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“...ser jovem cinqüentão não é 

preciso, 

 provar que emagrecer rejuvenesce, 

pois, a melhor ginástica é o sorriso, 

 E quem sorri de amor nunca 

envelhece. 

Amar ou desamar sem sentir culpa, 

desafiando as leis do coração. 

Não faça da velhice uma desculpa, 

 E nem da juventude profissão. 

Idade não é culpa, 

Velhice não é desculpa, 

Nem mesmo a juventude é 

profissão...” 

 

(Sentir-se jovem1, Juca chaves)  

                                                           
1 https://www.vagalume.com.br/juca-chaves/sentir-se-jovem.html 



 
 

RESUMO 

 

 

Esta pesquisa faz parte do Programa de Mestrado em Psicologia – PPGPSI da Universidade 

Federal de São João del-Rei. Justifica-se esta investigação pela constatação de que a 

realidade do nosso País já é de um número considerável de pessoas idosas, sendo que as 

estimativas apontam para uma perspectiva de crescimento ainda maior dessa população, 

prevendo aproximadamente dois bilhões de idosos em 2050. Com isso, acredita-se numa 

reformulação da dinâmica demográfica e social da nossa sociedade (ILC-Brasil, 2015). 

Considerando a relevância dos estudos sobre o envelhecimento, esta pesquisa teve como 

objetivo investigar as possibilidades de construção e/ou ressignificação de projetos de vida 

em pessoas idosas, tendo a participação grupal articulada com a afetividade como 

norteadoras desse processo. Para Halbwachs (2006), as lembranças compartilhadas entre os 

integrantes do grupo levariam a uma pertença grupal, dita como comunidade afetiva. Para a 

realização da pesquisa, foi levada em conta a experiência pessoal em grupos voltados para a 

terceira idade, tendo em vista os afetos observados nesses grupos como facilitadores da 

construção de projetos de vida. Velho (1994) considera projeto de vida como a conduta 

organizada para atingir finalidades específicas, ou seja, trata-se de um planejamento para 

alcançar metas determinadas ou sonhos possíveis de realização. Para Celich, Creutzberg, 

Goldim e Gomes (2010), é muito importante o desenvolvimento de relações sociais com os 

outros, determinante para o desenvolvimento pessoal, sendo que o afeto e o carinho presentes 

em uma relação contribuem para o sentimento de pertença a um grupo, possibilitando a troca 

de apoio emocional. Em termos de metodologia, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas como instrumento para a produção de dados, possibilitando um espaço para 

que os idosos contassem sobre si experiências e angústias, oferecendo uma escuta atenta a 

eles. Para analisar os dados obtidos, realizou-se a análise de conteúdo temática a partir de 

categorias que apareceram durante os relatos nas entrevistas. Os resultados apontam para a 

criação e divulgação da participação social de idosos em espaços públicos, considerando que 

as configurações vinculares e manifestações de afeto vistas em comunidades afetivas 

auxiliariam em um envelhecimento positivo, maior socialização, trocas de saberes e 

vivências, além de um apoio mútuo para o planejamento e consequente realização de 

projetos de vida. 

Palavras-chave: Afetividade. Envelhecimento. Participação. Projeto.  



 
 

ABSTRACT 

 

 

This research is justified by the fact that the reality of our country is already a considerable 

number of elderly people, and estimates point to a perspective of even greater growth of this 

population, providing approximately two billion elderly people in 2050. With this , we 

believe in a reformulation of the demographic and social dynamics of our society (ILC-

Brasil, 2015). Considering the relevance of the studies on aging, this research had the 

objective of researching the possibilities of construction and / or resignification of life 

projects in elderly people, with group participation articulated with affectivity as guides of 

this process. For Halbwachs (2006), the memories shared among the members of the group 

would lead to a group membership, said as an affective community. In order to carry out the 

research, personal experience in groups directed to the elderly was taken into account, 

considering the affections observed in these groups as facilitators of the construction of life 

projects. Velho (1994) considers life project as the organized conduct to achieve specific 

ends, that is, it is a planning to reach determined goals or possible dreams of 

accomplishment. For Celich, Creutzberg, Goldim and Gomes (2010), it is very important to 

develop social relationships with others, a determinant for personal development, and the 

affection and affection present in a relationship contribute to the feeling of belonging to a 

group, allowing the exchange of emotional support. In terms of methodology, semi-

structured interviews were carried out as a tool for data production, allowing a space for the 

elderly to tell about their experiences and anxieties, offering a close listening. In order to 

analyze the obtained data, the thematic content analysis was done from categories that 

appeared during the reports in the interviews. The results point to the creation and 

dissemination of the social participation of the elderly in public spaces, considering that the 

bonding configurations and manifestations of affection seen in affective communities help 

in more positive aging, greater socialization, exchanges of knowledge and experiences, 

besides mutual support for the planning and consequent realization of life projects. 

Key words: Affectivity. Aging. Participation. Project. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Conforme o Centro Internacional de Longevidade Brasil (ILC- Brasil, 2015), em sua 

edição de julho de 2015, a redução da mortalidade em todos os países e a alta taxa de 

natalidade nas duas décadas após a Segunda Guerra Mundial colaboraram para um 

crescimento do número de idosos no mundo. Vale destacar que, a cada segundo, duas 

pessoas no mundo comemoram 60 anos de vida, o que nos leva a considerar que o que está 

acontecendo é uma revolução - a Revolução da Longevidade.   

Estimativas mostram que o ano de 2050 será determinante para questões 

demográficas, sendo que 21% da população mundial estará acima dos 60 anos, comparado 

com 12% em 2013; haverá mais de 2 bilhões de pessoas idosas; o número de pessoas acima 

dos 60 anos irá ultrapassar o número de crianças com idade inferior aos 15 anos, sendo que 

já há mais pessoas idosas do que menores de 5 anos; em 64 países, 30% da população estará 

na faixa etária citada acima (ILC - Brasil, 2015). 

Segundo Alves Diniz (2015), o Brasil vem apresentando mudanças na sua estrutura 

etária desde o final da década de 1960, quando tivemos uma diminuição das taxas de 

fecundidade no País, ocasionando um estreitamento imediato da base da distribuição de sexo 

e idade da população, um alargamento na parte central da pirâmide etária e um adensamento 

no seu topo. Sendo assim, a população idosa brasileira, que era de 2,6 milhões de pessoas 

em 1950, passou para 19,8 milhões em 2010, e estima-se que em 2050 chegue a 67 milhões 

(quase 30% do número de habitantes do País). 

Para Felix e Catão (2013), o Brasil é um dos países cuja população tem apresentado 

destaque no envelhecimento, revelando transformações significativas na dinâmica social, o 

que leva a refletir na necessidade de manutenção da vida ativa independente. Para as autoras, 

enfocar o envelhecimento voltando-se para o declínio, poderá trazer consequências graves 

para o desenvolvimento humano, social e econômico do País e das organizações de trabalho. 

Conforme Guimarães (2012), as questões do envelhecimento são de urgência para a saúde e 

políticas públicas. O que se observa na atualidade é que na nossa sociedade a população 

idosa apresenta um crescimento mais rápido do que qualquer outra faixa etária, sendo 

relevante pensar em novas formas para lidar com esta realidade. Em virtude desse 

crescimento demográfico, a problemática do envelhecimento e da velhice apresentam-se de 

forma relevante e têm grande significância. 
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Considerando a importância de estudos sobre o envelhecimento, que se apresenta 

cada vez mais longevo, a presente pesquisa investigou as vivências de participação grupal 

em uma comunidade afetiva, para a construção e/ou ressignificação de projetos de vida de 

idosos, pensando que, com mais tempo de vida, torna-se possível refletir e buscar novas 

oportunidades e realização de metas estabelecidas, pois, segundo França e Soares (2009, 

p.745), o momento pós-aposentadoria se apresenta como favorável para [...] experimentar 

novas situações, desenvolver habilidades, aptidões e descobrir novos interesses. Ao traçar 

um projeto de vida, podemos considerar diferentes contextos importantes, como a saúde, 

relacionamentos, investimentos, atividades intelectuais, domésticas, culturais e lazer. Para 

França (1999), ficar inativo, sem perspectivas futuras, pode levar o idoso à depressão e ao 

desenvolvimento de doenças psicossomáticas. Esse quadro pode ser modificado, com o 

planejamento de atividades e reflexão de possíveis projetos que possam redistribuir o tempo 

do idoso. 

Sabe-se que muitos idosos não apresentam tempo livre de forma equivalente aos seus 

semelhantes, pois, para Silva (2016), muitos idosos ainda possuem em sua companhia filhos 

adultos, incluindo aqueles que saíram da casa dos pais e retornaram em um determinado 

momento, trazendo consigo a sua família, devido a uma separação ou questões financeiras. 

Com isso, o tempo, que era para ser livre, acaba sendo ocupado por atividades relacionadas 

aos filhos ou netos, ajudando muitas vezes financeiramente e se dedicando exclusivamente 

a esses cuidados. Porém, destaca-se que, principalmente para esses idosos, é fundamental 

que tenham um tempo para a realização de atividades de seus interesses, investindo em si, 

para uma diminuição da carga de responsabilidades que lhes foram atribuídas. 

Aliada a esse cenário apresentado pela literatura, foi possível observar, através de 

uma experiência de coordenação e observação de grupos de um projeto de pesquisa e 

extensão na Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, que o perfil era de idosos 

muito ativos, que na maioria das vezes demonstravam a realização de projetos de vida ou a 

movimentação para ir em busca dele, se contrapondo a uma imagem de idoso estigmatizado, 

dependente de cuidados e com perda de memória e da identidade. Destaca-se que as questões 

financeiras não os impedia de buscar projetos, pois, mesmo aqueles com poucas condições, 

buscavam por programas ou atividades gratuitas, voltados para a comunidade e benefício da 

mesma. Essas afirmações se devem a reflexões de uma experiência própria, do meu 

envolvimento com os grupos, o que empiricamente trouxe questões a serem refletidas com 



12 
 

o público idoso. A UFSJ2 foi instalada em 21/04/1987 como Fundação do Ensino Superior 

de São João del-Rei (FUNREI), se transformando em universidade em 2002. Desde então, 

ela está presente em cinco municípios, e conta com diversos cursos de Graduação e Pós-

graduação, sendo que os idosos citados faziam parte de um projeto de pesquisa e extensão 

do curso de Psicologia desta Universidade. 

Nesses grupos observados, as perguntas que me intrigavam eram: Qual o motivo de 

existirem idosos tão ativos em busca de novos projetos de vida, e outros ‘recolhidos’, 

esperando o tempo passar? Quais seriam as motivações desses idosos para buscarem novas 

experiências, enquanto outros agradeciam pelo tempo de vida? O que diferenciava esses 

idosos participantes de grupos daqueles que não participavam?  

Era perceptível que nos grupos observados havia algo a mais que a participação 

grupal, sendo que as lembranças pessoais trazidas ao grupo, o vínculo que se formava 

desencadeavam uma relação de cumplicidade, afeto e amizade não só entre os participantes 

bem como com a equipe de coordenação do projeto. A frequência dos idosos a esses grupos 

aparecia de forma constante.  

Na construção de uma pesquisa há ‘idas e vindas’ entre compartilhar o conhecimento 

com os colegas de trabalho, levando as reflexões proporcionadas pela práxis, aos 

questionamentos e à escrita. Um desses momentos foi marcado por um Seminário 

interdisciplinar após a Qualificação, onde importantes pesquisadores, como a professora 

Dra. Vera Brandão e colegas de profissão, puderam contribuir para o processo e realização 

desta pesquisa. A professora trouxe considerações pontuais sobre a questão do 

envelhecimento, das políticas públicas, dos programas e projetos, bem como destacou para 

a responsabilidade da nossa atuação ao atendimento do idoso brasileiro. Contudo, nos trouxe 

questionamentos e reflexões acerca da temática ‘comunidades de afetos’, que praticamente 

resumiu as configurações da nossa prática em trabalhos realizados até então com os idosos 

citados. 

Será que participar de grupos com características de uma comunidade afetiva 

influenciaria nessa construção e/ou ressignificação de projetos de vida dos idosos? O grupo 

apareceria então como uma comunidade de afetos, sendo que, ao falar de afetividade, I. R. 

Brandão (2012, p.16), diz que [...] a afetividade só é possível de ocorrer nos sentimentos 

ativos, que só podem ser produzidos no bom encontro entre sujeitos. Falamos, pois, de uma 

afetividade ética e política, inconcebível sem a presença do outro. Para ele, há uma 

                                                           
2 Disponível em http://www.ufsj.edu.br/dplag/a_ufsj.php 
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importância de se construírem espaços sociais que viabilizem uma construção subjetiva e de 

fortalecimento da individualidade e da sociabilidade. 

No percorrer da nossa vida nos inserimos em vários grupos, e o que nos une às 

pessoas desses grupos são os interesses, impressões, ideais, sonhos, desejos e outros. Trata-

se de uma identificação baseada em experiências, reflexões, paixões e sensações comuns 

(Fraga, 2007). Em Halbwachs (2006), encontramos que são as lembranças compartilhadas 

com outros participantes do grupo que levam a uma pertença grupal, nomeada como 

comunidade afetiva. Para V. M. A. T. Brandão (2008), é por meio do relato e partilha de 

experiências que se observa a formação de uma nova comunidade afetiva, com 

possibilidades de uma reavaliação de projetos de vida. 

É de grande valia aprofundar os estudos sobre a importância da construção e/ou 

ressignificação de projetos de vida para o público idoso. Realizando-se uma breve revisão 

bibliográfica em periódicos como capes, scielo, lilacs e pepsic, percebe-se a existência de 

poucas referências na área em nosso País, sendo que em sua maioria, os estudos sobre projeto 

de vida são voltados para o público adolescente e jovem (Almeida & Magalhães, 2011; 

Borges & Coutinho, 2010; Furlani & Bonfim, 2010; Gonçalves, Vieira-Silva & Machado, 

2012; Klein & Arantes, 2016; Kuldlowiez & Kafrouni, 2014; Macedo & Conceição, 2015; 

Maia & Mancebo, 2010; Mandelli, Soares & Lisboa, 2011; Marcelino, Catão & Lima, 2009; 

Nunes, Ferriani, Malta, Oliveira & Silva, 2016; Ribeiro, 2010; Silveira, Machado, Zappe & 

Dias, 2015; Valore & Viaro, 2007; Zappe & Dias, 2011; Santos, Ferrão, Zappe, Silveira, 

Costa, Biazus, Siqueira & Dias, 2011), em relação há alguns artigos voltados para o projeto 

de vida para os idosos, destacando-se alguns trabalhos voltados para preparação para a 

aposentadoria (Araújo, 2011; V. Brandão, 1999; Catão & Grisi, 2014; Faria, Souza, Silva, 

Silva, Lopes, Rosa, Oliveira & Felippe, 2017; Felix & Catão, 2013; Ferreira,  Mata, Santos, 

Maia & Maia, 2010; França & Soares, 2009; Perez & Almeida, 2010; Santana & Belchior, 

2013; Santana, Bernardes & Molina, 2016; Soares, Mourão & Júnior, 2015).  França e Soares 

(2009) afirmam que o projeto de vida pode ser percebido de várias formas: como um desejo 

em realizar algo para o futuro; como a possibilidade de viver a própria vida como um projeto; 

como algo ainda não definido e em constante transformação, construção e reconstrução. Para 

efeito da presente pesquisa, o projeto de vida será entendido como uma projeção de desejos 

a realizar em qualquer dimensão da vida que implique um contínuo vir a ser, nunca acabado 

e em constante reformulação e/ou reorientação. 

A construção dos projetos de vida é uma prática que não se restringe apenas ao 

público jovem ao ingressar no mercado de trabalho, ela pode ser realizada com idosos em 
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busca de autoconhecimento. Para isso, o sujeito é orientado a perceber quais são os seus 

sonhos e desejos possíveis e quais são as suas perspectivas (Faria, Souza, Silva, Silva, Lopes, 

Rosa, Oliveira & Felippe, 2017). Se tratando das possibilidades para a construção de projetos 

de vida com idosos, vale destacar quanto ao uso dos termos senescência e senil, algumas 

vezes utilizados de formas semelhantes ao referir-se a esse público. Para Jacob Filho (2016), 

há diferenças entre eles; ambos se referem ao envelhecimento, porém, podem causar 

impactos diferentes sobre a saúde. Para o autor, a senescência trata-se de mudanças ocorridas 

nos organismos dos seres vivos, de acordo com o seu tempo de vida. Elas são comuns e não 

estão associadas a uma doença, alteração funcional ou encurtamento da vida. Já ao se falar 

em senil, Jacob Filho (2016) ressalta que este termo é um complemento da senescência, 

acometendo os indivíduos em mecanismos fisiopatológicos. Trata-se de doenças que 

comprometem a qualidade de vida desses organismos, mas não são comuns a todas elas na 

mesma faixa etária.  

 Esta pesquisa trouxe questionamentos e reflexões sobre as temáticas em questão, 

nos quais o nosso grupo de estudo do Laboratório de Pesquisa e Intervenção Psicossocial 

(LAPIP3) esteve envolvido. O LAPIP apresenta uma trajetória de estudos acerca de questões 

sobre o envelhecimento, destacando-se para os trabalhos apresentados no Programa de Pós-

Graduação em Psicologia, tais como: “Qualidade de  vida em instituições de longa 

permanência para idosos: considerações a partir de um modelo alternativo de assistência” 

(Queiroz, 2010); “Os sentidos do envelhecer: Identidades e memórias de idosas” (Paiva, 

2011); “Intervenções Psicossociais em instituições de longa permanência para idosos: a 

ludicidade e suas implicações para a identidade e afetividade: análises de relatos e imagens” 

(Moura, 2013); “A passagem do ambiente doméstico para o Institucional: um estudo ator-

rede sobre o processo de entrada do idoso em uma instituição de longa permanência” (Sousa, 

2015); “Identidade de Velho: Articulações com projeto de vida” (Ferreira, 2015); “Fazeres 

cotidianos e administração da Instituição de longa permanência para idosos: encontros e 

desafios sobre os direitos dos idosos” (Dutra, 2017); e “Desafios para um País que envelhece: 

reflexões sobre o atendimento ao idoso asilado provido pelo Estatuto do idoso” (Mazini, 

2017). Essas pesquisas auxiliaram-me teoricamente para o aprofundamento e conhecimento 

sobre o público pesquisado. 

                                                           
3O LAPIP – Laboratório de Pesquisa e Intervenção Psicossocial é um laboratório interdisciplinar vinculado ao 

Departamento de Psicologia e ao Mestrado de Psicologia (PPGPSI) da Universidade Federal de São João del-

Rei. Ele desenvolve vários projetos de pesquisa e extensão universitária. Destaca-se por atendimentos à 

sociedade, por meio de projetos com grupos, instituições e comunidades em São João del-Rei e região. 

Disponível em: http://www.ufsj.edu.br/lapip/apresentacao.php 
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Este trabalho está organizado em seis capítulos, mais as considerações finais. No 

primeiro capítulo foram definidos os objetivos, levando em conta a compreensão da 

importância dos projetos de vida dos idosos, investigando o papel da comunidade afetiva 

nesse processo e também foram definidos quem são os sujeitos participantes da pesquisa. 

No segundo, terceiro e quarto capítulos realizamos uma revisão bibliográfica sobre as 

temáticas propostas. 

 No segundo capítulo denominado “Envelhe’ser’ Ou Envelhecendo: possibilidades 

para o desenvolvimento”, destacamos o panorama do crescimento populacional dos idosos 

no mundo e no Brasil. Além disso, trouxemos uma discussão sobre o envelhecimento visto 

de forma social e individual. Cabe ressaltar a importância para o contrabalanceamento das 

perdas e dos ganhos com o envelhecimento, com uma possibilidade para o desenvolvimento 

do sujeito, buscando com a reflexão ‘Envelhe’ser’, como os idosos têm se movimentado para 

o viver hoje. 

No terceiro capítulo “A participação em comunidades afetivas ante o 

envelhecimento”, falamos da importância do desenvolvimento de relações sociais para os 

idosos, trazendo estudos realizados em grupos diversos, com atividades variadas voltadas 

para esse público. Apontamos para o conceito de ‘comunidades de afeto’ ou ‘comunidades 

afetivas’, em que os grupos apresentem um movimento de pertencimento, sentimentos e 

emoções presentes. 

No quarto capítulo “A (re) construção do projeto de vida para uma vida longeva com 

qualidade”, trouxemos a definição de projeto de vida a partir da visão do antropólogo 

Gilberto Velho, que articula o projeto de vida a um campo de possibilidades que se apresenta 

de diferentes maneiras em nossa vida, cabendo a nós uma escolha consciente. Pensar o 

projeto de vida é planejar como gostaríamos de estar em um momento adiante. Contudo, 

muitas vezes precisamos recorrer a uma (re) construção desse planejamento, de modo a 

mudar as escolhas e caminhos caso estas não se adequem mais as nossas perspectivas e 

possibilidades. Neste estudo, entendemos que não se trata apenas de projeto de vida no 

singular, como algo único e um grande projeto a ser alcançado, mas de pequenos projetos 

cotidianos. Sendo assim, as pequenas conquistas cotidianas possibilitam uma abertura para 

a vida e são relevantes ao trabalhar e discutir projetos de vida com esse público. 

