torna-se imprescindível valorizar as características particulares de cada ser e a 

forma que eles compreendem o mundo, buscando inseri-lo e reconhecê-lo no processo de 

cuidar/cuidado.  

Na contemporaneidade, pessoas são confrontadas diariamente com uma gama de 

informações, questões e eventos que surgem no horizonte social ao qual se encontram 

afetando-lhes de alguma maneira, instigando-lhes a compreendê-los, buscando explicações, 

perpetrando julgamentos e assumindo posições. Essas interações criam universos consensuais 

no âmbito dos quais novas representações vão sendo construídas e disseminadas, passando a 

fazer parte desse universo e adquirindo contorno de verdadeiras “teorias” do senso comum, ou 

seja, construções esquemáticas que propositam dar conta da complexidade do objeto, facilitar 

a comunicação e nortear condutas.
52

 

O ambiente natural, físico e social em que vivemos é essencialmente formado por 

imagens de diferentes significados e, nós, diariamente, acrescentamos-lhes algo ou um sentido 

e somos direcionados a fazer nossas próprias escolhas, perante tais símbolos, ao descartarmos 
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algumas imagens e adotarmos outras. Sendo assim, certas coisas, ou imagens, ou símbolos 

que nos parecem estranhas e/ou perturbadoras, sempre têm seu significado e nos repassam 

algo novo, ou seja, têm também algo a nos ensinar sobre a maneira como as pessoas pensam e 

o que essas pessoas pensam, numa certa sociedade e/ou comunidade.
12

 

As Representações Sociais construídas pelos idosos ao longo do processo de 

envelhecimento sobre a etapa do ciclo de vida por que passam e o cuidado que desprendem 

para viverem melhor também formam imagens e apresentam significados que levam esses 

sujeitos a escolherem o melhor caminho, a partir do conhecimento que apresentam sobre 

a velhice e suas necessidades reais e potenciais e como encaram essa etapa de vida e suas 

dificuldades e limitações. Tais representações levam a compreensão de um grupo social 

específico, que a cada dia se torna mais importante em virtude da expectativa de vida, além da 

possibilidade de compreender esse fenômeno sob a ótica de um cuidado que vai além do 

terapêutico.  

Logo, torna-se essencialmente necessário ouvir e aprender com o idoso sobre os reais 

significados de sua velhice e como ele intervém em sua própria vida para cuidarem de si, na 

intenção de desmitificar atributos negativos que ainda são a eles associados, mas que podem 

não ser congregados e apreciados como verdades absolutas. A maneira como o idoso se 

“percebe” no processo de envelhecimento pode influenciar direta ou indiretamente no cuidado 

de si no decorrer de sua velhice, assim como a maneira de como é percebido no mundo que o 

cerca. Então, adentrar no seu mundo e respeitar suas crenças, concepções e valores são 

indispensáveis para entender esse cuidado realizado por eles e como compreendem esse 

movimento de cuidar/cuidado.  

  

 

2.2   A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

  O conceito para “Representação Social” foi proposto por Moscovici em 1961o 

escrever sua tese de doutoramento que resultou na obra “A psicanálise, sua imagem e seu 

público”, um trabalho sobre a propagação da teoria psicanalítica construída pela população 

parisiense dos anos de 1950.
53

 

A pretensão de Moscovici
10

 era “redefinir os problemas e os conceitos da psicologia 

social”, desenvolvendo uma nova forma de avaliar a relação de reciprocidade e 

condicionamento dado entre indivíduo e sociedade e argumentando a despeito da visão de 

sujeito que embasou a sua teoria, ao afirmar que “podemos assumir que indivíduos e grupos 
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são qualquer coisa, menos receptores passivos, e que eles pensam de forma autônoma, 

constantemente produzindo e reproduzindo representações”.
54

 

Partindo da tradição sociológica Durkheiminiana, Moscovici
10

 criou uma psicologia 

do conhecimento a partir da representação social como um conjunto de conceitos, afirmações 

e explicações. A intenção de Moscovici
12 

foi constituir uma teoria que implicasse na relação 

entre conceitos psicológicos e sociológicos, dinâmica psíquica e social e funcionamento do 

sistema social dos grupos, propondo a inclusão do estudo focado no conhecimento do senso 

comum ou consensual e sua relação com o conhecimento científico ou reificado.  

Para Moscovici
10

 “a Representação Social é um corpus organizado de conhecimento 

e uma das atividades psíquicas graças às quais os homens tornam inteligível a realidade física 

e social, inserem-se num grupo ou numa ligação cotidiana de trocas, e liberam os poderes de 

sua imaginação”. 

As Representações Sociais se fundamentam em um sistema de valores, ideias e 

práticas que buscam guiar os sujeitos em relação ao seu mundo material e social com o intuito 

de dominá-lo. A Teoria das Representações Sociais apresenta uma dimensão psicossocial 

importante, uma vez que a representação se configura enquanto conhecimento construído 

socialmente e como conhecimento psíquico resulta de dimensões afetivas e de contextos de 

experiências do indivíduo/grupo, portanto não são meramente reprodução do externo, mas 

construção individual, nesse caso, sujeito constituinte do social.
12 

As RS fazem parte da realidade do ser humano a partir de comportamentos e 

interações coletivas, que geram um movimento que flutua em sistemas unificadores
12

, 

fundamentalmente formados pelas ciências, as ideologias sociais e as religiões. É um enfoque 

que entoa uma necessidade continua de reconstituição do senso comum ou a maneira pela 

qual se compreende a criação de substratos de sentidos e imagens, sem os quais não se pode 

operar em coletividade.
12

 

Moscovici
12 

ressalta ainda, que a TRS estuda a maneira como os indivíduos buscam 

entender o mundo que os cerca. Daí estudá-la é considerar que os indivíduos pensam e 

conseguem expor seus pensamentos e não somente manipulam informações ou agem sem 

explicação.  

As Representações Sociais são sistemas de interpretações da realidade, constituído 

por processos sócios cognitivos com alusões nas relações dos indivíduos com o mundo, suas 

condutas, crenças e comportamentos no meio social.
10

 

Trata-se de uma forma de conhecimento socialmente elaborado e partilhado, cujo 

objetivo prático é a construção de uma realidade comum a um conjunto social, para tanto, 
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deve ser permeada pelos discursos trabalhados através das palavras e transmitida a partir de 

mensagens e imagens, cristalizadas em condutas e em organizações materiais e espaciais.
53

 

A estrutura de cada representação é construída a partir de dois processos 

intrinsecamente ligados: objetivação e ancoragem. A objetivação está relacionada à 

geminação de um sentindo por uma figura, pela qual se dá materialidade a um objeto abstrato 

e a ancoragem liga-se a germinação de uma figura por um sentido, pela qual se fornece um 

contexto inteligível ao objeto. Desse modo, a objetivação e a ancoragem são processos 

justapostos, interligados e dialógicos.
12 

Enquanto processo que precede a objetivação, a ancoragem alude a inclusão 

orgânica do estranho ao pensamento constituído, ou seja, ancorar significa denominar, 

classificar fenômenos desconhecidos, novos para o senso comum, oriundos de conhecimentos 

pré-existentes, conferindo significação aos objetos.
10

 

Moscovici
55

 ainda ressalta que o processo de ancoragem significa “ancorar ideias 

estranhas, reduzi-las a categorias e a imagens comuns, colocá-las em um contexto familiar”. 

Almeida
56

 complementa o pensamento apresentado ao inferir que a ancoragem apresenta 

relação dialética com a objetivação, pois proporciona a incorporação do novo e a 

interpretação da realidade, norteando comportamentos e levando a transformações 

significativas nas representações, uma vez que o sujeito passa a ancorar certo fenômeno a 

partir de sua construção seletiva e esquematização estruturante, a fim de neutralizá-lo.
56

 

Então, o conceito de ancoragem, agora visto como processo que sucede a 

objetivação, refere-se ao pensamento e função social que as representações impõem, 

entendida como a constituição formal do conhecimento.
57

  

Já em relação a objetivação, Almeida
56

 afirma que esse é um processo que arranja os 

elementos representativos das representações, materializando-os e construindo expressões da 

realidade encarada como natural a partir de três etapas: a primeira, as informações, crenças e 

ideias perante o objeto de representação que sofrem o processo de seleção e 

descontextualização; a segunda que se refere à disposição dos elementos – esquematização 

estruturante; a última etapa abrange a naturalização (conferindo materialidade) a partir de 

expressões, imagens e metáforas.  

A objetivação para Moscovici
10

: 

 

“[...] faz com que se torne real um esquema conceitual, com que se dê a uma 

imagem uma contrapartida material, resultado que tem, em primeiro lugar, 

flexibilidade cognitiva: o estoque de indícios e de significantes que uma 

pessoa recebe, emite e movimenta no ciclo das infracomunicações pode 

tornar-se superabundante.” 
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Levando em consideração os processos de ancoragem e objetivação, Moscovici
12

 

afirma que a teoria das Representações Sociais tem como base três abordagens importantes e 

complementares por estarem intrinsecamente interligadas, que avaliam o processo de 

consolidação das Representações Sociais: a abordagem dinâmica; a abordagem estrutural e a 

abordagem dimensional. 

A abordagem dinâmica busca explicar até que ponto as Representações Sociais 

interferem na vida das pessoas, buscando articular elementos afetivos, mentais e sociais, 

integrando a cognição, linguagem e comunicação.
53

  

A consolidação das Representações Sociais se dá a partir do comportamento das 

pessoas, seu domínio do meio e da sua capacidade de identificar e resolver problemas. Tais 

representações estão presentes nas palavras do constructo discurso e são lançadas a partir das 

imagens e mensagens, sem diferenciar sujeito e objeto, pois esse objeto se insere num 

contexto ativo onde a realidade é reconstruída por ele mesmo ou pelo grupo no qual estar 

inserido, levando em consideração o seu sistema de valores, a sua história, o seu contexto 

ideológico e social.
 53

 

Na abordagem estrutural a representação se organiza contornando um núcleo central, 

constituído de um ou mais elementos que dão a representação seu significado, denominados 

elementos periféricos, os mais resistentes à variação.
58 

Constituído por dados normativos 

(padrões sociais e ideologias) e funcionais (características descritivas e condutas sociais) o 

núcleo central leva em consideração a maior aproximação do sujeito com o objeto da 

representação para poder se tornar funcional.
59

  

Para Abric
58

 as representações sociais através do saber prático passam a compreender 

e esclarecer a realidade; determinar a identidade grupal; nortear comportamentos e práticas a 

partir dos sistemas periféricos e justificar mudanças de comportamento e condutas. 

A abordagem dimensional das RS, desenvolvida por Moscovici
10

, relaciona-se com 

os processos de gênese e formação das RS e afirma que as Representações Sociais se 

desenvolvem a partir das reações, proposições ou avaliações de cada classe, grupo ou cultura 

estruturando-se através três dimensões articuladas: a informação, o campo de representação 

ou imagem e a atitude ou posicionamento.  

Segundo Moscovici
10

, as três dimensões apontadas são extremamente importantes 

para o entendimento das Representações Sociais como um todo e cada uma delas apresenta 

uma particularidade. A dimensão da informação ou conhecimento trata-se da quantidade e da 

qualidade de informações que o sujeito reconhece acerca do objeto da representação, quanto 
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ou como aquelas informações são processadas pelo indivíduo. A dimensão do Campo de 

Representação ou Imagem remete à estrutura interna dos conteúdos das proposições 

referentes a um determinado objeto da representação, permitindo constatar que ele sempre 

será uma unidade de elementos ordenada, estruturada e hierarquizada. Em se tratando da 

dimensão da Atitude ou Posicionamento, ela reflete as orientações negativas ou positivas em 

relação ao objeto socialmente representado. 

Ao utilizar a abordagem dimensional da Teoria das Representações Sociais nesse 

estudo, a mesma nos permite compreender de forma ampliada os modos de cuidar de si na 

velhice experimentadas por idosas, sem isolá-las de sua vida e de sua história, 

consequentemente provocando uma aproximação com o âmbito social, fazendo assim uma 

ligação entre o interno, ou seja, o pensamento dessas mulheres idosas em relação ao tema 

proposto para investigação e o externo, que concretiza efetivamente os fenômenos sociais.  

Vale salientar que os sujeitos produzem representações também como uma forma de 

filtrar a informação que provém do ambiente, sendo, portanto, um tipo de manipulação do 

processo do pensamento e da estrutura da realidade psicossocial. Neste sentido, estudar as 

representações sociais do cuidado na velhice à luz desta teoria, passa efetivamente pela 

apreensão de um conhecimento compartilhado, norteado pela interação entre o saber do senso 

comum e o saber científico. 

O estudo em questão viabiliza novas possibilidades de apreensão das representações 

sociais de idosas sobre o cuidado e constrói inferências para auxiliar na construção de 

estratégias de abordagem particulares quanto à importância do cuidado na terceira idade, 

instigando novas maneiras de pensar e agir para esse grupo populacional, de modo singular. 

Assim, em detrimento do valor da temática em estudo e da sua aproximação com a 

Teoria da Representação Social, torna-se importante apresentar estudos que possam denotar 

sua importância, uma vez que a mesma tem subsidiado inúmeras pesquisas nas mais diversas 

áreas do saber, devido sua pluralidade metodológica, temática e conceitual, tanto no âmbito 

da psicologia social quanto nos diversos campos aplicados, em especial a saúde, trabalhando 

com suas múltiplas ênfases, destacando aqui o envelhecimento e o cuidado nesse contexto. 

Ao atravessarem e serem atravessadas pelos indivíduos, as representações sociais 

fazem parte de processos psicossociais e coletivos, logo são interessantes para o estudo do 

envelhecimento humano, pois sucedem sobre a maneira de lidar com ele, seja para conosco, 

para com os usuários dos serviços de saúde, na interação que se estabelece no 

acompanhar/cuidar do tornar-se velho. Assim, a representação social consente aproximar-se 

da forma como ele é vivido e compreendido.
60
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Diversos são os estudos que abordam a temática envelhecimento e utilizam a Teoria 

das Representações Sociais como embasamento teórico, uma vez que esta operacionaliza um 

conceito para trabalhar com o pensamento social em sua dinâmica e em sua diversidade.
61 

As 

representações sociais mantêm uma relação direta com o grupo social a que se refere, pois a 

especificidade de cada grupo gera as particularidades de suas representações que, por sua vez, 

distinguem os seus sujeitos das representações daqueles que não partilham de suas situações 

particulares.  

Silva e Tura
5 

em seu livro Envelhecimento e Representações Sociais trouxeram 

vários textos e trabalhos importantes na construção de um movimento necessário para a 

compreensão desse fenômeno.  Em seu prefácio afirmam que é necessário quebrar paradigmas 

e preconceitos estereotipados, transformar os pressupostos sobre o que é ser velho. Assim, o 

trabalho das representações sociais nesse contexto é descobrir e compreender tais 

pressupostos, como também os inúmeros significados que vão cooperar para construir em 

diversos grupos. Afirmam ainda que, em se tratando de envelhecimento humano, os “estudos 

das representações sociais permitem aproximar-se da forma como ele é entendido e vivido, e 

assim negociar uma linguagem com os que trabalham e vivem em contato com os outros.”
5
  

De fato, observa-se escassez de estudos que abordem especificamente o cuidado no 

envelhecimento sob o prisma do aporte teórico das representações sociais, poucos materiais 

científicos foram encontrados que referissem especificamente sobre a condição do idoso 

cuidar de si mesmo, como ser potencialmente independente, trazendo à tona a necessidade 

imediata de se realizarem mais pesquisas voltadas a essa possibilidade de cuidado perante um 

envelhecimento em que os sujeitos protagonistas dessa etapa de vida estão cada vez mais 

responsáveis por si e pelo cuidado que necessitam, mais independentes e mais dispostos a 

investirem na sua própria saúde e numa vida mais saudável e mais digna de ser vivida, sob 

diversos pontos de vista.  

Há estudos importantes que enveredam para a questão da qualidade de vida na 

terceira idade
62-63

, sinalizando aspectos relacionados ao cuidado no envelhecimento e 

apontando para a necessidade da adesão a hábitos mais salutares e práticas preventivas que 

possam auxiliar na mudança do estilo de vida dos idosos, instigando a autonomia, 

aumentando a sua estima com fins de atingir uma melhoria em suas condições de vida e de 

saúde.  

Estudos que adentram na área do cuidado na terceira idade normalmente tem 

buscado apreender as representações sociais dos cuidadores, dos estudantes da área da saúde, 

dos profissionais de saúde que praticam o cuidar do outro ou apontam para um cuidado 
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intergeracional
64-65-66-67

, robustecendo ainda mais a crença negativa e equivocada da 

dependência em função do avançar da idade e da impossibilidade do idoso cuidar de si nessa 

etapa de vida. No entanto, trabalhos importantes nessa perspectiva devem ser destacados, pois 

reforçam a importância da temática em questão e a necessidade de se valorizar o potencial do 

cuidado voltado para si na velhice e seu diferencial, além de sinalizar a originalidade desse 

estudo e sua magnitude perante o fenômeno do envelhecimento humano. 

Vale chamar a atenção para a pesquisa realizada com dez idosas, com idades 

variando entre 65 e 89 anos, advindas de estrato socioeconômico médio a baixo que objetivou 

investigar a percepção mulheres idosas, oriundas de condições ambientais distintas, sobre o 

cuidado na velhice, o qual trouxe como resultado a relação da função social do cuidar, 

levando-se em consideração o gênero que assumiram ao longo do ciclo vital, destacando que a 

função de “cuidadora” indica um vazio na compreensão dominante quando essas idosas 

ascenderam à categoria de objeto do cuidado do outro, assumindo um grau de 

comprometimento maior com o cuidado de si. A família, programas comunitários e religião 

foram elencados como as principais redes de apoio psicossocial, ou seja, de onde derivava 

uma complexa teia de significados alusivos aos cuidados dispensados a si e para com o 

outro.
68 

Importante destacar também o estudo de Silva e Menandro
69

 o qual buscou 

identificar as representações sociais de saúde e cuidados em saúde para homens e mulheres 

idosas e mostrou a formação de três núcleos de sentido: a saúde fragilizada e dependente a 

cuidados médicos; a saúde serena como decorrência de disciplina e hábitos saudáveis e os 

cuidados orientados em saúde. Trouxe à tona a questão da saúde como algo que necessita ser 

acompanhado por profissionais especializados, assim como por cuidados prescritos e 

orientados em consultas. Sinalizou também a relação do cuidado com a saúde, alimentação e a 

prática de atividades físicas, embora os idosos do gênero masculino não se percebessem 

necessitando de outros cuidados. Ficaram claras as questões de gênero interferindo na 

construção das representações, assim como a necessidade de realização de ações educativas 

mais eficazes que visem à promoção da saúde com o intuito de minimizar o impacto das ações 

curativistas nos idosos.
69 

Já para compreender as representações sociais de idosos acerca dos cuidados para 

consigo, para com outros idosos e relativas à sua rede social, relacionando-as com práticas de 

autocuidado e dos cuidados dispensados pela rede social, Brito
61

 em sua Tese de Doutorado 

destacou a diferença existente na conformação da rede social do idoso apontando para uma 

questão de gênero muito marcante, sinalizando ainda, nesse contexto, que a prática social do 



41 

 

cuidado é confiada ao cuidador informal, geralmente familiar e majoritariamente do sexo 

feminino e com a marca capital da passividade, o que não implicou numa representação do 

cuidado da pessoa idosa voltada ao cuidado de si, evidenciando um circuito negativo e vicioso 

no que tange o tema, e o principal resultado deste pensamento social desembocou na 

reprodução e ampliação da dependência e da não autonomia da pessoa idosa. 

Assim, diante da escassez de material que trabalhe com a teoria das Representações 

Sociais associada ao processo de cuidado no envelhecimento humano, especialmente o 

cuidado de si nessa etapa de vida, buscar esse aporte teórico para subsidiar novas pesquisas é 

um desafio bastante instigante, que pode se tornar ícone para todas as áreas do conhecimento, 

pois trabalha com o pensamento livre e esclarecido do senso comum, baseado em histórias 

reais e experiências de vida fundamentais para a compreensão dos fenômenos do envelhecer, 

além de fomentar as diversas alternativas de enfrentamento das dificuldades inerentes ao 

passar dos anos e avançar da idade, como também revelar as inúmeras possibilidades de 

cuidado e cuidar de si que devem ser experenciadas nessa etapa final do ciclo de vida 

humano. 
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Maria Amélia Magalhães Carneiro 

 

 

Nossa idade, velho ou moço, pouco importa. Importa nos sentirmos vivos e alvoroçados mais 

uma vez, e revestidos de beleza, a exata beleza que vem dos gestos espontâneos e do profundo 

instinto de subsistir enquanto as coisas em redor se derretem e somem como nuvens errantes 

no universo estável. Prosseguimos. Reinauguramos. Abrimos os olhos gulosos a um sol 

diferente que nos acorda para os descobrimentos. Esta é a magia do tempo. 

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

 

 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 
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3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de estudo exploratório e descritivo, com cunho comparativo e abordagem 

qualitativa, pautado na Teoria das Representações Sociais, onde se priorizou as falas dos 

participantes, para apreensão de dimensões acerca do cuidado no envelhecimento de mulheres 

idosas.
10

 

 

 

3.2 CENÁRIOS DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado em dois locais distintos: Universidade Aberta à Maturidade – 

UAMA/UEPB e Centro de Convivência do Idoso do Município de Campina Grande/PB. 

A Universidade Aberta à Maturidade – UAMA/UEPB, um dos cenários do estudo 

em questão, tem como meta atender a demanda educativa de idosos, contribuindo no 

aprimoramento das capacidades: pessoais, funcionais e sociais, por meio da formação e 

atenção social, que visa a criar e dinamizar regularmente atividades sociais, culturais, 

educacionais e de convívio, favorecendo progresso na sua condição de vida. O projeto da 

Universidade Aberta à Maturidade (UAMA) foi elaborado tomando como referência um 

projeto com características semelhantes desenvolvido na Universidade de Granada na 

Espanha, sendo idealizado com o propósito de oferecer a aquisição do conhecimento em 

diferentes áreas, a socialização e troca de conhecimentos intergeracionais, constituindo-se em 

uma proposta que possibilita à inclusão social do idoso.
70

 Por suas características 

metodológicas a UAMA é considerada uma iniciativa pioneira no Brasil.  

A UAMA é baseada na Resolução CES Nº 1 de 27 de janeiro de 1999, que dispõe a 

despeito de cursos sequenciais de educação superior, nos termos do artigo 44 da Lei 

9.394/96.
71

 A aprovação do projeto da UAMA no Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE) deu-se em maio de 2008 e suas atividades tiveram início em maio 2009.  

O programa deu início as suas atividades com o nome PROUFATI/UEPB e no 

percurso da formação de sua turma pioneira, atuante do período agosto/2009 a junho/2011, foi 

reconhecida como Universidade Aberta à Maturidade – UAMA.
70

 Em 08 de maio de 2012, o 

PROUFATI foi transformado em Comissão Institucional Especial para a Formação Aberta à 

Maturidade (CIEFAM).  

No projeto pedagógico da UAMA, não se observam esclarecimentos sobre 

certificação aos que frequentaram o curso, porém em 07 de dezembro de 2012, os primeiros 
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alunos egressos da UAMA receberam certificados de aprovação no curso de Educação para o 

Envelhecimento Saudável do Programa Universidade Aberta à Maturidade (UAMA).
70 

Esse 

curso da UAMA/UEPB, conforme consta no seu projeto pedagógico, justifica-se pelo direito 

a educação na terceira idade, cuja universidade possui papel essencial na integração de 

pessoas idosas e reinserção social.  

A UAMA desenvolve ações que buscam a transformação do envelhecimento da 

população idosa aos interesses de seu domínio, tanto através do aumento de sua capacidade 

funcional como também potencializando a participação desses sujeitos na família e na 

comunidade, agregando assim virtudes. A incorporação de ações que objetivam maximizar o 

conhecimento acerca do processo de envelhecimento, que visa subsidiar políticas inerentes ao 

governo da velhice e afinar as práticas relativas à sua regulação são prerrogativas do 

programa.
70

 

O objetivo da UAMA é “possibilitar às pessoas da terceira idade participar de aulas 

de formação abertas à terceira idade, aprofundando seus conhecimentos nas áreas de saúde, 

cultura, lazer, conhecimentos gerais e temas relacionados ao envelhecimento e a qualidade de 

vida ”.
71

 A UAMA/UEPB tem por meta “atender a demanda educativa de pessoas da terceira 

idade”
71

 e visa colaborar para o progresso de capacidades pessoais, funcionais e sociais de 

idosos, favorecendo uma melhor qualidade de vida, através da formação intelectual e da 

atenção social. 