Para o quinto capítulo definimos quais seriam os caminhos percorridos pela pesquisa. 

Se trata da metodologia utilizada onde optamos por uma pesquisa qualitativa, com a 

utilização de entrevistas semiestruturadas para a produção de dados, e, posteriormente, a 

análise de conteúdo temática para a verificação dos resultados obtidos. Descrevemos como 
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foram os procedimentos da pesquisa, considerando a Ética com o trabalho essencial para o 

seu desenvolvimento. Estabelecemos a caracterização dos sujeitos, levando em conta 

aspectos como sexo, idade, escolaridade, renda familiar, estado civil e profissões exercidas, 

de modo a situar o leitor e aproximá-lo da realidade dos aqui entrevistados. 

No sexto capítulo foram apresentados os resultados e discussão sobre a pesquisa 

realizada, analisando as categorias definidas pela análise de conteúdo temática. Encontramos 

as categorias envelhecimento e suas perspectivas; vida cotidiana; participação grupal; 

projetos de vida; aposentadoria e expectativas sociais; que foram analisadas a partir dos 

relatos dos entrevistados. 

Por fim, nas considerações finais apresento minhas reflexões acerca do estudo 

realizado, bem como as expectativas pessoais e profissionais em relação ao idoso e à 

possibilidade de desenvolvimento e qualidade de vida destes. 
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CAPÍTULO 1 

DIRECIONANDO OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 – Objetivo geral 

 Compreender se e como a participação em comunidades afetivas determina modos 

de construção e/ou ressignificação de projetos de vida de idosos. 

 

1.1.2 – Objetivos específicos 

- Investigar se no momento atual há uma movimentação dos idosos para a construção 

cotidiana de pequenos projetos de vida, e como isso é feito; 

- Compreender a importância dos projetos de vida para os idosos; 

- Verificar como o idoso se sente perante a sociedade, perante o grupo e perante 

questões do envelhecimento; 

- Identificar como o idoso percebe a influência dos afetos cotidianos vividos nos 

grupos; 

- Compreender como as lembranças de sua história pessoal influenciam as vivências 

de afetividade nos grupos. 

 

 

1.2 Sujeitos da pesquisa 

 

Para a realização da pesquisa, foram convidadas e entrevistadas pessoas idosas da 

cidade de São João del-Rei, Minas Gerais, selecionadas por conveniência, levando em conta 

a disponibilidade e a vontade de participar do estudo. A escolha do município se deu devido 

à facilidade em locomoção, uma vez que a pesquisadora reside neste município, e pela 

constatação da falta desse tipo de estudos na região. Além disso, os programas de extensão 

de acesso aos idosos participantes têm a sua realização na Universidade Federal de São João 

del-Rei – UFSJ, localizada nessa cidade. Os critérios de inclusão foram: ambos os sexos; 

idade igual ou acima de 60 anos; participantes frequentes de um dos seguintes grupos: 

“Promoção de Saúde e suas Interfaces físicas e psicológicas”, e o da “Universidade para a 
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Terceira Idade”; participarem de ações de intervenção grupal, com duração de, no mínimo, 

um semestre de atividades; apresentarem ausência de comprometimentos cognitivos.  

Por se tratarem de grupos já conhecidos, eles foram considerados como comunidades 

afetivas, a partir de discussões à priori, e de supervisões das atividades de pesquisa e 

extensão, bem como do acompanhamento de outros coletivos investigados pelo Grupo de 

Pesquisa. 

Foram considerados grupos, coletivos de pessoas que apresentam uma vinculação em 

um determinado tempo e espaço, a partir do qual ocorrem relatos e partilhas de experiências 

e sabedorias vividas, tendo as memórias e a afetividade destaque nas diversas formas de 

participação. Para acesso a esses grupos, foram feitos contatos com os estagiários e 

coordenadores das atividades cotidianas realizadas por eles.  

O primeiro grupo se caracteriza pelo desenvolvimento de atividades de promoção de 

saúde física e psicológica, em que a participação ocorre por meio de atividades físicas 

determinadas e oficinas de grupos operativos com a metodologia de Lúcia Afonso e Pichón-

Rivière, sendo que em alguns encontros era trabalhada a temática da construção cotidiana 

de projetos de vida, levando os participantes a refletirem sobre seus projetos pessoais, 

provocando-os a colocarem em prática a busca e a renovação permanente de suas metas. 

No segundo grupo, foram entrevistados idosos participantes do Programa 

“Universidade para a Terceira Idade”, em que há a realização de encontros semanais, com 

atividades variadas, incluindo viagens, passeios com os grupos e participação em oficinas 

diversas à escolha de cada um. 

Existem algumas diferenças entre os grupos, sendo que os idosos participantes do 

programa “Promoção de Saúde e suas Interfaces físicas e psicológicas” são distribuídos em 

vários grupos heterogêneos, formado por aproximadamente 8 a 12 participantes. Há a 

diversificação entre idosos com e sem hipertensão, adultos hipertensos, pessoas com 

deficiências físicas e diabéticos, diferentemente do programa “Universidade para a Terceira 

Idade”, no qual todos os participantes são idosos. Segue abaixo a descrição de tais grupos 

como apresentado no Site da UFSJ4:  

O projeto Promoção de Saúde e suas Interfaces físicas e psicológicas4 foi aprovado 

no período entre 2014 a 2016, e buscou desenvolver e avaliar um programa de 

promoção de saúde física e psicológica, junto a idosos, pessoas com deficiência 

(PcDs), adultos com diabetes e adultos com hipertensão, buscando contribuir para 

aumento da autonomia e melhoria da qualidade de vida desses grupos. Os 

objetivos específicos consistiam em: elaborar o diagnóstico do perfil dos grupos a 

serem atendidos; conceber e implementar um programa de promoção de saúde 

                                                           
4 http://www.ufsj.edu.br/incluir/projeto_fapemig.php 

 

http://www.ufsj.edu.br/incluir/projeto_fapemig.php
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física e psicológica, centrado no aumento da autonomia funcional e melhoria das 

condições afetivo-emocionais (psicológicas) dos participantes da proposta; avaliar 

longitudinalmente os impactos do programa na autonomia e na melhoria da 

qualidade de vida dos participantes da proposta; criar protocolos de intervenção e 

avaliação física e afetivo-emocional para cada grupo; fazer validação exploratória 

dos protocolos por meio da análise de especialistas; contribuir para a elaboração 

de linhas orientadoras interdisciplinares, que possam auxiliar na prescrição de 

programas de saúde pública, visando à promoção de autonomia e qualidade de 

vida das populações objetos desse programa; contribuir para a formação dos 

alunos, pesquisadores e profissionais das áreas do conhecimento envolvidas no 

programa. 

 

 A pesquisadora realizou sua pesquisa de Iniciação Científica em alguns grupos que 

participaram desse projeto, e que foi motivador para a realização da atual pesquisa. Os 

participantes desse Projeto de pesquisa e extensão realizavam atividades físicas duas vezes 

por semana, e atividades psicológicas, uma vez por semana, com atividades de reflexão e 

oficinas de grupo operativo. Foram trabalhadas nos grupos desse Projeto questões como 

vínculos grupais, autoestima, direitos e deveres e projetos de vida, buscando produzir 

estratégias que proporcionassem uma melhor qualidade de vida. Para tanto, a cada semestre 

entravam grupos novos para o Projeto, pois a rotatividade teve como objetivo atender grande 

parte da população do município.  

As entrevistas foram realizadas com idosos que ingressaram neste Projeto no mês de 

março de 2017, sendo que foram entrevistados após a participação e intervenção grupal, de 

pelo menos um semestre. Já os idosos entrevistados do Programa “Universidade para a 

Terceira Idade” participavam da 10ª turma do Programa, sendo que já possuíam um vínculo 

estabelecido por terem mais de um semestre de participação grupal. É importante salientar 

que as entrevistas envolveram grupos que já haviam participado de intervenção grupal, sendo 

este um ponto fundamental quando se aborda o tema comunidades de afeto. Segue a 

descrição do Programa conforme o Site da UFSJ5: 

O programa Universidade para a Terceira Idade5 foi implantado em setembro de 

1995, e apresenta como proposta, a preparação, e o acompanhamento da entrada e 

vivência das pessoas na Terceira Idade através de um processo de educação 

permanente. O Programa Universidade para a Terceira Idade vem possibilitando 

o atendimento de um número cada vez maior de idosos da comunidade local e 

cidades vizinhas. Vale ressaltar que o programa já está em sua 10ª turma, o que 

significa um total de 580 alunos atendidos. O dia do funcionamento do curso é de 

segunda a quarta-feira, de 14h às 17h, em sala de aula do Campus Santo Antônio, 

onde são desenvolvidas atividades como palestras, dinâmicas e bio-expressão. O 

Programa oferece também atividades extras, tais como: ginástica, língua 

estrangeira, espiritualidade, desenho e pintura, artesanato, informática, dança de 

salão, canto, coral, teatro, fotografia, arteterapia, música e corporeidade, 

orientação, reeducação alimentar, viagens e participação em eventos culturais na 

cidade. 

                                                           
5 http://www.ufsj.edu.br/terceiraidade/sobre_o_programa.php 
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CAPÍTULO 2 

 

ENVELHE’SER’ OU ENVELHECENDO: POSSIBILIDADES PARA O 

DESENVOLVIMENTO 

[...] Pois ser eternamente 

adolescente nada é mais démodé, 

Com uns ralos fios de cabelo sobre 

a testa, que não para de crescer. 

Não sei por que essa gente vira a 

cara pro presente e esquece de 

aprender, 

Que felizmente ou infelizmente 

sempre o tempo vai correr... 

(Envelhecer, Arnaldo Antunes6) 

 

 

2.1 O envelhecimento populacional 

 

Desde a década de 90 já se falava da situação do idoso no mundo, indicando que as 

taxas de natalidade apresentavam uma redução, havendo um aumento da expectativa de vida 

do sujeito. Com isso, a pirâmide populacional apresentava estreitamento nas últimas 

décadas, possibilitando estimar que, em meados do próximo século, a população idosa seria 

maior que a de crianças e adolescentes com 14 anos ou menos (Goldstain, 1999).  Essa 

situação apontada há algumas décadas se concretizou, e hoje, com estimativas mais 

atualizadas, constata-se que o mundo está envelhecendo muito rapidamente. Para o Centro 

Internacional de Longevidade Brasil (ILC-Brasil, 2015), a população idosa do mundo já 

atingiu o total de 810 milhões de pessoas. Segundo o IBGE (2002), uma em cada dez pessoas 

tem 60 anos de idade ou mais, e estima-se que em 2050 essa relação passe de uma para cinco 

em todo o mundo. 

Segundo o ILC-Brasil (2015), a nossa realidade já é de um número considerável de 

pessoas mais idosas, sendo que as estimativas para o ano de 2050 indicam uma perspectiva 

de crescimento ainda maior dessa população, prevendo em torno de 2 bilhões de idosos. Isso 

leva a crer que as sociedades passarão por uma nova dinâmica demográfica e social. No 

Brasil, Genaro e Calobrizi (2012) também destacaram o aumento da população idosa, em 

que a pirâmide etária inverteu em relação à década de 80 e pode-se dizer que hoje somos um 

País de meia idade. A taxa de fecundidade diminuiu de 6,1 em 1950 para 1,7 filho por 

                                                           
6 Letra e música disponíveis em https://www.letras.mus.br/arnaldo-antunes/1547283/ 
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mulher, vivendo no Brasil uma média de 73,5 anos. Essas informações revelam que haverá 

um achatamento no formato da pirâmide etária devido ao rápido envelhecimento e 

diminuição da natalidade (Gomes, Lodovici & Fonseca, 2017).  

Nesse cenário de estimativas, o ILC-Brasil (2015) apontou o aumento da expectativa 

de vida da população mundial, sendo que atualmente ela alcançou 69 anos entre 2005-2010. 

Espera-se que ultrapasse os 70 anos nos próximos anos, e em meados deste século, chegue 

a 77 anos. Os grupos populacionais acima de 80 anos de idade têm apresentado um rápido 

crescimento, notoriamente em países de baixa e média renda, apresentando 14% da 

população em 2013. Estima-se que o aumento de centenários ocorrerá em cerca de 10 vezes 

mais, de aproximadamente 300.000 em 2011 para 3,2 milhões em 2050.  Segundo o IBGE 

(2002), os centenários no Brasil somavam 13.865 em 1991, passando para 24.576 em 2000, 

tendo um aumento de 77%. Em São Paulo há o maior número de centenários (4.457), seguido 

pela Bahia (2.808), Minas Gerais (2.765) e Rio de Janeiro (2.029). 

Isso mostra que mundialmente houve uma reestruturação em número de idosos, 

sendo que o envelhecimento populacional atinge tanto países ‘desenvolvidos’ quanto países 

‘em desenvolvimento’, ocorrendo primeiramente nos países desenvolvidos. Em relação ao 

Brasil, essas modificações ocorreram devido aos avanços tecnológicos relacionados à área 

da saúde, por exemplo, no caso de surgimento de vacinas e antibióticos, resultando na 

prevenção, melhoria ou cura de muitas doenças (Mendes, Gusmão, Faro & Leite, 2005; 

Kreuz & Faro, 2017). Além disso, verificou-se a queda da fecundidade desde a década de 

60, contribuindo para esse crescimento de idosos (Mendes et al. 2005). 

Dessa forma, pode-se dizer que o nosso País está envelhecendo cada vez mais e com 

mais rapidez. As mudanças demográficas e sociais que ocorrerão no decorrer dos anos 

afetarão a sociedade, e a questão é que em nosso País nunca houve um número tão elevado 

de idosos, e com isso nunca se soube como é envelhecer com tamanha expectativa de vida. 

Acredita-se que ser velho hoje é um desafio tanto para quem envelhece quanto para as 

políticas governamentais, que deverão apresentar reformulações em suas políticas públicas 

voltadas para o idoso. Para os que estão na faixa etária acima de 60 anos, há tanto desafios 

pessoais diante das perdas decorrentes do envelhecimento quanto dos olhares sociais diante 

aquele que envelhece. 
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2.2 A construção social do ‘ser velho’ 

 

Cronologicamente, a Organização Mundial de Saúde (OMS) considera idoso aqueles 

que possuem 60 anos ou mais, em países ‘em desenvolvimento’, como é o caso do Brasil, e 

65 anos ou mais, aqueles situados em países ‘desenvolvidos’ (Mendes et al. 2005). Ao 

referirmos às pessoas acima de 60 anos, é usual a utilização de alguns verbetes para essa 

população de idade avançada. São eles: “velho”, “idoso”, “terceira idade”, “melhor idade”, 

“idade madura”. Esses signos incorporam certa identidade para as pessoas nessa fase, 

viabilizando a construção social da velhice. É de se destacar que muitas vezes os termos 

utilizados trazem condições pejorativas, acarretando uma imagem negativa do 

envelhecimento, limitando as possibilidades dessa faixa etária. O termo “velho” está 

relacionado a uma indicação de doença, solidão, inatividade; o “idoso” é utilizado muitas 

vezes em documentos jurídicos ao se tratar de questões referentes a leis e direitos; já o termo 

“terceira idade” é atribuído à saúde e bem-estar (Borini & Cintra, 2002). Para Marques 

(2004), o termo idoso traz novos significados agregando-se a novas visibilidades e 

positividades. Alguns argumentos associam o envelhecimento a uma condição de classe 

excluída da sociedade, referindo-se ao velho como discriminado, desrespeitado, e muitas 

vezes carente em direitos que lhe são garantidos por lei (Nobre, Oliveira, Mendes, Oliveira, 

Souza & Silva, 2017). 

Existem diversas formas ao referir-se ao idoso; destaca-se para o termo meia idade 

que também é bastante utilizado, lembrando que já se chegou à metade da trajetória da vida, 

e com isso não se busca nada mais além de saber a data da morte. Diante desse fato, muitos 

idosos apresentam uma dor perante a questão da finitude (Py & Scharfstein, 2001). Do ponto 

de vista dos aspectos psicossociais do envelhecimento, este aparece com um discurso de 

velhice associada a fim, perda do lugar social e valor produtivo, sendo como consequência 

a aposentadoria ou morte (Santos, 2013).  

Diante de tantas associações do envelhecimento com aspectos negativos, Jardim, 

Medeiros e Brito (2006) afirmam que esse negativismo foi construído historicamente na 

sociedade, e que, com o intuito de modificar essa visão, o termo utilizado para o 

envelhecimento passou a ser terceira idade, cujo objetivo é denominar essa etapa como ativa 

e independente. Trata-se de pensar essa etapa da vida de forma mais participativa na 

sociedade e com mais autonomia para a realização de atividades desejadas. Para Antunes, 

Novak e Miranda (2014), a definição de terceira idade contribui para um ponto de vista mais 

positivo sobre o envelhecimento. Seguindo essa linha, pesquisadores procuram por essa 
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temática, levando em conta o planejamento do envelhecer de forma saudável, ou a expressão 

de uma nova velhice para essa etapa da vida (Kreuz & Franco, 2017).  

Vale destacar que o uso dos termos na designação do ser que envelhece, tais como 

‘terceira-idade’, ‘nova velhice’, ‘envelhecimento ativo’, dentre outros, trazem certas 

‘armadilhas’ da responsabilização do idoso pelo seu desempenho social apregoado. Como 

se toda velhice tivesse que ser saudável, ativa, ‘jovem de espírito’, etc – e diante disso, 

muitos podem apresentar o sentimento de culpa que decorre quando tal objetivo não é 

alcançado – trata-se da mercantilização da velhice (Debert, 1999). 

Para Borges (2007), o modo como os idosos vivenciam o envelhecimento se 

apresenta de forma diversa. A questão econômica afeta as relações do sujeito e o meio que 

está inserido; e as questões de saúde determinam o idoso dependente ou independente. Tudo 

isso ocasiona um leque de representações sociais sobre o ‘ser idoso’, que se propaga 

midiaticamente em meios de comunicação e anúncios comerciais. O que se observa nas 

sociedades ocidentais é que ainda há uma interiorização da velhice de maneira negativa, 

dificultando algum processo de ressignificação das perdas inerentes à idade (Mello, Apratto 

Jr, Oliveira César, Souza, Miranda, Freitas, Mota & Leite, 2016). 

 Para Jede e Spuldaro (2009), algumas limitações e doenças acometidas no processo 

de envelhecimento podem deixar os sujeitos mais vulneráveis, provocando o seu estado 

emocional. Essa etapa vem marcada pelo medo do envelhecimento, diminuindo a capacidade 

de adaptação e limitando o sistema psicossocial, manifestando-se por dificuldade de 

autoaceitação (Jede & Spuldaro, 2009). O envelhecimento não envolve uma questão 

estritamente pessoal, pois, segundo Paz, Santos e Eidt (2006), ele tem a ver com questões 

sociais e econômicas, além de mudanças no perfil epidemiológico e da procura por serviços 

de saúde. 

O envelhecimento passa a ser vivenciado em diferentes épocas, ritmos e velocidades, 

para um mesmo ou diversos sujeitos. Ele pode ser influenciado por questões biológicas, 

psicológicas e sociais, não seguindo um modelo único, levando vários fatores a interferir 

(Neri, 1995). Para Ferreira (2015), o meio social exercerá influência tanto em relação ao 

envelhecimento quanto ao desenvolvimento de projetos, sendo que a maneira com que o 

sujeito se projeta na sociedade retrata uma relação dialética entre sua subjetividade e 

condicionantes sociais. O crescimento da população idosa traz consigo reflexões quanto ao 

papel social, sendo sugerido a discussão de alguns assuntos como a identidade, mudança de 

papéis, aposentadoria, perdas e diminuição de contatos sociais (Mendes et al. 2005).  
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Para Rezende (2008), nós somos seres sociais, e a forma com que nos comportamos 

depende mais de fatores externos do que de nossas limitações perante o envelhecimento. 

Assim, acredita-se que o envelhecimento é percebido mais pelos feedbacks recebidos dos 

outros. Com isso, trata-se de olhar para os idosos sem preconceito, aprendendo a valorizar e 

a respeitar a história de cada um. 

 

 

2.3. Ponderando o envelhecimento com perdas e ganhos 

 

Envelhecer é desenvolver, e desenvolvimento envolve mudanças, o que está 

interligado com a possibilidade de metamorfoses na busca de projetos para um 

desenvolvimento em vários aspectos. Para Santos e Carlos (2013), o envelhecimento não 

ocorre da mesma forma com todos os sujeitos, ele deve ser contextualizado, sendo uma etapa 

de transformações. A forma com que cada um envelhece tem a ver com a sua subjetividade, 

sua história pessoal e as condições socioculturais em que está inserido. Segundo Genaro e 

Calobrizi (2012), não se trata de acrescentar anos à vida, mas de pensarmos numa perspectiva 

de melhoria da qualidade de vida, acrescentando assim vida aos anos. Isso nos abre um 

‘leque’ de reflexões, em pensar sobre quais as possibilidades de vida o idoso brasileiro 

apresenta hoje, ou como tem sido o seu viver. 

 Ao envelhecer, ocorrem algumas mudanças no corpo do sujeito, e, ao modificar-se, 

muitos idosos apresentam um sentimento de perda e desamparo. Essa mudança percebida 

indica algum afastamento da juventude, e a proximidade da maturidade, que poderão 

desencadear a temida e negada velhice (Py & Scharfstein, 2001). Para Neri (1995), o 

envelhecimento ocorre com as perdas, ganhos e estabilidade, sendo que não há ganhos sem 

perdas e nem o inverso; o desenvolvimento ocorre de forma multidirecional e 

multifuncional, e as perdas referentes ao declínio da idade passam a ser somadas a ganhos 

de experiência e sabedoria, levando a um olhar positivo do envelhecimento e da velhice. É 

com as perdas que descobrimos como lidar com o novo, com o que nos aparece como ganho, 

voltando então para a estabilidade, o que a todo momento aparece num movimento dialético 

(Neri, 1995).  

Segundo Almeida (2007), na perspectiva de Baltes e Baltes, o envelhecimento bem-

sucedido é um processo adaptativo, que, por meio de uma estratégia de otimização seletiva 

com compensação, permite ao sujeito conduzir suas perdas e ganhos, potencializando a 

eficácia no alcance de metas estabelecidas para si. Para Quaresma (2007), o envelhecimento 
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visto de forma ativa considera as capacidades, iniciativa, planejamento, surgindo como 

projeto para uma vida que cada vez mais se prolonga. Envelhecer ativamente é viabilizar a 

igualdade de oportunidades e não discriminar pela idade ou gênero. É garantir segurança e 

dignidade, valorizando as competências dos sujeitos. 

 Envelhecer de forma positiva significa estar satisfeito com a vida atual e ter 

perspectivas e expectativas otimistas em relação ao futuro. É estar equilibrado em limitações 

e potencialidades que ajudarão encarar as perdas inerentes da vida (Neri, 2012). É inevitável 

que, com o envelhecer, algumas perdas físicas podem ocorrer, e o idoso ter alguma 

dependência física de algum familiar ou alguém que lhe seja mais próximo; mas isso não 

deve ser associado a uma dependência na tomada de decisões, prejudicando o sujeito e 

limitando sua possibilidade de escolhas, negando a sua liberdade, que é controlada até em 

seus pensamentos (Neri, 1995). Para Araújo (2011), um dos preconceitos quanto a idade são 

as práticas paternalistas, por associar que cuidar bem do idoso é fazer por ele, reforçando 

assim a dependência física ou psicológica entre famílias e instituições.  

 Ferreira (2015), em seu estudo sobre projeto de vida com idosos, identificou que 

aqueles que percebiam a velhice de forma positiva ou adaptativa apresentavam uma rotina 

com mais qualidade, atividades e contato social, sendo que mesmo os que não tinham 

perspectivas futuras, possuíam no presente, satisfação e bem-estar. Já aqueles que percebiam 

a velhice de forma negativa ou pejorativa, apresentavam barreiras para vivenciar o 

envelhecimento de forma prazerosa. 

 Ao falar sobre o envelhecimento, Pedro Guareschi (citado por Santos & Carlos, 2013, 

p.9), chama atenção para o termo envelhecendo, ao invés de envelhecer, pois trata-se de um 

verbo no gerúndio, sendo que estamos envelhecendo desde quando nascemos, numa ação 

continuada sem começo nem fim, apenas sendo. ‘EnvelheSer’: trata-se de refletir como 

estamos vivendo no momento atual, nessa correria cotidiana, que poucos olhares são 

voltados para nós mesmos. Trata-se de atentar para como estamos nos movimentando para 

alcançar uma melhor qualidade de vida, ou busca de autoconhecimento, para saber como 

queremos envelhecer (Santos & Carlos, 2013). 

 De um modo geral, encontramos dois pontos de vista quando se trata do 

envelhecimento, sendo um olhar mais positivo e outro negativo. O primeiro refere-se à vida 

longa, às experiências e a melhor qualidade de vida; já o segundo destaca as transformações 

fisiológicas indesejadas, alterações patológicas, diminuição da capacidade motora e 

realização laboral, conflitos familiares e sociais, e a imposição de limitações (Silva, Martins, 

Bachior & Nakatani, 2006). O envelhecimento populacional é uma realidade no Brasil e no 
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mundo e aparece como conquista diante do aumento da expectativa de vida e diminuição da 

taxa de natalidade resultantes de descobertas científicas, mas também é uma preocupação de 

pesquisadores e formuladores de políticas públicas diante do aumento considerável dessa 

faixa etária (Mello et al. 2016). 

 De acordo com Araújo (2011), é preciso desmistificar a velhice como uma etapa da 

vida de perdas e de dependências, porque ela pode ser considerada como um momento de 

busca para novos horizontes e desafios, possibilitando crescimento e construção de projeto 

existencial de forma saudável. Para Faria et al. (2017) a velhice é um momento com 

ambiguidades, mas não diferente das outras idades (p. 302). 
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CAPÍTULO 3 

A PARTICIPAÇÃO EM COMUNIDADES AFETIVAS ANTE O 

ENVELHECIMENTO 

 

 Neste capítulo, traremos uma discussão sobre a importância das relações sociais para 

o desenvolvimento e qualidade de vida do idoso, visto que, vários estudos apontaram para a 

necessidade do relacionamento com outras pessoas de modo a garantir a troca de saberes e 

experiências, em prol de uma ressignificação da vida. Destacaremos a participação dos 

idosos em comunidades afetivas, tendo a sua relevância para o sentimento de pertencimento 

ao meio social, considerando as lembranças e afetos compartilhados em um grupo.  

Levando em conta os aspectos que afligem o idoso em seu processo de 

envelhecimento bem como o preconceito e dificuldades ante suas limitações, Goldfarb, 

Barbieri, Gotter e Peixeiro (2009) afirmam que muitos idosos se defrontam com um grande 

vazio quando envelhecem, diante de sua impotência perante as perdas decorrentes da vida. 

Nesse contexto, uma posição de inércia dificulta a mudança e uma possível perspectiva de 

futuro, levando o idoso a um vazio existencial, que retrata uma falta de significações e de 

novos sentidos para a vida. Muitas vezes, a perda de um lugar social ante a não aceitação do 

lugar que a sociedade atribuiu ao idoso, pode propiciar um sentimento de desamparo. 

Muitos idosos parecem se isolar de um determinado meio social, perdendo muitos 

laços de amizade no decorrer da vida. Para Stella, Gobbi, Corazza e Costa (2002), a redução 

da mobilidade física levam os idosos a desenvolverem baixa autoestima, diminuição na sua 

participação na comunidade e consequente redução das relações sociais, promovendo 

sentimentos de incapacidade, solidão e isolamento.  

Em relação a essa questão do isolamento social, Silva (2016) destaca que isso 

promove um efeito devastador na vida dos idosos, podendo afetar a sua saúde, inclusive 

levá-los à morte. O isolamento social pode acometer pessoas de qualquer idade, porém, na 

velhice os prejuízos podem ser mais significativos, devido a maior vulnerabilidade.  

Na busca de conhecimento sobre o processo de envelhecimento, Nunes e Portella 

(2003) entrevistaram alguns idosos do município de Três Passos – RS e observaram a 

necessidade de comunicação que eles apresentaram. Para as autoras, a necessidade de falar 

e ser ouvido aparece como uma ocupação do tempo desses idosos, sendo que conversar os 

faz se sentirem mais vivos. Verificaram essa necessidade de conversar dos idosos, mas, na 

maioria das vezes, seus cuidadores não dispunham de tempo para tal. Já Trentini, Silva, Valle 

e Hammerschmidt (2005) também destacaram a necessidade de falarem e serem ouvidos dos 
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idosos, acreditando que as pessoas necessitam de reconhecimento e de serem ouvidas em 

vários momentos de sua vida, seja nas alegrias ou nos aborrecimentos. Para os 

pesquisadores, os medos dos idosos - isolamento e de perdas – leva-os a procurar alguém 

que os compreenda, seja familiares, amigos ou profissionais da saúde. Assim, uma 

alternativa encontrada pelos idosos para falarem e serem ouvidos é a participação em grupos, 

na qual mantêm a sociabilidade, a troca de ideias, recreação, aprendizado e atividades físicas, 

sentindo-se valorizados e úteis. 

Há uma grande importância de os idosos desenvolverem relações sociais com os 

outros, sendo isso significativo para o seu desenvolvimento pessoal e sua existência. É por 

meio do afeto e do carinho que se sustenta uma amizade e se amplia uma relação, 

contribuindo para o seu sentimento de pertença a um grupo, podendo dar e receber apoio 

emocional, no processo de um envelhecimento tranquilo, afirma Celich, Creutzberg, Goldim 

e Gomes (2010). Além disso, o humor também contribui para o estabelecimento de vínculos 

em um grupo, sendo uma estratégia para comunicar e vivenciar a afetividade. Com os 

momentos de humor, riso e brincadeiras, a interação e formação de vínculos é facilitada, 

pois melhora o ambiente e contagia a quem não está bem, possibilitando a suavização de 

dores e no enfrentamento de dificuldades (Oliveira, 2012). 

Considerando que a participação social em grupos se torna importante para as 

pessoas idosas devido a uma maior socialização, Silva (2016) afirma a importância da 

criação de projetos voltados para essas pessoas, destacando para as comunidades nas grandes 

cidades. Para ela, isso possibilitaria a socialização, trocas de experiências e conhecimentos, 

além do contato intergeracional, o que contribuiria com melhorias para os idosos. 

Com o intuito de aproximar as relações entre as pessoas, que foram diminuídas com 

os avanços da nossa sociedade, da tecnologia e costumes, Silva (2016) sugere a criação de 

microcomunidades, com objetivo de resgatar as relações de vizinhança, tendo em vista a 

proximidade do social ao público, desenvolvendo identificações entre as pessoas e 

colaborando para uma prevenção do isolamento social, ou seja, é essa aproximação entre os 

idosos que desencadeará relações mais afetivas, com possibilidades de trocas de 

experiências. Dessa forma, as relações afetivas constituintes no coletivo possibilitariam uma 

capacidade de afetar e ser afetado pelo outro, diante das trocas de experiências e saberes da 

vida, cujos sentimentos e emoções são compartilhados em grupos.  
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3.1 A participação em comunidades, comunidades afetivas e a influência dos grupos 

 

Diante da importância da socialização dos idosos, destaca-se a participação na 

comunidade, pois, antes de nos inserirmos em algum grupo, já fazemos parte de um contexto, 

uma cultura, em determinada parte da população de um país. As populações se identificam 

com seus espaços de vida, desenvolvendo e participando da construção de processos sociais, 

em que se apoia a comunidade. Participar é realizar algumas ações determinadas, que 

resultarão em um desenvolvimento de ações coletivas, colaborando para um exercício 

coletivo na tomada de decisões e ações (Souza, 1993). 

Buscando a origem do termo comunidade, no Site Portal do Envelhecimento7, 

Brandão (2016) afirma que 

O termo, do latim communitas, está associado à experiência de grupos de pessoas 

que convivem e partilham espaços geográficos, língua e cultura, e/ou comungam 

ideias e ideais, e podem conectar-se em maior ou menor grau com os princípios e 

a dinâmica da sociedade ampla. Ele carrega um significado positivo e exprime a 

noção de aconchego, proteção e harmonia, como se houvesse um entendimento 

compartilhado por todos, excluindo, idealmente, desacordos e desavenças. 

 

Também nessa linha de pensamento, Bauman (2002) refere-se a comunidade como 

um lugar cálido, destacando as sensações de aconchego e conforto em que estas se 

contrapõem à situação de fora, da rua. Se na rua há a possibilidade de algum perigo, 

intensificando o nível de alerta, na comunidade a sensação é de relaxamento, segurança. Para 

ele, na constituição de uma comunidade é fundamental a presença do compartilhamento e 

do cuidado mútuo.   

Segundo Moraes (2010), o termo comunidade pode aparecer tanto em relação a um 

local geográfico, a uma área, ou referir-se a um conjunto de redes sociais em que o indivíduo 

está inserido. Vemos então dois tipos de comunidade, sendo a comunidade territorial ou 

geográfica e a comunidade relacional. A primeira diz respeito aos bairros, cidades, aldeias 

ou regiões, nos quais as pessoas apresentam um sentimento de estarem ligadas pelo local, 

realizando suas necessidades por meio de recursos locais e/ou do contato com outros 

moradores. Já a segunda refere-se a interesses e valores comuns dos indivíduos para obter 

novas competências ou fazer amigos. Trata-se mais de um sentimento de pertença a um 

grupo e não a um local, por exemplo, em grupos de convivência, associações, fóruns online 

e redes sociais. 

                                                           
7 Disponível em http://www.portaldoenvelhecimento.com.br/comunidades-de-afeto-e-o-longeviver/ 
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A comunidade aparece como uma rede de relações estabelecidas com algum 

propósito comum e com uma organização dos vínculos que afetam a vida de seus membros. 

Fala-se também de sentido de comunidade, que se refere a um sentimento de pertença e 

importância mútua entre os membros de uma comunidade, que acreditam na satisfação de 

suas necessidades por meio do compromisso de estarem juntos (Costa & Silva, 2015). 

Assim, para que haja a existência de uma comunidade, num modelo que se dá face a face, 

virtual ou por um espaço geográfico, é pertinente que ocorra o sentimento de pertencimento 

e o vínculo afetivo (Silva, 2016) 

A comunidade também é vista como um conjunto de potências individuais, em que 

os afetos vivenciados se organizam na experiência cotidiana, de modo a tornar-se um afeto 

comum ou em uma potência comum a todos. Dessa forma, fala-se de um reconhecimento de 

pertencimento a um mesmo coletivo e à construção do comum (Bertini, 2014). 

Considerando a importância do estabelecimento de vínculos e de sentimentos 

envolvidos em uma comunidade, alguns autores apresentam o conceito de comunidade 

afetiva, por exemplo: Fraga (2007) nos retrata como a comunidade afetiva aparece em um 

programa de rádio, o Programa Jairo Maia, que estabelece entre os seus funcionários e o 

público uma vinculação de família, trazendo consigo uma possibilidade de intimidade e 

partilha, presentes num sentimento de pertença na comunidade. Como é visto por Halbwachs 

(2006), as lembranças compartilhadas são elementos importantes para uma pertença grupal, 

nomeada como comunidade afetiva por ele, à qual outros autores recorrem para definir 

comunidade afetiva (Braga, 2000; V. M. A. T. Brandão, 2008; V. Brandão, 2011; Caldas, 

2003; Costa & Silva, 2015; Fraga, 2007; Magalhães, 2007; Marçolla & Mahfoud, 2002; 

Martins, 2011; Morigi, 2012; Oliveira & Rodrigues, 2009; Pollak, 1989; & Silva, 2009): 

Claro, se a nossa impressão pode se basear não apenas na lembrança, mas também 

na de outros, nossa confiança na exatidão de nossa recordação será maior, como 

se uma mesma experiência fosse recomeçada não apenas pela mesma pessoa, mas 

por muitas. (Halbwachs, 2006, p.29) 

 

Outras pessoas tiveram essas lembranças em comum comigo. Mais do que isso, 

elas me ajudam a recordá-las e, para melhor me recordar, eu me volto para elas, 

por um instante adoto seu ponto de vista, entro em seu grupo, do qual continuo a 

fazer parte, pois experimento ainda sua influência e encontro em mim muitas das 

ideias e maneiras de pensar a que não me teria elevado sozinho, pelas quais 

permaneço em contato com elas. (Halbwachs, 2006, p. 31). 

 

Para Martins (2011), recorrendo a Halbwachs, todo grupo social possui uma história, 

que é contada pelas lembranças e relatos da memória de cada um, que se potencializam por 

meio dessa troca de saberes e experiências. Pertencer a um grupo permite evocar lembranças 

que, mesmo quando não vividas da mesma maneira pelo grupo, podem gerar certa 
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identificação por pensamentos em comum. Segundo esse pesquisador, a existência de uma 

comunidade afetiva assegura a reconstituição de lembranças compartilhadas, mesmo que 

elas não sejam estritamente iguais entre os membros. Os sentimentos que surgem na 

comunidade afetiva fortificam a existência da memória coletiva, que serve de apoio para a 

memória e lembranças individuais. Para Pollak (1989), o papel da memória é o de reforçar a 

união social do grupo, não pela coerção, mas pela adesão afetiva, propiciando ao indivíduo 

um sentimento de pertença a um grupo que compartilha memórias.  

Já dizia Martin-Baró (1989), numa perspectiva psicossocial de grupo, que a 

identificação primária com o líder do grupo aparece como base para a identificação com os 

demais membros entre si, sendo que os vínculos dirigidos ao líder geram uma comunidade 

afetiva, onde a rivalidade e ciúme existentes entre os membros do grupo são transformados 

quando todos almejam um mesmo objetivo através de uma formação reativa de amor e laços 

fraternos8. 

Outros estudos trazem o conceito de comunidade do afeto, como uma estrutura 

comunitária em que o dever e a tarefa para com o outro possam ser elementos de união entre 

os seus membros, onde o afeto, a simpatia, a igualdade de interesses e a partilha sejam 

norteadores dessa possibilidade de vinculação (Paiva, 2012). Gianne Vattimo (2002, citado 

por Paiva, Malerba & Custódio, 2013, p.251), se referem à comunidade do afeto, dizendo 

que a comunicação supõe ser uma comunidade afetiva em que há um acordo de gostos em 

torno do problema da partilha coletiva de vozes e sensações. O que nos permite captar e 

compreender o mundo é estarmos numa situação afetiva. 

Encontramos também o termo comunidade emocional, referindo-se à comunidade 

afetiva, caracterizada pela busca do reconhecimento social e de pertencimento. Ao serem 

motivados por uma dimensão afetiva comum, os indivíduos apresentam como objetivo o 

compartilhamento de experiências e busca de aceitação social (Machado, 2015). 

 De um modo geral, ao falar em comunidade afetiva, muitos autores recorrem ao 

sociólogo Maurice Halbwachs, quando destacam que a comunidade afetiva favorece a 

memória coletiva. Nossas recordações são coletivas, construídas socialmente; a lembrança 

tem uma perspectiva pessoal, mas aquele que se lembra está envolvido em uma comunidade 

afetiva que compartilha lembranças de acontecimentos sociofamiliares e históricas, 

partilhadas e elaboradas com outros membros de grupos. A memória individual depende de 

uma comunidade afetiva, de pessoas que fizeram parte da vida. Ao se inserir em uma 

                                                           
8 Tradução nossa. 
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comunidade, em um grupo, seus membros trazem para os encontros memórias pessoais e 

familiares e constroem juntos uma memória coletiva. Ela é carregada de afetividade, 

resultante da interação entre os membros, contribuindo para a coesão, integridade e 

sobrevivência do grupo (V. Brandão, 2011; Caldas, 2003; Martins, 2011; Morigi, 2012; 

Pollak, 1989; Silva, 2009;). Assim, para Halbwachs, 

 

Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda 

que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que 

somente nós vimos. Isto acontece porque jamais estamos sós. Não é preciso que 

outros estejam presentes, materialmente distintos de nós, porque sempre levamos 

conosco e em nós certa quantidade de pessoas que não se confundem. (Halbwachs, 

2006, p.30) 

 

Em uma comunidade afetiva há relações entre as pessoas e um consequente 

estabelecimento de vínculos, sendo com eles inevitável a presença dos afetos. Para Sawaia 

(2003), os afetos são gerados nos encontros com o outro, e a possibilidade de recuperar a 

afetividade está na coletividade, nas relações estabelecidas face a face, em que é possível 

observar como cada um é afetado e afeta os outros. Para Paiva e Gabbay (2017), as 

formações de agrupamentos ligadas por laços afetivos tratam-se de comunidades de afeto. 

Então, na presente pesquisa será entendido o conceito de comunidade afetiva, 

levando-se em consideração que os participantes dos grupos não necessariamente viveram 

no mesmo bairro e não são da mesma família, mas possuem recordações individuais que 

possivelmente perpassaram por histórias coletivas, possibilitando uma troca de saberes e de 

experiências, identificando-se com o outro. A memória no grupo aparece relacionada a um 

tempo da história, em que a sociedade compartilhava valores e formas de ver e estar no 

mundo similares, pois o viver em uma mesma época nos leva a pensar que o afeto apareça 

através dessa relação com o outro e de ser compreendido por uma vivência em comum. Além 

disso, resgatar as histórias individuais permite um avanço no processo do autoconhecimento, 

imprescindível para o desenvolvimento de projeto de vida, e ao estar em contato com o outro, 

é possível apresentar novos olhares e perspectivas para a vida, aprendendo e identificando-

se com ele. Assim, entendemos que a comunidade afetiva aparece como uma das 

possibilidades de participação grupal, sendo que a troca de experiências e lembranças são 

significativas para a manutenção do afeto e vínculos estabelecidos, bem como o sentimento 

de pertença ao grupo. 
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3.2 A afetividade presente em nossas relações 

 

É impossível negar a existência dos afetos, sendo que se afetar ou afetar alguém é 

inevitável e eles são indestrutíveis (I. R. Brandão, 2008). A afetividade refere-se à totalidade 

dos afetos, envolvendo o sentimento, a emoção, sendo o sentimento as reações de prazer e 

desprazer, e a emoção que diz respeito a um objeto específico. Melhor dizendo, a emoção 

trata-se de uma reação diante de estímulos externos. Já o sentimento refere-se à tomada de 

consciência da emoção, onde a experiência codificada é incorporada e arquivada como 

memória (Miura & Sawaia, 2013). Nós somos construídos e constituídos por afetos, sejam 

eles bons ou não, e percebidos de forma única, onde internamente filtramos o que nos afeta 

dando sentido e significado ao que ocorreu (V. M. A. T. Brandão & Côrte, no prelo). 