Segundo Medeiros
70

 a UAMA é um dispositivo potente de subjetivação, e exerce sua 

influência sobre a maneira pela qual os idosos, que fazem a sua formação, decidem gerir a sua 

velhice. Isto posto a UAMA se diferencia, enquanto espaço de aprendizagem, sociabilidade e 

entretenimento para a terceira idade, quando busca quebrar paradigmas, transformar olhares e 

mudar atitudes através da educação direcionada aos idosos, instigando a pesquisadora a 

escolhê-la como contraponto e comparação ao suporte social que pode ser oferecido por 

outras redes de apoio no envelhecimento, como o Centro de Convivência do Idoso do 

município de Campina Grande/PB o outro cenário de estudo dessa pesquisa. 

O município de Campina Grande/PB, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Assistência Social – Semas, órgão do governo municipal cuja missão está de pleno acordo 

com os princípios e diretrizes presentes na Lei Orgânica da Assistência Social e na Política 

Nacional de Assistência Social (LOAS/PNAS), que tem como objetivos planejar, coordenar e 

executar as políticas públicas de assistência social voltado às pessoas em condição de 

vulnerabilidade e desvantagem socioeconômica, como no caso dos idosos, oferta o “Programa 

Conviver” e disponibiliza o Centro de Convivência do Idoso com atividades de socialização e 
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serviços de acompanhamento geriátrico contando com a equipe multiprofissional. O mesmo 

se destina a atender idosos dos diversos bairros da cidade, oferecendo atividades educativas, 

culturais, de lazer e de saúde, entre outras. 

O Centro de Convivência do Idoso do Município de Campina Grande/PB é um 

serviço de ação continuada mantido pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado 

do Desenvolvimento Humano, cuja proposta é norteada palas diretrizes da Política Nacional 

do Idoso (Lei 8842/94 e Decreto 1948/96), que visa à garantia de um envelhecimento digno e 

com qualidade. Localiza-se no bairro do Castelo Branco I, e é destinado a idosos que, mesmo 

convivendo com suas famílias, não dispõem de assistência integral.  

A proposta do Centro de Convivência do Idoso vai além do modelo biomédico, 

puramente curativista e hospitalocêntrico, pois se caracterizar como espaço público e político, 

de inclusão, de alteridade e autonomia dos envelhecentes, para com o cuidado e a saúde. A 

estrutura física inclui um espaço separado por áreas específicas, voltadas à 

multidimensionalidade humana, tais como: espaços para desenvolvimento de atividades de 

assistência à saúde, de lazer, de socialização, de refeição, de atividades físicas, entre outros. O 

trabalho no Centro é desenvolvido por uma equipe interdisciplinar constituída por psicólogo, 

assistente social, educador físico, fisioterapeuta, enfermeiro, nutricionista, monitor e 

instrutores.
71

 

O Centro de Convivência escolhido para este estudo funciona como ponto de partida 

para desenvolvimento de atividades voltadas as pessoas com idade acima de 60 anos no 

município de Campina Grande/PB, promovendo, de segunda a sexta-feira, inúmeras 

atividades de lazer para os idosos, com ênfase em atividades turísticas por meio de viagens, 

atividades artísticas como música, dança e teatro, eventos comemorativos em datas especiais, 

atividades manuais como os artesanatos, atividades educativas por meio de palestras, 

atividades associativas para manutenção do contato entre pessoas e intergeracionais, dentre 

outras.
72

 

 

 

3.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Considerando os objetivos traçados para o estudo, a diversidade e heterogeneidade 

dos idosos que vivem na cidade de Campina Grande/PB, a acessibilidade em contatá-los e 

suas disponibilidades em participarem do estudo, foram incluídos no estudo 40 mulheres 

idosas que participavam de grupos sociais, divididas equitativamente em idosas formadas no 
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curso de Educação para o Envelhecimento Saudável da Universidade Aberta à Maturidade – 

UAMA vinculado a Universidade Estadual da Paraíba – UEPB (Grupo 1) e idosas integrantes 

do Centro de Convivência do Idoso do Município de Campina Grande/PB (Grupo 2).   

A amostra foi do tipo não probabilística, demarcada através do critério de saturação 

dos dados e, para a execução dessa pesquisa foram priorizados os seguintes critérios de 

inclusão: a) apresentar idade igual ou superior a 60 anos; b) Ser do gênero feminino; c) ter 

realizado a formação da UAMA/UEPB ou participar ativamente do grupo de idosos do Centro 

de Convivência de Campina Grande/PB, por pelo menos um ano; d) não possuir patologias 

que pudessem impossibilitar e/ou contraindicar a participação dos mesmos na produção dos 

dados; e) aceitar participar da pesquisa assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (APÊNDICE A). Em contrapartida, foram excluídas do estudo as 

mulheres idosas que não apresentem condições cognitivas e/ou biológicas para participar da 

entrevista e/ou que não aceitaram se engajar voluntariamente da pesquisa.  

 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Seguindo criteriosamente as premissas da Resolução 466/2012
73

 do Conselho 

Nacional de Saúde, sobre pesquisas envolvendo seres humanos e após a aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa institucional, através do parecer nº 612/10 (ANEXO A) iniciou-

se a pesquisa. Todas as idosas que participaram do estudo, ao serem convidadas foram 

esclarecidas sobre a condição voluntária da participação e esclarecidas em relação aos 

objetivos do estudo, assinando o TCLE.  

Enquanto riscos que envolvem pesquisas com seres humanos, conforme prever a 

resolução acima referida, a pesquisa apresentou a exposição das idosas, constrangimentos 

e/ou quebra de sigilo, porém todos os cuidados necessários e indispensáveis foram tomados 

pela pesquisadora para que fossem evitados, principalmente em relação ao anonimato para 

preservação da privacidade das entrevistadas e uso exclusivo do material empírico para 

produção científica. Todas as participantes foram esclarecidas em relação aos possíveis riscos 

e foi resguardado o direito a sua não participação ou desistência a qualquer momento, além do 

direito a possíveis indenizações, por parte da pesquisadora, caso fosse necessário. De um 

modo geral, todas as idosas contatadas e convidadas a participar da pesquisa aceitaram 

contribuir, não havendo assim recusas. 
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Todas as entrevistas transcritas foram guardadas em lugar confidencial de acordo 

com os princípios de eticidade que imperam sob a pesquisa envolvendo seres humanos: a 

autonomia, a beneficência, a não maleficência, a justiça e a equidade. Para resguardar o 

anonimato das idosas entrevistadas todas foram identificadas pela letra “p” seguida de um 

numeral do intervalo entre 01 e 40, correspondendo as idosas do grupo 1 aquelas identificadas 

dentro do intervalo de 01 a 20 e as idosas do grupo 2 dentro do intervalo de 21 à 40. 

É intenção da pesquisadora fazer a devolutiva dos achados da pesquisa para as 

instituições participantes e para as idosas que se tornaram protagonista desse estudo, através 

de atividades educativas, rodas de conversas, partindo de metodologias ativas que se adequem 

as condições associadas a idade e equipamentos socioeducativos disponíveis, conforme opção 

das mesmas, e para a sociedade em geral, fazê-la a partir da construção de artigos científicos 

de interesse com Qualis A e B, além de apresentações dos resultados em congressos 

científicos nacionais e internacionais. 

 

 

3.5 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

 

Antes de dar início à pesquisa de campo propriamente dita foram realizados os 

seguintes passos: 1) escolha aleatória das participantes da pesquisa e busca pelo quantitativo 

de sujeitos elegíveis para compor a amostra; 2) seleção das idosas que compuseram os grupos 

1 e 2 da pesquisa, busca pelos contatos telefônicos e endereços residenciais para que fossem 

iniciados os primeiros contatos com as mesmas; 3) marcação de um primeiro encontro com os 

grupos 1 e 2 separadamente, para que a pesquisadora fosse apresentada e expusesse os 

objetivos do estudo, quando também aconteceu o convite e foi expressado o desejo de tê-las 

como participantes do estudo devido a riqueza de suas experiências de vida na construção do 

material empírico. Nesse momento, todas as idosas aceitaram participar do estudo e marcados 

os encontros individuais em locais previamente agendados, de acordo com suas 

disponibilidades, a fim de que se sentissem o mais à vontade possível. 

A coleta dos dados foi operacionalizada nos meses de outubro a dezembro de 2014 e 

ocorreram em dias úteis, em horários previamente acordados com as idosas, seja em suas 

residências ou nos locais de encontros semanais, conforme preferência e disponibilidade das 

mesmas.  

Para compreender os significados e/ou dimensões atribuídos pelas mulheres idosas 

sobre o cuidado no envelhecimento aplicou-se um instrumento que continha a entrevista 
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semiestruturada (APÊNDICE B). A entrevista é um processo de interação social que 

privilegia a fala individualizada para obtenção de informações e/ou experiências individuais, 

pois revela condições estruturais, sistemas de valores, normas e símbolos e transmite, através 

de um porta-voz, representações de diferentes grupos.
74

 

As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora e ao acontecerem com as idosas do 

grupo 1, aquelas que fizeram parte da formação da UAMA, foram realizadas em suas 

residências, uma vez que já haviam finalizado o curso e já não se encontravam mais em grupo 

semanalmente. Para o grupo 2 as entrevistas foram realizadas nos dias de reuniões semanais 

do Centro de Convivência do Idoso de Campina Grande/PB, em sala reservada e destinada 

para esse fim. A pesquisadora utilizou em caráter de suporte para as entrevistas um diário de 

campo no qual foram registrados importantes e utilitários aspectos para análise do material 

empírico. 

A entrevista foi estruturada em duas partes: na primeira foram contempladas 

variáveis sociodemográficas e na segunda parte foram abordadas questões embasadas na 

Teoria das Representações Sociais, centradas nas suas dimensões: posicionamento ou atitude, 

campo de representação ou imagens e conhecimentos ou informações sobre o objeto desse 

estudo, o “cuidado no envelhecimento”.  

O instrumento criado para guiar as entrevistas procurou atender aos objetivos da 

pesquisa e conteve três questões importantes, sendo a primeira voltada a dimensão 

conhecimento/informação, a qual indagava as idosas sobre o que seria cuidado e cuidado de si 

para elas, a segunda questão envolvia o entendimento das idosas sobre o cuidado na velhice, o 

que possibilitou apreender o seu campo de representação ou imagens e a terceira que buscou 

trabalhar a atitude e/ou posicionamento das idosas frente ao envelhecimento humano, quando 

questionadas sobre o que estariam fazendo em relação ao cuidado de si nesse momento de 

suas vidas. Para validação do instrumento foi realizado um pré-teste, o qual foi aplicado com 

uma das idosas egressa da UAMA, pela proximidade e acessibilidade da mesma com a 

pesquisadora, possibilitando assim a realização dos ajustes necessários para que os todos os 

dados fossem acessados sem qualquer prejuízo a fim de dar prosseguimento à produção do 

material empírico. 

As entrevistas semiestruturadas foram gravadas em sistema de gravação Android e 

após serem liberadas mediante assinatura do termo de liberação de voz (APÊNDICE C), os 

dados textuais foram transcritos e trabalhados de modo a comporem o corpus de análise.  
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3.6 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS RELATIVOS AO PERFIL 

SOCIODEMOGRÁFICO E DO MATERIAL EMPÍRICO 

 

No primeiro momento, após a apresentação dos objetivos da pesquisa, as idosas 

foram convidadas a participar do estudo e ao aceitarem, assinaram o TCLE e responderam 

uma ficha de caracterização individual, constando de características sociodemográficas como: 

identificação, idade, grau de escolaridade, religião, procedência, situação de moradia e 

coabitação. 

No segundo momento, as idosas responderam ao instrumento utilizado para a 

entrevista semi-estruturada, suas respostas foram gravadas e cuidadosamente trabalhadas a 

posteriori para realização da análise do material empírico resultante.  

Os dados coletados foram submetidos a uma análise textual que contou com o auxílio 

do software IRAMUTEQ
1
 (Interface de R pourles Analyses Multidimensionnelles de Texte set 

de Questionnaires), o qual auxiliou no processamento dos dados e na identificação das 

unidades de codificação, seguindo os procedimentos de codificação que abrange a escolha de 

unidades de registro – recorte; a seleção de regras de contagem – enumeração; e a escolha de 

categorias - classificação e agregação - rubricas ou classes que agrupam um grupo de 

elementos (unidades de registro) em função de características comuns, procedimentos de 

classificação que levam em consideração os sentidos semântico, sintático e léxico a partir do 

agrupamento de sentido das palavras, expressivo pela junção das perturbações da linguagem e 

escrita como perplexidade, hesitação e embaraço e os procedimentos de categorização a fim 

de se escolher a unidade de codificação para sua posterior classificação em blocos que 

anunciem certas categorias, que aprovam ou transformam aquelas presentes nas hipóteses e 

referenciais teóricos previamente escolhidos.
75

 

A inserção dos dados no software IRAMUTEQ ofereceu uma breve descrição do 

corpus que será apresentada na sessão de análise e discussão do material empírico (Quadro1) 

e os dados empíricos selecionados condescenderam um corpus com 40 textos que foram 

                                                 
1
 O IRAMUTEQ 0.7 Alpha 2 (Interface de R pouranalysesMultidimensionnelles de Textes et de Questionneires), 

software gratuito e de fonte aberta especialmente desenvolvido por Pierre Ratinaud.
76

. O Iramuteq é um software 

licenciado por GNU GPL (v2) que permite trabalhar sobre corpus textuais e sobre tabelas, indivíduos/palavras 

utilizando como suporte a estrutura do software R (www.r-project.org) e a linguagem Python (www.python.org) 

para realização dos cálculos estatísticos e processamento de análises.
77

 

Trata-se de um excelente instrumento auxiliar de análise de dados, principalmente quando geram grande 

quantidade de material textual proveniente de entrevistas, questionário ou de documentos.
78-79

 

Ele oportuniza a análise sob diferentes formas, desde as mais simples como a lexográfica básica, através do 

cálculo da frequência das palavras, até as mais elaboradas como as análises multivariadas, que no caso desse 

estudo o qual utilizou a classificação hierárquica descendente (CHD).
76

 

http://www.python.org/
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processados no referido software. Em seguida, o corpus textual foi submetido a análise sob a 

forma de Classificação Hierárquica Descendente (CHD), proposta por Reinert
80

, que 

classificou os segmentos de texto de acordo com seus vocabulários.  

Foram então criadas cinco classes, as quais foram devidamente nomeadas pela 

pesquisadora e posteriormente analisadas: Classe 1: O cuidado na velhice; Classe 2: As 

possibilidades de aprender na velhice; Classe 3: Os laços afetivos do cuidado na velhice; 

Classe 4: A liberdade de ir e vir na velhice; Classe 5: O cuidado como atitude geral, conjunto 

de práticas na velhice (Figura 2). 

A análise do material empírico foi realizada por dedução da pesquisadora, a partir da 

elaboração de segmentos cognitivos ou miniteorias construídas pelas idosas em função das 

classes delimitadas pelos eixos formados, através do programa informático IRAMUTEQ. 

O software ainda proporcionou outra forma de apresentação dos resultados, por meio 

da análise de similitude que é baseada na teoria dos grafos, possibilitando assim localizar as 

coocorrências existentes entre as palavras, indicando suas conexidades, ajudando na 

identificação da estrutura do corpus textual, diferenciando suas partes comuns e 

especificidades em função das variáveis ilustrativas/descritivas oriundas da análise.
81

 

A partir do resultado originado pelo diagrama criado na interface para a análise de 

similitude (Figura 3), gerou-se um leque semântico de palavras que apareceram com maior 

frequência nas entrevistas, considerando a hierarquia dos valores das ligações entre os termos, 

sua relação de vizinhança e a conotação assumida por cada termo, em função dos outros que a 

ele se ligam.
82

 

Para a interpretação dos dados, voltou-se para a Teoria das Representações Sociais, 

referencial teórico escolhido pertinentemente para à referida investigação, a fim de lhe dar o 

embasamento necessário para o aprofundamento teórico que respaldou a investigação, dando-

lhe maior significado. 

Para sintetizar o exposto as etapas de análise foram descritas no plano de análise dos 

dados empíricos a seguir apresentado (Figura 1), cuja ênfase dada aos conteúdos segue uma 

análise dimensional das Representações Sociais sobre o cuidado para idosas, fundamentando-

se nas dimensões: informações/conhecimentos; atitude/posicionamento e imagens/campo de 

representação. 
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Maria Amélia Magalhães Carneiro 

 

Enquanto estiveres viva, sente-te viva. Se sentes saudades do que fazias, volta a fazê-lo. Não 

vivas de fotografias amarelecidas… Continua, quando todos esperam que desistas. Não deixes 

que enferruje o ferro que existe em ti. Faz com que em vez de pena, te tenham respeito. 

Quando não consigas correr através dos anos, trota. Quando não consigas trotar, caminha. 

Quando não consigas caminhar, usa uma bengala. Mas nunca te detenhas! 

 

(Madre Teresa de Calcutá) 

 

 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DO MATERIAL EMPÍRICO 
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Os resultados apreendidos nas entrevistas que compuseram o corpus de análise 

textual desse estudo possibilitaram conhecer como as idosas interpretam e executam o 

cuidado de si frente ao envelhecimento humano, utilizando-se como aporte teórico a Teoria 

das Representações Sociais com ênfase nas suas dimensões (informação ou conhecimento, 

atitude ou posicionamento e imagens ou campos de representação), a fim de reportar-se para 

uma nova perspectiva no campo da investigação científica, uma vez que atribui a essa fase da 

vida um aspecto discutivelmente vasto e integrativo.
83 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Toda representação social parte de um sujeito sobre algo ou algum objeto e para 

conhecê-la é de suma importância entender o contexto e/ou as características que a cerca, e 

para tanto se faz necessário traçar o perfil das idosas dessa investigação e sua situação 

sociodemográfica, para o delineamento da amostra e, consequentemente, para maior 

aproximação com as mesmas e com o objeto de estudo. 

Participaram do estudo 40 mulheres, com idades entre 60 e 89, divididas em dois 

grupos, sendo 20 idosas egressas da UAMA/UEPB e 20 idosas do centro de convivência do 

idoso do município de Campina Grande/PB. Em ambos os grupos as idosas referiram não 

trabalhar, predominou a faixa etária entre 60 a 69 anos, baixo nível de escolaridade e moradia 

em casa própria com parentes.  

A idade foi um aspecto importante para avaliação desejada do perfil das idosas, pois 

delimitou a faixa etária mais prevalente no estudo e indicou aspectos importantes relacionados 

a capacidade funcional e maior autonomia em cuidar de si, já que os resultados obtidos 

concentraram-se no grupo etário de 60 a 79 anos, onde a faixa de 60 a 69 anos correspondeu a 

42,5%, seguida da faixa etária correspondente a 70 a 79 anos, também com 42,5%, o que 

coaduna com os achados de Rodrigues
84

 e com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

estatística (IBGE)
47

 que apontam ser essa a média de idade de idosos do Brasil. Os resultados 

de Rodrigues
84 

ainda apontam que idosos que se encontram nessa faixa etária podem ainda 

participar do mercado de trabalho ou realizar atividades domésticas, logo são potencialmente 

ativos. 

É certo que a capacidade humana de realização de qualquer tarefa depende da 

conexão dada entre os diferentes sistemas fisiológicos, principalmente entre o sistema nervoso 

e o músculo esquelético que, normalmente em idosos com idade acima de 80 anos, ditos 
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longevos, apresentam-se mais decadentes, observando assim uma diminuição significativa na 

capacidade de realizar atividades de vida diária (AVD) e atividades instrumentais de vida 

diária (AIVD), independente da condição de saúde, mas variando pelo nível de intensidade e 

frequência referente às condições de saúde e fatores comportamentais e contextuais ao longo 

da vida do idoso e o contexto no qual se insere.
85-86 

Diante disso, o fator idade torna-se um diferencial para se enfrentar o grande desafio 

da velhice que é descobrir caminhos e possibilidades do cuidado para adentrar nessa etapa de 

vida com o máximo de saúde e autonomia possíveis, incidindo diretamente sobre a 

necessidade de aproveitar da melhor maneira o espantoso potencial que cada indivíduo 

mantém até ao fim da vida.
87

 

Logo, segundo Ordonez e Cachione
88

, esse fator é preponderante, pois para 

frequentar grupos de convivência ou programas como das Universidades Abertas faz-se 

indispensável ter capacidade de manobra em termos de desempenho das AIVD, muitas das 

quais possuem um nível de complexidade mais elevado que as AVD, principalmente quando 

se fala em idosos, já que com o avanço da idade eleva-se proporcionalmente o surgimento de 

algum grau de dependência, tornando-se compreensível a maior incidência de “idosos jovens” 

em atividades que necessitem de maior condição de saúde, pois estes apresentam sua 

capacidade funcional resguardada.
89 

Assim, ter idosas colaborando nesse trabalho justo na faixa etária descrita ajudou, de 

maneira significativa, a entender o universo de cuidado entorno da velhice e o entendimento 

dessas mulheres sobre a temática proposta, facilitando assim a análise da sua representação 

social perante o objeto de estudo, pois revelou aspectos singulares de uma etapa de vida 

repleta de características e necessidades próprias. 

Já em relação à escolaridade observa-se a presença de um número significativo de 

analfabetos, correspondendo 27,5% das idosas entrevistadas, seguido de ensino fundamental 

incompleto que totalizou 25% da amostra. Somando-se os resultados dessas variáveis a 

amostra apresentou um panorama de mais de 50% de idosas com escolaridade baixa.  

A baixa escolaridade observada entre os idosos também está em consonância com as 

observações de Pavarini, Melo, Silva, Orlandi, Mendiondo, Filizola et al.
90

 ao constatarem 

que a maioria dos idosos (63%) cursou o ensino fundamental incompleto, apresentando entre 

um a cinco anos de escolaridade. Este percentual evidencia o significativo número de pessoas 

idosas com pouco ou nenhum grau de escolaridade; fato considerado comum na realidade dos 

países em desenvolvimento como o Brasil, principalmente quando se trata de idosos que 

viveram sua infância em época em que o ensino não era prioridade.  
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Tais achados também foram encontrados nos estudos de Porciúncula, Carvalho, 

Barreto e Leite
91

e Rosset, Roriz-Cruz, Santos, Haas, Fabrício-Wehbe e Rodrigues
92

 que 

apontavam para a baixa escolaridade dos idosos pesquisados, com conclusão apenas do 1º 

grau, inferindo que a baixa escolaridade é um reflexo da falta de políticas públicas e ações que 

modificassem esse quadro, pois apenas recentemente o Brasil adotou uma postura mais 

efetiva em relação às questões dessa natureza. 

O estudo de Ordonez e Cachioni
88

 também sinalizou resultado semelhante, onde 45% 

dos idosos que participaram do estudo apresentavam apenas o ensino fundamental 

incompleto, mas nesse caso pelo fato de quando jovens, apresentavam outras prioridades 

como trabalhar levando o estudo para segundo plano. Logo, fatores externos nos levam a 

deduzir de que a baixa escolaridade pode ter razões multivariadas, mas congregam para o fato 

de que esse não é um empecilho para os idosos se retraírem ou deixarem de participar de 

grupos sociais. 

De certo, os achados desse estudo revelaram que idosas inseridas em grupos sociais, 

como os centros de convivência e as Universidades para a Terceira Idade, não necessitam 

apresentar escolaridade alta ou qualquer tipo de educação formal, uma vez que esse não é um 

fator que possa impedir ou limitar sua participação em atividades grupais, uma vez que 

independente desse aspecto escolar, os idosos podem e devem apreciar novos contextos e 

experiências, a partir da reinserção social, da conquista de novos espaços e desenvolvimento 

de atividades que possam estimular e potencializar suas capacidades.  

Vale destacar que, devido a mudança na pirâmide etária e pela transição demográfica 

observada em todo o mundo, emerge um movimento dos idosos na busca por uma educação 

para a terceira idade, que os leva a procurarem locais e/ou programas que estimulem o seu 

desenvolvimento como um todo, em busca de uma emancipação e reconstrução de olhares e 

saberes sobre si mesmos.  

A variável escolaridade também foi muito importante nesse estudo, uma vez que 

apontou para uma questão fundamental que norteou o entendimento do cuidado na terceira 

idade para as idosas incluídas no estudo, revelando que a educação não formal nesse contexto, 

onde a maioria das mulheres eram analfabetas ou apresentavam baixa escolaridade, se encaixa 

perfeitamente. Assim como afirma Gadotti
93

 esse tipo de educação, que não necessita de 

escolaridade alta ou qualquer tipo de escolaridade “é mais difusa, menos hierárquica e menos 

burocrática e tem uma duração variável, podendo ou não, conceder certificados de 

aprendizagem”, e interfere positivamente na vida dos idosos e condições de saúde na 

longevidade. Locais como Centros de Convivência Idosos e Universidades Abertas à 
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Maturidade que desenvolvam programas voltados a essa parcela da população e costumam 

trabalhar nessa perspectiva, onde a educação não formal garante a participação de todos os 

idosos que se sentirem motivados a adquirirem conhecimentos para entender melhor a etapa 

de vida que estão inseridos e a buscar alternativas para melhorar sua condição de saúde física, 

mental e social, desenvolver potencialidades, traçar estratégias de empoderamento e resgate 

de sua autoestima, independentemente de sua classe social, raça, gênero ou escolaridade. 

Em relação à situação de coabitação, a maioria das idosas entrevistadas afirmaram 

morar acompanhadas 77,5% e sua minoria, 22,5%, referiram morar sozinhas, sendo este mais 

um dado importante para entender o universo do cuidado no envelhecimento humano para as 

idosas analisadas. Das idosas que referiram morar acompanhadas, 35% delas afirmaram morar 

com os descendentes (filhos), 12,5% com os companheiros, 12,5% com conjugue e 

descendentes (filhos) e 17,5% com familiares incluindo irmãos, sobrinhos, netos e genros. 

Os resultados observados em relação a situação de coabitação das idosas está em 

consonância com trabalhos realizados no Brasil, como o desenvolvido por Rabelo e Neri
94 

que 

relacionou a configuração familiar, saúde física e psicológica em idosos cujos resultados 

apontaram que 41% dos idosos viviam com descendentes e os demais com o cônjuge e 

descendentes (23,9%), sozinhos (17,9%), em outros tipos de arranjos (9,7%) ou só com o 

cônjuge (7,5%) e o estudo de Pilger, Menon e Mathias
136

 que também nos revelou resultados 

semelhantes ao serem pesquisadas as características sociodemográficas e de saúde de idosos e 

suas contribuições para os serviços de saúde, onde do total dos idosos que participaram do 

estudo, 86,4% moravam com alguém da família ou cuidador, dos quais a maioria vivia em 

domicílios multigeracionais, coabitando com esposo(a) e/ou filhos e/ou genros ou noras, ou, 

ainda, com netos.  

Tais resultados foram importantes para este estudo devido a condição de coresidência 

ser uma realidade para as idosas que, majoritariamente, vivem com pessoas com as quais se 

relacionam e que podem lhes ajudar a enfrentar o processo de envelhecimento de maneira 

mais positiva, sendo essas pessoas, como relatado em depoimentos das idosas e apresentados 

a posteriori, potenciais incentivadoras e/ou apoiadoras de suas escolhas e mudanças de 

hábitos de vida, principalmente em se tratando de novas experiências e novas condições de 

enfrentamento e empoderamento de seus entes. Mas, vale destacar que idosas também 

referiram morar sozinhas, o que de fato lhes concedem uma situação de independência e 

autonomia favorável a adesão a grupos sociais, os quais tanto lhe dão suporte social e afetivo 

como podem conjeturar uma nova e bem-sucedida realidade de envelhecimento.
94 
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4.2 ANÁLISE DAS DIMENSÕES DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE O 

CUIDADO PARA IDOSAS 

 

O software IRAMUTEQ processou o corpus (quadro 1) e reconheceu 40 unidades de 

contexto inicial (UCI’s), correspondente à quantidade de respostas obtidas nas entrevistas dos 

participantes, contendo 714 segmentos de texto, 24.539 ocorrências de palavras, com 3.085 

formas das quais 1806 eram ativas, ou seja, palavras analisáveis (indicadoras de sentido). A 

Classificação Hierárquica Descendente (CHD) reteve 84,45% dos segmentos de texto, ou 

seja, o aproveitamento foi satisfatório, apreendendo 603 dos 714 presentes no corpus, 

organizados em cinco classes de respostas dos idosos associadas ao cuidado frente ao 

envelhecimento humano.  

Quadro 1 - Descrição do corpus pelo software IRAMUTEQ.  

 

Número de Textos  40 

Número de Segmentos de Textos 714 

Número de Formas 3085 

Número de Ocorrências 24539 

Número de Lematizações 1963 

Número de Formas Ativas 1806 

Número de Formas Complementares 149 

Número de Formas Ativas de Frequência >= 3: 636 

Média de Ocorrências por Segmentos  34.368347 

Número de Classes 5 

603 segmentos de classe sur 714 84,45 % 

Fonte: João Pessoa/PB, Maio de 2015. 

 

As imagens produzidas foram criadas a partir de critérios para análise descritiva do 

vocábulo (critério lexicográfico) e dos vocabulários, sendo determinadas pela distância 

calculada nos segmentos de textos de cada classe, frequência ≥ 8, qui-quadrado (x
2 

> 3,84) e p 

< 0,005, os conteúdos/informações sobre o cuidado e o posicionamento dos idosos foram 

inferidos nos referidos conteúdos; abre-se destaque para os processos sociocognitivos 

responsáveis pela formação das Representações Sociais: objetivação (imagens) e ancoragem 

(conteúdos) sinalizando a representação social dos idosos perante o cuidado no 

envelhecimento.  
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Todas as aproximações semânticas relacionadas ao cuidado construídas pelas idosas 

selecionadas para o estudo foram dimensionadas em dois eixos interligados formados pelas 

cinco classes abaixo apresentadas, e o destaque da variável de maior contribuição para a 

formação da classe, conforme a figura 2. 

Figura 2 - Distribuição do vocabulário das classes segundo a CHD. 
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Fonte: Elaborada pela autora. João Pessoa/PB. Maio de 2015. 

Classe 1 
130 Segmentos de 

Texto (21,56%) 

 

O cuidado na 

velhice 
 

 

Palavra 

 

Velhice 

Cuidado 

Cuidar 

Pessoa 

Cair 

Amar 

Alimentação 

Acontecer 

Precisar 

Saúde 

Importante 

Sempre 

Viver 

Idoso 

Família 

Filho 

 
 

 

 

 

 

Freq 

 

43 

87 

60 

40 

18 

11 

16 

13 

17 

22 

24 

19 

14 

16 

10 

25 

x2 

96,09 

84,14 

50,84 

31,79 

31,70 

27,55 

20,35 

19,02 

17,23 

15,34 

13,40 

13,12 

42,42 

7,94 

5,98 

4,27 

 

Classe 5 
135 Segmentos de Texto 

(22,39%) 

 

O cuidado como 

atitude geral, 

conjunto de práticas 

na velhice 
 

Palavra 

 

Tomar 

Remédio 

Médico 

Hora 

Comer 

Certo 

Banho 

Dor 

Medicamento 

Dormir 

Limpo 

Exercícios 

Comida 

Corpo 

Problema 

Bem 

Direito 

Sentir 

Alimentação 

Cuidado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freq 

 

57 

32 

36 

29 

20 

20 

16 

14 

10 

16 

10 

10 

12 

10 

18 

31 

10 

16 

12 

55 

x2 

129,57 

89,21 

74,49 

59,17 

53,43 

43,46 

36,25 

32,20 

35,25 

30,63 

30,28 

22,74 

20,94 

17,36 

16,80 

39,74 

11.75 

9,87 

6,32 

4,29 

   

Classe 3 
75 Segmentos de 

Texto (12,44%) 

 

Os laços afetivos 

do cuidado na 

velhice 
 

Palavra 

 

Filho 

Marido 

Morrer 

Velho 

Casar 

Sofrer 

Criar 

Irmão 

Trabalhar 

Morar 

 

 

 

Freq 

 

37 

12 

11 

16 

8 

8 

10 

8 

8 

11 

x2 

91,29 

54,31 

52,38 

51,09 

49,03 

37,39 

34,56 

19,25 

12,00 

10,15 

 

 

Classe 4 
140 Segmentos de 

Texto (23,22%) 

 

A liberdade de ir 

e vir na velhice 
 

Palavra 

 

Ônibus 

Pegar 

Morar 

Ficar 

Sair 

Ver 

Entrar 

Só 

Andar 

Casa 

Lugar 

Chegar 

Gostar 

Gosto 

 

 

 

 

 

Freq 

 

13 

11 

20 

47 

17 

22 

12 

32 

18 

33 

9 

17 

12 

16 

x2 

31,05 

24,64 

19,68 

19,49 

18,33 

14,06 

14,05 

13,93 

12,31 

9,28 

8,67 

8,22 

6,35 

6,17 

 

Classe 2 
123 Segmentos de 

Texto (20,40%) 

 

As possibilidades de 

aprender na velhice 

 
Palavra 

 

Curso 

UAMA 

Mundo 

Bom 

Universidade 

Professor 

Aprender 

Jovem 

Conhecer 

Idoso 

Amigo 

Vida 

Melhor 

Pessoa 

Ajudar 

 

Freq 

 

15 

29 

15 

28 

13 

12 

13 

9 

9 

18 

12 

26 

12 

28 

9 

 

x2 

49,58 

43,85 

34,89 

30,34 

27,86 

27,14 

25,34 

22,48 

17,00 

14,97 

13,49 

13,04 

11,10 

7,10 

6,76 

 

 

 

Representações Sociais do cuidado construídas por 

mulheres idosas frente ao envelhecimento humano 

603 Segmentos de Texto - 84,45% 

 

Contribuição de 

idosas dos grupos 1 

e 2, que moravam 

acompanhadas, com 

idade entre 70 a 79 

anos. 

 Maior contribuição 

de idosas do grupo 2, 

com idade variando 

entre 70 e 79 anos, e 

ensino superior 

incompleto 

 

 

Maior 

contribuição 

de idosas do 

grupo 2 e 

com baixa 

escolaridade. 

 

 

Contribuição de 

idosas dos 

grupos 1 e 2, 

com idades 

variando de 80 a 

89 ano 

Contribuição 

exclusiva de idosas 

do grupo 1 que 

moravam 

sozinhas, com 

idade entre 60 e 69 

anos e possuem 

ensino médio 

completo. 
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A partir da análise inicial da Figura 2, observa-se que o corpus foi dividido em dois 

subcorpus (1ª. Partição), de um lado as classes 1 e 5 e do outro as classes 2, 3 e 4. Em uma 

segunda etapa, o primeiro subcorpus dividiu-se em dois (2ª partição) e originou de um lado a 

classe 1 contrapondo-se a classe 5. Em seguida, num terceiro momento o segundo subcorpus 

dividiu-se em dois (3ª partição), originando de um lado a classe 2 e do outro as classes 3 e 4, 

que numa 4ª partição se contrapuseram.  

Assim, pode-se inferir que nas classes 1 e 5 o cuidado foi abordado a partir de 

aspectos mais concretos, pautado em ações de prevenção e atitudes, seja de cunho fisiológico, 

preventivo ou curativo,  perante o processo de envelhecimento em si que ajudam na 

manutenção da autonomia do idoso e bem-estar físico, psicológico e social, caracterizando 

melhor a dimensão posicionamento ou atitude das representações sociais, se opondo as 

classes 2, 3 e 4 onde observaram-se representações voltadas aos aspectos mais subjetivos do 

cuidado, como os laços afetivos que circundam as relações sociais dos idosos e a liberdade de 

ir e vir como possibilidade de socialização, classes que caracterizam a dimensão imagens ou 

campos de representação e as possibilidades cognitivas e de aprendizagem na velhice, que 

associa-se a dimensão conhecimento ou informação acerca do fenômeno estudado, 

evidenciando que a contribuição da rede social entorno da pessoa idosa é essencial para a 

prática do cuidado de si nessa etapa de vida.  

A seguir, a descrição das classes foi realizada, levando-se em consideração a relação 

entre elas. 

 

 

4.2.1 Classe 1: o cuidado na velhice 

 

A classe 1 denominada “o cuidado na velhice” constituída por 130 das UCE’s 

retidas (21,56%), teve contribuição de idosas pertencentes aos dois grupos, que moravam 

acompanhadas, com idade entre 70 a 79 anos. Nesta classe a representação social do cuidado 

para as mulheres idosas significou amar a pessoa, cuidar da alimentação e cuidar para não 

cair, para elas é importante ter cuidado sempre para o idoso viver com saúde e não acontecer 

de precisar da família nem de filho. 

Os conteúdos da análise lexical apreendidos na classe 1 convergiram para a 

dimensão posicionamento ou atitude das idosas sobre a questão do cuidado de si frente ao 

processo de envelhecimento humano, denotando singularidades na velhice que afluem para 
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um cuidado consigo mesmo, assumindo uma postura voltada para o “cuidar do cuidado” para 

que não houvesse, em curto prazo, já que estão na finitude da vida, uma dependência 

indesejada do outro, revelando preocupação em função do estereotipo pré-concebido de que o 

idoso é sempre um peso para a família e/ou filhos, acentuando a visão negativa do 

envelhecimento já posto. 

De fato, a associação entre cuidado e velhice encontrada sugere um novo olhar frente 

a um paradigma a ser quebrado, calcado em “velhas” representações do que seja a velhice ou 

o ser idoso. Ao lançar o olhar para a miniteoria que revela essa classe, infere-se que a 

representação do cuidado para as idosas dos dois grupos partem do pressuposto de “quem se 

ama se cuida” e que esse amor a si é bem interpretado e vivido, pois provoca certa 

inquietação nessas mulheres que buscam alcançar uma vida de qualidade regada por práticas 

saudáveis e preventivas, na busca pela autonomia na terceira idade e na manutenção da saúde 

por mais tempo, sempre com o intuito de não depender de ninguém para a execução do 

cuidado voltado a si mesmas. 

Sendo o cuidado uma dimensão ontológica do ser humano, faz parte da sua natureza 

e portanto, é uma necessidade imediata que se concretiza no ato de cuidar e faz emergir 

inúmeros sentimentos nesse processo, principalmente quando se reporta ao cuidado de si se 

traduz como responsabilidade que por sua vez se relaciona diretamente com a sobrevivência e 

com preocupações voltadas à saúde e com a manutenção de uma vida digna de ser vivida, 

estreitando a relação do ethos que ama com o ethos que cuida. Para Dalbosco
49

 o “cuidar de si 

é uma atitude da alma expressando o modo como um sujeito de ação relaciona-se com a 

dimensão regulativo-normativa da ação humana”. 

Nessa perspectiva, o cuidado de si deve acontecer em todo o tempo e em todos os 

lugares, ou melhor, deve acontecer sempre, pois é compreendido como fundamentalmente 

necessário à manutenção da vida e dos grupos e importante em todo o ciclo vital.
61 

 

Assim, não se pode restringir o cuidado de si para uma fase específica da vida, que 

requeira maior atenção ou zelo por desencadear maior preocupação ou maior necessidade de 

atenção como acontece na velhice, porém é nessa fase de vida que o cuidado de si deve ser 

reforçado, pois a medida que a pessoa vai envelhecendo apresenta declínio nas suas condições 

fisiológicas de saúde, comprometendo-a, vinculada à incapacidade de manter intacta a sua 

autonomia e independência, levando a maioria dos idosos a temer a velhice devido a 

possibilidade de não poder exercer suas atividades cotidianas, e  isso fortalece a investida na 

manutenção de vida saudável,  levando a ausência ou diminuição de morbidades e prevenção 

de incapacidades. 
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Entretanto, desenvolver aspectos que exercitem o cuidado na velhice traz benefícios 

às idosas, pois as ajudará a viver essa etapa de vida da melhor maneira possível, uma vez que 

esse movimento auxiliará no desenvolvimento de novas capacidades, a traçar novos caminhos 

e enxergar novos horizontes, tornando-as assim pessoas mais conscientes de si, preocupadas 

com questões relacionadas a saúde, bem- estar e autoestima, já tão evidentes entre as 

preocupações femininas, estimulando o resgate de sua autonomia, além de lhes oferecer 

oportunidades para experimentar novas possibilidades de cuidado e enfrentamento de 

adversidades, instigando o autoconhecimento e a autopercepção, na busca por compreender os 

fenômenos comuns dessa etapa de vida.   

Para as idosas o cuidado está pautado na autonomia e na independência na velhice, 

pois preocupam-se com a questão do não ocupar o outro para cuidar de si, de não precisar da 

família ou de filho, ou seja, não dar trabalho a ninguém, poder ocupar-se consigo até o fim, 

como sugerem os trechos das entrevistas abaixo: 

[...] precisamos nos cuidar agora, na velhice mesmo vai ser mais difícil, porque tem que 

depender dos outros, estou na idade de 65 anos e se eu for deixar correr frouxo, sem 

prevenção, vou ter problema futuro, vou depender dos filhos (p.10). 

 

[...] tenho minhas filhas para cuidar de mim quando precisar, mas elas têm as casas delas e 

se não me cuidar e tiver uma coisa grave, elas vão ter que tomar conta de mim, daí tenho 

cuidado pra isso não acontecer (p.23). 

 

Interessante notar que o idoso na atual conjuntura, cuja longevidade está cada vez 

maior, vive numa situação ambígua, onde tem-se de um lado o desejo de viver cada vez mais 

e, ao mesmo tempo, por outro lado o temor de viver em meio à incapacidade e à dependência 

de cuidados para o desempenho de atividades de vida diárias.
95

 

De fato, a ideia da dependência para essas idosas não se torna interessante ao passo 

que elas são bastante ativas, participam de atividades de grupo onde se socializam e se sentem 

donas de si, conseguem assumir-se enquanto potencialmente capazes de encarar novos 

desafios e apostar em condutas de cuidado próprias, desenvolver capacidades e habilidades 

dentro de suas limitações e potencialidades, olhar para si mesmas e se perceberem enquanto 

mulheres que, apesar da idade, não dependem dos cuidados de outras pessoas, conseguindo 

assumir o seu próprio cuidado e encarando de maneira positiva as intempéries em função do 

tempo já vivido.  

A possibilidade de depender dos filhos ou do cuidado de outros familiares com quem 

moram, ou até mesmo se moram sozinhas, soa para essas idosas de maneira bastante negativa, 

estereotipada a partir do receio da inversão de papeis e por isso buscam adequar suas condutas 
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com total cautela, procurando adotar posturas positivas relacionadas a sua saúde para 

minimizar os efeitos deletérios do passar do tempo, criando possibilidades de enfrentamento e 

encarando o processo de envelhecimento como algo natural e que requer cuidados 

diferenciados e preventivos.  

Assim as Representações Sociais das idosas perante o cuidado nessa classe apontam 

para uma perspectiva materializada em um discurso mais preventivo voltado para si, embutido 

subliminarmente na regulação da idade propriamente dita, em que fatores externos como 

queda e alimentação, são interpretados como ameaça psicofisiológica. 

Portanto, baseadas na perspectiva da saúde preservada, uma vez que o cuidado com o 

corpo físico também é muito importante na sua concepção, o cuidado imbrica-se em aspectos 

psicofisiológicos sinalizados pelas idosas dos dois grupos, porém as idosas do grupo 1 se 

posicionam em relação ao cuidado no envelhecimento como importante e necessário nessa 

etapa de vida para conseguirem envelhecer de maneira mais saudável, reconhecendo as 

perdas, as limitações e as fragilidades oriundas desse processo, o que requer uma atenção 

redobrada e um cuidado mais direcionado na busca pela preservação da saúde de uma maneira 

mais global e mais consciente, como sugerem os trechos: 

[...] o cuidado na velhice está acima de todas as coisas, porque quando vai chegando nessa 

idade vai perdendo coisas do corpo e começa a ter mau cheiro, tudo diminui, então tem que 

ter cuidado para nada de ruim acontecer e ter sempre coisas boas na vida (p. 14). 

 

[...] o cuidado significa vida mais saudável e também prolongamento de vida, porque você 

consegue ter menos problemas de saúde e ser uma pessoa mais sadia e a coisa mais 

importante que pode acontecer é a pessoa cuidar de si mesmo (p. 16). 

 

[...] é importante se cuidar, não só com o cuidado físico, mas o cuidado completo, cuidado 

com alimentação, ir sempre o médico, principalmente a pessoa que está nessa idade deve ter 

aquele cuidado mais sério, mas presente (p. 09). 

 

[...] se aquilo que você fazia com muito mais força, mais energia, já não pode mais fazer, tem 

que ir reconhecendo nossas limitações para a velhice e tem que ir se preparando para isso e 

tem que ter cuidado (p. 02). 

 

As falas das idosas do grupo 1 revelam que elas conseguem reconhecer aspectos 

importantes em relação ao processo de envelhecimento e sobre o cuidado multidimensional, 

assim como a preocupação em adaptar-se as mudanças causadas pelas alterações funcionais 

nos sistemas orgânicos as quais podem afetar a capacidade funcional e psicológica, 

aumentando a fragilidade e vulnerabilidade do ser que envelhece.
87

 

A necessidade de cuidado é própria do ser humano e está diretamente atrelada a 

vulnerabilidade que se está exposto na vivencia diária e não se trata de uma tarefa fácil, 
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sobretudo na velhice em que se observa um processo de mudança contínua e que, a todo o 

momento, carece de uma reconquista do equilíbrio.
88

 Em estudo desenvolvido sobre os 

comportamentos de saúde de idosos matriculados em modalidades educacionais ofertados na 

Universidade Sem Fronteiras em Fortaleza, sinalizou em seus resultados que modalidades 

educacionais voltadas a terceira idade permitem desenvolver maior sensibilização e reflexão 

sobre paradigmas que permeiam suas vidas, potencializando ações promotoras de saúde e 

ajuste de outras prejudiciais, despertando o olhar crítico sobre si mesmo a fim de alcançar 

metas positivas em relação a sua qualidade de vida.
96 

A questão das mulheres idosas que compunham o grupo 1 apresentarem essa visão 

mais centrada em relação as reais necessidades de cuidado na terceira idade, pode estar 

atrelado ao fato das idosas que o compunham terem realizado o curso de formação para o 

envelhecimento saudável oferecido pela UAMA, associado ao nível de escolaridade que 

apresentam, fatores importantes para o aprofundamento de questões biofisiopatológicas 

relacionadas ao envelhecimento humano. 

Em contrapartida, observou-se que os discursos das idosas do grupo 2 em relação ao 

seu posicionamento perante o cuidado e sua afinidade com o processo de envelhecimento é 

mais difuso, apresentando discursos que atrelam a necessidade de se cuidar ao medo de 

adoecer ou como obrigação, sem que se fizessem entender os motivos pelos quais estariam 

realmente operando esse cuidado. Observou-se que há, sim, um cuidado preventivo realizado 

pelas idosas do grupo 2, mas este é norteado pelo temor da perda da saúde e não pela 

necessidade de prevenção como mecanismo e agente para melhoria da sua condição de saúde, 

como observado nos trechos a seguir: 

[...] Me cuido com medo de uma doença, de ficar esquecida, de não poder mais cuidar de 

mim... me cuido porque tenho medo do mal de Alzheimer, de uma coisa que seja grave (p.23). 

 

[...] Cuidado é ter cuidado na vida, no lar, na saúde, ter cuidado é ter medo de acontecer 

qualquer coisa e ir embora... quanto mais se cuidar é melhor, porque se for deixar acontecer 

o mal é pior (p. 27). 

 

[...] Cuidado é cuidar da minha saúde, só peço a Deus que me dê saúde para que eu vá a 

frente e nada me atrapalhe (p.32). 

 

[...] Cuidar de si mesma é ter um cuidado de medo de quando chegar a velhice não ter uma 

pessoa apropriada para cuidar de mim... é ter cuidado na minha saúde para não ter 

problemas de doenças mais graves (p. 39). 