A afetividade não se limita apenas a emoções positivas ou agradáveis conforme 

muitos acreditam, relacionando o afeto ao amor ou a algo meloso, mas o afeto também ocorre 

com emoções de tristeza, raiva e medo. Sendo assim, a palavra ‘afetivo’ diz de qualquer 

sentimento ou emoção, sejam eles positivos ou não (Rezende, 2008). A afetividade, portanto, 

é uma dimensão mediadora na ação de transformação e aparece como uma nova categoria, 

constituída pelos sentimentos mais duradouros (Bonfim, 2010). Dessa forma, podemos dizer 

que ao se relacionar uns com os outros, os participantes de um grupo poderão desenvolver e 

construir afetos tanto positivos quanto negativos, destacando para possibilidades de 

conflitos, discórdias e crises quando há a existência de afetos negativos. Entretanto, estes 

podem apresentar um potencial gerador de novas possibilidades de ser e estar no grupo, e de 

novas ressignificações. 

Bonfim (2010) aponta a importância dos sentimentos em nossa vida, sendo eles 

orientadores das ações cotidianas. Para ela, as emoções possuem um caráter ético e, ao citar 

Espinosa e Heller, aponta que o homem só se realiza no encontro -nas relações- e que a 

forma com que cada um é afetado pelos outros ou pelas situações remete à genericidade 

humana. Dessa forma, a formação de comunidades ou espaços relacionais é o caminho de 

formação de bons encontros. 

O afeto gera impacto no envelhecimento, sendo que o envelhecer vem carregado de 

sentimentos e emoções diversos, como raiva, impotência, aceitação, negação, satisfação e 

prazer, e assim, a forma com que o idoso vivencia esse afeto envolve o relacionar tanto 

consigo mesmo quanto com os outros, em busca de melhores experiências na velhice 

(Ferreira, 2015). É o que Rezende (2008) afirma, acreditando que a afetividade consiste em 

ser a essência da vida, onde estamos numa relação imediatamente afetiva a todo momento. 
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Considerando que as memórias e os afetos são elementos constitutivos do que se 

denomina como comunidade afetiva (Bertini, 2014; V. Brandão, 2011; Caldas, 2003; Fraga, 

2007; Halbwachs, 2006; Machado, 2015; Martins, 2011; Morigi, 2012; Paiva, 2012; Paiva, 

Malerba & Custódio, 2013; & Silva, 2009), e que permite o reconhecimento de pertença a 

um coletivo, torna-se relevante pensar se as pertenças a grupos diversos possibilitam, para 

além das lembranças e afetos, a construção e reconstrução de projetos de vida na velhice. 

 Para Vieira-Silva (2000), ao reconhecer que existe uma dimensão afetiva entre os 

membros de um grupo, observa-se que este tende a se estruturar melhor, exercendo seu papel 

e poder diante das instituições sociais. Ao perceber que ocorrem afetos e emoções dentro de 

um grupo, a identificação coletiva torna-se mais visível, na qual o grupo passa a operar com 

maior pertinência nas suas relações cotidianas e quando precisam trabalhar eventuais 

conflitos. Caso haja a tentativa de negação dessa afetividade, a operacionalidade do grupo é 

prejudicada. Os sentimentos e emoções fazem parte de um processo grupal, direcionando e 

redirecionando as relações pessoais e as reações desencadeadas em determinadas situações. 

 

 

3.3 Implicações da participação em grupos na vida dos idosos 

 

Considerando a importância da participação em grupos na vida dos idosos, bem como 

as trocas de experiências e saberes em prol de uma busca por projetos de vida, V. M. A. T. 

Brandão (2008) afirma que 

No trabalho com grupos, no partilhar das experiências vividas, vemos a formação 

de uma nova comunidade afetiva em que se cruzam as memórias individuais e 

coletivas, trazendo os saberes-fazeres e o passado, atualizados pelo presente, 

processo que se mostra adequado à revisão e reavaliação de projetos de vida-

trabalho de todos os envolvidos. 

 

Os grupos podem oferecer um suporte para seus membros, identificados por 

situações comuns, e fornecer base para o compartilhamento de experiências, tornando o 

grupo mais coeso (Guanaes & Japur, 2001). Em estudos realizados sobre o suporte social 

para idosos, foi destacado que a presença de um relacionamento íntimo como alguém, que 

sirva de confidente, e a participação em organizações sociais estavam correlacionadas com 

o bem-estar psicológico e proteção contra as perdas associadas a aposentadoria, viuvez e 

meio social (Neri, 1995). 

 Outros estudos indicam que os idosos que participam socialmente de centros de 

convivências ou grupos voltados para a terceira idade, tendem a desenvolver mais segurança 
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na tomada de decisões e a autoestima (Amaral, Pomatti & Fortes, 2007). Também se destaca 

o fato de que participações em grupos de convivência contribuem para que os idosos façam 

valer seu papel de cidadãos, contribuindo na melhoria da autoimagem, focando no que 

possuem de melhor e de potencial, desenvolvendo intensos laços sociais. Trata-se de um 

envelhecimento ativo, que tem a ver com uma otimização nas oportunidades de lazer, saúde, 

participação e segurança, com o intuito de melhoria da qualidade de vida dos que 

envelhecem, mantendo autonomia e independência (Genaro & Calobrizi, 2012). 

Para Genaro e Calobrizi (2012), os idosos tendem a se isolar ao se focarem em coisas 

do passado e em perdas, o que pode acarretar depressão, mas, na verdade, o que eles buscam 

é poder utilizar de seus conhecimentos e experiências para se tornarem úteis em atividades 

que possuam um sentido. Com a participação grupal, não se trata de entreter o idoso ou 

ocupar o seu tempo para fugir da solidão ou do tédio, mas que as atividades realizadas por 

ele possam ter algum sentido, contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal e para o 

aprimoramento das relações sociais, reavivando sua identidade pessoal, engajamento e a 

participação na sociedade (Rabelo & Neri, 2013).  

Considerando que a participação em grupos possa contribuir para o desenvolvimento 

do idoso (Rabelo & Neri, 2013), algumas pesquisas apontaram resultados significativos em 

relação à importância das relações sociais e da participação dos idosos em grupos, como se 

pode observar dos exemplos que se seguem. 

Para Kist e Bulla (2014), ao realizarem uma pesquisa com grupos de idosos 

pertencentes à Prefeitura Municipal da cidade de Porto Alegre e a duas Universidades, 

constataram, por meio das entrevistas, que o grupo auxiliou na autonomia dos idosos, 

possibilitando a eles maior discernimento, um aprendizado diante das realidades e das trocas 

coletivas, e na descoberta de que é possível aprender e ensinar. Para esses idosos, a 

autonomia vai sendo construída a partir das experiências e das decisões tomadas ao longo 

da vida, em que, no contato com outros idosos do grupo, encontram força e coragem para a 

tomada de decisões e mudança do curso da vida. Nessa pesquisa, as autoras Kirt e Bulla 

(2014) constataram que participar de grupos possibilitou a esses idosos apresentarem uma 

vida de relação, de amizade, companheirismo, solidariedade e pertencimento, buscando 

nessas relações, uma forma de suprir a perda de papéis sociais, sentindo-se útil novamente e 

colaborando com a sociedade. Penna e Santo (2006) também encontraram resultados em sua 

pesquisa com grupos de terceira idade do município de São Gonçalo-RJ, que vão nessa 

direção. Para elas, os idosos apresentaram como resultados da participação grupal um maior 

sentimento de valorização de si no grupo, e orgulho. 



36 
 

Em uma pesquisa realizada por Morais (2009), analisou-se o impacto da intervenção 

grupal do setor de Psicologia em um centro de referência à saúde do idoso. Nessa pesquisa, 

avaliaram três grupos: Cuidando do Cuidador (para familiares e idosos), o grupo Exercitando 

o corpo e a mente e o grupo Cuidando da saúde com alegria (ambos voltados para os idosos). 

No primeiro grupo, participar da atividade grupal auxiliou os idosos e familiares a refletirem 

sobre o autocuidado e a aprenderem a descentralizar as tarefas e responsabilidades. No 

segundo grupo, os idosos relataram que a participação grupal em atividades de ginástica e 

arteterapia, bem como a cooperação mútua entre colegas do grupo, de forma alegre e 

descontraída, os ajudaram na realização de atividades corporais, contribuindo para a 

melhoria de sua saúde. E, por fim, no terceiro grupo, os idosos relataram que, ao participar 

do grupo, mudaram a maneira como percebiam a realidade em que viviam, encontrando 

pontos positivos no seu cotidiano, apresentando-se como agentes ativos na busca de sua 

saúde. Diante disso, Morais (2009, p.850) aponta para a importância do desenvolvimento de 

projetos de vida para os idosos, elaborando perdas e ganhos para melhores perspectivas de 

vida, sendo que no decorrer da vida baseamos em metas, projetos e em uma busca pelas suas 

realizações, e diz que [...] Na velhice, a realidade não poderia ser outra; no entanto os 

projetos de vida podem ser constantemente revistos e adaptados para que se logre. 

 Leite, Capellari e Sonego (2002) realizaram uma pesquisa com idosos participantes 

de grupo de convivência na cidade de Ijuí-RS e investigaram as razões que levavam esses 

idosos a frequentarem grupos. Uma dessas razões, segundo os idosos entrevistados, consistiu 

na busca pela melhoria da saúde, da necessidade de convivência e interação grupal e 

referiram-se ao sentimento de solidão. Para as mulheres idosas, frequentar o grupo propiciou 

o resgate da vaidade, trazendo alegria, prazer e satisfação. Segundo Leite et al. (2002), os 

entrevistados disseram que a participação grupal trouxe melhoria da saúde mental por meio 

do desenvolvimento de novas amizades, do compartilhamento e diálogo com os membros 

do grupo, além de poderem partilhar afetos, o que se refletiu no relacionamento com a 

família. Já um dos motivos da não participação em grupos de terceira idade, segundo idosos 

dessa pesquisa, se deu pelo fato do preconceito para com o idoso, do não reconhecimento 

como pertencente a essa faixa etária e que, quando vão ao grupo para conhecê-lo e saber 

seus objetivos, a concepção desses idosos muda.  

Segundo a pesquisa de Araújo, Coutinho e Carvalho (2005), buscando identificar as 

representações sociais da velhice entre idosos de grupos de convivência, da cidade de João 

Pessoa-PB, verificaram nos relatos dos idosos que participar do grupo de convivência lhes 

possibilitou agrupar novos amigos, mais solidariedade, sentimento de respeito, serem 
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escutados, sendo que o amor presente no grupo contribuiu para a coesão e identificação 

grupal, minimizando o sentimento de solidão. Para os pesquisadores, esses grupos 

contribuíram para desenvolver uma rede psicossocial e afetiva, que possibilita uma prática 

para melhor enfrentamento da velhice.  

Em outra pesquisa, Miranda e Banhato (2008) investigaram o impacto da 

participação grupal na vida de idosos participantes de grupos -coral e religioso- e dos que 

não participavam, na cidade de Juiz de Fora. Estar ativamente em um grupo proporcionou 

um suporte social e auxiliou na redução de sentimentos de solidão. Rizzolli e Surdi (2010), 

também nessa direção, perceberam que idosos que participaram de grupos de convivência 

na cidade de Fraiburgo-SC, tiveram aumento das amizades, melhoria da autoestima, do 

humor, superação da timidez e aceitação social. 

Em uma pesquisa realizada por Faria et al. (2017) visando a elaboração de projetos 

de vida na terceira idade, buscou-se criar uma oportunidade para troca de experiências e 

elaboração de novos sentidos para a vida dos idosos participantes do Programa de Extensão. 

Concluíram que o trabalho grupal de orientação dos idosos participantes propiciou um 

momento de articulação e construção de novas formas de sociabilidade, trabalho educativo, 

geração de autonomia e realização pessoal, profissional, e do desenvolvimento de projetos 

de vida. 

Dessa forma, diante de tantas questões apresentadas sobre a importância da 

participação grupal, bem como das comunidades afetivas, consideramos essa participação 

como propiciadora de um envelhecimento mais humano, sendo que as trocas de 

experiências, o sentimento de pertença no grupo, a afetividade e o aprendizado adquirido 

contribuem para o desenvolvimento positivo do idoso. Assim, ao falar em comunidades 

afetivas, acredita-se que elas podem ser observadas por meio da participação grupal, tendo 

como destaque os afetos inerentes ao grupo, o sentimento de pertencimento, partilha e o  

sentimento de família, mesmo que não consanguíneos. 
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CAPÍTULO 4 

A (RE) CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE VIDA PARA UMA VIDA LONGEVA COM 

QUALIDADE 

 

O futuro é um espaço no tempo 

Desejado e desconhecido 

Mas que mobiliza vidas 

Projetos e possibilidades 

Possíveis e impossíveis 

O futuro é movimento do presente 

Fruto da semente do agora 

Cuidada com todo o esmero 

Árvore misteriosa 

Movimento da vida 

Laço do cotidiano 

Mágica temporal 

Vir-a-ser 9 

(Fernanda Leite Bião, 2010) 
 

Pensando na melhoria da qualidade de vida para quem envelhece, um tema que se 

destaca é o projeto de vida, bem como o seu planejamento e realização, levando em conta as 

possibilidades e perspectivas futuras. No levantamento bibliográfico desta pesquisa, 

percebeu-se a pouca abordagem na literatura brasileira sobre tal temática para a população 

idosa. Sendo assim, buscamos compreender como a participação grupal em comunidades 

afetivas ajudaria os idosos a viverem com mais entusiasmo, emoções e sensações, diante das 

possibilidades de vida futura. Além disso, o autoconhecimento auxiliaria na busca de 

planejamentos e realização de projetos. 

Para Machado (2004), ao falar em projeto de vida, muitas definições aparecem, cada 

qual levando ao mesmo objetivo. Projetar a vida seria um modo de se conhecer melhor e de 

descobrir quem se é ou se pretende ser; e isso pode abranger muitos sentimentos, dentre eles 

o de angústia, por não saber o que se quer ser. O projeto diz de um modo de agir das pessoas, 

acreditando que cada um de nós possui projetos, metas e perspectivas para a vida. O 

estabelecimento de metas é individual, cada um apresentará uma meta diferente, em cada 

momento de sua vida, sendo que, por isso, não se estabelece meta para o outro.  

Planejar a vida não diz apenas de um futuro, mas visualizar um caminho a ser 

percorrido no presente, para alcançar o projeto almejado. Para Ferreira (2008), não adianta 

pensar o projeto de vida como algo que se prende apenas ao futuro: se não se estabelece 

                                                           
9 Disponível em https://construcoesdaalma.wordpress.com/2010/05/16/o-futuro/ 



39 
 

aonde se quer chegar e alcançar, dificilmente será possível procurar caminhos possíveis de 

serem seguidos. Segundo Py e Scharfstein (2001), a maturidade é uma etapa favorável para 

que o sujeito avalie e revise seus valores, vivendo novas experiências, refletindo sobre seus 

projetos, de forma mais realista. Com isso, desenvolver um projeto permite reintegrar o idoso 

à vida, levando-o a visitar o passado para ressignificar o presente e relançá-lo ao sonho que 

ele projeta no futuro. Nesse sentido, trata-se de pensar que é possível que o idoso possa 

desfrutar de novas atividades, novos projetos, trazendo mais alegria em seu viver. Ferreira 

(2008) diz que muitas pessoas apresentam dificuldade em se projetar e imaginar sua vida 

alguns anos adiante, e isso pode ocorrer devido à rotina corrida do dia a dia, do movimento 

ao nosso redor, que nos impossibilita estabelecer um foco.  

Para Boutinet (1990, como citado em França & Soares, 2009, p.745), o projeto de 

vida busca unir tanto o futuro previsto quanto o passado recordado, possibilitando que haja 

um planejamento desse futuro almejado. Entretanto, vale lembrar que a construção desse 

projeto não deve ser para um futuro muito distante e nem imediato, possibilitando que o 

sujeito possa realizar modificações no seu projeto, ou seja, que a busca por realização de 

projetos de vida seja uma procura constante, bem como a possibilidade de mudar de projetos 

em prol de novas ideias, novas experiências. 

Ribeiro (2010) considera o projeto de vida em duas dimensões, sendo uma o projeto 

de vida propriamente dito e a outra o plano de ação. A primeira dimensão refere-se à 

construção da identidade e dos objetivos de cada pessoa, e das expectativas de vida. Já a 

segunda remete-se a um conjunto de ações para atingir um fim, considerando as 

possibilidades e restrições. Para ele, é preciso elaborar o projeto de vida, e também realizar 

um plano de ação. 

Nesta pesquisa, optamos pela utilização da perspectiva de projeto de vida a partir da 

visão do antropólogo Gilberto Velho, que relaciona o projeto de vida ao termo campo de 

possibilidades e metamorfoses na vida de cada um. Segundo ele, 

Um dos conceitos que considero fértil para lidar com casos como o que estamos 

examinando é o de projeto. Beneficiei-me da obra de diversos autores mas vem 

principalmente de A. Schutz a influência principal nessa direção. Projeto, nos 

termos desse autor, é a conduta organizada para atingir finalidades específicas. 

Para lidar com o possível viés racionalista, com ênfase na consciência individual, 

auxilia-nos a noção de campo de possibilidades como dimensão sociocultural, 

espaço para formulação e implementação de projetos. Assim, evitando um volume 

individualista agonístico ou um determinismo sociocultural rígido, as noções de 

projeto e campo de possibilidades podem ajudar a análise de trajetórias e 

biografias enquanto expressão de um quadro sócio-histórico, sem esvaziá-las 

arbitrariamente de suas peculiaridades e singularidades. (Velho, 1994, p.40) 
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Assim, para este autor, o projeto está relacionado a mudanças, sendo que elas 

acontecem de diversas formas, desde alterações do comportamento e atitudes até mudanças 

do vestuário e corte de cabelo, na busca de uma identidade própria ou reconstrução dessa 

identidade. É natural ocorrerem mudanças de valores e visões e quando elas acontecem 

novos significados dessas vivências aparecem à tona (Velho, 1987).  

Velho (1994) traz o conceito de metamorfoses, que a todo tempo estamos sujeitos a 

modificações, sendo por isso reconstruídos. No entanto, por mais que nos modifiquemos, 

isso não ocorre inteiramente, já que algo de nossa identidade passada ainda permanece, 

principalmente nossos grupos de referência como família, escola, trabalho etc. Nascemos e 

crescemos carregados de culturas e tradições que nos constituem e que permeiam a nossa 

existência, trazendo consigo a nossa identidade. Para Velho (1994), 

Os projetos, como as pessoas, mudam. Ou as pessoas mudam através de seus 

projetos. A transformação individual se dá ao longo do tempo e contextualmente. 

A heterogeneidade, a globalização e a fragmentação da sociedade moderna 

introduzem novas dimensões que põem em xeque todas as concepções de 

identidade social e consciência existencial, em termos amplos. (Velho, 1994, 

p.48).  

 Pensar em identidade nos traz uma ideia de características individuais, mas ela não 

se define apenas por aspectos individuais, ela se constitui na atividade social (Ciampa, 1994). 

Já que a identidade se constitui com o outro, ela então não é dada a priori, sendo construída 

na infância e no decorrer da vida, logo, não sendo construída sozinha: é produto de 

sucessivas socializações (Dubar, 2005). Assim, podemos pensar que a inserção dos idosos 

em coletivos, grupos ou comunidades afetivas, auxiliaria na construção de suas identidades. 

A dinâmica identitária diz respeito a questões que envolvem as trajetórias de vida das 

pessoas, bem como a sua interação com grupos sociais a que pertencem. O uso do termo 

dinâmica identitária traz uma ideia de algo não acabado, um processo de construção e 

reconstrução (Moreira, Capelle & Carvalho-Freitas, 2015). Para tanto, podemos dizer de 

uma identidade em metamorfose, em constante movimento. 

Como a identidade é construída pelas relações e pelas experiências pessoais, ela 

constitui a sociedade, e é também constituída por ela. Perante as experiências de vida, 

acredita-se que o sujeito reelabora suas questões, já que algum aprendizado é alcançado em 

sua vivência. Com isso, estamos em constante transformação, no contato com cada realidade 

vivida; identidade é também metamorfose (Ciampa, 1994).   

É decorrente das metamorfoses e do conceito “campo de possibilidades” que a noção 

de projeto se revela, na qual as pessoas se fazem e refazem através de suas trajetórias 
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individuais. Em qualquer sociedade e cultura existe um campo de possibilidades, sendo a 

partir daí a capacidade de realização de projetos específicos, ou seja, há possibilidades de 

escolha por um caminho, dentre as diversas possibilidades que existem. É com essa noção 

que o autor se dirige para a responsabilidade do sujeito diante daquilo que lhe é dado e das 

condições do contexto inserido, em que permitirá que ele interprete e realize suas escolhas 

para uma construção e realização do que almeja (Velho, 1994). É o que Ciampa (1994) 

também destaca, considerando que somos sempre uma ‘porta a vir a ser’, abrindo-se em 

diversas saídas, num campo de possibilidades.  