 

Segundo Veras
97

 as patologias ou condições crônicas e as incapacidades que delas 

resultam não são consequências inevitáveis do envelhecimento e por isso prevenção é eficaz 
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em todos os níveis e em especial nas etapas mais tardias da vida. Em função do medo que 

assola a terceira idade em relação à fragilidade do idoso e sua potencialidade em 

desenvolverem-se situações de adoecimento e dependência, evidencia-se que a ênfase na 

prevenção é a chave que pode mudar o quadro atual. 

Importante destacar que as mulheres que fizeram parte do grupo 2 apresentavam, na 

sua grande maioria, grau de escolaridade baixo e na maioria dos casos analfabetismo o que 

pode ter influenciado na maneira como entendem os processos biofisiopatológicos que 

permeiam o processo de envelhecimento humano, assim refletindo diretamente na forma 

como enfrentam os problemas inerentes a essa etapa de vida, ocasionando por vezes 

sentimentos de medo por não conhecer a fundo o processo em si, ficando no patamar do 

“desconhecido ou pouco conhecido”, portanto temido. Mas, mesmo diante dessa 

contraposição entre grau de escolaridade e absorção de conhecimentos, as idosas do grupo 2 

também se posicionaram positivamente em relação ao cuidado de si e revelaram fazê-lo como 

forma de manter sua saúde e evitar problemas mais graves.  

Realmente, não existe uma única forma de envelhecer, existem inúmeras 

possibilidades de fazê-la, pois existem velhices e cada uma delas está embasada numa história 

de vida intransferível e marcada por momentos únicos que podem ser refletidos de distintas 

maneiras no sujeito, resultando em diferentes maneiras de encarar o processo de 

envelhecimento. Pensando que as diversas maneiras de viver nem sempre podem ser 

encaradas como uma escolha pessoal, buscar o cuidado para si deve ser sempre uma tônica 

para os que desejam adentrar e viver uma velhice bem sucedida e com dignidade, pois produz 

possibilidades para se encerrar o ciclo de vida com completudes e recompensas de uma vida 

que valeu a pena ser vivida. 

Então, ter cuidado consigo na velhice torna-se fundamental para manter a autonomia, 

aumentar a autoestima, estimular novos prazeres e oportunizar novas conquistas e novas 

descobertas, despertando novos olhares, melhorando a sua condição de saúde, potencializando 

o seu bem-estar, a fim de envelhecer com mais dignidade. Nesse processo essas mulheres 

deixam claro em suas falas o que realmente tem valor, que é a alegria de viver a vida como 

presente, como nova possibilidade de ser e de fazer por si o que fez a vida toda pelos outros. 

O estudo de Celich e Bordin
98

 também revela essa preocupação com o cuidado em si 

na velhice, quando os idosos entrevistados demonstram claramente a consciência da 

necessidade de se precaver em relação ao cuidado em saúde e conhecimento da importância 

em manterem uma alimentação adequada, frequentarem sistematicamente o médico e 

tomarem sua medicação corretamente, bem com a necessidade de realizar atividades físicas. 
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Os mesmos autores ainda referem que o bem-estar dos idosos depende das condutas adotadas 

e comportamento adotado, os quais devem estar embasados no conhecimento prévio. 

Para Boff
99

 esse cuidado como preocupação abre um leque de oportunidades para o 

cuidado precavido consigo mesmo, principalmente, como os atos e atitudes e para o vasto 

campo da linguagem e das relações, sugerindo uma intenção carregada de consequências 

positivas frente ao envelhecimento humano. 

Segundo Gonçalves
100

 em sua Tese de doutoramento que versou sobre a condição 

humana e o cuidado de si afirma que o sujeito a partir do momento que lança o olhar para si, 

se percebe necessitando de mudanças e passa a mover-se em prol disso, no entanto, para que 

essa mudança possa ser efetivamente acontecer faz-se necessário apropriar-se de si, 

reconhecer a verdade sobre si e refletir sobre os modos de vida, sobre a atitude de regular a 

conduta, a transformação, o anseio e a opção por um novo modelo de vida. 

Caldas
101

 também colabora com a assertiva posta quando afirma que o cuidado de si 

provoca comportamentos essenciais para a independência e a autonomia na velhice, o que 

estreita a relação do cuidado e a responsabilização pela sua saúde e demais esferas da sua 

vida. 

Em relação a esse jeito de perceber o cuidado que decide lançar um olhar em sua 

própria direção, a Representação Social das idosas em relação à queda se insere nesse 

arcabouço de atenção redobrada, de cuidado com cautela ou preventivo que rege as atitudes 

de conduta, pois é um evento de grande impacto em suas vidas, uma vez que pode levá-lo a 

dependência do cuidado, indo contra a perspectiva da manutenção da autonomia sinalizada 

como Representação Social da classe 1, contrapondo-se ao imaginário de uma vida digna e 

plena, dotada de saúde e independente, almejada pelas idosas que fizeram parte dessa 

pesquisa 

 A preocupação com quedas e suas consequências foi uma constante nas falas das 

entrevistadas, levando-as desenvolverem condutas preventivas na intenção de um cuidado 

mais direcionado a fim de evitar danos maiores a sua saúde, como observado adiante: 

[...] é importante cuidar de mim para não levar queda, senão a gente cai e se quebra e às 

vezes nem se emenda mais, por isso tem que ter cuidado em queda (p. 35). 

 

[...] sou exagerada nas coisas, tenho cuidado para não cair, não subo escadas e evito tapetes 

(p.15). 

 

[...] temos que ter cuidado em tudo, na alimentação, no andar para não cair, procurar andar 

num piso reto e evitar quedas no banheiro (p.39). 
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A queda entre idosos é, sem sombra de dúvidas, um episódio que muito preocupa na 

terceira idade, pois trata-se de um problema de saúde pública, um dos mais comuns que 

acometem essa faixa etária.
102

 Os mesmos autores ainda relatam que as quedas entre idosos é 

um problema muito sério, porque suas consequências podem ser irreversíveis caso suceda 

fraturas graves, podendo afetar a qualidade de vida dos idosos em função dos agravos, 

imobilidade e dependência. Essas prováveis consequências geram medo entre os idosos como 

aponta o estudo de Lopes, Lopes e Câmara
103

 em que houve referência a prevalência do medo 

de cair, onde mais de 90% dos idosos entrevistados referiram apresentá-lo, 

independentemente do histórico de quedas (HQ), e ainda apontou a correlação significativa do 

medo de cair com mobilidade, equilíbrio dinâmico, risco e HQ, inferindo a preocupação dos 

sujeitos da pesquisa com os eventos causais e com os fatores associados ao risco de quedas, 

incitando-os a se cuidarem mais para evitá-los. 

Em relação aos fatores associados ao risco de quedas em idosos, o trabalho de 

Gomes, Marques, Leal e Barros
104

 também apontou o fato do risco de quedas ser considerado 

uma das mais importantes causas de morte entre os idosos, sinalizando a necessidade de ações 

preventivas que incitem a responsabilidade do autocuidado e do exercício da autonomia entre 

esses indivíduos, pois a probabilidade de quedas entre os idosos é alta e é reconhecida como 

um grave problema de saúde pública, em função da frequência, da morbidade e do elevado 

custo social e econômico oriundos das lesões geradas, o que afeta as relações de convivência 

e interação desses indivíduos.
105

 

Já em relação à alimentação observa-se que as idosas dos dois grupos também 

apresentam certa preocupação, principalmente em relação à disciplina requerida para uma boa 

ingestão de alimentos adequados, inferindo-se que uma dieta equilibrada e direcionada às 

necessidades nutricionais na velhice possui papel importante na saúde da terceira idade, pois o 

corpo físico que é formado pelos nutrientes que são ingeridos diariamente já apresenta 

carências e perdas oriundas do processo de envelhecimento. Estar atento à questão da 

alimentação nessa etapa de vida denota um cuidado importante consigo mesmo, e as idosas 

sinalizaram essa preocupação ao afirmarem que estão buscando adotar posturas individuais 

indispensáveis no tocante à alimentação para desfrutarem de uma vida plena e saudável, pois 

trata-se de uma necessidade básica e de primeira ordem para o ser humano, como observado 

nas falas: 

[...] é importante o cuidado durante a velhice e para comigo mesmo, mas o cuidado maior é 

na alimentação, se vou temperar uma carne se ela tiver as beirinhas pretinhas vou tirando, 

vou pensando em mim porque aquilo pode ir para o meu intestino (p. 12). 
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[...] eu quero uma velhice que eu possa envelhecer com dignidade e para isso tem que ter 

muita disciplina na alimentação, no que a gente faz (p.16). 

 

[...] tenho cuidado com a alimentação, e não como nada gorduroso porque já tenho esse 

problema, a minha alimentação é feita na hora à base de verdura (p.18). 

 

[...] cuidado na velhice precisa de muita atenção, uma alimentação bem adequada, cuidado 

com os horários, fazendo a comidinha bem feitinha, bem direitinha, como se deve cuidar de 

um bebê, cuidando da alimentação (p.24). 

 

Para Tchakmakian e Frangella
95

 vários são os fatores que predispõem uma condição 

de vida satisfatória e a longevidade, sendo a alimentação um dos principais. Os mesmos 

autores complementam afirmando que uma alimentação adequada é condição primordial para 

o perfeito funcionamento do organismo humano, contribuindo para a sobrevivência e 

passando a ser um adicional no cuidado de si, necessitando de atenção redobrada. 

A representação da alimentação nessa classe expressa uma ideia positiva das idosas 

sobre as questões com as quais deve se preocupar, trazendo à tona um ideário que revela uma 

aproximação do ato de comer bem e de forma saudável e a preocupação com a saúde, o que 

faz com que se torne aliada do processo de envelhecimento no sentido de auxiliar no controle 

e prevenção de doenças e agravos, assim como na manutenção e bem-estar do indivíduo, 

contribuindo para uma velhice livre de perigos e melhoria da sua condição de vida.  

Observa-se que na classe 1 os conteúdos gerados pela análise hierárquica 

demonstram nitidamente, para os dois grupos de idosas entrevistadas, que o cuidado está 

presente em suas vidas e que para ele ser executado de maneira positiva e eficaz é necessário 

amar a si, ter conhecimento de si e de suas particularidades, mas também revela a 

heterogeneidade dos modos de viver a velhice o que lhes encaminhará para adaptarem-se às 

novas necessidades que surgem perante o envelhecimento. Entretanto, as idosas do grupo 1 

apresentam maior entendimento sobre as reais necessidades de cuidado, revelando que os 

conceitos do universo reificado (ciência), estão de alguma maneira complementando o 

universo consensual (senso comum), fazendo com que essas idosas hajam mais conscientes e 

tracem objetivos mais concretos e condutas mais concisas em relação ao cuidado. 

A ligação direta com a classe 5 reafirma as disposições apresentadas, pois o 

posicionamento assumido pelas idosas frente ao processo de envelhecimento resultará em 

atitudes e mudanças de comportamento perante o cuidado dispensado na velhice, que lhes 

proporcionará mudanças na sua condição de vida.  
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4.2.2 Classe 2: as possibilidade de aprender na velhice 

 

A classe 2, intitulada “ As possibilidades de aprender na velhice” foi formada por 

123 UCE’s (20,40%) dos segmentos de texto retidos e conduzida, exclusivamente, pelas 

idosas do grupo 1 que moravam sozinhas, com idade entre 60 e 69 anos e possuiam ensino 

médio completo. As representações sociais construídas apresentam características mais 

voltadas às situações de aprendizagem e socialização como forma de cuidado para as egressas 

do curso de Educação para o Envelhecimento Saudável da Universidade Aberta à Maturidade. 

A miniteoria que consolida essa classe, na concepção das idosas, afirma que o curso da 

UAMA foi bom, transformou a vida, o mundo das idosas, deu-lhes a oportunidade de 

conhecer a universidade e aprender com professores, conviver com outros idosos, fazer 

amigos e lhes ajudou a serem pessoas melhores, a se sentirem jovens. 

Ao analisar a miniteoria que consolidou essa classe, observa-se que a formação 

oferecida pela UAMA foi um divisor de águas na vida dessas mulheres, ao referirem que o 

curso mudou seus mundos e lhe fez serem pessoas melhores, levando a conclusão que o fato 

de poderem participar de atividades pedagógicas que lhe proporcionassem maior 

conhecimento sobre o processo de envelhecimento humano foi de extrema valia, auxiliando-

as a enfrentar os problemas e as necessidades oriundas dessa etapa de vida de forma mais 

consciente, além de lhes proporcionar liberdade de pensamento, reconhecimento de suas 

potencialidades e capacidades de resiliência, introduzindo-as num mundo de descobertas e de 

reinserção social e acima de tudo ajudando-as a reinventar a velhice e enfrentar de maneira 

mais positiva os acontecimentos oriundos do processo de envelhecimento humano e suas 

consequências.  

A convivência com outros idosos, com professores e pessoas jovens também lhes 

ajudou a aumentar seus círculos de amizade, reestabelecer conexões de convivência salutares, 

aumentando assim a autoestima e autoconfiança dessas mulheres, levando-as a encontrarem 

um novo sentido para suas vidas e a um cuidado voltado para si com total entrega e 

responsabilidade na busca por um novo estilo de viver a velhice, fazendo-as se sentirem mais 

jovens e confiantes em si mesmas. 

Assim, essa classe semântica ao ser formada exclusivamente por idosas que fizeram 

a formação da UAMA/UEPB oportunizou as idosas a destacarem a importância desse 

movimento de ensino/aprendizagem como significativamente importante para o cuidado de si 

na velhice, tornando essa classe o grande diferencial em relação às demais encontradas nesse 

estudo, pois os conteúdos da analise hierárquica apontaram uma positividade significativa 
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para as questões relacionadas à aprendizagem e socialização na terceira idade, muito 

peculiares, enquanto facilitadoras do processo de cuidar/cuidado e melhoria da saúde na 

terceira idade, dando uma conotação mais subjetiva para o cuidado.  

Todas as idosas do grupo 1, ao serem questionadas sobre o cuidado, em algum 

momento, referiram a sua passagem pela UAMA como tendo sido extremamente marcante e 

positiva para suas mudanças de comportamento e atitudes, possibilitando de forma real a 

realização e concretização de um cuidado mais consciente na terceira idade, fazendo emergir 

uma representação social importante para consolidação de uma nova possibilidade de 

enfrentamento da velhice a partir da adoção de novos conhecimentos, novos relacionamentos, 

hábitos saudáveis e inclusão social.  

Interessante destacar que as mulheres do grupo 2, apesar de participarem ativamente 

das atividades propostas pelo Centro de Convivência do Idoso escolhido para esse estudo, o 

qual também desenvolve atividades educativas voltadas a terceira idade na sua dinâmica, não 

traçaram uma relação concreta com o cuidado assim como ocorreu com o grupo 1 e a UAMA, 

talvez por não ser essa a proposta mais central de grupos dessa natureza, que se aprofundam 

em conceitos mais genéricos e englobam atividades mais lúdicas e de lazer em sua proposta 

pedagógica do que o ensino formal propriamente dito.  

Portanto, é a Representação Social dessa classe que marca e produz uma visibilidade 

ao grupo 1 que fala sobre o sujeito a despeito do cuidado na velhice de uma forma única e que 

envolve aspectos particulares dessa população específica e traduz a dimensão conceitual 

conhecimento ou informação da TRS, trazendo à tona uma nova perspectiva de cuidado que 

envolve aspectos subjetivos e objetivos para o enfrentamento dos problemas inerentes ao 

envelhecimento humano, desmistificando preconceitos e quebrando paradigmas em relação a 

velhice. 

As idosas associaram a representação curso da UAMA ao cuidado, enquanto espaço 

de aprendizado e empoderamento frente ao processo de envelhecimento, pois ali buscaram 

apropriarem-se de conhecimentos que lhe facilitassem o cuidado de si. Suas falas também 

sinalizaram que a UAMA é um espaço em potencial de socialização, desmistificando 

conceitos distorcidos e equivocados de que idosos são incapazes de aprender ou experimentar 

novas experiências educativas. Os trechos das entrevistas a seguir apontam essa representação 

social: 

[...] a universidade me ensinou muita coisa, porque antes de entrar na UAMA eu só entendia 

o que era vender bico e renda na minha loja e quando cheguei na universidade obtive muito 

conhecimento com professores, amigos, doutores (p. 08). 
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[...] foi um curso que tratada da maneira como o idoso deve se cuidar, tinha orientação de 

professores, médicos, dentistas, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, estudamos a cartilha do 

direito do idoso para conhecer o direito e procurá-lo (p. 05). 

 

[...] a UAMA me completou, foi a melhor fase da minha vida, me sinto outra pessoa, aprendi 

muito, me desenvolvi em todos os sentidos [...] a UAMA foi a melhor coisa que pôde me 

acontecer nesse período da terceira idade favoreceu as amizades e o aprendizado (p. 09).  

 

O estudo de Irigaray e Shineider
106

 com 103 mulheres idosas de uma universidade da 

terceira idade vem reforçar as falas das idosas do nosso estudo, pois concluiu que estes 

espaços contribuem positivamente para o bem-estar de idosos, atuando como um potencial 

produtor de uma velhice bem-sucedida, uma vez que oferecem ao idoso a oportunidade de 

obter suporte emocional, informacional e instrumental, traduzindo resultados positivos no 

enfrentamento de problemas peculiares ao processo de envelhecimento, favorecendo a 

manutenção da saúde e melhorando a condição de vida desses sujeitos na velhice.  

A inserção dos idosos no ambiente escolar, além de ser um processo de 

aperfeiçoamento intelectual, lança mão de novas possibilidades de socialização, pois abre 

espaço para que possam dialogar e interagir com outros idosos, na consolidação de uma 

velhice ativa, gerando mudanças significativas no seu modo de vida e resgatando suas 

reservas inexploradas.
107

 

A educação voltada para a população idosa contribui para a manutenção de uma vida 

com qualidade, preserva sua capacidade funcional e facilita sua permanência no convívio 

social. Além disso, a educação proporciona novas possibilidades e metas de vida para os 

idosos, pois a reflexão sobre o seu processo de envelhecimento vem à tona e o idoso passa a 

buscar alternativas de adaptação, percebendo as suas potencialidades e, consequentemente, 

obtendo uma melhor aceitação e desdobramentos positivos frente a velhice.
96 

A Universidade foi associada pelas idosas a possibilidade de novas conquistas e 

novas experiências, no sentido de sentirem-se socialmente visíveis, ou seja, estarem num 

contexto de ressocialização e valorização, num espaço de ressignificação da velhice onde são 

capazes de aprender coisas novas, seja para utilizarem em benefício próprio e/ou daqueles que 

amam e com boas perspectivas para melhorar sua condição de vida. Os fragmentos de falas 

apresentados coadunam com a perspectiva de desenvolvimento sociocognitivo e valorização 

das idosas: 

[...] foi um estudo muito bom e aprimorado, agradeço demais a universidade por ter nos 

proporcionado, eu com 73 anos, a oportunidade de poder agir para mim e para meu esposo 

que já é idoso com 84 anos (p. 16). 
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[...] na UAMA aprendi muito porque o contato lá foi muito bom, aprendemos a conviver com 

outras pessoas da nossa idade, uns mais velhos, outros mais jovens e ao final nos demos 

muito bem (p. 02). 

 

[...] na UAMA aprendi a dar valor ao idoso, a alimentação, a me sentir valorizado, 

respeitado, amado. Se não tivesse participado da UAMA não sentia isso, ficaria achando que 

velho é bom para morrer e acabou (p.10). 

 

Para Pinheiro
108

 o processo educativo inserido na vida do idoso desempenha papel de 

objetivo, de projeto, enriquecendo a Terceira Idade, pois a busca pelo conhecimento faz com 

que os idosos se sintam incluídos, tanto no convívio com a família, quanto na sociedade. 

Acresce-se a esses fatores, a possibilidade de proporcionar satisfação ao se perceberem 

capazes, novamente, de aprender coisas que não tiveram oportunidade enquanto jovens ou 

entrarem em contato com as novas tecnologias, inexistentes em algumas décadas e assim 

sentirem-se ativos.  

A aprendizagem ao longo da vida pode acontecer de inúmeras maneiras e não se 

restringir apenas a lugares formais, nem a direções pedagógicas clássicas, pois na velhice 

leva-se em consideração o resgate do prazer em aprender, uma vez que a formação ou 

ascensão profissional já não tem tanto sentido.
109  

Nesse contexto, as Universidades Abertas são espaços acadêmicos cujo objetivo 

principal é auxiliar os idosos a compreenderem e enfrentarem de maneira positiva o processo 

de envelhecimento humano, através de processos de interação coletiva, incentivando a 

participação social e o convívio intergeracional, abrindo possibilidades diversas para a 

realização de sonhos e estimulando a autonomia, auxiliando assim no processo de cuidado de 

si. Esses espaços ao promoverem a participação de idosas em atividades grupais cooperam 

para a mudança no tocante ao fortalecimento da autoestima, incremento de potencialidades e 

superação de problemas diversos, seja de cunho emocional, social ou físico.
110

 

Nogueira
96

, sobre essa perspectiva, infere ainda que a participação dos idosos em 

espaços grupais, como no ambiente escolar em que tem congruidades com suas histórias, 

promove o intercâmbio desses sujeitos entre si e com a sociedade, pois antes, viviam apenas 

para cuidar de afazeres domésticos e/ou trabalho e seu círculo de amizades resumia-se à 

família, deixando-os isolados e sem perspectivas futuras.  

Partindo da premissa que a atividade educativa promove a saúde, o bem estar físico, 

psicológico e social, as Universidades da Terceira Idade oferecem oportunidades para 

participação em atividades intelectuais, físicas, sociais, culturais, artísticas e de lazer, além de 

promovem a cidadania do sujeito
111

, logo, a inserção dos idosos em espaços sociais como 
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estes são, essencialmente, fundamentais para o reestabelecimento do sentido de suas vidas, 

levando a sua ressocialização, além de que, a partir do desenvolvimento cognitivo e estímulos 

promovidos com o processo ensino-aprendizagem promove-se o seu autoconhecimento que 

influencia diretamente nas suas condutas e posturas, colaborando com a manutenção da saúde 

e estimulando o envelhecimento bem-sucedido.  

O estudo de Garcia e Leonel
112 

trouxe resultados importantes que auxiliaram na 

nossa análise, ao revelar que os idosos participantes de suas pesquisas também são pessoas 

ativas que encaram o envelhecimento de forma natural, como uma fase da vida em que podem 

adquirir novos conhecimentos, novos lazeres e novas amizades, levando a conclusa de que a 

inserção dos idosos em espaços universitários que apresentam uma proposta socioeducativa 

voltada as suas necessidades, favorecem positivamente a emancipação e cidadania desses 

sujeitos e incita o desenvolvimento da sua sensibilidade, autoexpressão, autonomia e 

liberdade, traduzindo-se em melhoria na condição de vida percebida e levando ao 

desenvolvimento das relações interpessoais o que permite a troca de informações e 

experiências. 

Autores como Cachione
113

, Irigaray
114

, Irigaray e Scheider
115

, Prevelato e Tavares
116 

têm comprovado em seus estudos que idosos que cursaram as Universidades da Terceira 

Idade apresentaram melhoras significativas nas áreas pessoal, intelectual, afetiva e social, pois 

a obtenção de novos conhecimentos e atualização agregado as possibilidades de construir 

novos laços de amizade, exercitar a memória e dedicar um tempo para si refletem-se nas 

mudanças percebidas em suas maneiras de viver, pensar, sentir e agir. 

Então dar a real importância para a educação na velhice, certamente, é uma proposta 

viável para trabalhar os estigmas impostos pela sociedade e pelo próprio idoso em relação ao 

envelhecimento, mas não é qualquer tipo de educação que se direciona aos idosos que 

transformará essas concepções e lhes farão mudar de atitude e quebrar paradigmas. Há 

necessidade de uma educação permanente, planejada e embasada num equilíbrio dinâmico 

entre duas vertentes, a primeira que é a imanência, ou seja, a expressão do idoso perante sua 

situação humana, seu cotidiano, o em relação ao que ocorre no seu círculo de vida privada, 

nos afazeres domésticos, hábitos e tradições culturais, enfim na incontestável dimensão de 

percalços e de sombras que assolam o envelhecimento e a transcendência, fato do idoso 

mostrar toda a segunda vertente, sua criatividade, sua capacidade de transformar obstáculos 

em possibilidades, de sonhar, de demudar-se em luz.
117 

A inclusão dos idosos em atividades que possam melhorar sua autoestima e 

transformar sua imagem, antes distorcida perante a sociedade precisa se tornar uma realidade 



73 

 

legal no Brasil, visto que devido o rápido aumento do contingente dessa população que gerou 

nas últimas décadas uma considerável transformação em relação aos aspectos socioculturais, a 

partir de novos comportamentos e atitudes, antes considerados inapropriados para pessoas 

com idade mais avançada, como o retorno aos espaços escolares, tornou-se necessário a 

inclusão de políticas públicas que apoiem e subsidiem projetos dessa natureza, pois as que 

existem ainda são incipientes e insuficientes perante a demanda que é urgente.  

Através da educação os idosos conseguem maior visibilidade e respeito nos cenários 

familiar e social, engajam-se em projetos adaptados a sua idade e condição de saúde e 

aprendem e/ou rememoram conceitos importantes para o enfrentamento das dificuldades da 

terceira idade e ainda apontam positivamente para um processo de conscientização de si e de 

seus direitos. Segundo Papaléu Neto e Ponte
27

, os espaços educativos para a terceira idade são 

espaços de cidadania, fontes de aprendizado de novos conhecimentos e aquisição de 

experiências, proporcionando a integração e reintegração do idoso enquanto ser social, onde 

surgem o direito a escolha e o exercício de liberdade de opção, logo dignifica o homem e dar 

um novo sentido à vida. 

Independentemente da idade e da condição, estar vivo sugere a possibilidade de 

aprender, é um movimente que implica no outro, nas relações estabelecidas, na consolidação 

de experiências, no exercício da imaginação e da criação, no criticismo.
118

 Logo, o processo 

de aprendizagem não se restringe unicamente a conteúdos específicos, mas envolve novas 

condições de relação, de prática e de significações, trata-se de um movimento de afirmação de 

alguém que tem coisas a fazer, a dizer e a buscar.
 118 

A Representação Social do cuidado para idosas do grupo 1 revelaram que a UAMA 

é, sem sombra de dúvidas, um espaço que lhes fez bem, segundo elas mudou seus mundos, ou 

seja, lhes modificou a forma de encarar a vida e os problema, consequentemente a velhice, 

lhes ajudando a serem pessoas melhores, a se sentirem jovens novamente. Infere-se, portanto, 

que a educação para a terceira idade correspondeu à ação de transformação dos sujeitos, 

modificando-os enquanto pessoas humanas aptas e dispostas a aprender coisas novas e 

resignificar a vida.  

Tais Representações Sociais são interessantes no ponto de vista do cuidado, pois 

foram gerados impulsos positivos que as levaram ao cuidado de si e a mudança de 

comportamento frente ao envelhecimento humano, incitaram as idosas a querer, desejar e 

prestar atenção em si, conhecer a si, ou seja, ocupar-se de maneira afetiva e efetiva consigo 

mesmo, levando a manter esse cuidado até a finitude da vida.  
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A aproximação do cuidado com a educação observada nesse estudo, enquanto prática 

social que movimenta o ser humano para o viver saudável com vistas ao atendimento das 

inúmeras dimensões da vida humana
119

 também foi encontrada no estudo de Santos
153

 com 

idosas estudantes de Universidade Aberta a Terceira Idade (UNATI) que apontaram em suas 

falas a inseparabilidade desses dois processos, uma vez que a maioria das entrevistadas não os 

trataram a educação como conceitos abstratos, mas como explicações/conceitos/imagens que 

surgiram de suas experiências diárias. 

Nessa perspectiva, a educação na terceira idade pode ser um viés importante para 

prática do cuidado de si, pois está relacionada com o desenvolvimento cognitivo, da 

personalidade, do respeito à dignidade do idoso e sua reinserção social na busca pela 

descoberta da essência da vida na finitude e é esse arcabouço estrutural que contribui para o 

cuidado de si. Nesse contexto, o cuidado de si é uma forma de proporcionar o 

desenvolvimento intelectual dos idosos, a sua capacidade crítica, a sua apropriada inserção no 

meio social e, consequentemente, a sua possibilidade de emancipação frente às redes de 

controle da sociedade.
120

  

É importante o investimento em educação voltada para os idosos, pois ações dessa 

natureza se desdobram em potencialização da cidadania ampliando sua função social, das 

múltiplas aprendizagens, das relações sociais e intergeracionais, não se restringindo apenas ao 

valor assistencial de promoção de saúde dos idosos, mas como uma excelente oportunidade de 

continuidade de desenvolvimento durante a velhice e trocas de saberes. 

Observou-se nessa classe que as idosas, na busca por novas experiências e novas 

aprendizagens, descobriram na UAMA um novo mundo de motivações, o que lhes 

possibilitou o desenvolvimento das relações interpessoais através da troca de informações e 

experiências e da construção de novas amizades proporcionando-lhes reinserção e maior 

visibilidade social, além de ajudá-las a desenvolver maior senso crítico em relação às questões 

que permeiam o processo de envelhecimento e a empoderarem-se para enfrentar suas 

consequências de maneira mais responsável e consciente, revelando de maneira positiva a 

importância do cuidado de si para a conquista de uma velhice mais saudável em todas as suas 

dimensionalidades melhorando sua condição de saúde e de vida. 

Fica evidente que as representações sociais do cuidado inferidas pelas idosas que 

fizeram a formação da UAMA se distinguem das encontradas pelas idosas que não 

participaram desse projeto, em todas as classes que compuseram esse estudo, pois sinalizaram 

posicionamentos diferenciados em relação a conceitos e condutas que regem as ações de 

cuidado levando a atitudes e reações apropriadas a um estilo de velhice saudável, 
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demonstrando assim a necessidade de se integrar ações educativas em todos os projetos 

sociais voltados aos idosos, criação de políticas públicas que assegurem esse movimento de 

troca e de aprendizado mais direcionado e reificado (ciência), que atenda as necessidades dos 

idosos, perante suas limitações, perdas e condições de saúde.  

 

 

4.2.3 Classe 3: os laços afetivos do cuidado na velhice 

 

A classe 3 denominada “os laços afetivos do cuidado na velhice” foi formada por 75 

UCE’s retidas (12,44%), conduzida por idosas com baixa escolaridade procedentes, 

majoritariamente, do grupo 2 e faz uma aproximação com a dimensão imagens/campos de 

representação da TRS. Para as referidas idosas o cuidado está relacionado com a aceitação de 

estar velho, criar filho até ele casar e trabalhar, cuidar de marido para ele não sofrer e nem 

morrer. 

Ao analisar a miniteoria que conduziu a discussão dessa classe, observa-se que as 

Representações Sociais das idosas em relação ao cuidado voltaram-se para questões mais 

subjetivas e afetivas que envolvem relacionamentos, dependências e responsabilidades 

culturalmente impostas, assim como pontos relacionados à aceitação de estar velho e todas as 

peculiaridades inerentes ao fato de se envelhecer. 

As representações sociais do cuidado nessa classe sinalizaram fortemente que o 

mesmo deve ultrapassar o cuidado de si e projetar-se no outro também, mas orientou-se 

também por outro caminho, pois houve associação entre o cuidado e o medo da perda e 

separação. Em relação a questão da preocupação e até certa obrigação com o cuidado voltado 

ao outro. pode ter haver com o fato dessas mulheres residirem com entes familiares, com os 

quais apresentam bastante aproximação e construíram laços afetivos fortes e consolidados, 

pois a grande maioria das idosas do estudo, 77,5% referiram morar acompanhadas, seja por 

filhos, conjugue ou outro familiar bem próximo como irmão, sobrinho, genro ou netos, o que 

pode estimular as condutas de cuidado voltadas ao coletivo ou ao outro, assim como o medo 

da perda ou da separação. 

Em relação à Representação Social do cuidado para com filho, as idosas dos dois 

grupos mostraram-se preocupadas com a questão de ainda ter a responsabilidade de cuidar dos 

filhos doentes ou sãos, embora eles já estejam crescidos, adultos e até trabalhando, esse 

posicionamento de cuidadoras da família assumido pelas entrevistadas aponta para um fator 

protetivo e reforça a questão cultural da feminilização do cuidado, onde a mulher em especial 
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a mãe, historicamente e culturalmente, assume os cuidados com seus entes até a finitude de 

sua vida quase que como uma obrigação, sobrecarregando-a pela responsabilização que lhes é 

imposta de cuidar de si e deles também, como observa-se nos trechos semânticos a seguir: 

[...] cuidado é uma atividade que assumimos, porque me casei, tive filhos e tive que assumir a 

responsabilidade de cuidar deles até o final (p. 11). 

 

[...] tenho um filho doente e sempre cuidei dele, então o cuidado redobra, porque além de 

cuidar de mim tenho que cuidar dele (p. 38). 

 

[...] eu cuido da minha filha adotiva, vivo com ela e tenho muito cuidado (p. 24). 

 

De fato, é histórica e cultural a ideia da função do cuidado conferida à mulher, seja 

nos ambientes domésticos ou privados, independentemente da idade e em que contexto 

aconteça. Exceto por razões culturais estritamente peculiares essa função é confiada a outros 

membros do grupo familiar. Estudos sugerem que essa prática tem seu embasamento nas 

Representações Sociais que creditam à mulher a aptidão natural para exercer o cuidado, por 

causa de suas características femininas (inatas) tais como a candura, disciplina, cordialidade e 

paciência.
121

 

Porém o cuidado não é uma responsabilidade única e exclusivamente do indivíduo 

que cuida, nem tão pouco unicamente da mulher, de fato o cuidado familiar é importante para 

o bem-estar da população, porém não pode ser o único núcleo responsável por esse ato, faz-se 

necessário uma divisão de responsabilidades, onde a produção desse cuidado seja alocada 

entre o Estado, a comunidade e as famílias.
65 

Fica evidente que a preocupação com o cuidado familiar, principalmente para as 

idosas do grupo 2 ainda é muito presente e soa como uma responsabilidade imposta e que tem 

que ser assumida mesmo que não seja esta um desejo ou um prazer. As idosas assumem para 

si tal responsabilidade e a projetam até o final de suas vidas, mesmo que os filhos ou os entes 

com os quais moram já estejam adultos e capazes de cuidar de si, respaldando-se pelo lado 

maternal do cuidado. Porém questiona-se: até que ponto essa responsabilidade maternal do 

cuidado na velhice é positiva ou salutar para essas idosas?  

Em contrapartida algumas idosas dos dois grupos também associaram, em suas 

representações acerca da palavra filho, a questão da liberdade conquistada pelo dever 

cumprido em criá-los, inferindo que não há mais necessidade de se preocuparem tanto com 

eles, mas sim, consigo mesmo como observado nos trechos de falas abaixo: 

[...] hoje não estou mais preocupada em lavar roupa do meu filho ou ter que fazer almoço 

porque meu filho vem para aqui, cuido de mim, estou vivendo o eu, meus filhos já estão 

criados (p. 37). 



77 

 

 

[...] os filhos cuidam deles, eu cuido de mim, quando recebo dinheiro no fim do mês compro 

roupa (p. 14). 

 

[...] hoje tenho uma vida boa, ando, viajo e quando era nova não andava, vivia só para 

trabalhar e criar os filhos, hoje ando, viajo, fico aqui com os amigos, vou para todo lugar 

(p.35). 

Os trechos evidenciaram justamente o prazer das idosas pela libertação da obrigação 

socialmente imposta do cuidado maternal, e talvez possam até responder o questionamento 

anteriormente realizado. Revelam o prazer de poderem viver sem serem mais responsáveis 

pelo cuidado do outro, de poderem usufruir do seu tempo livre da maneira como desejam, de 

poderem sair, viajar, aproveitar o tempo antes dedicado ao cuidado dos filhos e entes agora 

para si, para atividades que lhe proporcionem prazer e descanso mental. 

As pessoas idosas ao se desvincularem das obrigações sociais que estão atreladas as 

outras etapas da vida, a essência da experiência da terceira idade parece ser a satisfação 

pessoal e esta escolha pessoal é percebida como uma das principais vantagens do 

envelhecimento e colabora inevitavelmente para a sua definição como provavelmente a 

“melhor idade”.
122 

A partir do momento que os idosos tomam consciência de não possuírem mais 

restrições no que tange à disponibilidade de tempo, à criação dos filhos e, em alguns casos, à 

segurança de sustento, passam a vivenciar a terceira idade com maior liberdade, imaginam 

poder realizar o ideal contemporâneo onde as relações estabelecidas são completamente 

livres, independentes de constrangimentos e naturalmente passíveis de reformulação.
121

  

Assim, ao se sentirem desobrigadas dos papéis sociais culturalmente produzidos, das 

ocupações e dos modelos de identificação tradicionais, as idosas passam a ressignificar seus 

modos de estarem no mundo e passam a cultivar e pôr em evidência outros modos de 

subjetivação que lhes ampliem a experiência de vida e somem a ela novas experiências e 

novos prazeres.
123

  

A desobrigação com filhos e marido também foi um ponto destacado em pesquisa 

realizada por Rodrigues e Justo
123

 com mulheres da terceira idade, quando em seus resultados 

as idosas referiram que depois da velhice, com os filhos crescidos e já cuidados passaram a ter 

mais tempo para si, e que ao serem desvencilhadas do aprisionamento da feminilidade da 

função maternidade e de zeladora da casa passaram a encontrar novas possibilidades de ser, 

que ao se atrelar ao crescimento e a independência dos filhos lhes proporcionaram a liberdade 

da escravidão fruto da maternidade e assim passam, mesmo que tardiamente, a dar novo 

sentido a sua feminilidade para além do cuidado materno e da zeladoria familiar.  
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As idosas desse mesmo estudo revelaram ainda que as mudanças em sua 

feminilidade aconteceram depois de eventos como a viuvez, separações, aposentadoria e 

independência dos filhos o que lhes rendeu mais liberdade e tempo livre no cotidiano e 

diminuição das responsabilidades domésticas e familiares.
123 

A representação social do cuidado atrelado à desobrigação com a maternidade teve 

conotação positiva, pois essa questão de já ter filhos criados, casados e trabalhando lhes 

oferece a oportunidade de não se preocupar tanto mais com essas questões, levando-as a 

descobrirem novos caminhos e novas possibilidade de cuidarem de si e de se libertarem da 

obrigatoriedade do cuidar do outro.  

No tocante a Representação Social da palavra marido para as idosas, o cuidado 

muitas vezes se voltou para o casal, entendendo que o companheiro também é idoso e também 

necessita de cuidados, além de envolver também o medo da separação, da perda, da doença, 

da morte do companheiro. As falas das entrevistadas confirmam a assertiva inferida:  

[...] tenho cuidado em mim e no meu marido para ele não morrer primeiro, para eu não ficar 

insegura (p. 15). 

 

[...] meu marido morreu, sou viúva, mas vivo com um velho, ele é divorciado, vamos para 

todos os cantos, ele tem muito cuidado em mim e eu nele (p. 35). 

 

Como já dito, a mulher é, com frequência, designada como a cuidadora primária de 

idosos e, desta maneira, quando imaginamos ser a esposa essa cuidadora e que ela também 

está vivenciando o envelhecimento, ou já se encontram em plena velhice isso se torna 

preocupante, pois elas adotam a tarefa de cuidar e si e também a do cuidar do outro, mesmo 

que apresentem alterações na capacidade funcional e até mesmo na sua saúde, devido o 

avançar da idade e das perdas oriundas desse processo. 

As mulheres idosas que participaram desse estudo, independentemente do grupo de 

origem, evidenciaram essa postura de cuidadora do seu companheiro, mas não parecem fazê-

lo apenas por satisfação, mas também por obrigação ou por medo da perda, da separação pela 

morte, mesmo ao afirmarem que também, nesse movimento, estariam cuidando de si. 

Evidencia-se um cuidado voltado aos dois, como em parceria, mas que na realidade também 

se dá mais por comprometimento em função do matrimônio e da responsabilização perante 

essa relação do que pela satisfação ou entrega unicamente por amor. Essa questão do cuidado 

da esposa ter de ser dirigida ao conjugue é uma Representação Social cristalizada e reforçada 

pela cultura patriarcal que nos conduziu até poucos anos atrás, norteado por inúmeros motivos 

como a obrigação moral embasada em aspectos culturais e religiosos e na espécie de 

conjugalidade, o fato de ser esposo ou esposa.
124-125
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No entanto, vários estudos trazem em seus resultados essa questão das idosas 

assumirem o papel de cuidadoras do seu esposo ou companheiro, como no trabalho de 

Gonçalves, Alvarez, Sena, Santana e Vicente
126

 o qual afirmou que na maioria dos países, 

observa-se ao longo de sua história que o cuidado ao idoso é exercido, majoritariamente, por 

mulheres, sendo a maioria destas, as esposas, as filhas e as netas, uma vez que a cultura 

imposta pela sociedade imputa o papel de cuidar à mulher. O mesmo estudo ainda inferiu que 

os familiares cuidadores principais de idosos são as mulheres de meia idade, onde há 

participação de idosas cuidando de seus cônjuges idosos, que além desse posto, tem sob seus 

cuidados familiares outros dependentes como filhos(as), netos(as) ou parentes portadores de 

cuidados especiais.
126 

As aproximações semânticas oriundas dessa classe para as relações afetivas entre as 

idosas e seus entes, apontaram certas dicotomias em relação aos seus campos de 

representação, pois houve tanto referência ao cuidado como preocupação com o outro e a 

responsabilidade embutida nesse movimento, quando as idosas referiram-se aos filhos e 

companheiros como suas principais cuidadoras, como ao fato de se sentirem libertas dessa 

obrigação, por já terem criado seus filhos e terem tempo disponível para cuidarem de si 

trazendo a tona questões que envolvem autoconfiança e autonomia. 

Nesse contexto de cuidados onde estão envolvidos o cuidado de si e o cuidado do 

outro, numa relação de dependência, obrigatoriedade ou necessidade para ambos os sujeitos, 

observa-se que há uma entrega pelas idosas ao outro assim como a si mesmas, evidenciando a 

necessidade de serem alertadas sobre a importância de não colocar na frente do cuidado de si 

o cuidado dos outros.
 

Já a palavra velho no contexto da Representação Social do cuidado para idosas 

obteve uma conotação negativa, já que a percepção da velhice é encarada muitas vezes de 

maneira difusa, uma vez que a imagem refletiva no espelho se apresenta modificada o que, 

apesar de ser oriundo dessa etapa de vida, pode provocar certa estranheza.
127

 Pensar a velhice 

na contemporaneidade é aspirar por uma vida mais longa e com menos problemas de saúde e 

restrições, o que leva muitas vezes a alguma recusa pelos efeitos determinantes desse 

processo, suas marcas, perdas, fraquezas e sinais são de certa forma ignorados ou esquecidos. 

O corpo é uma construção social que se insere no interior da cultura que a origina e é 

sobre esse corpo que a sociedade constrói pertencimentos e exclusões e em que se alicerça as 

nossa história e nossa identidade.
128

 Pensar no corpo velho nesse contexto denota uma visão 

mais negativa e pode ser um viés para o não reconhecimento da idade ou das características 

peculiaridades dessa fase da vida, levando o indivíduo a não querer perceber as marcas do 
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tempo ou esvair-se delas como uma maneira de encarar o peso da idade com maior 

desprendimento, como observado nos resultados desse estudo que apresentaram essa 

conotação, visualizado a partir dos trechos das falas mais característicos dessa classe que 

sinalizam essa assertiva: 

[...] tenho 60 anos e não me acho velha, não me lembro da idade só quando perguntam (p. 

40). 

 

O homem e a mania de se achar velho, a gente tem que achar que tem os anos que está na 

cabeça (p. 16). 

 

[...] vou fazer 71 anos e não me acho nessa idade, não sinto que sou velha, tenho o maior 

prazer em dizer que tenho essa idade (p. 09). 

 

Os achados desse estudo vão de encontro ao pensamento de Ludgleydson, Sá e 

Amaral
127 

ao afirmar que as representações sociais acerca dos idosos terminam por provocar 

uma não identificação com essa etapa da vida, uma vez que boa parcela das pessoas acima de 

60 não se percebe velho e aponta o idoso como sendo o outro e não ele mesmo e passa a 

utilizar eufemismos para designar essa etapa da vida, não admitindo ou até mesmo omitindo a 

idade que tem ou negando o peso que essa idade lhe impõe.  

Por outro lado, dependendo do ponto de vista que é lançado às falas das idosas, as 

representações que as idosas apresentaram em relação a palavra velho no contexto do 

cuidado, também podem revelar uma conotação positiva ao serem interpretadas como uma 

satisfação das idosas em relação a si mesmo, um prazer em ser idosa ao ponto de nem referir 

sentir o peso da idade e as limitações biológicas e transformações físicas impostas pelo passar 

do tempo, para elas o sentirem-se velhas não possui tom pejorativo ou depreciativo, pouco 

similar ao que sentem e como vivem, pois olham para dentro de si com espírito jovial e se 

afastam da exteriorização apetecida pelo avançar da idade. 

Mas, mesmo levando para esse lado interpretativo, ainda observa-se certa dificuldade 

de assumir em suas falas o envelhecimento na sua naturalidade e totalidade, de encarar sua 

idade e as limitações que dela surgem, como se esse fenômeno não fosse aceito ou elas não 

quisessem envelhecer, como se o fato de esquecer a sua idade lhe devolvessem a juventude ou 

renovassem as suas forças.  

O fragmento de fala da idosa do grupo 2 apresentado a seguir reforça que o 

envelhecimento é uma passagem natural do ciclo da vida, que só quem não passa é quem 

morre jovem
27

, para uns pode ser mais fácil aceitá-la com naturalidade, para outros já pode ser 
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um pouco mais difícil encarar as mudanças físicas e as limitações biológicas imbuídas nesse 

percurso: 

[...] estou com 76 anos, não sou mais novinha, não queria envelhecer, ter aquele rosto velho, 

acho feio. Sou uma pessoa que envelhece, mas não quero envelhecer, mas estou velha de 

rugas (p. 21). 

 

Destaca-se aqui que apenas que essa idosa, que faz parte do grupo 2 é que trouxe a 

tona a questão de reconhecer a idade em função dos sinais externados através das marcas 

aparentes, revelando se incomodar e não aceitar o fato de tê-las, negando a velhice por não 

desejar passar por essa etapa de vida que lhe modifica a aparência e lhe impõe mudanças 

bruscas em relação ao que, realmente, gostaria de encontrar perante o espelho. Já as idosas do 

grupo 1 negaram a todo momento a sua idade, inferindo não sentirem-se com a idade 

biológica que apresentam e nem conseguirem externar o peso que essa idade lhes impõe, 

sempre referindo se sentirem mais jovens do que realmente são e sem deixarem perceber as 

marcas que ficam em si com o passar da idade. 

O fato das idosas do grupo 1 não se reconhecerem como “velhas” em sua totalidade, 

omitindo sua idade ou não sentindo-se como tal, pode ter relação forte com a formação que 

obtiveram na UAMA, pois ali tiveram a oportunidade de reconhecer sinais e sintomas da 

velhice na sua face mais negativa, entender o processo de envelhecimento na sua completude 

como um período de perdas e marcas profundas de dependência. Mas, tiveram também a 

oportunidade de conhecer a face positiva do envelhecimento, repleto de ganhos e 

possibilidades, de oportunidades e de felicidade sem se preocuparem com o lado sombrio do 

adoecimento ou agravos. Assim, talvez por não se sentirem enquadradas nessa face negativa 

mas, sim na positiva, não se sintam “velhas” no sentido literal da palavra ou com a idade que 

realmente tem, mesmo enfrentando o peso que essa idade lhes impõe, justo por não 

apresentarem dependências ou agravos que lhe colocassem num patamar de adoecimento, 

dependência ou finitude proximal, fato conseguido através da mudança de comportamentos e 

atitudes na busca pelo envelhecimento saudável. 