Para Velho (1987), vivemos em um determinando tempo e contexto sóciocultural e 

somos influenciados pelas transformações sociais, que interferem em nossas escolhas por 

meio de ações, refletindo no sentido de nossa história. Mesmo com toda a influência 

sóciocultural, não se pode desresponsabilizar o sujeito de condutor da sua trajetória, 

interagindo, escolhendo e preferindo quais caminhos irá seguir. Buscando um projeto de 

vida, ele deverá antes se individualizar nesse meio social respondendo à pergunta: ‘Quem é 

o sujeito do projeto?’ Isso é muito importante para que seja possível compreender os gostos, 

preferências, peculiaridades, particularidades e a sua visão de mundo e de vida. Assim, as 

ideologias individuais se destacam, trazendo consigo a própria trajetória do sujeito, que é 

carregada de significados. Porém, ao mesmo tempo que o sujeito se individualiza para se 

autoconhecer, ele está muito implicado com o contexto sóciocultural (Velho, 1987). Ciampa 

(1994) também responsabiliza esse sujeito por sua trajetória de vida, apontando que os 

indivíduos possuem intencionalidade, realizam escolhas, e sua atividade irá adquirir sentido 

se tem em mente um projeto.  

Para efeitos desta pesquisa, serão considerados projetos de vida qualquer intenção na 

realização de algo para o futuro. Trata-se de ações que as pessoas apresentem como um 

desejo a realizar para o seu bem-estar ou conquista pessoal. A ideia de projetos vai ao 

encontro do desejo de realizar pequenas coisas possíveis, ou seja, o desejo de ir em busca de 

realização, caso haja uma movimentação para tal, levando em conta que esses projetos 

devem partir de um interesse de cada um, e não de outras pessoas, como seus familiares. 
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CAPÍTULO 5 

O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

 

5.1 Método 

 

Esta pesquisa é do tipo qualitativa e buscou compreender as vivências de participação 

grupal em uma comunidade afetiva, para a construção e/ou ressignificação de projetos de 

vida de idosos de São João del-Rei. A escolha do método qualitativo se deu devido ao 

pressuposto de que as ciências sociais devem apresentar um estatuto metodológico próprio, 

conforme indica Santos (2008), ao afirmar que a ação humana é vista como subjetiva, 

tornando-a mais complexa ao descrever, explicar e prever o comportamento, com base 

apenas no observado e nas características exteriores, pois um mesmo ato poderá conter 

sentidos diferentes para sujeitos diferentes.  

A utilização do método qualitativo busca a obtenção de um conhecimento 

intersubjetivo, descritivo e compreensivo, pois, segundo Minayo (2012), os sujeitos não são 

apenas forma, tamanho e movimentos, mas seres que possuem uma vida interior, o que 

escapa de uma simples observação. Para Minayo, Deslandes e Gomes (2012), não é apenas 

o investigador que possui uma capacidade de dar sentido ao seu trabalho, mas todas as 

pessoas, bem como grupos e sociedades que dão significados às suas ações e construções, 

planejando seu futuro.  

O método qualitativo, nesta pesquisa, dá enfoque ao termo compreender, o que, para 

Minayo (2012), é sua base, visando o entendimento particular dos indivíduos diante de uma 

subjetividade que é perpassada por uma vivência total. Considera-se o fato de que essa 

vivência traz consigo crenças, valores e ideias de uma história coletiva, influenciada pelo 

meio cultural e pelos grupos nos quais os indivíduos se inserem. Conforme Minayo et al. 

(2012), a pesquisa qualitativa lida com muitos significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes. Pensando assim, fica mais claro compreender a utilização do método 

qualitativo para esta pesquisa, uma vez que o público a ser estudado poderá abordar questões 

próprias, culturais e contextualizadas referentes ao envelhecimento, bem como poderá 

indicar possibilidades de criação de novas alternativas e participações na sociedade, que 

possibilitarão a reflexão e o desenvolvimento de seus projetos individuais. 

Para a realização desta pesquisa, optou-se pela utilização de entrevistas 

semiestruturadas, cujo foco se manteve na compreensão das vivências dos entrevistados, 
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levando em conta o caráter subjetivo de cada experiência, crenças e valores ante o 

envelhecimento e as possibilidades de vida. 

 

 

5.2 Procedimentos de pesquisa 

 

 Após o aprofundamento em revisões de literatura e embasamento teórico 

metodológico, é chegada a hora tão esperada pelo pesquisador: o contato com o campo. Para 

tal, foi realizado inicialmente o contato com estagiários e coordenadores dos Programas de 

Extensão, levando-lhes a proposta do estudo. Nela estavam inclusos os benefícios do estudo 

bem como os riscos citados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Esse 

contato com os coordenadores dos Programas foi de fácil acesso, levando em conta as 

experiências que a pesquisadora possuía nos locais de estudo e por participar de algumas 

atividades referentes aos idosos participantes dos dois Programas.  

 Posteriormente, mediante a aceitação do estudo e sua aprovação pelo Comitê de Ética 

em pesquisa com seres humanos, a pesquisadora agendou um primeiro contato com os idosos 

participantes e logo compareceu aos grupos do projeto “Promoção de saúde e suas interfaces 

físicas e psicológicas”, tendo como apoio o/a coordenador (a) dos grupos para a realização 

do convite à participação da pesquisa dirigido aos idosos presentes. Após a leitura do TCLE 

para esses idosos, explicitando os objetivos da pesquisa, os benefícios, os riscos, os critérios 

de inclusão, a possibilidade de não participação, o sigilo, dentre outros, realizou-se o 

agendamento das entrevistas com aqueles que se voluntariaram para a participação. 

 Esse primeiro contato também foi realizado com a décima turma do Programa 

“Universidade para a Terceira Idade”, que consistiu em um grupo maior, de 

aproximadamente 62 idosos participantes. Nesse grupo, a pesquisadora participou de um dia 

de atividades com eles, quando tiveram em um primeiro momento uma palestra e dinâmica 

de bioexpressão pela palestrante conhecida por eles. Logo após, para a realização do convite 

ao grupo, a pesquisadora também se ateve ao apoio da coordenadora, para que facilitasse o 

acesso e participação dos idosos no estudo. Também foi agendada a realização das 

entrevistas com cada idoso voluntário.  

 

 

 

 



44 
 

5.3 Entrevista semiestruturada 

 

Foi utilizada como instrumento da metodologia qualitativa para a produção de dados 

a entrevista individual semiestruturada, face a face, a qual ocorre por meio de uma interação 

social, entre, no mínimo, duas pessoas, valorizando, assim, as palavras que constroem e dão 

sentido e significado à realidade na qual estão inseridos.  Com a entrevista individual, 

acredita-se que a relação intersubjetiva, entrevistador e entrevistado, favorece a 

compreensão e construção de ideias, valores e opiniões acerca de suas experiências (Fraser 

& Gondin, 2004). Cada um possui uma vivência única acerca de um mesmo fenômeno ou 

episódio estudado, relacionada à personalidade, à biografia, à sua participação na história e 

que, apesar de ser pessoal e individual, faz com que cada um carregue em si marcas de uma 

história coletiva (Minayo, 2012). A entrevista semiestruturada possibilita a utilização de 

perguntas fechadas e abertas, permitindo que o entrevistado discorra sobre o tema, sem se 

prender à questão formulada (Minayo et al., 2012). 

Uma das vantagens na realização da entrevista individual é o fato dela possibilitar 

vez e voz ao entrevistado, permitindo que este legitime a hipótese ou a interpretação 

realizada pelo entrevistador, permitindo que ele se aproxime da percepção de mundo do 

entrevistado. O que se busca é compreender, além das opiniões dos entrevistados, suas 

motivações, significados e valores que oferecem base para suas opiniões e visão de mundo. 

Para isso, cabe ao entrevistador apresentar-se de forma mais tranquila e segura diante do 

entrevistado, assumindo um papel menos diretivo, favorecendo, assim, um diálogo mais 

aberto (Fraser & Gondin, 2004).  

A participação do pesquisador no processo de entrevista da pesquisa poderá ser 

positiva para o participante, por se tratar de um “ouvido atencioso” para o entrevistado, ou 

seja, é alguém que estará disposto a ouvir algumas angústias. Diante disso, a entrevista pode 

ser vista então como “terapêutica”, claro que não diz respeito às sessões formais de terapias 

procuradas pelos participantes (Honaard, 2008). Isso quer dizer que as entrevistas 

possibilitam ao entrevistado falar de si, de sua história e perspectivas, desabafando coisas às 

vezes jamais pensadas e faladas anteriormente.  

Com o intuito de realizar uma boa entrevista, seguimos Duarte (2004), que aponta 

alguns aspectos a serem observados: que o pesquisador tenha em mente os objetivos da 

pesquisa muito bem definidos; que conheça com propriedade o contexto que pretende 

adentrar e realizar a sua investigação; que introjete o roteiro de entrevista ou guia tópico, de 

modo a evitar engasgos ou que perca muito tempo em uma questão; que esteja seguro e 
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autoconfiante para a realização das entrevistas; e, por fim, que apresente algum nível de 

informalidade no contato com o entrevistado, sem perder de vista seus objetivos. É 

importante também levar em conta a pontualidade e apresentar-se com um traje neutro, de 

modo a garantir a qualidade das entrevistas, pensando sempre que a entrevista é uma troca, 

na qual o entrevistado contará de si e de sua visão de mundo, e o entrevistador o levará a 

refletir sobre si e sobre aspectos de sua vida.  

Alguns tópicos importantes na realização da entrevista: deve durar em torno de uma 

hora a uma hora e meia e ter início com alguns comentários de agradecimento ao entrevistado 

(a), situá-lo (a) sobre o assunto da entrevista; solicitar de modo descontraído a permissão 

para gravação da mesma. Em seguida, o entrevistador deverá se nortear pelo tópico guia, 

com perguntas das mais simples até as mais específicas, encorajando-o (a) com o olhar para 

que responda o que lhe for proposto. Deve-se ficar atento para dar um tempo ao (à) 

entrevistado (a) de organizar suas ideias e sempre terminar a entrevista com uma nota 

positiva, além de dar tempo ao (à) entrevistado (a) para que deixe o ambiente (Bauer & 

Gaskell, 2002). 

A escolha do instrumento de entrevista individual está também interligada ao método 

que o autor Gilberto Velho sugere ao trabalhar com projeto de vida. Para ele, o método para 

avaliar o planejamento de um projeto ocorreria por meio da verbalização, através de um 

discurso que forneça informações mais precisas sobre o projeto. O sujeito precisa estar 

consciente de suas escolhas e do que se pretende alcançar, refletindo suas ações e 

articulando-as ao passado, ao presente e ao futuro, com a noção de tempo e das etapas se 

encadeando. Assim sendo, o projeto exige que haja uma comunicação a seu respeito. É o 

sujeito quem realiza suas escolhas para seguir um caminho específico, podendo a 

comunicação ajudá-lo (a) a ressignificar e reconstruir sua vida, possibilitando a reflexão 

sobre novos modos de agir (Velho, 1987).  

Foi dado como possibilidade aos entrevistados o fato de que as entrevistas 

ocorressem nas Salas do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), na própria Universidade ou 

em locais de seus interesses, desde que prevalecessem as condições de privacidade e 

ambiente silencioso. Diante disso, a maioria das entrevistas foram realizadas no SPA, sendo 

que apenas uma foi realizada em uma sala em outro campus da Universidade, levando em 

conta o fácil acesso para o entrevistado. Contudo, as condições estabelecidas acima foram 

mantidas.  

Ao todo foram entrevistados vinte e três idosos, sendo onze pertencentes ao Projeto 

“Promoção de Saúde e suas interfaces físicas e psicológicas”, e doze pertencentes ao 
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Programa “Universidade para a Terceira Idade”. As entrevistas duraram em torno de uma 

hora, sendo que foi solicitada aos participantes a permissão para a gravação das entrevistas, 

para que posteriormente fossem transcritas na íntegra. O roteiro da entrevista e as 

justificativas das escolhas das questões encontram-se em anexo. 

 

 

5.4 Caracterização dos sujeitos  

 

 Neste tópico, apresento algumas características identificadas com os sujeitos 

entrevistados. No primeiro grupo, localizado no Campus Dom Bosco da UFSJ, participantes 

do Projeto “Promoção de Saúde e suas interfaces físicas e psicológicas”, aceitaram participar 

da pesquisa onze idosos. Desses idosos entrevistados, sete são do sexo feminino e quatro do 

sexo masculino. As idades variaram de 60 a 77 anos, e a escolaridade também foi variada. 

Houve idosos que não concluíram o Ensino Fundamental (sendo seis em sua totalidade), até 

idosos que concluíram o Ensino Médio. Dos entrevistados, apenas um idoso desse grupo 

apresentou Ensino Superior completo.  Em relação ao estado civil, sete idosos declaram-se 

casados, e um viúvo. Em relação à renda familiar, observou-se que os idosos, em sua maioria, 

vivem com  a renda familiar de até dois salários mínimos, sendo que, dos entrevistados, dois 

idosos relataram ter uma renda familiar de três ou mais de quatro salários mínimos.  As 

profissões exercidas foram: do lar, faxineira, comerciante, ferroviário, funcionário público, 

lavadeira e marceneiro. Em sua maioria são aposentados (oito), sendo que, destes, dois ainda 

se mantêm em atividade no trabalho. 

 Em relação aos entrevistados do segundo grupo, idosos participantes do Programa 

“Universidade para a Terceira Idade”, localizado no Campus Santo Antônio da UFSJ, 

aceitaram participar da pesquisa doze idosos. Destes, oito são do sexo feminino, e quatro do 

sexo masculino, com idades variando de 60 a 73 anos. A escolaridade também foi variada, 

sendo que, dos entrevistados, quatro não concluíram o Ensino Fundamental, dois tiveram 

Ensino Técnico em Contabilidade, e dois com Ensino Superior completo. Em relação ao 

estado civil, oito (a maioria) declararam-se casados, e uma, viúva, sendo que a renda familiar 

de um dos idosos é de até um salário mínimo, e dos demais, equivalente a três ou mais 

salários mínimos. As profissões exercidas também são variadas, sendo elas: autônomo, 

técnico em enfermagem, bancário (a), mecânico, lavadeira, comissária de menor, tricoteira, 

soldador, professora, doméstica e costureira. Destes, nove (a maioria) são aposentados. A 

seguir, apresenta-se um quadro para melhor visualização: 
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Quadro 1 – Caracterização dos sujeitos idosos participantes da pesquisa 

 

Promoção de saúde e suas interfaces 

físicas e psicológicas 

Universidade para a Terceira Idade 

Sexo: Feminino (7) Masculino (4) Sexo: Feminino (8) Masculino (4) 

Idades: 60 a 77 anos Idades: 60 a 73 anos 

 

Escolaridade:   Ens. Fund. Incompleto  (6) 

                         Ens. Fund. Completo (1) 

                         Ens. Médio Incompleto (1) 

                         Ens. Médio Completo (2) 

                         Ens. Superior Completo (1)  

 

 

Escolaridade:   Ens. Fund. Incompleto (4) 

                         Ens. Fund. Completo (1) 

                         Ens. Médio Incompleto (2) 

                         Ens. Médio Completo (1) 

                         Ens. Técnico (2) 

                         Ens. Superior Completo (2)  

 

Renda familiar:   Até 1 SM (1) 

                            2 SM (8) 

                            3 SM (1) 

                            4 SM (1) 

 

Renda familiar:   Até 1 SM (1) 

                            2 SM (4) 

                            3 SM (3) 

                            4 SM (3) 

                            Acima de 4 SM (1) 

 

Estado civil: Casado (a) (7) 

                      Viúvo (a) (1) 

                      Separado (a) (3) 

 

Estado civil: Casado (a) (8) 

                      Viúvo (a) (1) 

                      Separado (a) (3) 

 

Aposentado (a) (8) 

Não aposentado (a) (3) 

Aposentado (a) (9) 

Não aposentado (a) (3) 

Profissões:  

Faxineira (2), do lar (3), Comerciante (2), 

Ferroviário (1), Funcionário público (1), 

Marceneiro (1), Lavadeira (1) 

Profissões:  

Téc. Enfermagem (1), Comissária de menor 

(1), Bancário (2), Mecânico de manutenção 

(1), Lavadeira (1), Tricoteira (1), Professora 

(1), Doméstica (1), Costureira (1), 

Autônomo (1), Soldador (1). 

 

5.5 Procedimentos para análise dos dados 

 

Após a realização das entrevistas individuais, seguiu-se o trabalho de transcrição 

literal, preservando-se as características paralinguísticas, seguidas da análise de conteúdo 

temática. Ela é um instrumento das Ciências Sociais utilizado para analisar principalmente 

textos e possibilita a realização de inferências a partir do corpo do texto, relacionando-o ao 
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contexto dos entrevistados. Geralmente, os textos apresentam registros de eventos, valores, 

regras, normas, argumentos que, por meio da análise de conteúdo, possibilitam identificar as 

visões, valores, opiniões, atitudes e preconceitos aos diversos grupos ou comunidades 

(Bauer, 2004).  

A análise de conteúdo é composta da análise sintática e semântica das entrevistas, 

verificando como algo é dito e o que é dito pelos entrevistados. É uma técnica de análise das 

comunicações, pelo qual o analista irá delimitar os elementos de codificação ou de registros. 

O seu objeto consiste em ser a palavra, em seu aspecto individual e atual da linguagem 

(Bauer, 2004; Bardin, 2010). A análise de conteúdo, para Bardin (2010), consiste em ser 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens (Bardin, 2010, p.44). 

 

A análise de conteúdo pode ser uma <<análise dos significados>> (exemplo: a 

análise temática, embora possa ser também uma análise dos <<significantes>> 

(análise léxica, análise dos procedimentos) (Bardin, 2010, p.37) 

 

Ao utilizar a análise de conteúdo temática para analisar as entrevistas individuais 

realizadas, seguiremos o proposto por Bardin (2010), nas seguintes fases: Pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados obtidos. Na primeira etapa, a pré-análise, 

é a etapa de organização: o pesquisador irá escolher os documentos que serão submetidos à 

análise, serão formuladas hipóteses e objetivos, além da elaboração de indicadores que 

fundamentem a interpretação final. Ainda nesta etapa, é realizada uma leitura flutuante, que 

consiste em estabelecer contacto com os documentos a analisar e em conhecer o texto, 

deixando-se invadir por impressões e orientações (Bardin, 2010, p. 122). Logo após, deve-

se proceder à constituição de um corpus e definir categorias. Na segunda etapa, exploração 

do material, o pesquisador realizará operações de codificação, decomposição ou 

enumeração, em função de regras previamente formuladas. Por fim, na última etapa, o 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação, o pesquisador se utilizará de operações 

estatísticas, para tornar os resultados significativos e válidos, possibilitando a realização de 

inferências e interpretações (Bardin, 2010). 

 

 

5.6 Princípios éticos  

 Desde muito tempo são realizadas pesquisas com seres humanos; entretanto, nem 

sempre as pesquisas carregaram consigo padrões de qualidade e ética. O que se observou na 
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história em pesquisas são verdadeiras barbaridades realizadas com seres humanos, em busca 

do desenvolvimento da Ciência. Nesses casos, não existiu um mecanismo de controle 

baseado em princípios éticos e morais, levando a abusos de experimentos (Araújo, 2003). 

 Diante disso, foi aprovado no Brasil pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) um 

documento baseado em parâmetros éticos relacionado a pesquisas na área de saúde: A 

Resolução CNS 01/1988, posteriormente substituída pela Resolução 196/96, cujo princípio 

trata do envolvimento humano direto ou indiretamente, em partes ou em sua totalidade, 

incluindo o manejo de informações ou materiais (Araújo, 2003, p.59). De lá para cá, muitas 

diretrizes brasileiras em relação à Ética em pesquisa com seres humanos surgiram, 

totalizando onze Resoluções do CNS. Assim, a Resolução 196/96 se tornou a mais antiga, 

substituída pela 466/12, que dizem respeito a pesquisas em qualquer área do conhecimento 

(Guerriero & Minayo, 2013). De modo a analisar as pesquisas e garantir a Ética, toda 

pesquisa que envolva seres humanos deverá ser submetida e apreciada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisas (CEP), ou por mais de um CEP, em casos de estudo multicêntricos (Araújo, 

2003). 

 Como o propósito da pesquisa social envolve a vida dos participantes da pesquisa, o 

pesquisador busca, então, uma compreensão do mundo habitado pelo participante por meio 

de sua partilha de visão de mundo. Para isso, o pesquisador precisa “estourar a bolha”, ou 

seja, sair de suas convicções em relação ao conhecimento e ir em busca de melhorar o 

relacionamento para compreender o universo social estudado (Honaard, 2008). Segundo 

Schmidt e Toniette (2008), para o desenvolvimento da pesquisa, o pesquisador deve 

estabelecer uma relação entre a Ética e a pesquisa, sendo chamado a todo momento a agir e 

refletir de forma ética. Ela aparece então como reguladora e normalizadora em todo o 

processo de pesquisa, sendo que o pesquisador deverá seguir algumas condutas estabelecidas 

pela Resolução em vigor.  

 Na pesquisa qualitativa, há o envolvimento de crenças, valores e comportamentos 

dos sujeitos estudados, e para isso os pesquisadores precisam atentar para as possibilidades 

de danos éticos aos participantes da pesquisa, sendo assim utilizada a Resolução CNS 196/96 

como parâmetro para essas avaliações. De modo a garantir mais segurança ao participante e 

pesquisador, é imprescindível a obtenção de consentimento livre e esclarecido dos 

participantes, antes de iniciar a pesquisa, durante e após a finalização da mesma (Ramos, 

Junqueira & Puplaksis, 2008). 