Porém, mesmo fazendo parte de grupos distintos, fazendo ou não formação para um 

envelhecimento saudável, as idosas revelaram em algum momento um descuidado em relação 

a aceitação do “estar velha”, do sentir-se e apropriar-se desse fato e encará-lo com mais 

naturalidade em função das marcas do tempo. Isso deve-se ao fato de que o envelhecimento é 

um processo que exibe as marcas da idade como algo que se apresenta como desgaste, 

limitações crescentes, perdas físicas e de papéis sociais.
129
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Todas essas marcas que aparecem com o envelhecer podem levar o indivíduo a 

necessidade de transformações, que estarão atreladas à aceitação ou não deste processo e aos 

valores e interesses assimilados durante toda a vida, assim para ter uma velhice satisfatória se 

pressupõe o equilíbrio entre as limitações e as potencialidades do indivíduo frente as perdas 

adquiridas com o envelhecimento.
130 

Esse fenômeno tem uma forte ligação com a imagem do corpo e está atrelado as 

modificações que vão aparecendo com o passar dos anos, mesmo que o idoso encontre uma 

imagem mais ou menos convincente ou satisfatória de si mesmo precisa encarar as alterações 

aparentes.
129  

É bem  verdade que esse não é um processo fácil principalmente em se tratando 

de mulheres, pois não tem como desconsiderar os diferenciais de gênero quando se refere a 

corpo.
129

 

No processo de envelhecimento o corpo assume papel de receptor das mudanças 

oriundas desse fenômeno, não apenas na aparência, mas também nas suas funções, o que faz 

com que essa etapa de vida seja temida e/ou não aceita, pois ela é uma etapa marcada pelo 

momento mais dramático de mudança de imagem corporal pelo qual o individuo passa ao 

longo das etapas da vida, daí a dificuldade em aceitar uma imagem envelhecida, justo numa 

sociedade que tem como padrão a beleza da juventude.
131

 

O significado do corpo na velhice pode ser avaliado em diferentes dimensões e para 

cada uma delas há necessidade de aceitação, o que muitas vezes não ocorre, pois afeta o 

corpo, a mente e o coração. Na dimensão biológica esse corpo na velhice se apresenta como 

uma difícil realidade, pois se modifica bruscamente e se torna “feio” perante o padrão de 

beleza vigente na sociedade, perde o vigor da juventude, se torna mais suscetível a doenças e 

fragiliza-se. Na dimensão psicológica a ameaça da diminuição das capacidades mentais no 

idoso é ainda mais complicada, pois infere a impossibilidade de continuar sendo a mesma 

pessoa mediante as alterações que modificam a sua aparência. Na dimensão social o 

significado do corpo na velhice está no que ele representa e o passar do tempo sinaliza a 

finitude da vida.
131

 

Então, diante do exposto, a representação social do cuidado para as mulheres idosas 

pode ser também interpretada por esse viés, pela negação do “estarem e sentirem-se velhas” a 

partir da necessidade da autoafirmação enquanto potencialmente ativas, de manterem-se 

joviais e externarem-se como tal, de sentirem necessidade de negar o peso da idade, mesmo 

apresentando marcas do tempo e declínios em função do passar dos anos   

O conjunto de expressões semânticas estudado nessa classe, não trouxe divergências 

entre as idosas em relação as representações construídas, os dois grupos apontaram para um 
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cuidado permeado pelos laços afetivos que se mantém nessa relação cuidar/cuidado, inseridos 

no contexto de vida das idosas estudadas, não apenas no nível individual onde há uma 

preocupação apenas consigo e o cuidado de si, mas no coletivo onde se preocupam consigo e 

com o ente querido, envolvendo assim sentimentos diversos como a responsabilidade, a 

obrigação e o medo da perda ou da separação.  

Em contrapartida, também revelou que na velhice esse cuidado pode ser desprendido 

de toda essa gama de responsabilidades com o outro, sinalizando que na velhice se conquista 

a liberdade de olhar para si sem cobranças ou preocupações de cuidado com outrem o que 

leva a autonomia e a possibilidades de encontro com novos prazeres e novos modos de 

cuidado de si. As imagens acerca da velhice presentes nessa classe sinalizaram uma não 

aceitação do “estar velha”, seja por não se sentirem como tal, seja pela experiência negativa 

da percepção das marcas deixadas pelo tempo no seu corpo. 

 

 

4.2.4 Classe 4: a liberdade de ir e vir na velhice 

 

A classe 4, intitulada “a liberdade de ir e vir na velhice” foi composta por 23,22% 

segmentos de textos apreendidos (140 UCE’s) e foi conduzida pelas idosas dos grupos 1 e 2, 

com idades variando de 80 a 89 anos, sendo a classe de maior representatividade. Para as 

idosas a representação social do cuidado parte da liberdade de pegar e entrar no ônibus, de 

gostar de andar, sair e ver novos lugares, de não ficar em casa por não gostar de ficar só. 

Essa classe está ancorada na dimensão imagem/campo de representação das TRS, pois revela 

as imagens das idosas em relação ao seu envelhecimento e como elas estão aproveitando seu 

tempo livre, suas potencialidades e autonomia, diante de uma nova concepção da velhice 

retratada por elas. 

A miniteoria que rege essa classe trouxe uma representação do cuidado mais voltada 

para as questões de liberdade, lazer e diversão, trazendo à tona um novo olhar perante o 

envelhecimento, onde a liberdade de ir e vir, as possibilidades de sair e passear, de conhecer 

novos lugares, de não se sentirem presas ou aprisionadas em suas próprias casas, 

revelaramuma imagem da velhice positiva, como se observa nas falas a seguir: 

[...] hoje tenho uma vida boa, ando, viajo e quando era nova não andava, vivia só para 

trabalhar e criar os filhos, hoje ando, viajo, fico aqui com meus amigos, vou para todo lugar 

(p. 35). 
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[...] estou buscando cuidar de mim me divertindo, quero me divertir, viajar, passear, 

conhecer novos lugares (p. 06). 

 

[...] gosto de viajar, depois de idosa já conheci 3 países da Europa, já conheci também a 

Argentina e posso comparar o Brasil com os países de fora e quem quiser saber como ajudar 

um idoso, procure movimentar a vida dele (p. 05). 

 

[...] eu adoro viajar, é como se eu tivesse realizando vários sonhos que não consegui quando 

era jovem e estou conseguindo agora na minha velhice (p. 16). 

 

Pensar o cuidado para essa classe é focá-lo na velhice, uma vez que as idosas 

acionam essa etapa da vida para pensar no cuidar/cuidado, ancorando um conhecimento mais 

abstrato, que embora polissêmico é mais próximo e evidente. Os resultados apresentados 

estão de acordo com o estudo de Moura e Souza
132

 o qual apontou que na terceira idade as 

motivações de caráter interpessoal direcionadas ao lazer são importantes, pois podem ser 

aproveitadas para minimizar danos à saúde e evitar problemas como a solidão e o isolamento, 

além de explicar a relação entre socialização, tempo livre e lazer. 

Essa sensação de liberdade expressa pelas idosas, principalmente do grupo 1, está 

ligada a questão disponibilidade em conquistar novos espaços e conquistar o inimaginável 

quando jovens, transformando esse tempo de lazer num novo tempo de aquisições, um tempo 

de novas aprendizagens e conhecimentos, integração, sentimentos diversos, modelos e valores 

culturais onde os sujeitos envolvidos se enquadram, mesmo que sem interesses, sem 

obrigatoriedade e maneiras formais de aferição.
133-134

 No estudo de Costa e Campos
135

 os 

resultados indicaram a compreensão de cidadania pelos idosos pesquisados a fim de preencher 

o tempo livre dos idosos, o que não deixa de ser um ganho significativo, pois a representação 

social predominante na estruturação das atividades das instituições que se propõem a trabalhar 

com essa parcela da população em evidência é fundamentada numa concepção de que as 

limitações físicas são minimizadas e promove a elevação das relações interpessoais.
135

 

O estudo de Rodrigues e Justo
123

 também está em consonância com os nossos 

achados, pois revelou em seus resultados que as idosas participantes de grupos da terceira 

idade referiram maior autonomia e independência na velhice o que lhes proporcionou 

expansão e diversificação de possibilidades de cuidado de si, ampliando seus horizontes de 

vida, possibilitando novos relacionamentos, vinculações afetivas e realizações de desejos dos 

mais simples aos mais ousados, além de conseguirem ampliar suas relações sociais 

experimentando novos locais e novas experiências sociais como bailes, bingos, viagens, 

excursões, passeios pela cidade, visita a amigos e familiares e participação em projetos 

voltados ao público da terceira idade, fazendo com que sejam quebrados paradigmas e 
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barreiras de gênero na busca por exteriorizar novos conceitos e possibilidades para a 

feminilidade e descobrir outros sentidos de ser mulher idosa no mundo marginalizador e 

excludente que culturalmente foi construído e ainda se encontra posto, a partir da 

desconstrução do ambiente doméstico e familiar. 

Segundo Santos e Vaz
136

 nesse contexto, a velhice é marcada por inúmeros 

estereótipos negativos, como a passividade, a improdutividade, a assexualidade, a 

degeneração orgânica e psíquica, implicando na desvinculação com o futuro e a alienação. 

Porém essa Representação Social equivocada que ainda paira sobre os idosos, de ser uma 

etapa de vida melodramática e associada a perdas e invalidez está mudando, principalmente, 

devido o aumento gradual e exponencial dessa população em todo o mundo, ganhando novos 

olhares e abrindo um leque de novas perspectivas e possibilidades, seja pelos próprios atores 

ou pela sociedade em geral, uma vez que o despertar para essa nova realidade tem trazido à 

tona uma nova dimensão para o cuidado, voltado para si, para o seu bem-estar tanto físico e 

quanto mental. As falas a seguir denotam essa nova concepção para o cuidado de si: 

[...] bordo, costuro, faço crochê, vou na casa de uma amiga, vou a pé ou pego um ônibus e 

chego lá, salto e vamos conversar a tarde todinha e botar a conversa em dia (p. 14). 

 

[...] as vezes estou sem paciência em casa e saio andando e quando volto já estou bem graças 

a Deus (p. 39). 

 

[...] nesse período de vida não se deve pensar em se acomodar e ficar dentro de casa, deve 

pensar no que serve ou não, ter uma vida ativa, estudar, fazer amizades, passear (p.09). 

 

Ferrari
137

 afirma que o envelhecimento, dependendo do estilo de vida e dos valores 

individuais e sociais atribuídos a ele, pode significar um período vazio, sem utilidade, 

desprovido de valor e sentido, mas também pode ser um tempo de liberdade, de desligamento 

dos compromissos profissionais, um tempo em que pode-se desenvolver projetos que não se 

teve tempo de executar quando jovem, um tempo de aproveitar a vida. Essa ideia do novo 

tempo contrapõe-se a ideia do tempo do velho, aquele no qual não há mais tempo para gastar, 

para perder, um tempo de espera da finitude, sem perspectiva, sem expectativas, sem sentido. 

Existem várias maneiras de usufruto do lazer e várias não precisam utilizar espaços 

espaciais distantes dos seus lares ou de condições especiais para sua execução, mas sim de um 

significado, da essência que cada vivência pode ter para cada indivíduo.
138

 Os resultados 

encontrados nesse estudo, especificamente compondo esta classe, sinalizam que a realização 

de atividades prazerosas que lhes devolvam a sensação de liberdade tem um grande 
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significado para as idosas pesquisadas, o fato de poderem desenvolver novas amizades, 

conhecer novos lugares, conquistar novos espaços e descobrir novos prazeres. 

A ideia de velhos ociosos, doentes, desprezados em asilos pela família é algo que 

começa a se tornar distante dessa nova realidade que se impõe e em que vive a terceira idade 

contemporaneamente. Torna-se visível a alegria e satisfação dessas pessoas ao descobrirem 

que não precisam mais ficar em casa ou mendigar a atenção de filhos e netos, assim o tempo 

ocioso que ora significava tristeza se transformou em oportunidade para cuidar de si mesmo e 

para se dedicar às atividades prazerosas, os períodos dedicados ao lazer passaram a 

representar em suas vidas um fator importante para uma vivência satisfatória nessa etapa de 

vida.
136

  

Nesse contexto a velhice se insere num novo contexto marcado pelo dinamismo, 

atividades, lazer e outras alternativas de ocupação do tempo livre possibilitando ao idoso 

participar de novos espaços públicos, instituindo condições de sociabilidade, evadindo do 

retraimento e da dependência da família.
139

 

O medo de ficar só também esteve norteando as Representações Sociais do cuidado 

da classe 4, as idosas dos dois grupos revelaram buscar atividades que lhes proporcionassem 

prazer, que lhes enchessem o tempo, lhe tirassem da ociosidade e lhe mantivesse em contato 

com outras pessoas, como forma de cuidado para não caírem nas armadilhas que o isolamento 

e a solidão preparam perante a finitude da vida, tendência ainda comum entre as relações na 

contemporaneidade. Assim, as idosas procuram alternativas de distração para desparecer, para 

não se sentirem entristecidas, sozinhas ou abandonadas, daí buscam por oportunidades de 

arejamento da mente em seu tempo livre, como sugerem os trechos a seguir: 

[...] saio pra rua, vou bater perna, vou nas lojas olhar coisas para desparecer, porque não 

tem coisa pior no mundo que ficar em casa, é muito ruim ficar sozinha (p. 18). 

 

[...] gosto de dançar e esse negócio de ficar em casa me deixa triste e andando nos distrai a 

vida (p.30). 

 

[...] a gente quer ficar mais sadia no meio de pessoas mais novas e não fazendo nada ficamos 

abandonados e jamais quero ser abandonada, morro de medo da solidão (p. 25). 

 

[...] eu sempre procuro, quando vejo que estou assim, querendo ficar triste, deprimida, 

telefonar para alguém, invento um almoço ou vou para a casa de alguém, porque o idoso não 

pode se isolar, isso é muito ruim (p. 02). 

 

Em estudo feito por Mori e Silva
138

 também trouxeram resultados semelhantes aos 

apresentados, quando apontaram que os idosos que permaneceram com tempo livre sem 

desenvolvimento pessoal, apresentaram ociosidade e, sensações de inutilidade e desânimo, 
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mas com a inserção do lazer no seu dia-a-dia, os idosos participantes tiveram no seu tempo 

livre, oportunidades de se desenvolverem, e de se envolverem no meio em que viviam, sendo 

assim afirmaram ter mais disposição para realizar as suas obrigações, passaram a se relacionar 

com outras pessoas, que possuíam interesse por outros conteúdos do lazer. Existe um tempo 

novo, um tempo diferente que antes era ocioso, mas que hoje está sendo ocupado por 

atividades reais e possíveis, antes pouco imaginadas no cotidiano do idoso que era excluído, 

menosprezado e marginalizado. 

Hoje é inconcebível aceitar a mulher idosa com um coque no alto da cabeça, sentada 

numa cadeira de balanço fazendo crochê ou tricô, na varanda de sua casa esperando a morte 

chegar, muito pelo contrário, essa imagem está cada vez mais longe da mulher sexagenária 

contemporânea que se revela ativa e cheia de planos para o futuro, que se expõe sem medo de 

ser feliz, atrevendo-se a dançar nos bailes da terceira idade, a viajar com grupos de amigas, a 

paquerar e até mesmo a arriscar-se em relacionamentos efêmeros e sem compromissos, 

quebrando o paradigma da velhice sentido ou longe de experiências novas e exitosas.
123

 

Sabe-se que no envelhecimento humano há um risco aumentado para a solidão, pois 

os idosos já tem se afastado do seu núcleo social de trabalho, podem ter experimentado a 

viuvez e/ou perdas de seus entes queridos e normalmente seus filhos já saíram de casa, 

provocando um vazio e gerando necessidades de inserção dessas atividades sociais, 

relacionais e de movimentos, permitindo assim produção de vínculos e vias de comunicação 

entre as pessoa, o que gera mudanças positivas significativas de comportamento, diminuindo 

os riscos para a solidão.
140

 

Nesse contexto, as atividades grupais proporcionam atividades que minimizam as 

diferenças sociais dos indivíduos da terceira idade envolvendo-os em projetos que 

mantenham-se ativos e promovam as relações interpessoais.
141

 Isso posto, uma vida ativa 

conduzida pelo entretenimento e pela comunicação diminui a possibilidade do idoso 

apresentar depressão, assim como doenças físicas e mentais, minimizando a carência afetiva e 

emocional e seus efeitos.
142

 

No estudo de Lopes, Lopes e Câmara
103 

os resultaram apontaram a beneficência da 

participação em grupos uma vez que os idosos não trouxeram a velhice como principal 

contributo para a solidão em quase 55% dos casos, mesmo sabendo que o medo os rodeia, 

pois eles aprenderam a ultrapassar suas limitações físicas, quer participando de projetos de 

terceira idade, quer continuando a trabalhar, cuidando de netos, viajando, ou criando outras 

táticas para dar prosseguimento na vida com melhor qualidade.  
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Importante destacar que idosas do grupo 1 sinalizaram através de suas falas, uma 

abertura importante para novas posturas e novas maneiras de enfrentamento e livramento de 

problemas referentes ao isolamento e solidão em idosos: 

[...] quero andar, fazer alguma coisa, sou ativa, não posso ficar pensando em tristeza, em 

doença (p.09). 

 

[...] eu não paro porque tenho medo da cabeça virar parafuso, porque a gente parada sem 

fazer nada vira parafuso e atrofia, eu não saio de lá do centro, não fico dentro de casa [...] 

vou para rua andar (p. 03). 

 

Observa-se que essas mulheres aproveitam muito bem o seu tempo livre, mesmo 

depois de egressarem da UAMA, sempre procurando se distrair, buscando alternativas que lhe 

livrem do sentimento da solidão e lhes proporcionem prazer. De certo, a formação da UAMA, 

ao lhe proporcionarem atributos importantes para mudança de comportamento na busca pelo 

envelhecimento saudável, lhes instigaram a procurem atividades que lhe proporcionem bem-

estar e prazer e que lhes preencham o tempo ocioso deixando-as sempre ativas, aspectos 

indispensáveis para a busca do equilíbrio consigo mesmo e a fuga da solidão. 

 Vale salientar que, diferentemente das mulheres do grupo 2 que ainda permanecem 

ligadas a atividades propostas pelo centro de convivência, muitas das idosas do grupo 1 se 

afastaram da UAMA por motivos diversos, mesmo havendo atividades de continuidade na 

Universidade, mas que mesmo assim continuam buscando alternativas de distração que lhes 

convém e proporcionam prazer, como andar no centro da cidade, passear, viajar, ou seja, que 

lhe tirem do reduto da casa, na qual se sentem presas e sós, e lhe ponham em contato com o 

mundo vivo, pulsante. 

É notório que o tempo livre deixou de ser sinônimo de tédio e passou a ser fonte 

potencial para o desenvolvimento de práticas de novas atividades e encontros sociais, 

assumindo assim um novo perfil no cenário do envelhecente.
143

 A partir dessa nova visão 

instaurada pela autonomia, atividade e completa participação das pessoas idosas no cuidado 

voltado a si, configura-se uma imagem mais positiva do idoso, que se contrapõe à visão 

tradicional e equivocada antes instaurada, que naturaliza a relação entre envelhecimento e 

apatia, decadência, isolamento ou doença.
144 

Observa-se que as representações sociais do cuidado para os dois grupos nessa classe 

também se assemelham, aproximando-se da liberdade e da autonomia para o cuidado voltado 

para si, traduzindo a satisfação das idosas em poder descobrir novas formas de cuidado mais 

independente e mais voltadas aos prazeres e as descobertas, desobrigações e possibilidade de 

conquistar novos espaços, descobrir novos ares e maneiras de aproveitar o tempo de finitude. 
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4.2.5 Classe 5: o cuidado como atitude geral, conjunto de práticas na velhice 

 

A classe 5 intitulada “o cuidado como atitude geral, conjunto de práticas na 

velhice” foi construída a partir de 135 UCE’s retidas (22,39% ), sendo conduzida por idosas 

provenientes dos dois grupos, porém, majoritariamente do grupo 2, com idade variando entre 

70 e 79 anos, e ensino superior incompleto. As representações sociais apreendidas associaram 

o cuidado ao fato de tomar remédio, tomar medicamento na hora para não sentir dor, ir ao 

médico direito. Em contrapartida também associaram o cuidado a alimentação, a comer 

certo, tomar banho, manter o corpo limpo, dormir bem, fazer exercícios para evitar 

problema. 

As aproximações semânticas dessa classe, assim como na classe 1, apontam para 

uma preocupação das idosas com a prevenção e com a manutenção da saúde, revelando um 

conjunto de práticas saudáveis na terceira idade, sinalizando para o cuidado de si enquanto 

atitude e opção de vida e representando a dimensão das TRS atitude. 

Essa classe traz uma representação social do cuidado muito peculiar ao grupo 2, que 

sinalizam fortemente a aproximação do cuidado com a prevenção de doenças ou controle de 

patologias presentes atreladas à busca de assistência médica, revelando uma ligação marcante 

da percepção de assistência à saúde centrada no papel do médico e na prescrição do cuidado, 

justo pelo fato dos idosos apresentarem processos patológicos comuns a essa etapa de vida e 

necessitarem de um acompanhamento especializado médico para manterem estabilizada sua 

condição de saúde, sendo esse um cuidado importante e indispensável para conservação da 

saúde. 

[...] tudo eu faço, não posso parar, então devo sempre tomar os remédios, ter esse cuidado de  

tomar os remédios, estou fazendo isso, já fui ao oculista porque estou com um problema na 

vista, vou levar a receita para trocar os óculos (p. 31). 

 

[...] para cuidar de mim estou indo ao médico, tomando meus remédios, tenho problemas de 

artrite, artrose, bico de papagaio, mas com os remédios estou bem melhor (p. 27). 

 

Observa-se que para as idosas desse grupo a representação social do cuidado remete 

as questões médicas prescritivas, parecendo ser esta uma obrigação imposta e que como tal 

deve ser seguida à risca para evitar maiores danos à saúde já prejudicada, não se revela nesse 

caso uma preocupação preventiva, mas sim de controle das patologias existentes, revelando 

uma noção mais biológica da velhice na busca pela manutenção da saúde sinalizando uma a 

forte ligação entre a atenção à saúde e o incremento dos cuidados médicos. 
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Já as idosas do grupo 1, demonstram certa preocupação com os cuidados médicos, 

porém mais comedidos e de forma mais consciente, encarando os processos patológicos como 

naturais e preveníveis, na busca não apenas do controle das patologias inerentes a terceira 

idade como também da prevenção para evitar danos à saúde que possam prejudicar ainda mais 

sua condição de vida, como observado nos trechos a seguir: 

[...] tenho tomado meus remédios diariamente, tenho que tomar remédio de pressão porque 

sou hipertensa e quanto mais eu tenho cuidado de tomar o resultado só pode ser melhor 

(p.02). 

[...] estou buscando cuidar de mim tomando os remédios que o médico passa, estou cuidando 

da vista porque preciso ler, porque se eu deixar de ler acabou a minha vida, cuido de mim 

assim (p.12) 

Assim como no nosso estudo, Costa e Campos
135

mostraram que os idosos que fazem 

parte de Universidades para a Terceira Idade, normalmente reconhecem que a doença pode 

fazer parte do processo de envelhecimento, encarando-a com certa naturalidade e 

enfrentando-a sem se deixarem abater ou dominar-se por ela, e se apresentam com uma 

postura ativa mediante o fenômeno do adoecimento, buscando tratar seus problemas a partir 

do atendimento médico, ressaltando ainda que não ficam “esperando a velhice encostar”.
135

 

De fato, a velhice é uma fase da vida que apresenta inúmeras particularidades, dentre 

elas as alterações biológicas que levam as perdas e alterações fisiológicas próprias do 

envelhecimento primário, que deixam os idosos mais vulneráveis e suscetíveis a 

manifestações de patologias próprias da idade. De certo há uma diminuição progressiva do 

equilíbrio homeostático na velhice, em índices variáveis, mas que pode colocar o idoso muito 

próximo da eclosão dos sintomas, fato que gera preocupação e infere a necessidade de um 

acompanhamento médico para evitar maiores danos ao corpo e atenuar os efeitos deletérios 

que podem causar. Porém, vale destacar que não há uma “receita médica” que possa afastar os 

efeitos malefícios que acompanham a chegada da velhice, torna-se imperativo disciplinar-se 

durante o curso da vida, e mesmo que o acompanhamento particularizado resulte em 

benefícios, por si só não consegue impedir as consequências de toda uma existência.
69

 

Assim, na perspectiva de conservação de um corpo saudável, a Representação Social 

de tomar medicamento na hora para não sentir dor, ir ao médico direito, é, de fato, seguir as 

prescrições para o cuidado como forma de cuidar de si, centralizando-o ainda na lógica 

medicalizante e biologicista, fruto de uma atenção à saúde fragilizada que ainda concerne a 

indissociabilidade entre a medicalização e as práticas de cuidado a saúde. 
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Os estudos de Silva e Menandro
69 

também apontam em seus resultados que a saúde 

parece estar profundamente relacionada com a prescrição e a medicalização, assim como com 

a abdicação de alimentos que podem causar problemas à saúde, durante a velhice, deixando 

prevalecer o modelo de atenção, que ainda vigora em muitas localidades, centrado na doença 

e não no indivíduo. 