 Para Aguirre (2008), o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) é de 

fundamental importância e tem o papel de assegurar ou comprovar o esclarecimento e a 
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liberdade de opção daquele que será submetido à participação na pesquisa. O participante 

deve estar ciente de que está sendo convidado a participar de uma pesquisa e que poderá 

aceitar, recusar, ou mudar de ideia quanto à sua participação, sendo que, caso recuse, isso 

não lhe acarretará a nenhum dano ou represália. Esse termo precisa ser escrito de forma clara, 

na linguagem acessível ao participante, e em seu conteúdo deverá constar sobre: em que 

consiste a pesquisa, os procedimentos, riscos e benefícios, os temas que serão abordados, a 

duração, número de sessões, local, se sua participação será coletiva ou individual, estar 

ciente quanto ao sigilo de informações, utilização de gravação em vídeo ou áudio, como irá 

garantir o anonimato e como ou o que será feito com a coleta de dados. Além disso, deverá 

estar disponível para o participante, uma forma de contato com o pesquisador, sendo 

entregue a ele uma cópia de tal termo, assinadas e rubricadas as duas vias. 

Considerando manter a Ética e o respeito aos participantes da pesquisa, a presente 

pesquisa foi submetida, analisada e aprovada pelo Comitê de Ética, sob o protocolo e CAAE 

76816717.2.0000.5151, confirmando que este estudo atende à Resolução 466/2012 e à Norma 

Operacional 001/2013, estando aprovado, em consonância com os Princípios Éticos em 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, no Protocolo de Pesquisa da CEPSJ.  
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CAPÍTULO 6 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1 Análise das categorias 

 

 A realização das entrevistas foi o momento de me aproximar mais das categorias 

definidas previamente e de compreender realmente como elas envolviam as pessoas idosas. 

Os entrevistados foram divididos em dois grupos, sendo o do Projeto ‘Promoção de Saúde e 

suas interfaces físicas e psicológicas’, e o do Programa ‘Universidade para a Terceira Idade’. 

Esta divisão em dois grupos não foi comparativa; eles foram classificados para uma 

organização das entrevistas, levando-se em conta as peculiaridades de cada grupo dos quais 

participam. As pessoas entrevistadas se mostraram bastante receptivas para a participação 

na pesquisa, trazendo consigo muito do afeto observado nos encontros cotidianos dos 

grupos. A princípio, foram definidas as categorias: Envelhecimento e suas perspectivas; 

participação grupal; afetividade e projetos de vida. Identificamos o aparecimento dessas 

categorias durante as entrevistas, com questões que envolviam as experiências e 

subjetividade dos idosos. No entanto, também vimos a prevalência de outras categorias, e 

estas foram analisadas a partir dos conteúdos dos relatos. Os nomes dos entrevistados foram 

mantidos em sigilo, e para isso foram utilizados nomes fictícios. 

 Serão apresentadas no quadro abaixo as categorias encontradas nas entrevistas 

realizadas. 

 

 

QUADRO 2 - Categorias que emergiram das falas de 23 pessoas idosas participantes 

dos Programas de extensão citados 

Categorias Subcategorias 

 

 

A - Envelhecimento e suas perspectivas 

            A.1- Conformismo 

 A.2- Melhorias sociais 

 A.3- Negação 

 A.4- Saúde/Doença 

 A.5- Sexualidade 

 A.6- Sabedoria 

 A.7 - Procedimentos estéticos 

 A.8- Temores 
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B - Vida cotidiana 

 

           

            B.1- Atividades domésticas 

 B.2- Atividades físicas 

 B.3- Frequência a grupos 

 B.4- Trabalho voluntário 

 B.5- Religiosidade ou espiritualidade 

 B.6- Lazer 

 

 

 

C- Participação grupal 

           

            C.1- Descontração 

 C.2- Momento pessoal 

 C.3- Socialização 

 C.4- Troca de experiências 

 C.5- Manifestações afetivas 

 C.6- Configurações vinculares 

 

 

 

D- Projetos de vida 

 

           

           D.1- Entendimento do termo projeto 

                   de vida 

           D.2- Busca de realização 

           D.3- Impedimentos para a realização 

                   dos projetos 

 

 

 

E- Aposentadoria 

 

             

            E.1- Diminuição das relações sociais 

 E.2 - Expectativas  

 E.3 – Proximidade da velhice 

 

 

F- Expectativas sociais 

 

             

            F.1- Saúde 

 F.2- Atenção política 

 F.3- Reconhecimento social 

 

 

 

6.2 Envelhecimento e suas perspectivas 

 

 O envelhecimento ocorre de maneiras diferentes para cada um e está relacionado com 

a forma de como se viveu durante a trajetória da vida (Antunes et al., 2014). A velhice ocorre, 

portanto, de maneira particular a cada um e resulta das relações objetivas e subjetivas diante 

das representações sociais acerca da velhice, do envelhecimento e do velho, entrelaçados 

com a cultura (Kreuz & Franco, 2017). Desse modo, os idosos entrevistados apresentaram 

diversos relatos quanto à forma de como percebem a velhice e/ou o envelhecimento. Tais 
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relatos dizem de uma trajetória de vida, associada a aspectos subjetivos e sociais que 

representam o ‘ser idoso’ de cada um. De um modo geral, os entrevistados trouxeram a 

questão do envelhecer sob dois pontos de vista: um olhar mais positivo quanto a esse 

processo da vida; e um olhar mais negativo diante das perdas ocorridas. Esse olhar negativo 

parece refletir aspectos que a sociedade dita como bons ou ruins, bonitos ou feios, nos quais 

os idosos têm em mente uma figura estereotipada do idoso perante a sociedade.  

 As subcategorias identificadas com os idosos entrevistados de ambos os grupos 

apareceram de formas muito similares, sendo que, como pontos positivos, alguns 

consideraram o fato de o envelhecimento ser algo natural da vida, e que, em função disso, 

caberia um conformismo com a sua situação. Para tanto, não adiantaria se rebelar contra a 

idade e contra o processo do envelhecimento, cabendo a eles aceitar a situação encontrada. 

Aqui cabe uma reflexão quanto à consideração do conformismo como positivo, o que ao 

nosso ponto de vista, ficar numa situação de conformismo, de aceitação à todas as condições, 

não permite que o sujeito se movimente e realize transformações em sua vida. Porém, o 

conformismo foi considerado como positivo de acordo com a visão dos entrevistados. 

Podemos encontrar essa inerente aceitação quanto ao envelhecimento quando o Sr. Joaquim 

diz: Não, assim é tranquilo, porque é uma coisa [envelhecimento] inevitável né, como que 

eu vou brigar com isso, melhor aceitar, então eu aceito mesmo. De acordo com Aboim 

(2014), essa atitude de conformismo vai contra o ideal de eterna juventude, sendo que a 

inevitabilidade da velhice ocasiona mais conformidade do que rebelião. Para ela, tornar-se 

idoso é visto como algo natural, não sendo possível lutar contra as imposições do tempo.  

Os entrevistados enfatizaram também o fato de hoje a população idosa apresentar 

melhorias sociais em relação a décadas passadas, sendo que há um olhar mais voltado para 

o público idoso em relação aos seus direitos, às possibilidades de atividades e à saúde, apesar 

de considerarem que ainda precisam ocorrer melhorias. Para Santos e Silva (2013), o 

envelhecimento populacional só foi possível devido a melhorias na saúde. No Brasil, a 

transição demográfica ocorre mais devido a melhorias nas tecnologias da saúde do que ao 

próprio desenvolvimento do País. Esses pontos de vista podem ser observados na fala do Sr. 

Nelson: 

Ah! Hoje eu penso diferente de antigamente; já mudou completamente. O 

envelhecimento antigamente o que era? Você via uma pessoa com mais de 50 

anos, sentando nas praças, olhando para não sei aonde, é jogado no sofá, 

televisão o dia inteiro. Parece que é o seguinte passou dos 50 só restava mesmo 

era esperar a morte, então vamos encostar esperar ela, e hoje eu vejo que não é 

nada disso, a gente tem tanta coisa que pode fazer aí, igual agora, igual agora 

eu tive condições né, meus filhos já têm 45, 46 anos né? (Nelson, 65 anos)  
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 Na fala acima de Nelson podemos notar uma percepção de mudança social e cultural, 

sendo que, quando não se enquadrava como idoso, ele percebia o envelhecimento como 

negativo, como fim de possibilidades futuras e como sinônimo de morte. Na sua condição 

atual, percebe que não é bem assim ser idoso. Isso pode estar relacionado com o fato de 

pensar que o envelhecimento só acomete os mais velhos, ou que “o velho é sempre o 

outro”10, e quando a velhice chega a mim, cabe pensá-la de novas maneiras. Para Simone de 

Beauvoir, 

[...] em mim, é o outro que é idoso, isto é, aquele que sou para os outros e esse 

outro sou eu... A aparência de nosso corpo e de nosso rosto nos informa com mais 

certeza: que contraste com nossos 20 anos! Só que essa mudança se opera 

continuamente, e nós mal a percebemos. (Beauvoir, 1990, p.348-351) 

 

 O Sr. José, de 71 anos, também apresentou uma percepção de mudança de valores 

para com o idoso, sendo que, em outras épocas, notava maior distanciamento entre as 

gerações. Hoje ele destaca o papel do conhecimento, tendo a Universidade como ferramenta 

de aproximação entre os coletivos, diante dos programas de extensão voltados para a 

comunidade. Para ele, há um sentimento de gratidão em ser respeitado pelos mais jovens: 

Sem dúvida, porque não sei se você percebeu, agora não, mas uns anos pra trás 

os velho ficava abandonado. Os novo conversava com os novo e os velho se 

tivesse que conversar tinha que ser com os velho, mas de uns anos pra cá, depois 

que a faculdade veio pra cá isso mudou muito. Quer dizer, o novo dá atenção 

pro velho, conversa, ajuda, você vê que isso foi muito bom pra nós. Não tem 

essa distância de um pra outro. Se a gente for analisar, eu era novo também e 

fiquei velho. O novo vai ficar velho, a não ser que ele vai morrer antes. Então 

essa ligação foi muito boa. (José, 71 anos) 

 Essa mudança cultural e social, é percebida perante os direitos adquiridos pelos 

idosos atualmente, sendo que, com as políticas estabelecidas, busca-se uma melhoria na 

qualidade de vida. Nas falas de D. Daniela e D. Denise, é retratado o fazer valer seus direitos: 

Eu estou gostando dessa parte aí o idoso antigamente completava 51, 57 anos 

já se consideravam idoso, e já não estava valendo mais nada, considerava um 

velho tanto. É tanto é que quando a minha mãe ia conosco, eu ainda era criança, 

ia passear, visitar uma casa, tinha sempre um idoso se arrastando ou no canto 

da casa, e eu pensava era idoso mesmo? Mas não era idoso ainda, mas já estava 

encostado. Então causava muita tristeza sabe, os idosos hoje estão nas praças, 

nos ônibus, todo mundo em atividade, e isso é muito bom. Hoje eu não vejo mais 

idoso encostado, só mesmo aqueles que não aceita, alguns não aceita. Mas eu 

não vejo mais aquelas pernas feridas como eu via antigamente. A pessoa às 

vezes até poderia ser diabética e não sabia, ninguém conhecia essa palavra 

diabetes. Então tinha cada idoso com as pernas, coitados, eu me lembro! Porque 

                                                           
10 Beavoir, S. (1990). A velhice. Tradução de Maria Helena Franco Monteiro. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira. 
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no Bonfim onde eu moro, antigamente era considerado zona rural sabe, então 

as pessoas ficavam muito isolados ali; posso falar que morriam à míngua. 

(Daniela, 70 anos) 

Eu acho que os idosos hoje têm mais privilégio, menina, porque antigamente os 

idoso não tinha não. Ficava velho, envelhecer é velho, hoje nem pode falar velho 

mais, é idoso (risos). Acho que os idosos hoje têm mais privilégio e eu aprendi 

lá no grupo que a gente tem que usar esse privilégio. Um dia eu usei, fui lá no 

banheiro e tem que pagar e eu falei, mas aqui eu tenho mais de 60. Aí ela disse 

você tem aí o documento? E eu disse tenho, aqui meu documento, pronto. Quer 

dizer, eu outro tempo eu não ia fazer isso, eu ia pagar né? Mas ai eu aprendi lá 

no grupo que a gente tem que fazer valer nosso direito, e eu lembrei disso e falei 

é agora! Vai pra fila eu sou idosa, passar na frente. Uai que bom que pelo menos 

a gente tem alguns privilégio né? E algumas vantagens de ser idoso, porque 

antigamente não tinha isso não, os idosos ficavam velho e acabou. Agora não. 

A juventude é que não tem muita paciência com os idosos né? (Denise, 63 anos) 

 Vale destacar para a fala acima de D. Denise, onde apresenta a mudança de verbetes 

ao se referir a pessoa que envelheceu. Relatou que antigamente envelhecer era ‘ficar velho’, 

e hoje nem se pode falar mais em ‘velho’, mas que ‘ficou idoso’, trazendo essa fala em um 

tom de humor. Questiono aqui para o fato da criação de vários termos para se referir ao 

‘velho’, o que me faz refletir se não se trata de uma tentativa de inclusão social, porém, já 

excluindo, pois mesmo com a utilização de verbetes vistos como positivos, ainda assim há 

uma utilização pejorativa destes, atrelado ao preconceito, exclusão e discriminação dos que 

envelhecem na nossa sociedade. Isso vale também para a utilização de verbetes quanto a 

terceira idade, quarta idade, quinta idade, melhor idade, em que tentam classificar o idoso 

em várias faixas etárias. Será mesmo que existe uma idade que demarca o envelhecimento e 

essas classificações, ou se envelhecemos a cada dia desde que nascemos? 

Entretanto, a visão negativa apareceu relacionada a uma negação do envelhecer, por 

este estar ligado a perdas físicas e sociais. Conforme Guerra e Caldas (2010), há uma 

variedade de modos de ser velho, o que tem a ver com os contextos que o determinam. Para 

eles, a velhice tem sido associada à decadência, doença e fealdade.  Observamos que, nesta 

pesquisa, a principal perda relacionada ao envelhecimento referiu-se à preocupação em torno 

da saúde, sendo ela primordial para definir quem está velho ou não.  Quando se tem saúde, 

o envelhecimento aparece como positivo, algo a ser valorizado em chegar em tal idade com 

saúde e disposição. Já se há alguma limitação na saúde ou alguma doença, o envelhecimento 

aparece como negativo, como algo a preocupar. Além disso, o uso crescente de 

medicamentos e a constante procura médica são fatores que pesam esse envelhecer. Para 

Aboim (2014), os primeiros sinais visíveis quanto ao envelhecimento, como a perda de vigor 

e saúde, são experimentados com desagrado e tristeza. Nas palavras de Sr. Mateus, podemos 
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observar que ele não se sente idoso, devido à boa saúde e à manutenção normal das 

atividades de seu cotidiano: 

[...] eu não me sinto em momento nenhum idoso, pra te falar a verdade, continuo 

fazendo as minhas atividades, não tanto como era jovem, mas eu faço as minhas 

atividades normais e tenho uma vida dentro do meu contexto que me permito 

fazer tudo aquilo que eu quero... (Mateus, 63 anos) 

 

Aponto aqui mais uma reflexão sobre a questão do envelhecimento, sendo que na 

literatura é considerado idoso aquele que possuir 60 anos ou mais em países ‘em 

desenvolvimento’, ou 65 anos ou mais em países ‘desenvolvidos’. Há certos rumores quanto 

a esse fato considerando que para um País que apresenta gradativamente uma expectativa de 

vida maior, muitos ‘idosos’ de 60 anos não se veem e nem se consideram idosos, visto que 

houve bastante modificação física e social dos idosos de antigamente. Os idosos de hoje em 

sua maioria, se apresentam mais ativos do que de outros tempos. É o caso do Sr. Mateus, 

que apesar de ter se enquadrado numa classificação de idoso, mantém suas atividades 

normais sem nenhum prejuízo decorrente da idade. 

Na pesquisa de Jardim et al. (2006), os autores afirmaram que os aspectos negativos 

da velhice surgem quando ela está associada à doença, seguida de perdas e incapacidade. 

Percebemos que, com os idosos do Projeto “Promoção de saúde e suas interfaces físicas e 

psicológicas”, o principal detector do envelhecimento está relacionado à parte física, diante 

do declínio, dores, adoecimento e limitações físicas. Isso também apareceu com os idosos 

do Programa ‘Universidade para a Terceira Idade’, com um acréscimo de pensar o 

envelhecimento ligado a aspectos cognitivos, à sabedoria e experiências de vida. Podemos 

pensar que talvez essas perspectivas estejam relacionadas com o foco na participação de cada 

grupo, sendo que, no primeiro, o foco está na saúde, conforme o próprio nome do Projeto, e 

no Programa da “Universidade para a Terceira Idade”, esse foco está no conhecimento. Nas 

palavras de D. Suelen, D. Gabriela e D. Neuda vimos essa associação: 

 Eu acho que o meu envelhecimento tá muito bom, porque com essa idade, com 

77 anos, eu tô andando bem, esticando, falando, escutando, tudo menos né, 

porque não ando muito boa do ouvido também não, mas eu acho que eu tô bem, 

graças a Deus, consulto muito, faço muito assim os exames que o médico receita, 

e lá vou levando a vida assim. Está tudo mais ou menos controlado, pressão, 

glicose. (Suelen, 77 anos) 

Ah, eu penso assim, o envelhecimento ser com saúde é muito bom, mas o 

envelhecimento sem saúde é muito triste, porque você vai envelhecendo e você 

vai ficando decadente, seu corpo não tem mais aquele pique. Então assim, eu 

falava assim: Ó meu Deus, será que eu vou chegar aos 60 anos? Com muito 

custo, com muito custo eu até pensava eu não vou chegar aos 60 não. Cheguei 
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aos 61. Mas entre esses 61 anos, ele já vem com problema, você vê eu não era 

hipertensa e passei a ser hipertensa, não tinha diabetes e agora tem diabetes, 

então as doenças ajuda no envelhecimento seu. Agora se você chega aos 61 ou 

70 e você não tem esses problemas, você fica mais saudável, não precisa ficar 

tomando igual nós toma remédio todo dia, é isso é aquilo, pode comer isso não 

pode comer aquilo. Então isso ajuda atrapalhar o seu organismo um pouco. 

Você não sente aquele corpo assim saudável, você tá indo, mas cada dia é uma 

coisinha que, uma hora você tá com coragem, outra hora você tá desanimado, 

então você assim lá vai, mas pesa. (Gabriela, 61 anos) 

Eu tenho notado assim, que eu sempre trabalhei muito, tive muita disposição 

pra trabalhar, pra pegar e fazer as coisas. E eu tenho sentido já assim as minhas 

forças limitadas, muitas coisas eu não consigo mais fazer, não que eu não tenha 

essa disposição ainda, se eu pegar eu faço, mas depois eu tenho muitas dores 

no corpo. Então depois eu faço, aquilo que eu quis fazer eu faço não sinto nada, 

mas depois eu sinto, aí no outro dia eu sinto dores no corpo, que me impossibilita 

de fazer outras coisas que eu já tô acostumada de fazer no dia a dia, me 

impossibilita de fazer, então eu quero fazer mas não posso. Mas na minha casa 

no dia a dia eu faço o que eu posso, na cozinha, lavar louça, lavar roupa, essas 

coisa tudo eu faço, tranquilo. (Neuda, 73 anos) 

 D. Ana demonstrou como percebe o envelhecimento, considerando idoso aquele que 

‘envelhece a mente’, trazendo novamente o foco no conhecimento e essa relação corpo-

mente. Conforme Menezes, Lopes e Azevedo (2009), muitas vezes o idoso percebe o seu 

envelhecimento através das mudanças físicas, o que nem sempre é visto de forma positiva. 

Além disso, há um contraponto quando o corpo envelhece, em descompasso com a rapidez 

da mente. Sendo assim, D. Ana relatou a dificuldade de sentir-se idosa, devido ao fato de 

não sentir prejuízos cognitivos:  

Primeiro a gente demora conscientizar, que a gente vê falando nos grupos que 

a partir dos 60 anos é considerado idoso, então assim, é uma coisa que aos 

pouquinhos vai conscientizando, porque eu no momento não me sinto idosa, eu 

me sinto, igual eu te falei, idoso é a mente. Porque eu me sinto muito ainda, 

assim, não sinto o peso da idade, graças a Deus né, tenho disposição para a 

vida, para as coisas, gosto das coisas da vida, de conhecer, de saber, de 

aprender, eu acho que isso é muito importante né? Então eu acho que a gente 

vai aceitando aos poucos essa ideia, mas com qualidade de vida. Nunca assim 

se deixando abater pelas coisas né, então acho isso assim muito importante, 

conviver com as pessoas né, nunca se fechar, pôr na cabeça aquela coisa exata. 

(Ana, 64 anos) 

 Segundo Silva (2016), para que haja uma aceitação e adaptação à velhice, é preciso 

ocorrer um trabalho contínuo do indivíduo consigo mesmo, o que, diante das várias 

modificações na vida devido ao envelhecimento, não aparece de forma fácil. Para tanto, a 

participação em grupos de convivência pode promover aprendizado e desenvolvimento de 

recursos, a partir de atividades educativas. Nesse sentido, percebemos que a participação nos 
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grupos auxilia na percepção de um envelhecimento com qualidade e com conhecimentos 

diversos, e a busca por fazer valer os seus direitos, muitas vezes desconhecidos. Para Matos, 

Santos, Maia e Maia (2010), o envelhecimento traz consigo uma série de acontecimentos e 

transições sendo um período de implementação de estratégias de confrontação e resolução 

de desafios, cabendo ao idoso apresentar um potencial adaptativo considerando-se como 

agente ativo em uma vida com expectativas e projetos de vida. 

Ainda falando de perdas, a autoimagem é outra coisa que apareceu como 

determinante para marcar o envelhecimento.  A ideia de um envelhecer não valorizado, feio 

e excluído socialmente, perpetuando a juventude, ainda se mostra presente. Para Pitanga 

(2006), os primeiros sinais do envelhecimento são percebidos através do corpo, por exemplo 

em rugas e cabelos brancos, levando as pessoas à procura por melhorias estéticas. 

Observamos que essa procura por procedimentos estéticos apareceu nos relatos dos 

idosos entrevistados, porém, com os idosos do Programa “Universidade para a Terceira 

Idade”, isso foi mais significativo, o que pode estar relacionado com uma melhor condição 

financeira. Identificamos que, com os idosos do Projeto “Promoção de saúde e suas 

interfaces físicas e psicológicas”, as questões estéticas aparecem como projetos a serem 

realizados caso haja um planejamento para tal. Para Jardim et al. (2006), essa preocupação 

em manter um corpo belo fisicamente tem a ver com uma sociedade capitalista, que valoriza 

a juventude como a detentora do poder, da beleza e da atividade, sendo que o envelhecimento 

aparece de forma ainda mais negativa quando é visto pelo olhar do outro cujo preconceito 

aparece entranhado em seu ponto de vista. 

Pitanga (2006) aponta que além de uma percepção individual do envelhecimento com 

as perdas físicas, é por meio do olhar do outro que também sabemos do nosso 

envelhecimento ou da nossa decadência, conforme dito nas falas de D. Denise, D. Cláudia e 

D. Aline: 

O que que eu penso sobre o envelhecimento? Ah faz parte da vida né? Agora eu 

tô com 63, e tô indo né, tô começando a dobrar a serra. Mas a gente tem que 

aceitar a vida, olhar no espelho e aceitar os ‘pés de galinha’ que vai nascendo, 

bem que vontade de cuidar mais eu tinha né, se eu tivesse condições, lógico que 

eu queria, mas não tem então tem que aceitar. Os cabelinho branco oh! 

Nascendo, de vez em quando eu faço umas luzes, agora eu tô esperando acabar, 

o cabelo ficar novo de novo pra fazer luzes de novo pra melhorar um pouquinho. 

(Denise, 63 anos) 

Olha, no início eu sentia sabe, senti uma agonia, meu Deus eu estou velha! Aí 

vieram os meus netinhos: Vovó, mas você é muito velha! Vovó por que que você 

tem a cara assim cheio de risco? Aí eu falei, Nossa Senhora, eu tô velha 

mesmo! Eles estão impressionados com a minha velhice. Aí aos poucos eu fui 
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aceitando, quando um dos meus netinhos, falei com o pai dele assim: Eu vou 

fazer lifting por causa do seu filho, e você vai ter que pagar para mim, porque 

ele ficava assim, vovó sua cara tá tudo craquelada! Eu falei meu filho de onde 

você tirou essa palavra craquelada? É assim oh (apontando para o rosto de 

Cláudia)! Ah então tá bom então [risos]. (Cláudia, 69 anos) 

Acho que as pessoas valorizam porque eu cheguei nessa idade e elas viram e 

falam assim: Nossa, não parece que você tem 60 anos! Mas tenho né, [risos]. 

Tem gente que fala né, que não parece. Então eu acho que cheguei aos 60 bem. 

(Aline, 60 anos) 

 O corpo aparece como a parte mais visível que constata o envelhecer. Com isso, o 

olhar-se no espelho e ver as perdas físicas na aparência é o que leva à procura por 

procedimentos estéticos como forma de ‘camuflar’ as perdas observadas. Nesse sentido a 

velhice parece ser difícil de aceitar.  

 Ah! A questão primeiramente é da parte física né, porque você vê fotografia, tá 

entendendo? E meu marido é muito gozado que eu falo gente, cada dia é uma 

ruga né? E ele fala assim: não olha no espelho! Porque todo mundo tem ruga e 

é o fim de todo mundo né?... (Maria, 64 anos). 

[...] eu tô até pra subir o peito, mas aí eu tava falando com minha amiga, você 

sobe o peito, aí você olha pro braço, o braço tá ruim. Aí você olha pro, você faz 

preenchimento pro lábio, porque o seu lábio acaba, você não tem mais lábio, 

você vai passar batom fica ridículo, fica aquelas coisa assim. Aí você pensa no 

lábio em fazer preenchimento, mas aí tem a ruga[...]. Costurar minha orelha 

que caiu, entendeu, eu vou fazer isso. Fazer uma sobrancelha definitiva, mas 

não pra ficar preta. (Maria, 64 anos) 

[...] e o amanhã que eu quero é viajar, quero pôr meu cabelo, Eu quero vivendo 

só o dia de hoje, mas no final do ano eu quero arrumar a minha boca, então meu 

projeto de vida é só coisas boas. (Lia, 62 anos) 

 

 Diante da percepção da perda gradual do tônus muscular e do vigor, o Sr. José relatou 

a importância de praticar atividades físicas como forma de recuperar esse corpo que se 

degrada cotidianamente: 

Por que o tempo que você vai ficar lá dentro de casa debruçado que nem o meu 

avô, você vem pra cá conversar com um amigo, fazer exercício, isso aí fortalece 

a gente. Aí eu tô com o corpo parecendo menino, [risos]. (José, 71 anos) 

 Outra questão abordada por alguns dos idosos é a sexualidade, o que fora falado de 

forma breve por cinco idosos, ora relacionando essa sexualidade ao envelhecimento, ora aos 

conflitos conjugais. Questionamos aqui o porquê de ainda ser pouco abordado esse assunto, 

uma vez que, apesar de ter sido apontada a questão da sexualidade, ainda é pouco discutido 

algo que deveria ser visto como natural da vida. Acreditamos que falar da sexualidade ainda 



60 
 

possa ser um tabu em nossa sociedade, sendo que para Eloi, Dantas, Souza, Cerqueira-Santos 

e Maia (2017), há uma figura de idoso estereotipada, na qual se devem seguir condutas e 

posturas determinadas na velhice. Diante disso, a sexualidade demarcada no envelhecimento 

aparece historicamente negada frente às normas socioculturais, levando a uma ideia de idoso 

assexual e vulnerável. Para Lobo e Cândido (2017), a compreensão que os idosos possuem 

da sexualidade na terceira idade não se limita somente ao sexo em si, à genitália, mas abrange 

algo além, tendo as carícias, o carinho, o sentimento, o amor, o companheirismo e o toque 

bastante valorizados para um prazer físico. Assim, a sexualidade vivenciada pelo carinho, 

afeto e boa convivência possibilita uma melhoria da autoestima e qualidade de vida dos 

idosos. 

Observamos nos relatos dos entrevistados que as diversas formas de sexualidade 

estão presentes na vida dos idosos, seja na vida a dois de casados, na procura por um parceiro 

ou até nas diversões com o/a parceira. 

D. Sarah apresentou uma visão de tabu ao se falar de sexo, sendo que, quando mais 

nova, queria outras aventuras e realizações sexuais, porém não se podia ter sexo antes do 

casamento. Ela casou, mas não se sentiu realizada. Durante a entrevista, notou-se que a 

questão sexual ainda está bem presente em sua vida, na busca por encontrar alguém que a 

satisfaça, porém o que a impede nessa busca é a questão do machismo e do comodismo do 

homem, que limitaria a sua liberdade. Ela demonstrou bastante confiança com a 

entrevistadora, sendo que, mesmo falando baixinho e envergonhada sobre esse assunto, 

demonstrou que isso faz parte da vida: 

Eu fui assim, tinha muito hormônio, muito quente, muita vontade de namorar, 

ter sexo, mas não tive não, só depois de casada, porque achava que não podia 

ter sexo antes do casamento. E toda vida nunca senti realizada no sexo, nem 

com marido, depois eu separei dele, arrumei outro companheiro, mas nunca 

senti prazer com ninguém, parece que foi um trauma que eu tive que me pai me 

segurava demais... [...]tem dia que eu até penso em arrumar [um companheiro], 

no forró até aparece, mas não, sexo não dá mais não. E ficar junto também a 

gente fica com eles um mês e eles são muito comodista né? Gosta muito das 

coisa do jeito deles, ter uma mulher dentro de casa. Esse senhor [seu último 

companheiro] nós dançava na terça, quinta e domingo. Tirou terça, tirou 

domingo, só na quinta, doido pra ficar, fazia tudo quanto era proposta boa pra 

eu ficar junto com ele, mas se eu ficar eu não ia no forró mais nem na quinta-

feira eu vou vir mais pro forró. Ele é muito caseiro, muito sistemático, vou ficar 

sozinha mesmo, tá bom. (Sarah, 77 anos) 

 Ao falar de sexualidade, D. Maria relatou que, com o envelhecimento, uma das 

perdas que ocorre é a perda sexual. Para ela, existe o desejo, porém este não se apresenta tão 

ativo como quando era mais nova, devido a uma questão hormonal: 
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É, a sexualidade é uma coisa muito séria, porque, por exemplo, eu tenho 64 e 

meu marido tem 61. Eu sempre gostei de sexo, e assim, hoje em dia eu sinto 

prazer, mas assim, eu não procuro, tá entendendo? Eu não sei, porque meu 

marido é muito ativo, eu tenho amigas que falam, ih não quer nem saber! Se não 

tiver eu não sei se eu sentiria falta, mas assim isso eu acho uma sacanagem com 

a mulher. (Maria, 64 anos) 

 Sr. José, que há pouco tempo ficou viúvo, se mostrou bastante animado com a 

conquista de uma nova namorada. A sexualidade apareceu aqui com a busca de novas 

atividades, passeios e afeto encontrado no novo relacionamento. 

Oh, por exemplo, eu tô com uma nova namorada lá em Matosinhos né, sábado 

agora tá marcado um jantar pra eu ir com ela, vai mais uma colega, e mãe dela, 

jantar beneficente da igreja lá, mas eu ainda penso em viver muito e se tiver que 

fazer mais alguma coisa na vida ainda tem pra se fazer. Tenho esperanças. 

(José, 71 anos) 

 D. Denise expressou a sua frustração em seu relacionamento conjugal ao descobrir 

que seu marido é homossexual. Durante a entrevista, seu relato esteve bastante relacionado 

à indignação e decepção da descoberta da orientação sexual do marido, e de seu filho, que 

também é homossexual. Ela relatou sobre essa descoberta em tom de vergonha perante os 

outros, uma vez que, além do tabu da sexualidade, há o preconceito com o homossexual. 

Conforme Mota (2009), para os idosos homossexuais, a sexualidade e a homossexualidade 

é ainda mais conflituoso, por passarem por dois estigmas, sendo um deles o fato de 

envelhecer, e o outro a sexualidade. Assim, se por um lado a sexualidade na velhice pode 

ser vista como forma de carinho ou ternura, se há caso de homossexualidade, o sujeito é 

visto como “bicha velha” ou “coroa assanhado”. Na fala de D. Denise, apesar de ter 

descoberto a homossexualidade do marido quando mais nova, atualmente ainda é difícil para 

ela aceitar essa orientação sexual: 

[...] que eu falo que tem 45 anos, eu tinha 45 anos quando eu fiquei viúva de 

marido vivo, porque eu já não tinha mais uma vida sexual ativa, eu já não tinha 

mais um marido eu não tinha nada, e eu fiquei sabendo que ele era assim, muito 

depois, muito depois mesmo, antes de saber que o (filho) era. Ai não tinha jeito 

de mais nada né porque como você fica com um homem desse. (Denise, 63 anos) 

Os idosos também trouxeram a questão dos temores relacionado ao envelhecimento, 

sendo que vieram ligados aos medos quanto ao adoecimento, ao envelhecimento, à 

dependência de alguém para cuidados diários, ao isolamento social, à falta de atenção e, por 

fim, à temida morte. O medo do isolamento social foi bastante notado nas falas dos 

entrevistados, destacando-se a falta de terem um compromisso para sair de casa e o fato de 
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ficar em casa, às vezes sem ao menos conversar com os filhos por estes estarem trabalhando 

ou ao menos receber visitas.  

Porque eu tava me sentindo sozinha assim, sem lugar, porque eu não conhecia 

ninguém, foi bom. (Aline, 60 anos) 

 

Ah é importante, muito importante [a participação grupal]. Eu falo que tanto é 

bom pros idoso quanto pra família, porque os idoso parece que fica com mais 

disposição, mais saúde, e se a pessoa ficar só dentro de casa ela adoece na 

solidão né? Então eu acho que ajuda muito o idoso, a passagem também de 

graça né? (Sarah, 77 anos) 
 

Para Silva (2016), é muito comum o isolamento em pessoas idosas, e o que ocorre 

muitas vezes é que elas passam despercebidas. Alguns idosos optam por não pedirem ajuda, 

por simplesmente não incomodar. Outros não ficam à vontade com a interferência de outras 

pessoas em seu lar. O que se destaca em relação ao isolamento é um sentimento de 

insegurança, advindo de uma cultura pela qual aprendemos a não pedir ajuda, mas nunca 

sabemos quando iremos precisar, uma vez que não se é programado para lidar com as 

adversidades que fazem parte da vida. Pensando por esse lado, sabemos que o número de 

idosos no mundo é crescente, e igualmente também cresce o número de idosos em situação 

de isolamento. Para isso, é preciso haver uma melhoria de políticas públicas para atendê-los.  

Podemos observar nas falas de D. Sarah e D. Aline que a velhice, sendo associada ao 

adoecimento, é o causador de temor para elas. Considerando que até o momento são bastante 

livres para realizar o que desejam e apresentam uma vida bem ativa, depender de alguém 

para as suas atividades e tomadas de decisão é receoso: 

 Ah! Nesse futuro eu tenho muito medo de ficar doente numa cama, ou numa 

cadeira de roda, e depender das pessoas pra me dar uma comida, me dar um 

banho. Eu não gosto de depender de ninguém. As minhas vizinhas fala assim, 

você é muito metida ..., não ocupa  a gente pra nada, mas é porque nunca foi 

preciso, quando for preciso eu ocupo. (Sarah, 77 anos) 

Então eu quero chegar nessa idade assim sem depender de ninguém. Isso eu 

quero, se for pra depender de ninguém eu quero chegar nessa idade, agora se 

for pra chegar e ficar igual a minha irmã eu não quero não. Porque aquilo ali 

não é vida. Do jeito que ela está vivendo não tem vida né. (Aline, 60 anos) 

 D. Sarah ainda nos relatou de seu medo de ingressar em um asilo. Para ela, muitas 

vezes o isolamento se dá diante da falta de atenção e apoio dos filhos, o que pode acarretar 

uma ida para um asilo: 

Eu moro sozinha, eu mesmo que faço as minhas coisas, resolvo o que eu tenho 

de resolver as coisas. Minhas filhas todas elas trabalham muito, tem filho e tudo, 

até porque pra distrair e eu não tô precisando de depender das pessoa não, tá 
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muito bom, graças a Deus. Eu tenho é muito medo de depender das pessoas. É 

muito triste ficar num asilo ou alguma coisa assim, mesmo em casa, a gente vê 

assim, não são todos, mas acho que a maioria que os filho tem uma vida muito 

agitada né, e pouca paciência com os velho. Por enquanto tá indo boa (a vida), 

graças a Deus. (Sarah, 77 anos) 

 O medo da morte é algo que apareceu de forma inevitável, diante ao ser que 

envelhece. Para Pitanga (2006), refletir sobre o sentido do envelhecimento e a consequente 

aproximação da velhice é evocar em nós mesmos, o temor da morte (p. 70). No entanto, é 

importante ressignificar o envelhecimento, voltando-se para a nossa historicidade e às 

memórias, considerando-o como um momento inerente a vida. O Sr. Lucas manifestou a 

importância da participação nos grupos de modo a evitar o isolamento social, sendo que, 

para ele, é o entrosamento com o seu semelhante que o fortalece em busca de mais alegria 

em viver. Ao mesmo tempo que apresenta o temor da morte, o Sr. Joaquim também traz em 

suas falas a esperança em viver sempre mais, e com desejos a serem realizados: 

Isso [a participação grupal] é uma boa né, porque tem muitas pessoas, que às 

vezes, no meu caso aí que eu adoeci, fica num caso desse, melhora né? Fica 

entrosado, vai dar força pra velhice, porque dizem que o pessoal comenta que a 

velhice vem a pessoa vai desanimando, parece que tá esperando a morte né, 

minha filha? Eu não quero isso não. (Lucas, 60 anos) 

Porque eu ainda tenho uma vontade muito grande de viver muitos, muitos, 

muitos e muitos anos né? E a realidade é que quanto mais você envelhece mais 

você vai se aproximando do fim né, isso é certeza. (Joaquim, 66 anos) 

 

 

6.3 Vida cotidiana 

 

 Ao entrevistar os idosos, questionamos sobre suas rotinas diárias, de modo a 

compreender como eles viviam e se mantinham em atividade, e com isso identificar seus 

projetos de vida em ação. O intuito era o de que, nesses pequenos fazeres cotidianos, 

perceber como os entrevistados têm ocupado o seu tempo, tendo ou não perspectivas no 

momento atual. Percebeu-se que eles se mostraram bastante ativos na participação em 

diversos programas e em planejamentos diários. Dentre as suas atividades, destacaram a 

participação em grupos, sendo além dos que frequentam os Programas da “Promoção de 

saúde” e o da “Universidade para a Terceira Idade”, muitos dos entrevistados realizam o 

trabalho voluntário em comum. Esses trabalhos voluntários têm como características um 

auxílio ao outro que procura por solidariedade, humanidade e apoio, como grupos de 



64 
 

alcoólicos anônimos, dependentes químicos, creche e costura para a comunidade. Os idosos 

também trouxeram como atividade em comum a realização de atividades domésticas 

corriqueiras, que muitas vezes são realizadas por eles mesmos sem auxílios, ou realizado por 

etapas (cada dia arrumam uma coisinha da casa). Relataram a procura por atividades físicas 

para um melhor cuidado da saúde e melhoria da qualidade de vida, destacando a caminhada, 

ginástica, fisioterapia e hidroginástica. O lazer também apareceu na maioria dos relatos, 

quando disseram participar de bailes, viagens e passeios; bailes para o público da terceira 

idade e as viagens e passeios ora com os colegas do Programa, ora com a família. Para Penna 

e Santo (2006), as emoções afetam diretamente a sensação de ter ou não saúde e viver bem 

a velhice. Tem a ver com ter autonomia nas atividades diárias e liberdade para participar de 

várias atividades, dentre elas atividades físicas e de lazer. 

Ah! Minha rotina é assim: levantar, servicinho de casa né, fazer meu almoço 

que eu faço todo dia, aqueles serviço de casa, sair pra comprar merenda, fazer 

uma compra, uma verdura, pra consultar, comprar um remédio, gosto muito de 

dançar, danço muito. Dançar, torno a caminhar aqui na academia, tô muito 

satisfeita, o convívio aqui é muito bom, faço uma caminhada também que o 

médico mandou eu fazer uma caminhada, mas não é todo dia não.. (Sarah, 77 

anos) 

Olha, eu como aposentado faço caminhadas, faço, eu tenho um trabalho como 

voluntário, então eu trabalho como voluntário nas conferências na sociedade, 

[nome da Conferência], como voluntário na [nome da Instituição], no 

movimento familiar, e trabalho como voluntário nos grupos de ajuda, eu tenho 

um filho que é dependente, tá paralisado graças a Deus,  mas eu trabalho nessa 

parte familiar de dependente químico. Então o trabalho que eu faço é voluntário, 

então quase todos os dias da semana eu estou me ocupando com isso. E procuro 

me divertir também, viajar eu viajo, passear eu passeio, tenho minhas diversões, 

os bailes. (Joaquim, 66 anos) 

A religiosidade ou espiritualidade apareceram como norteadoras e impulsoras para a 

realização de todas as atividades como responsáveis pelo encaminhamento da vida. Assim, 

pertencer a uma religião ou ter alguma crença, dando importância a ela, sugerem ser 

mecanismos de apoio aos idosos, diante de seus problemas diários, contribuindo também 

para um sentimento de satisfação com a vida e menos desesperança. A religiosidade envolve 

um comportamento específico, com características sociais, e que é normalmente dividido 

com um grupo; já a espiritualidade está relacionada a algo transcendental, refletindo sobre o 

significado da vida (Duarte, Lebrão, Tuono & Laurenti, 2008). Assim, a religiosidade e a 

espiritualidade nos colocam frente às questões da nossa própria existência, nos levando a 

pensar sobre o sentido e o significado da nossa vida. Nas falas abaixo, percebeu-se a presença 

cotidiana da religiosidade ou espiritualidade: 
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Todos os dias? Primeiramente eu faço minha oração pela manhã. Quando eu 

me levanto eu peço a Deus pela minha saúde e pela minha vida, e peço 

sabedoria, e depois eu vou fazendo minha atividades de casa, vou fazendo as 

minhas caminhadas, e depois tem o meu trabalho também, porque eu trabalho 

como autônoma... (Ana, 64 anos) 

 

[...] E Ele [Deus] me mostra na palavra, na bíblia, as vezes calma, tenha fé, 

tenha confiança, espere Deus. Menina, conversar com Deus, com Jesus, é a 

coisa melhor desse mundo, porque se você conversar do fundo da sua alma, 

igual eu falo com ele com sinceridade, porque ele sabe tudo de mim, ele sabe 

que eu não tenho estudo, que eu não sei falar bonito, ele sabe tudo isso, então 

não adianta eu querer inventar, falo do meu jeito de falar, rezo bastante, depois 

faço silêncio e escuto e vem no meu coração a resposta, Deus fala no meu 

coração. (Denise, 63 anos) 

[...] E tenho estudo bíblico terça-feira, mas é histórico, não é bíblia, porque eu 

não tenho religião, mas eu leio a bíblia, tá entendendo?  (Maria, 64 anos) 
 

 

6.4 Participação grupal 

 

 Ao investigar sobre a participação grupal dos idosos entrevistados, o objetivo foi de 

identificar como ocorria a sua socialização, levando em conta o significado dessa 

participação para eles, e como se sentiam ao estar em contato com outras pessoas. Também 

buscamos, com as entrevistas, identificar se os vínculos estabelecidos auxiliariam os idosos 

no desenvolvimento e efetivação dos projetos de vida, bem como ocorria a demonstração de 

afetos entre eles. 