A discussão acerca da questão da medicalização na velhice torna-se extremamente 

relevante a medida que esta, sob a luz das Representações Sociais, oportuniza uma reflexão 

mais aprofundada da temática, entendendo que as idosas do estudo conseguem fazer do uso da 

medicação uma parceria para obtenção de um envelhecimento mais saudável, livre de maiores 

danos e com a possibilidade de controle dos agravos, para a obtenção de uma vida com 

qualidade, revelando a subjetividade do idoso e seu conhecimento pessoal sobre o que 

inferem, mediante o processo de envelhecimento no qual se inserem. 

As Representações Sociais do cuidado para as idosas também recaem em atitudes 

positivas que se direcionam as mudanças de comportamento englobando aspectos voltados a 

alimentação, a higiene, o sono, o descanso e os exercícios físicos, ao perceberem o quanto são 

importantes para a manutenção de sua saúde, especialmente na terceira idade. 

Assim como na classe 1, a alimentação foi uma Representação Social muito presente 

como atributo necessário e indispensável ao cuidado de si, para a conquista e manutenção de 

uma vida saudável, dentro do espectro de necessidades básicas de primeira ordem para o ser 

humano.  

Segundo Santos e Radünz
145

 para a realização do cuidado de si, as pessoas 

necessitam reconhecer o que lhes faz bem, o que é realmente é melhor para si, além de que 

precisam buscar alternativas para minimizar aquilo que lhes possa causar prejuízos ou danos. 

Então, as Representações Sociais do cuidado que se relacionam com o domínio do cuidado de 

si, são essenciais para o envelhecimento humano, entendendo que essa fase da vida é 

permeada por alterações biológicas e fisiológicas significativas, que podem comprometer a 

sua saúde e bem-estar dessa população. 

As expressões semânticas banho, limpo e corpo presentes nas falas das idosas do 

grupo 2 remetem a Representação Social do cuidado voltado a cuidados básicos com o corpo 

e sua higiene, como expresso nos trechos abaixo: 

[...] o que importa é estar limpinha, tomar banho, ficar bem limpinha, tratar do corpo (p. 28). 

 

[...] é ter cuidado com tudo, com a limpeza, estar sempre limpinha e sempre tomar um banho, 

estar sempre asseada, asseada em todos os aspectos, na depilação, no banho, ouvido, unha 

(p. 37). 
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[...] cuidar de si é tomar banho, é ter cuidado com a roupa lavada, estar limpa e em ordem 

(p. 26). 

 

[...] é tomar banho ter cuidado no corpinho da gente para poder ter saúde (p. 33). 

 

Observa-se que há uma preocupação maior das mulheres do grupo 2 em manterem-se 

sempre bem apresentáveis, limpas, asseadas, banhadas, depiladas, demonstrando um cuidado 

mais superficial com o corpo aparente, com as questões mais voltadas a higiene o que lhes 

provoca bem-estar e melhor aceitação da idade e da condição de ser velha. Essa 

Representação Social do cuidado construída pelas idosas desse grupo é interessante, 

principalmente por se tratar de um grupo majoritariamente formado por idosas sem qualquer 

formação intelectual, que ainda demonstram-se marcadas pelos estereótipos negativos de 

velhos sujos e maltrapilhos, ideário falso, equivocado e mal interpretado, o que pode atingir a 

sua autoestima e, consequentemente, a autoimagem, ou seja, a forma como se veem e como se 

sentem.  

Em contrapartida, segundo Chain, Izzo e Sera
146

 a preocupação com a higiene na 

terceira idade provoca uma autoestima positiva nos idosos, pois pode ser interpretada como 

uma forma adequada de encarar e vivenciar o processo de envelhecimento, ou seja, é um fator 

indispensável para melhorar a vida do idoso, que passa a sentir-se bem consigo mesmo e a 

aceitar alterações oriundas do passar dos anos na sua imagem.  

A questão de dormir bem também se relaciona diretamente com aspectos 

biofisiológicos, sendo uma representação social importante do cuidado para as idosas, visto 

que o sono é uma necessidade fisiológica primordial para alcançar uma vida saudável, sendo, 

portanto, essencial na terceira idade como pode-se observar nas falas: 

[...] devemos dormir bem porque se não dormir bem, não acordamos bem (p. 40). 

 

[...] o idoso tem que dormir bem porque senão o coração não descansa e se não dormir ele 

fica alterado, porque não descansou, vai bater alterado (p.12). 

 

Esta foi uma preocupação exposta pelas idosas dos dois grupos, uma necessidade de 

primeira ordem reconhecida por elas como importante no envelhecimento, justo por sentirem-

se melhor ao dormirem bem e saberem que a má qualidade de sono se reflete em problemas 

de saúde, alterando a homeostasia do corpo. Segundo Oliveira, Yassuda, Cupertino e Neri
147

, 

os problemas decorrentes do sono acometem mais da metade dos idosos com 65 anos de idade 

ou mais. A má qualidade do sono no envelhecimento ocasiona a redução da capacidade física, 
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aumentando a probabilidade na frequência das quedas e ainda pode acarretar diminuição 

cognitiva, fatores que afetam a vida dos idosos.
148

 

Cuidados relacionados com o corpo através da realização de atividades físicas 

regulares também foram referidos pelas idosas dos dois grupos, ao sinalizarem que fazem 

periodicamente caminhadas, hidroginástica e/ou dança, revelando uma preocupação com 

questões dessa natureza para melhorar sua condição de saúde em prol de uma velhice 

saudável, como transparecem as falas a seguir: 

[...] me cuido com exercícios físicos, faço caminhada, três vezes por semana, na segunda, 

quarta e sexta, faço hidroginástica e me sinto bem (p. 16). 

 

[...] estou fazendo exercício físico três vezes por semana na Palmeira, faço dança, caminhada 

(p. 11). 

 

[...] faço muita caminhada, muito exercício, pois ter cuidado é bom para o bem da gente, 

porque se não se cuidar vai ser pior (p. 40). 

 

[...] caminho todos os dias, saio muito cedo de casa e faço uma hora de caminhada. Sempre 

faço qualquer atividade, porque quero viver mais e ter uma velhice saudável (p. 09). 

 

[...] faço exercício físico que ajuda bastante a nos movimentar para que o organismo 

funcione melhor (p. 16). 

 

Atualmente, as atividades físicas, segundo Virtuoso, Mazo, Menezes, Cardoso e 

Balbé
149

, são consideradas uma das condições de promoção da saúde, pois contribuem para a 

saúde da pessoa idosa e facilitam o acesso aos serviços de saúde sendo, portanto, um 

importante mecanismo para a prevenção e diminuição dos efeitos deletérios oriundos do 

processo de envelhecimento. 

Confirmando os nossos achados, estudos também tem demonstrado em seus 

resultados que os idosos inseridos em grupos de convivência têm se conscientizado sobre a 

importância de adquirir hábitos saudáveis para melhorar sua condição de saúde, promover seu 

envelhecimento ativo, com saúde e qualidade, demonstrando maior preocupação com 

questões voltadas a alimentação, prática regular de atividades físicas, participação em 

atividades que incitem o convívio social.
141-150

 

A atividade física é um dos cuidados imbricados na construção da imagem corporal, 

são importantes dentre os meios que previnem ou diminuem as mudanças oriundas do 

processo de envelhecimento, pois causam mudanças corporais, o que altera também a imagem 

que o idoso tem de si mesmo, melhorando o seu autoconceito e a afetividade.
151
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Destarte, a adoção de hábitos saudáveis no envelhecimento humano são a tônica para 

o cuidado e sucesso nessa etapa de vida, pois melhoram a condição de saúde, atuam 

positivamente na melhoria da sua condição de viver e proporcionam bem-estar e satisfação 

consigo mesmo. A questão de se representar a velhice como uma etapa cruel, que deve ser 

pouco explorada e por apresentar exclusivamente problemas, justo por estar próxima da 

finitude da vida é, de fato, uma visão reducionista do envelhecimento humano e faz com que 

sua interface seja colocada à prova, face ao que significa viver de maneira mais saudável e 

controlada, com o máximo de qualidade que se pode consolidar nessa fase e por isso excita a 

rever conceitos e quebrar paradigmas.  

Por isso a velhice deve ser vista por outros ângulos, por olhares mais positivos e mais 

acautelados, uma vez que os anos vividos marcam histórias, desenvolvem potencialidades e 

empoderam o idoso, levando-o a encarar a vida de outra forma, com mais alegria, mais 

dignidade e mais responsabilidade. Nesse contexto, a velhice e o cuidado tornam-se parceiros 

e essenciais para conquista de uma condição de saúde satisfatória perante a finitude da vida, 

daí a importância de conhecer aspectos relevantes desse movimento, levando em consideração 

as experiências vividas e o senso comum que permeia essa relação de cuidar/cuidado.  

As Representações Sociais das idosas dessa classe perante o cuidado no 

envelhecimento refletiram muito bem esse movimento, associando a prática de cuidados 

positivos para o enfrentamento dos efeitos naturais que geram perdas e problemas n essa etapa 

do ciclo de vida. 

Os programas voltados para a “terceira idade”, independente dos níveis em que se 

insiram, são importantíssimos, pois promovem atividades que estimulam através de posturas 

ativas, um envelhecimento mais saudável, participativo e autônomo, a partir de atividades de 

lazer direcionadas que não enfocam apenas a dimensão compensatória do trabalho ou de 

evasão do cotidiano, mas também se direcionam a criação de espaços de aprendizagem e de 

reflexão que estimulam a mudança de hábitos e instigam a adoção de novas práticas e novas 

condições de enfrentamento do envelhecimento.
140 

Nota-se que as idosas dos dois grupos se sentem estimuladas a participar de 

atividades que promovam o seu bem-estar e melhoram sua condição de vida, como as 

atividades físicas, pois trata-se de uma atividade sempre proposta nos grupos sociais, assim 

refletindo em representações sociais que sinalizam para o entendimento de uma visão 

ampliada de saúde, não sendo essa saúde interpretada pelas idosas como uma simples questão 

de ausência de doenças, mas como um arsenal de necessidades requeridas para a sua 

manutenção, principalmente no momento de vida que estão inseridas, incitando-as a buscar 
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alternativas viáveis para compensar suas limitações e inserirem-se em projetos que de fato 

lhes façam bem e lhes proporcionem condições de manter um padrão de saúde e 

comportamento vitais para enfrentar os desgastes e efeitos oriundos do processo de 

envelhecimento e atendam as suas necessidades em suas múltiplas dimensões humanas. 

Essa preocupação percebida nas falas de cada participante nessa classe demonstra 

que as idosas possuem consciência real da importância e da necessidade de buscar aparato 

médico e de seguirem rigorosamente suas orientações, a partir do uso correto das medicações, 

assim como de manterem uma boa higiene corporal, um sono preservado e uma alimentação 

saudável e adequada, bem como de realizarem atividades físicas regulares, o que reforça a 

parcela positiva de contribuição dos grupos sociais os quais as idosas pertenciam.  

Vale salientar que, independente de terem participado de propostas educativas como 

a da UAMA, ou estarem envolvidas em atividades desenvolvidas pelo grupo de convivência 

do idoso como o que aqui fora analisado, as representações sócias do cuidado resultaram em 

práticas e comportamentos que se voltam para melhoria da sua condição de saúde e de vida, 

na busca por uma releitura da velhice, como tempo de plantar e de colher, de caminhos a 

percorrer e descobrir, de motivações e escolhas, de anseios e desejos, de descobertas, de 

possibilidades e de conquistas. 

 

 

4.3 ANÁLISE DE SIMILITUDE 

 

O diagrama oferecido na interface dos resultados para a análise de similitude tornou 

possível à identificação das coocorrências entre as palavras e os indicativos de conexidade 

entre os termos: cuidado, tomar, médico, UAMA, pessoa, casa e cuidar auxiliando na 

identificação da estrutura do campo representacional associados ao cuidado frente ao 

envelhecimento humano. 

A árvore de coocorrência originou seis “ilhas” lexicais partindo da palavra central 

cuidado, cujas conexões mais fortes se deram com as palavras cuidar, pessoa e tomar. As 

palavras UAMA, casa e médico também apresentaram ligações importantes com o léxico 

central cuidado, além daquelas que a ele se ligaram independentemente, como mostra a figura 

3. 
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Figura 3 - Análise de similitude para o cuidado para as idosas: árvore de coocorrências. 

 
Fonte: Extraído do Software IRAMUTEQ. João Pessoa/PB. Maio de 2015. 

 

 

De fato os pares de associação apresentam uma forte relação entre cuidado – cuidar 

- saúde e entre cuidado - pessoa. O léxico cuidado aparece com maior centralidade e ainda 

apresenta relações importantes com elementos que o complementam e lhe dão sustentação, 

imbricando na formação de várias teias de desdobramentos interconectados com a questão do 

cuidado de si importantes para o envelhecimento. Os principais pares de associação surgem 

entre os elementos: cuidado - cuidar; cuidado - pessoa; cuidado - casa; cuidado - tomar; 

cuidado – UAMA (Universidade Aberta à Maturidade); cuidado - médico; cuidar - filho; 

cuidar - saúde; casa - morar; morar - sozinho. 

Observa-se que a palavra cuidado é o léxico mais agregador e organizador que 

emerge da árvore de coocorrências e parece indicar uma tipologia de cuidados que varia de 

mais instrumentais e funcionais até mais subjetivos e afetivos.  
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A primeira grande conexão visualizada ocorre entre as palavras da tríade cuidado - 

cuidar– saúde, que remete a preocupação que assola a terceira idade, o fato de necessitar, 

manter a saúde para manterem uma velhice saudável, na busca por prolongar o fim da vida e 

buscar viver com qualidade e longe de maiores problemas.  

Merece destaque o léxico cuidar, uma vez que apresenta-se como elemento mais 

fortemente ligado ao cuidado, não somente como uma palavra derivada  do cuidado, mas 

como uma forma de agir para mudança de comportamento, atitude e estilo de vida, gerando 

assim um movimento que dar origem a grande número de conexões importantes para a 

manutenção de um envelhecimento saudável, não estigmatizado e que vai além do fato de 

ter/manter a saúde, trazendo à tona outros aspectos importantes observados nas palavras 

dançar, viajar, exercício, grupo e corpo que ao se envolverem nesse processo leva ao conceito 

ampliado de saúde, onde a doença não é apenas a ausência de doença, mas um completo bem-

estar físico, mental e social o que envolve inúmeras práticas de cuidado de si, com o corpo e 

para o envelhecimento.
152

 

Naturalmente, à medida que a pessoa vai envelhecendo vai apresentando declínio na 

sua condição de saúde, comprometendo-a, pois fisiologicamente torna-se mais fragilizada e 

vulnerável, fatores que vinculada à incapacidade de manter intacta a sua autonomia e 

independência levam a maioria dos idosos a temer a velhice devido a possibilidade de não 

poder exercer suas atividades cotidianas independentemente ou com a mesma energia e 

disposição de outrora, isso fortalece a investida na manutenção de vida saudável, entendida 

como ausência ou diminuição de morbidades e prevenção de incapacidades. 

De fato o envelhecimento humano é um processo biopsicossocial de regressão que se 

observa em todos os seres vivos, caracterizado pela perda de capacidades ao longo da vida, 

principalmente por sofrer influência de inúmeras variáveis, como alterações psicoemocionais, 

variações genéticas, agravos acumulados e estilo de vida.
153

 Assim, pensar alternativas que 

minimizem os efeitos do tempo no ser humano é uma atitude de cuidado, uma vez que podem 

auxiliar na promoção de saúde, enquanto agente de mudanças positivas nos estilos de vida e 

adoção de hábitos saudáveis e consequentemente, bem-estar e satisfação consigo mesmo.  

Os cuidados instrumentais na velhice envolvem comportamentos como tomar 

remédio, realizar higiene pessoal, ir ao médico, tomar água, fazer atividade física, dançar, 

como observado entre as aproximações lexicais dos binômios cuidado – tomar e cuidado – 

médico e tem haver com o valor instrumental da vida humana no tocante a relevância da vida 

de  cada para os interesses das demais pessoas. Fator instrumentalmente necessário se seu 
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valor estiver na dependência de sua utilidade e de seu potencial para fornecer ajuda as outras 

pessoas para obterem o que almejam. 

Ainda na conexão cuidado – tomar vale destacar o seu desdobramento em aspectos 

biofisiológicos que envolvem práticas relevantes para a manutenção da saúde na velhice, 

inferindo que as idosas entendem as perdas que ocorrem durante essa etapa da vida e os seus 

efeitos, buscando adotarem medidas a fim de minimizá-los a partir do uso dos medicamentos 

para manutenção da saúde estável, a ingestão de água para colaborar com a manutenção da 

homeostase e o zelo pela higiene, o que evidencia a preocupação com sua autoestima. Assim, 

os pares de conexões da análise de similitude conferiram o que foi mencionado ao apontarem 

práticas de cuidados positivos para o enfrentamento do envelhecimento. 

Os cuidados funcionais revelados na análise de similitude desse estudo remetem ao 

ato de cuidar da casa, do marido e dos filhos, infere-se que o cuidar é um elemento 

organizador de duas ideias: 1. O cuidar de si e 2. O cuidar do outro, normalmente os filhos e 

entes mais próximos. O que chama atenção, uma vez que não é mais esperado que esses pais 

ainda cuidem ou se preocupem com o cuidado de seus filhos, pois há mudanças de eventos 

esperados em cada momento do ciclo de vida e um deles é o fato dos pais já terem criado seus 

filhos e deles não precisar mais desprender cuidados ou preocupações em demasia. 

Partindo desse pressuposto, observa-se uma importante conexão paralela dada entre o 

cuidado – cuidar que integra o cuidar – filho; cuidar – mãe; cuidar – irmão, ou seja, nota-

se a preocupação das idosas com o eixo familiar, indicando a probabilidade do cuidado se 

projetar no outro e a centralidade da responsabilidade do cuidado na figura da mulher, 

reforçando o paradigma de que as mulheres foram designadas como responsáveis por cuidar e 

manter o zelo pela saúde de toda a família. Por outro lado, pode-se inferir também que o fato 

de sentirem-se cuidadoras, as coloca em uma posição de não envelhecimento. 

Os resultados da análise de similitude em relação ao cuidado de idosas frente ao 

envelhecimento humano também induziu que o mesmo deve ultrapassar o cuidado de si e 

projetar-se no outro, uma vez que histórica e culturalmente, a função do cuidado é, 

majoritariamente, conferida à mulher, seja nos ambientes domésticos ou privados, 

independentemente da idade e em que contexto aconteça. Assim, essa prática tem seu 

embasamento nas representações sociais que creditam à mulher a aptidão natural para exercer 

o cuidado, por causa de suas características particulares, tais como a candura, disciplina, 

cordialidade e paciência.
121

 

Pode-se inferir que para essas mulheres idosas o cuidado remete inevitavelmente ao 

papel social de cuidadoras, ou seja, antes mesmo de ser cuidada a mulher se preocupa em 
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cuidar. Aqui denota-se uma questão de gênero e construções culturais envolvidas, que 

impregnam as identidades femininas, onde as mulheres continuam sendo as principais 

protagonistas do cuidado do outro, mesmo na velhice. 

A empreitada de cuidar ainda é muito relacionada à questão de gênero e efetivamente 

realizada por cuidadores informais, predominantemente mulheres, como as esposas, as filhas 

e as netas. Historicamente esse fator é produzido e pode ser esclarecido pela reminiscência 

cultural de que as mulheres, por exercerem muitas vezes apenas funções no lar, possuem 

maior disponibilidade para o cuidado com a família ou o dever de fazê-lo, realidade 

equivocada na contemporaneidade, justo por esse panorama estar modificando com a inserção 

social da mulher no mercado de trabalho.
154-126

 

Para Barros
155

 a mulher idosa ainda encontra-se, de uma maneira geral, no estágio 

final de um continuum direcionado ao domínio doméstico e do cuidado, não apenas porque, 

na sua maioria, não apresentaram uma vida profissional consistente, mas também pelo fato de 

existirem num mundo ideologicamente voltado ao lar, a família e a casa, onde ainda resiste o 

paradigma de que a mulher deve ser condicionada a adotar os papéis sociais de esposa e mãe, 

e esquecer-se de seus interesses individuais.  

No entanto, a conexão estabelecida entre os léxicos pessoa - cuidado indica que a 

pessoa, ora representada pelas idosas do estudo, é também responsável pelo seu processo de 

cuidar e que ela necessita conhecer-se, falar sobre, conversar, sentir e reconhecer suas dores 

para que possa cuidar de si. Segundo Santos e Radünz
145

 para a realização do cuidado de si, as 

pessoas necessitam reconhecer o que lhes faz bem, o que é realmente melhor para si, além de 

que precisam buscar alternativas para minimizar aquilo que lhes possa causar prejuízos ou 

danos.  

Diante dessa preocupação para com o cuidado consigo na velhice revelada pelas 

idosas, às representações sociais que se relacionam com o domínio do cuidado de si são 

fundamentalmente essenciais para desenvolver-se um envelhecimento humano saudável, 

entendendo que essa fase da vida é permeada por alterações biológicas e fisiológicas 

significativas, que podem comprometer a vida e o bem-estar dessa população e necessita de 

um olhar diferenciado, de uma mudança de atitude e postura frente aos problemas às 

adversidades que lhe são impostas devido o avançar da idade. 

Isto posto, relembra-se que o envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo, 

no qual há alterações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas próprias, que 

originam perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, acarretando 

vulnerabilidades e incidências de processos patológicos que podem desencadear a morte.
121
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Como as representações sociais são dinâmicas, se alteram e são alteradas por 

aspectos relevantes, como o cultural e o social, torna-se importante compreender de forma 

ampliada a percepção dos idosos acerca do envelhecimento e as alternativas de cuidado na 

velhice, sem isolá-los de sua vida e de sua história, consequentemente provocando uma 

aproximação com o âmbito social, fazendo uma ligação entre o interno, ou seja, o pensamento 

desses idosos em relação ao tema proposto para investigação e o externo, que concretiza 

efetivamente os fenômenos sociais e assim, viabilizar novas possibilidades de cuidado no 

envelhecimento, a partir de uma ótica singular. 

O elemento cuidado ainda forma três outras conexões importantes, cuidado - 

UAMA, cuidado - casa, cuidado - médico que demonstram relações com significados 

diferentes, evidenciando as possibilidades de aprendizado na terceira idade, independência ao 

conseguirem morar sozinhas ou com o marido de quem normalmente cuidam, a preocupação 

com a casa de uma maneira muito mais ampla e expressiva enquanto manifestação de 

conquista de espaço e com as prescrições para o cuidado respectivamente, o que infere que o 

cuidado possui um conceito de amplo espectro podendo incorporar inúmeros significados e 

inúmeras opções de enfrentamento. 

Vale a pena ressaltar a importância da aproximação do léxico cuidado com a UAMA, 

pois revela uma interface importante para essa etapa de vida que denota uma nova maneira 

encarar o envelhecimento, envolvendo os atores num compromisso social e de reinserção, 

uma vez que abre a possibilidade de aprendizado sobre o processo de envelhecimento, como 

adentrar nessa etapa natural do ciclo de vida, permanecer nela durante o tempo que lhe for 

permitido e encarar esse processo da melhor maneira possível, a fim de minimizar os efeitos 

negativos oriundos do passar do tempo, seja na dimensão psicológica, biológica ou social. 

A UAMA aparece como uma possibilidade real do cuidado na terceira idade, mas 

não é a central, embora pelo arranjo das conexões seja possível inferir que tanto a UAMA 

como os amigos se apresentam como possíveis redes de apoio social.  

Mas, a possibilidade de aprendizado na terceira idade revela uma tendência 

importante, observada na contemporaneidade, que se volta para novos impulsos e 

possibilidades para o envelhecimento saudável, envolvendo um olhar direcionado a essa etapa 

de vida, evidenciando a necessidade de se criarem espaços sociais potencializadores, que 

proporcionem a formação de redes de apoio ao cuidado no envelhecimento, reforçando a 

necessidade de políticas públicas que garantam moldar essa fase de vida mediante suas 

necessidades, anseios e demandas.  
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A UAMA foi associada pelas idosas a possibilidade de novas conquistas e novas 

experiências (UAMA – aprender), no sentido de sentirem-se socialmente visíveis (UAMA – 

continuar; UAMA – curso – participar)), ou seja, estarem num contexto de ressocialização e 

valorização (UAMA – Universidade), num espaço de ressignificação da velhice onde são 

capazes de aprender coisas novas (UAMA – professor), seja para utilizarem em benefício 

próprio e/ou daqueles que amam e com boas perspectivas para melhorar sua condição de 

saúde (UAMA – ajudar). 

A participação social dos idosos deve ser incentivada, não só pelo fato de lhes ajudar 

a encarar de uma maneira mais positiva o processo de envelhecimento, mas também como um 

direito que lhes é garantido pelo Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, no seu artigo 3º, 

reafirma a obrigatoriedade da família, da comunidade, da sociedade e do poder público em 

asseverar ao idoso, com irrestrita prioridade, a concretização do direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 

dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
26

  

Logo, o direito a educação na terceira idade vai além da possibilidade de 

aprendizado, tem uma importante função social, pois desperta nos idosos a capacidade de 

intervenção no mundo, em seu próprio mundo e na sua vida, de interação com outros sujeitos 

e, principalmente de incorporação de novos elementos importantes para a manutenção de uma 

vida saudável, além de promover a experiência de vivenciar novas descobertas, abrir novos 

canais de comunicação com a sociedade e de exprimir publicamente seus potenciais e suas 

possibilidades de adequação ao novo. 

Assim espaços de convivência devem ser incentivados, pois são verdadeiras ilhas de 

resgate à cidadania e dignidade na terceira idade, abstendo-os de viver o ócio, proporcionando 

uma gama de atividades de variadas matrizes sociais, esportivas, culturais e educativas.
201

 

Nesse contexto, a inserção dos idosos no ambiente escolar, além de ser um processo de 

aperfeiçoamento intelectual, lança mão de novas possibilidades de socialização, pois abre 

espaço para que possam dialogar e interagir com outros idosos, na consolidação de uma 

velhice ativa, gerando mudanças significativas no seu modo de vida e resgatando suas 

reservas inexploradas.
107

 

A educação voltada para a população idosa contribui para a manutenção da vida com 

qualidade, preserva sua capacidade funcional e facilita sua permanência no convívio social. 

Além disso, a educação proporciona novas possibilidades e metas de vida para os idosos, pois 

a reflexão sobre o seu processo de envelhecimento vem à tona e o idoso passa a buscar 
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alternativas de adaptação, percebendo as suas potencialidades e, consequentemente, obtendo 

uma melhor resposta frente o processo de envelhecimento humano.
96 

Todas as conexões que se construíram junto ao elemento cuidado demonstraram que 

idosas interpretaram e buscaram alternativas positivas para o desenvolvimento de ações 

voltadas a si, deram novos significados para o cuidado de si, revelaram escolhas que se 

vincularam a um sistema de crenças, mas também, de forma pontual, apontaram para a 

prescrição do cuidado médico como necessário a manutenção de uma vida saudável, enquanto 

cuidado cauteloso e preventivo, sabiamente interpretados e decodificados enquanto 

contributos mediante situações de saúde e estados patológicos comuns a essa etapa de vida. 

As coocorrências analisadas através da árvore de similitude do cuidado frente ao 

envelhecimento humano demonstraram que as idosas participantes do estudo possuem 

capacidade de intervenção sobre suas vidas e sobre o ambiente com o qual interagem, criando 

condições para se apropriarem de sua própria existência, instituindo oportunidades para que, 

efetivamente, saiam da posição de coadjuvantes e passem a ressignificá-la, mudem o modo de 

encará-la perante a sua finitude e, motivadas pela aquisição de novas aprendizagens, olhares e 

significados, consigam se educar para reagir e protagonizar todas as mudanças necessárias 

e/ou possíveis no envelhecimento, além de se capacitarem para reforçar e adquirir as 

competências necessárias para o seu empoderamento tornando-se, portanto, colaboradoras 

incontestáveis para o seu próprio cuidado. 

Observou-se que pluralidade do léxico cuidado e as suas inúmeras possibilidades de 

conexão apresentadas na árvore de similitude, apontam para um “lugar” conquistado e 

reconquistado pelas idosas enquanto sujeitos que se puseram no centro desse processo, se 

enxergando como protagonistas de sua própria história, instigando mudanças significativas e 

essenciais na cultura do cuidado de si, afetando as orientações de cuidados infundidas em sua 

biografia individual e na gênese de suas representações. 

As conexões encontradas pelas representações sociais apresentadas apontaram para 

um cuidado diferenciado no envelhecimento, não apenas devido ao avanço da idade, como 

também devido, principalmente, ao novo olhar lançado pelas idosas ao processo no qual estão 

inseridas, transformando essa etapa de vida em possibilidades, encarando novos desafios e 

esperançando a certeza de que, apesar da proximidade com a finitude da vida, ainda podem e 

devem usufruir, da melhor maneira possível, o que ela lhe oferece de bom, desconstruindo 

preconceitos e estereótipos.  

A análise de similitude apresentada valida os resultados apontados na Classificação 

Hierárquica Descendente e coaduna com as cinco categorias apresentadas e analisadas nesse 
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estudo, comprovando e reforçando a existência de expressivas permanências simbólicas, 

objetivando a o cuidado de si para a idosa, na velhice e na vida, os quais consistiram em  

elementos constitutivos das representações sociais estudadas. As representações sociais ao 

serem estudadas nesse contexto foram importantes para a construção de um novo sentido para 

a velhice, pois facilitou ao grupo resgatar uma bagagem de histórias, percepções e vivências 

muito peculiares e importantes à construção de uma função identitária. 
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Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa 

 

 

 

No último mês sinto ter vivido uma década e, na próxima semana, quero viver pelo menos 

meio século! Quero que tudo seja intenso, exagerado, louco, porque só assim fico satisfeita! 

(Clarice Lispector) 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Este estudo procurou explorar as Representações Sociais sobre cuidado construídas 

por mulheres idosas frente ao envelhecimento humano e analisar as possíveis diferenças entre 

as Representações Sociais do cuidado, para mulheres idosas formadas no curso de educação 

para o envelhecimento saudável do programa da Universidade Aberta à Maturidade – 

UAMA/UEPB e mulheres idosas que participam de atividades no Centro de Convivência do 

Idoso do Município de Campina Grande/PB.  

A análise dimensional das Representações Sociais escolhida para nortear a discussão, 

permitiu conhecer as dimensões subjetivas sobre o cuidado frente ao envelhecimento humano, 

enquanto um comportamento que é socialmente típico e que promovem mudanças 

significativas na vida das idosas, principalmente no tocante as novas experiências e novas 

oportunidades evidentes nas Representações Sociais apreendidas. 

Cinco classes foram construídas a partir das Representações Sociais das idosas sobre 

o cuidado no envelhecimento, baseadas em três dimensões: informação ou conhecimento, 

imagens ou campos de representação e posicionamento ou atitude frente ao objeto da 

representação.  

Em relação à dimensão informação ou conhecimento das representações rociais, 

observou-se que as idosas apresentam um nível satisfatório de informação acerca do cuidado e 

sua relação com o próprio envelhecimento humano. A Classe 2 – As possibilidades de 

aprender na velhice, expressou essa dimensão, sendo construída unicamente por idosas do 

grupo 2, aquelas formadas pela UAMA e que tiveram oportunidade de participar de um 

projeto que lhes ofereceu informações importantes sobre o processo de envelhecimento, 

auxiliando-as na compreensão do fenômeno e melhor enfrentamento do mesmo, gerando 

novas condutas e mudança de vida, trazendo à tona a importância da educação formal na 

terceira idade como importante componente agregador do cuidado.  

O estudo também revelou que as idosas podem, devem e conseguem conquistar seu 

espaço social, buscando novas alternativas de enfrentamento do envelhecimento humano, 

resgatando valores e conquistando sonhos a partir da integração em projetos destinados a 

terceira idade, como no caso das universidades abertas, que propiciam atividades educativas 

direcionadas e espaços singulares que ajudam esses sujeitos a reconhecerem a importância e 

necessidade da mudança em seus estilos de vida instigando-os a adotarem posturas mais 

salutares em relação ao cuidado de si, resignificando o jeito de viver a vida, acordando em 

atitudes resilientes, com autoestima positiva. 

A análise dessa classe sinalizou que a Representação Social do cuidado se ancora no 

pensamento social da velhice, mas essa é uma representação comum para ambos os grupos e 
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presente em todas as classes representativas desse estudo, porém observa-se que há 

características próprias das vivências e experiências oriundas de sua participação na UAMA 

cuja formação é voltada para um envelhecimento saudável, que permite deduzir que há uma 

relação importante entre a educação e o cuidado, o que fez emergir uma categoria específica 

para essa classe.  

De fato, a formação proposta pela UAMA conferiu uma maior aproximação dessas 

idosas com o conhecimento científico, levando-as a compreenderem os fenômenos que 

assolam a velhice, consequências e cuidados, e a adotarem posturas mais condizentes e 

conscientes em relação às necessidades reais e potencias da terceira idade. Por meio do 

traçado construído frente a esse movimento cuidar/cuidado/UAMA, que conduziu 

espontaneamente a entrevista com essas idosas, foi possível compreender como se estabelecia 

o entrecruzamento das estratégias de cuidado, enquanto relação consigo mesmas, e como ia 

sendo produzida a normalização da conduta desses idosos, o que proporcionou estabelecer 

comparações entre os grupos de estudo. 

Já a dimensão imagem ou campo de representação das representações sociais, bem 

evidente na Classe 4 intitulada, a liberdade de ir e vir na velhice, verificou-se um número 

significativo de imagens positivas associadas ao cuidado perante essa etapa de vida, abrindo 

possibilidades para novas experiências e novas condutas, contribuindo para a melhoria da 

saúde e bem-estar, favorecendo o acesso e melhores condições de vida para essa população, 

ao passo que foi verificado em paralelo também, na classe 3 intitulada, os laços afetivos do 

cuidado na velhice, a não aceitação ou omissão pelas idosas em relação ao sentirem-se velhas, 

denotando  uma imagem negativa em relação as marcas do tempo e uma não identificação 

com essa etapa de vida, pela dificuldade que elas têm de assumir-se na sua naturalidade e 

totalidade.  

A dimensão posicionamento ou atitude das representações sociais foi sinalizada 

amplamente nas classes 1 e 5, intituladas o cuidado na velhice e cuidado como atitude geral e 

conjunto de práticas na velhice respectivamente, as quais trouxeram aspectos voltados as 

áreas psicofisiológica, psicoafetiva e sociocognitiva dos indivíduos, revelando às 

particularidades inerentes a terceira idade, evidenciando que há possibilidades de 

enfrentamento das situações adversas que ocorrem nessa etapa de vida e demonstrando as 

necessidades expressas pelos idosos que os levaram a procurar uma melhor condição de viver 

a vida e aproveitá-la.  

Nessas classes, as Representações Sociais das idosas foram consolidadas em um 

discurso preventivo, a partir de um senso comum pautado na interpretação do conhecimento 
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prévio que resultou em atitudes geradoras de mudanças de comportamento e na busca por 

conquistar novos hábitos, novos espaços, trabalhar aspectos sociocognitivos tangíveis e 

desmistificar a associação da velhice com perdas e adoecimento, quebrando paradigmas, 

preconceitos e protótipos singulares. 

Neste estudo o cuidado de si esteve intimamente atrelado às Representações Sociais, 

foi sempre um direcionamento, uma meta na vida das idosas, pois ao se preocuparem consigo 

passaram a se perceber e se amar, entenderem a importância disso em suas vidas e 

conseguiram buscar e adotar estratégias de enfrentamento, de maneira positiva em função das 

consequências oriundas da vida longínqua.  

As idosas também demonstraram grande capacidade de intervenção sobre suas vidas 

e sobre o ambiente com o qual interagem, criando condições para se apropriarem de sua 

própria existência, instituindo oportunidades para que, efetivamente, saiam da posição de 

coadjuvantes para a de protagonistas de sua história, assim passem a ressignificá-la, mudem o 

modo de encará-la perante a sua finitude e, motivadas pela aquisição de novas aprendizagens, 

olhares e significados, consigam se educar para reagir e protagonizar todas as mudanças 

necessárias e/ou possíveis no envelhecimento, além de se capacitarem para reforçar e adquirir 

as competências necessárias para o seu empoderamento, tornando-se, portanto, colaboradoras 

incontestáveis para o seu próprio cuidado. 

Torna-se aqui importante sinalizar algumas reflexões oriundas do estudo:  

 Apesar da influência sociocultural, os idosos apresentaram sinais aparentes de 

mudanças importantes em seus conhecimentos e comportamentos frente ao envelhecimento 

humano, principalmente no tocante ao cuidado de si;  

 O idoso, como alguém acabado, sem funcionalidade e sem visibilidade sai da 

posição de coadjuvante para tornar-se protagonista da sua própria história de cuidado, 

revelando novos modos de agir e de reagir diante das limitações e obstáculos impostos pelo 

passar do tempo;  

 Os novos desenhos e valorações oriundas das relações sociais e possibilidades 

individuais de conquista da autonomia na velhice, são formadores de uma nova ordem social 

de relacionamentos afetivos e mudanças efetivas de posturas nas sociedades contemporâneas, 

perante o fenômeno do envelhecimento humano;  

 Os grupos sociais são potencialmente importantes para consolidação de novas 

atitudes perante a velhice e para abrir possibilidades de participação e interação social.  

 Em especial as Universidades Abertas a Terceira Idade tornam-se palcos de 

apreensão de novos conhecimentos que auxiliam no entendimento e enfrentamento dessa 
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etapa de vida e ainda denotam mudanças que levam a quebra de paradigmas, formando 

cidadãos mais conscientes de si e da necessidade de cuidar de si. 

 Apesar de existirem políticas públicas voltadas aos idosos no Brasil, elas ainda 

são incipientes e não assumem completudes em relação às necessidades de cuidado na 

velhice, principalmente voltadas ao cuidado de si e as novas possibilidades de enfrentamento 

para melhoria da condição de saúde desses idosos.  

 Há necessidade de mais pesquisas que abordem as Representações Sociais do 

cuidado de si na velhice, por se tratar de uma temática importante e altamente significante na 

atual conjuntura populacional em que o Brasil se encontra, de modo a proporcionar maior 

visibilidade e maior credibilidade ao fenômeno e as inúmeras maneiras de cuidar-se nessa 

etapa de vida, incluindo os idosos como protagonistas do seu cuidado. 

Assim, torna-se necessário repensar a velhice como uma etapa de vida que a cada dia 

vem conquistando espaço e tornando-se uma realidade nas sociedades modernas, logo 

trabalhar aspectos voltados ao cuidado frente ao envelhecimento humano é essencial em todas 

as etapas da vida, pois certamente auxiliará na construção de cidadãos mais conscientes de si, 

mais envolvidos nas práticas saudáveis, repercutindo na expectativa de vida e na 

morbimortalidade das gerações futuras, porém é na velhice que esse movimento 

cuidar/cuidado torna-se indispensável para promover mudanças de comportamento que 

repercutam na melhoria das condições de saúde e vida, assim como na autoestima desses 

indivíduos. 

Perante o exposto, é preciso ser dito o quanto é importante criar possibilidades para 

os idosos reinventarem-se na velhice, pois toda possibilidade de enfrentamento e resiliência 

contribui de maneira significativa para essa população criar motivações, vontades, renovar 

energias, imbuir-se da força para viver intensamente essa etapa da vida, isso se dá através do 

incentivo de cursar uma faculdade, da participação em grupos de convivência, do estimulo de 

cuidar de si fazendo exercícios físicos, cuidando da alimentação, da alma, evitando o 

adoecimento, buscando e vivendo a vida de modo mais livre, leve, positivo, feliz, vivendo 

talvez o que a vida lhe proporcionou pela primeira vez: a capacidade de pensar em si, cuidar 

de si, viver e sonhar o que nunca viveu e talvez o que nunca sonhou. 

Partindo dessa perspectiva de mudança, de adoção de novos hábitos e de 

comportamentos, estudos na área da saúde, em especial com idosos e o cuidado de si no 

envelhecimento, que adotem as Representações Sociais nessa perspectiva são extremamente 

importantes, sua adesão é necessária uma vez que seus resultados podem impactar e apontar 
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novas estratégias e opções de enfrentamento de dificuldades, sinalizar novas tendências para o 

cuidado a grupos sociais distintos e reorientar comportamentos e atitudes. 

Apesar das limitações que este estudo apresentou, como o número reduzido de 

participantes idosas egressas da formação para o envelhecimento saudável da UAMA, além 

da não participação do universo masculino, foi possível apreender as representações sociais 

do cuidado para essas pessoas e comparar com as de pessoas idosas que não realizaram tal 

formação, mas que faziam parte das atividades propostas pelo Centro de Convivência do 

Idoso.  

Hegemonicamente, os grupos compartilharam Representações Sociais sobre o 

cuidado que convergiram para uma mesma realidade, a de que o cuidado de si é essencial para 

manter o bem-estar e a satisfação em adentrar e viver a terceira idade na sua plenitude, que 

esse cuidado deve ser a tônica para a mudança de vida e adoção de práticas saudáveis 

havendo, portanto, importantes aproximações entre os dois grupos estudados e não 

divergências em relação a comportamentos ou práticas instituídas. As ancoragens e a 

objetivação do cuidado em ambos os grupos, sinalizaram dimensões das Representações 

Sociais que influenciaram a tomada de decisão frente ao objeto de estudo, ajudando na 

mudança de comportamento e atitudes das idosas em relação ao modo de ver, entender e 

enfrentar o processo de envelhecimento humano e suas singularidades.  

Espera-se que as Representações Sociais aqui apresentadas e discutidas possam 

subsidiar novas pesquisas, despertar novas formas de cuidado no envelhecimento e 

sensibilizar profissionais de saúde e atores sociais mediante a necessidade da adesão 

preventiva voltada aos idosos, que visem o maior acesso da população às informações 

relacionadas ao envelhecimento levando ao cuidado de si em todas as etapas de vida, num 

caminho de busca pela longevidade com qualidade, gerando atitudes positivas que 

desencadeiem novas posturas e condutas, além de contribuir para o fortalecimento da 

consolidação e implementação de políticas públicas voltadas a pessoa idosa.  
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Eis o meu segredo: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Os homens 

esqueceram essa verdade, mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável 

por aquilo que cativas. 

(Antoine de Saint-Exupéry) 
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APÊNDICE A – TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) a ser utilizado na 

pesquisa intitulada: Representações sociais sobre o cuidado construídas por idosas. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

NÍVEL DOUTORADO 

 

TCLE - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisadora: Doutoranda Verbena Santos Araújo 

Pesquisadora Orientadora: Prof.ª Dra. Maria Djair Dias 

 

Prezado (a) Senhor (a): 

Sou pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba do Programa de Pós Graduação 

em Enfermagem e pretendo realizar um estudo cujo objetivo é analisar a sua representação 

social sobre o cuidado construídas por idosas. Essa pesquisa contribuirá com a produção de 

conhecimento neste campo de estudo, instigando novos pesquisadores a trabalharem nessa 

perspectiva na busca por conhecer novos caminhos, novos olhares e novas perspectivas para o 

cuidado com a pessoa idosa. Buscará compreender como o idoso está buscando novas formas 

de cuidado e de cuidado de si e como estão conquistando seus espaços e superando os 

desafios do processo de envelhecimento. Será realizada uma entrevista oral contendo 

perguntas sobre o seu perfil sociodemográfico e sobre a sua visão a respeito do cuidado e do 

cuidado de si no envelhecimento.   

Informamos que a sua participação é voluntária, que não receberá pagamento para isto, 

e que não será prejudicado de forma alguma caso não queira participar do estudo, sendo-lhe 

também garantido o direito de desistir da pesquisa, em qualquer tempo, sem que essa decisão 

o (a) prejudique. Caso o Sr (a) aceite participar deste estudo, será necessário assinar este 

termo de acordo com a Resolução 466/12, do Conselho Nacional De Saúde (CNS)/Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), que regulamenta as pesquisas envolvendo seres 

humanos. 

Solicitamos o seu consentimento também para a publicação e divulgação dos 

resultados, garantindo o seu anonimato nos veículos científicos e/ou de divulgação (jornais, 
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revistas, congressos, dentre outros), que os (as) pesquisadores (as) acharem convenientes. 

Esperamos contar com seu apoio, e desde já agradecemos sua colaboração. 

Contato com o Pesquisador (a) Responsável: Caso necessite de maiores informações 

sobre o presente estudo, favor ligar para o pesquisador responsável: Verbena Santos Araújo. 

Endereço: Eletricista Elias Ferreira, 2066 – Condomínio Natture Clube – Bloco Imbuia – 

Apto. 804 – Candelária – CEP: 59.066-050 - Natal/RN. Telefone: (084) 8808-2967 ou (084) 

20101687. E-mail: verbena.bio.enf@hotmail.com ou verbenaaraujo@bol.com.br 

Contato do Comitê de Ética Local: Hospital Universitário Lauro Wanderley – 4º 

andar, Campus I – Cidade Universitária. Endereço: Castelo Branco - João Pessoa/PB. CEP: 

58051-900. Fone: (83) 3216-7302. email: cephulw@hotmail.com  

 

CONSENTIMENTO 

Após ter sido devidamente esclarecido sobre a pesquisa, eu, 

_______________________________________________________, concordo em participar 

da mesma. Informo que estou recebendo uma cópia deste Termo. 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) voluntário (a) da pesquisa 

 

______________________________________ 

Assinatura da testemunha 

 

______________________________________ 

 Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

João Pessoa,____/______/_______. 

  

mailto:verbena.bio.enf@hotmail.com
mailto:cephulw@hotmail.com
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APÊNDICE B - Instrumento de coleta dos dados a ser utilizado na pesquisa intitulada: 

Representações sociais sobre o cuidado construídas por idosas. 

 

1. Dados sóciodemográficos: 

 

a)Identificação: 

______________________________________________________________________ 

b) Sexo: 

1 – Masculino (   ) 

              2 – Feminino (   ) 

c) Idade:  

60 à 69 (   ) 

                 70 à 79 (   ) 

               80 à 89 (   ) 

                90 à 99 (   ) 

d) Grau de escolaridade: 

  1 - Sem escolaridade (   ) 

                                   2 - Ensino fundamental incompleto (   ) 

                                   3 - Ensino fundamental completo (   ) 

                                   4 – Ensino médio incompleto (   ) 

                                   5 – Ensino médio completo (   ) 

                                   6 – Ensino superior incompleto (   ) 

                                   7 – Ensino superior completo (   ) 

                                   8 – Pós graduação (   ) 

 

Situação de Moradia:  

1 – Moradia própria (   ) 

                                2 – Moradia alugada (   ) 

                                  3 – Outra (  ) Qual?_________________________________________ 

Com quem mora?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Entrevista semi estruturada: 

 

a) Me fale sobre o que é cuidado para a senhora? E cuidado de si? 

 

b) E sobre o cuidado durante a velhice, qual o seu entendimento?  

 

c) Me conte como a senhora está buscando o cuidado de si nesse momento da sua vida? 
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APÊNDICE C – Termo de autorização para gravação de voz a ser utilizada na pesquisa 

intitulada: Representações sociais sobre o cuidado construídas por mulheres idosas. 

 

 

 

Eu, _________________________________________, depois de entender os riscos e 

benefícios que a pesquisa intitulada “REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE O 

CUIDADO CONSTRUÍDAS POR MULHERES IDOSAS” poderá trazer e entender 

especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como estar ciente da 

necessidade da gravação do áudio de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, a 

pesquisadora Dda. Verbena Santos Araújo a realizar a gravação de minha entrevista sem 

custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do 

pesquisador coordenador da pesquisa Profa. Dra. Maria Djair dias, e após esse período, serão 

destruídos e, 

6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

 

Campina Grande/PB, ___ de ____________ de 2014. 

 

 

____________________________________           

Assinatura do Participante  

            

______________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Responsável 

Dda. Verbena Santos Araújo          

 

 

 

 

 

 

Impressão datiloscópica do 

participante 
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ANEXO A - Comitê de Ética em Pesquisa institucional. 

 

 

 