 De um modo geral, a participação grupal foi bem vista pelos idosos. Todos eles 

tinham uma história, uma experiência, ou algo que conferiam importância por estarem ali no 

grupo. Observamos que a participação grupal se revelou por diversas maneiras, sendo que 

significou um suporte emocional em que percebiam que lá eles tinham um momento pessoal 

para novas ressignificações da vida. Esse momento refere-se a uma fração do dia que os 

idosos tiravam para cuidar de si, para refletirem sobre as suas vidas, pois com a correria 

cotidiana, pouco paravam para ter um olhar voltado para si, para seus desejos, inquietudes e 

projetos. Na maioria das vezes, viviam tanto em função de um outro familiar ou em função 

de cuidados domésticos que se esqueciam ou não tinham tempo para pensar em si.  D. Alice, 

de 67 anos, nos retratou bem a importância que dirigia à participação grupal quando disse: 

É a fuga da minha casa. É uma hora que eu tô longe da minha casa, e tenho um momento 

só pra mim, que eu não me preocupo com eles... Isso significa que estar no grupo é bastante 



66 
 

significativo para ela, sendo uma pausa do dia para não se lamentar e preocupar-se com os 

problemas alheios. 

 Para Elvas e Monis (2010), o sentimento de comunidade aparece relacionado à 

qualidade das relações sociais e à percepção do suporte social obtido. Assim, pode-se dizer 

que quanto maior esse suporte social, maior é a qualidade das relações sociais, a autoestima, 

a satisfação da vida e o sentimento de comunidade. Na fala de D. Neuda, ela afirmou o 

quanto é importante ter esse suporte social e ter alguém que lhe dê atenção:   

É muito prazeroso, sabe? A gente conversa, tem uma pessoa no grupo que é 

muito alegre, muito extrovertida, faz a gente rir muito, sabe? Muito alegre, e eu 

falo a verdade, eu até esqueço dos problemas de casa, da família, esquece de 

tudo. Eu passo a viver aquele momento ali, nos exercícios os professores são 

muito legais também, amigos, se tem aquela atenção especial com a gente, então 

pra mim é muito prazeroso conviver com eles aqui esses dois dias que a gente 

convive aqui, muito bom. (Neuda, 73 anos) 

De acordo com V. M. A. T. Brandão (2016), no decorrer da vida a solidariedade e a 

empatia se apresentam como imprescindíveis para uma vida longa, sendo que, diante das 

fragilidades ocorridas em nossa existência, participar de grupos de convivência pode ser o 

único ponto de apoio do sujeito. Pode-se dizer também que participar de comunidades de 

afeto torna-se fundamental, destacando-se para a participação na velhice, onde as questões 

econômicas, físicas, psicológicas e existenciais se enfraquecem, e o envolver-se com grupos 

de convivência seja uma forma possibilitar certo sentimento de amparo aos idosos (V. M. A. 

T. Brandão & Côrte, no prelo). 

Participar do grupo, além de promover mais socialização dos idosos, dá a eles forças 

para seguir a vida adiante de forma mais leve. Estando juntos, os idosos se amparam uns aos 

outros, principalmente em momentos difíceis, tendo o humor grande relevância nessa 

superação. Para Pena e Santo (2006), as emoções afetam significamente a vida das pessoas, 

desencadeando reações físicas, destacando a importância do bom humor, bons sentimentos 

e da afetividade sadia para uma melhor qualidade de vida. Segundo elas, o efeito do bom 

humor traz benefícios para a saúde física, tendo uma boa e sincera risada relevância tanto 

quanto uma sessão de ginástica. Podemos observar nas falas do Sr. Nelson e de D. Cláudia: 

 Isso! Conheci uma nova [companheira], conheci muitas pessoas, e através 

disso eu vim parar aqui, e tá sendo excelente. Dá mais vontade de viver. Nossa! 

É muito bom, é momentos que você passa aqui, ou lá, que é assim de 

descontração, né, se você tá preocupado, ou teve algum aborrecimento, você 

entra no meio da turma ali e tudo vai embora. Esse é um jeito da gente aprender 

a se livrar também de coisas que não nos fazem bem, né? (Nelson, 65 anos) 
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Significa minha recreação. Por que igual eu te falei, cinco netos, três filhos, uma 

casa muito grande, porque eu fui aumentando, fui fazendo uma casa, comprei 

uma casa pequena, mas que tinha jeito de aumentar, um quarto para cada filho, 

duas salas, uma sala de televisão, 2 banheiros, depois fiz uma área de lazer que 

meus filhos gostavam muito de fazer churrasco, fazia churrasco na rua, dentro 

de casa, falei Nossa Senhora! Fiz, eles foram por me ajudando, churrasqueira, 

sauna, piscina.  Aí casou tudo e foi embora, e eu fiquei com esse mausoléu. 

(Cláudia, 69 anos) 

 A socialização esteve presente nos relatos, sendo que ter mais contato com os colegas 

do grupo, com encontros determinados, e estabelecimento de confiança, levou a uma 

vinculação entre os participantes. O compromisso de ter um lugar aonde ir semanalmente, o 

desenvolvimento de amigos, o sentimento de pertencimento foram aspectos vistos como 

significativos pelos idosos entrevistados. Para Oliveira (2012), compartilhar no grupo 

aspectos da vida e projetos, bem como os problemas, as resistências e os conflitos 

proporciona a criação de vínculos entre os sujeitos participantes, que estabelecem uma rede 

de identificação e de significação. Para ela, é por meio dos vínculos sociais que os sujeitos 

se expressam e apresentam o sentimento de pertença e identidade grupal. Vieira-Silva (2000) 

também diz do pertencimento, diferenciando-o em duas formas, 

 [...] pertencer a um grupo e ter consciência de pertencer a um grupo são duas 

coisas diferentes. Pertencer a um grupo é um fato objetivo, definido por uma série 

de critérios relacionados as características do grupo, seus objetivos, sua 

composição. Possuir consciência de pertencer a um grupo significa avaliar 

criticamente suas relações com esse grupo, tomá-lo como referência para suas 

concepções de vida e para a definição de sua própria identidade.  

 

Além disso, um formato de encontros em tom de descontração, brincadeiras e 

diversão entre os participantes do grupo parece ser relevante para as suas frequências quanto 

à participação.  O humor aparece nesta pesquisa como uma marca de ambos os grupos 

entrevistados, estando presente nas relações estabelecidas. Conforme ocorreu na pesquisa de 

Oliveira (2012), o humor foi uma forma de se comunicar e vivenciar a afetividade, de modo 

que o riso, as brincadeiras e os momentos de humor possibilitaram maior interação e 

vinculação entre os participantes. Assim, além de um espaço para trocas de experiências, 

conhecimentos e sabedorias, o humor auxiliava na superação de momentos difíceis, tornando 

a participação nos grupos um lugar divertido. 

 Em sua fala, D. Aline relatou gostar tanto de estar no grupo que nem percebia o tempo 

passar. Ela dizia de um momento de descontração e amizades, que contribuíam para que 

estivesse mais feliz. Na sua vida cotidiana, ela relatou quase não ter tempo para si, pois ela 

é responsável pelo cuidado de uma irmã mais velha e muitas das vezes compartilhava com 

o grupo sobre suas angústias ao ver a situação da irmã. O tom de brincadeiras e o apoio que 
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o grupo apresentava em seu caminhar a auxiliavam no esquecimento de seus problemas. No 

relato de D. Gabriela, o apoio mútuo encontrado no grupo a fortalecia e ajudava na superação 

das dificuldades: 

A gente faz amizade, a gente conversa, o tempo nem passa. Aliás, o tempo passa 

rápido demais. A gente conversa, a gente ri, a gente fala de tudo, e eu gostei, tô 

gostando. Me sinto bem mais feliz é o dia que eu venho aqui, esquece tudo os 

problema. Aí eu não lembro da minha irmã, não lembro de nada, dos problema, 

é bom. (Aline, 67 anos) 

 Eu gosto das amizades, depende das amizades. Igual nesse grupo que nós tá, eu 

adoro todo mundo do grupo, todo mundo adora um e outro. Porque foi assim 

uma maneira de você conviver mais com as pessoa. Eu tenho 61 ano, a outra 

tem 62, a outra 67, então cê tá vendo que a gente tá na mesma fileira, então a 

gente não tem um assunto assim diferente, aquela prosa suave, aquela alegria, 

ninguém inveja pra ninguém. Todo mundo todo dia que encontra tá naquela 

alegria, e tudo nosso, ah! vamo pra academia, porque aqui nós encontra, nós ri, 

nós vamos pra academia ali mas é uma risaiada danada, ali, porque eu mesmo 

sou a primeira e faço todo mundo rir. (Gabriela, 61 anos) 

 Trouxe muita coisa de bom, só de sair de casa e saber que eu venho pra cá, 

porque eu não tinha aonde ir, assim, a não ser mercado, então só de saber que 

tem esse compromisso pra vir pra cá eu já fico satisfeita, então, pra mim foi uma 

coisa de me tirar de dentro de casa, porque eu tenho, eu falo eu vou para 

academia, eu não quero saber de mais nada não, eu vou pra minha academia! 

Quero nem saber de, eu vou é embora. Então eu venho toda empolgada, a gente 

vem alegre, então pra mim mudou. Porque eu ficava em casa, pra onde eu vou? 

Nem segunda nem terça nem quarta nem quinta, tem nada pra fazer, que 

tristeza! Então tendo a academia pra gente, tem aonde ir, e nós vem alegre, nós 

chega tudo aí alegre, então pra mim mudou, o espiritual, eu que desabafei de 

muita coisa, eu joguei pra fora, que tava engasgado na garganta. Aí pra mim 

limpou aquele negócio no coração, aquele peso. Me ajudou, tá me ajudando 

muito, muito mesmo. (Gabriela, 61 anos) 

 Além do apoio mútuo, D. Ana destacou o sentimento de valorização ao estar no 

grupo. Ao ouvir e ser ouvida pelos colegas, isso contribuía para se sentir importante para 

alguém: 

 Eu acho importantíssimo, muito bom. Como eu te falei, que as vezes as pessoas 

se isolam, e o grupo faz as pessoas ficarem mais interagidas, mais felizes 

naquele momento, se sentem valorizadas, se sente vida, eu acho interessante 

nesse sentido. Acho que quem está no grupo é privilegiado, porque tem muitos 

que querem e não conseguem. Acho que tem uma quantidade de idoso, mas nem 

todos conseguem estar participando né, como a gente, acho que a gente é 

privilegiado quem consegue tá nesse grupo. (Ana, 64 anos) 

Alguns idosos ainda consideraram a participação como um auxílio para o seu 

autoconhecimento e busca por sabedoria. D. Gabriela afirmou o quanto se sentia bem no 

grupo, e como as ressignificações da vida lhe tornaram uma pessoa mais feliz: 
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Tô tranquila, tô com o coração assim alegre, não tô mais aquela pessoa com 

muita coisa na minha cabeça. Mas a alegria veio daqui, veio daqui. Só de 

conseguir isso aqui a gente ficou muito feliz. Então a felicidade tá completa, 

com a turma toda, então isso que cativou mais a gente. Eu olho pra cara de 

todas elas e tá todo mundo rindo, todo mundo alegre. É uma benção que caiu 

do céu, tô muito feliz, com problema nenhum não. Graças a Deus, com o espirito 

bem bom mesmo. (Gabriela, 61 anos) 

 Nas palavras de Sr. Joaquim, estar no grupo se comprometendo com as atividades o 

auxiliou numa busca por seu autoconhecimento, o que também levou a ressignificações da 

sua vida, conforme dito: 

Olha, o grupo é assim, eu entrei lá no grupo pensando assim, ah! Eu vou chegar 

lá, vou me divertir bastante e só, ter alguma coisa pra fazer pra terceira idade. 

Mas ele vai mais além do que isso, porque eu me conheci mais, fiquei me 

conhecendo mais, envolvendo, fazendo a coisa que eu gosto, que é envolver com 

as pessoas, fiquei conhecendo muitos amigos, novos amigos, aprendi muita 

coisa, muita coisa que eu coloquei na minha vida também no dia a dia. Então 

eu adquiri lá uma certa sabedoria pra viver, sabe? Pra viver melhor. E a 

autoestima elevou muito. Então eu acho que foi assim aquele grupo lá eu sou 

suspeito de falar que eu sou de lá, mas foi assim um renascer, uma nova vida. 

(Joaquim, 66 anos) 

 As trocas de experiências que ocorriam durante a participação grupal traziam 

sentimentos favoráveis aos idosos, sendo que, ao trocar experiências com os colegas do 

grupo, sentiam-se valorizados e importantes diante da atenção que obtinham de seus relatos, 

aumentando assim a autoestima. Além disso, a memória de uma situação vivenciada por um 

participante auxiliava na resolução ou conformismo diante das dificuldades pessoais 

compartilhadas. Era esse apoio diante aos desabafos que fortalecia ainda mais as amizades, 

e o sentimento de pertença e família estabelecidos nos encontros, identificando-se uns com 

os outros. Com isso, ao trocarem experiências, aprendiam como lidar com diversas situações 

e sentimentos, superando as adversidades da vida. 

Conforme Silva (2016), para que haja o sentimento de pertença e identidade nas 

relações desenvolvidas na comunidade, é preciso ocorrerem possibilidades de trocas 

vivenciadas por: se fazer ouvir e participar; defender as próprias exigências, respeitando o 

outro acima de tudo; de comunicar-se livremente, onde haja a participação igualitária em 

relação ao poder, sem sentimentos de dominação; do compartilhar relações afetivas, o que 

não se resume à simpatia recíproca, mas na existência de empatia. Não se trata de falarmos 

em quantidade de integrantes, mas na qualidade das relações estabelecidas 

 Podemos ver nos relatos de D. Gabriela e D. Mônica que as trocas de experiências 

foram fundamentais para intensificar os laços afetivos no grupo. Era nos momentos de 
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partilha que uns se amparavam nos outros, acolhiam e ainda sugeriam comportamentos a 

serem realizados em prol da resolução de alguma dificuldade, enxergando o seu problema 

menor do que parecia antes: 

Ah! Aí nós olha uma pra cara da outra assim e dá a mão [risos]. Nós dá a mão 

porque nós vencemo. Nós ainda fala, eu acho que nós venceu, porque ninguém 

esconde nada praticamente de ninguém, então eu falo que nós vencemo essa 

batalha, e todo mundo fica alegre do assunto que surge disso aí também. Aí a 

gente não esconde, às vezes uma fala: Ah! Tô com um problema assim, assim 

assado, aconteceu... Então nós tudo escutou aquilo ali agora, todo mundo deu 

atenção, todo mundo escutou, assim que é o grupinho nosso. Muito bom. 

(Gabriela, 61 anos) 

Muito interessante, conhecimento, é assim cada uma conta uma coisa da sua 

vida, e isso aí é importante, porque as vezes você pensa que o teu problema é 

muito difícil, o da outra é mais ainda, então a gente aprende a conformar com 

muita coisa. Quando você conhece o problema das pessoas, é o que a gente fala 

o meu não é um ‘bicho de sete cabeças’, e você aprende a conviver e ter 

paciência, e respeitar também. (Mônica, 67 anos) 

 Algumas pessoas são mais tímidas no grupo, porém o fato de falarem menos ou 

contribuírem pouco com os colegas não significa que não estejam participando. O ouvir as 

partilhas dos colegas já é uma contribuição para se pensar a respeito da sua vida. As trocas 

de experiências são relevantes, pois, ao ver que o outro seguiu um caminho que deu certo, o 

sujeito também se sente mais seguro em seguir pelo mesmo caminho. 

 Ajuda! Claro! E o próprio companheiro seu que escuta uma coisa aqui, outra 

coisa ali, tem muito proveito pra ele, porque às vezes a pessoa pensa naquilo e 

às vezes não põe em prática, talvez por timidez ou por alguma coisa, mas quando 

ela vê uma pessoa ao lado dela que já tem um laço de amizade que já viveu ou 

que ela acha que é, eu acho que é um ponto de partida interessantíssimo, muito 

interessante. (Mateus, 63 anos) 

Ah! Eu acho que a gente sente um alívio né, quando a gente conta alguma coisa 

e a pessoa tem uma coisa parecida, acho que é o mesmo sentimento, mas assim, 

um fortalecendo o outro, eu penso assim. (Ana, 64 anos) 

É muito bom, viu, só as experiências que a gente trocamos né, experiências, 

conversas nossas, dificuldades de alguma coisa, de outra, e ali a gente 

conversando a gente consegue amparar um ao outro. (Nelson, 65 anos) 

 Além disso, a troca de experiência foi vista como grande motivadora para seguir 

adiante, pelo incentivo que os colegas do grupo ofereciam uns aos outros na busca pela 

realização de projetos. A busca por autoconhecimento, obtida nos encontros com as oficinas 

ou palestras, auxiliavam no planejamento dos projetos de vida de cada um no grupo: 
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Como que influencia na vida das pessoas? Eu acho que influencia no momento 

de motivação para as pessoas, eu acredito que muita gente, igual eu te falei, lá 

é uma família, a gente se torna uma família né, então é, a gente encontra pessoas 

que tão às vezes pra baixo, tem outras que estão muito alegres, aí passa aquela 

energia né, pra gente, os conhecimentos que a gente tem através das palestras, 

então, enriquece muito. Acho que vai trazendo qualidade de vida tanto pra mim 

tanto para os que estão ali. É um momento muito diferente do dia a dia que a 

gente tem em casa, né. (Ana, 64 anos) 

Influenciou a mim? Pois é, motivação. Motivação! Porque realmente eu era uma 

pessoa fechada, eu achei que a vida ploft. Chegou aos 60 acabou, fazer o quê? 

Não! (Lia, 62 anos) 

É igual eu te falei também, você começa a descobrir que você pode fazer muitas 

coisas, com a participação no grupo. Você descobre algumas coisas que às vezes 

você acha que não tinha condições, então seus sonhos vão aumentando. 

(Joaquim, 66 anos) 

Nas palavras de D. Aline e D. Gabriela, podemos observar a motivação oferecida 

pelos colegas, em busca de um melhor viver, ressignificando a vida e os projetos: 

 Eu ainda tô sendo bem forte, mas depois que eu entrei no grupo que eu comecei 

a enxergar melhor as coisas, tem mais força, porque eu tava assim bem pra 

baixo, não tava me aguentando assim mais, tava querendo me entregar. (Aline, 

60 anos) 

Não tem disputa, não tem nada, sabe como é que é? É um outro assim tipo de 

papo, sabe como é que é? Então você vê assim na cara das pessoas assim, de 

terceira idade, as pessoas quer é vencer, quer mais tempo de vida pra elas, é 

assim que eu penso né. E eu vejo todo mundo animado assim, vamo fulano, é 67. 

Vamo... entendeu como é que é? [Risos]. (Gabriela, 61 anos) 

 Outra forma de identificar a participação grupal com os entrevistados dessa pesquisa, 

ocorreu pelas manifestações afetivas. Percebeu-se que os afetos estabelecidos entre os 

participantes dos grupos eram um fator determinante para as suas relações e o 

estabelecimento de um vínculo grupal. Sendo assim, as configurações vinculares que 

percebemos entre os participantes, diante o apoio mútuo, a troca de experiências, a amizade 

desenvolvida, ocorreram por manifestações de afetos, cujos sentimentos e emoções giraram 

em torno de atitudes receptivas entre os colegas do grupo, dos sentimentos de união, carinho, 

alegria, amor, solidariedade e tristeza diante a ausência ou perda de um companheiro do 

grupo. Definimos como atitudes receptivas o comportamento dos colegas quando se 

encontram, sendo isso identificado por meio dos abraços, beijos, sorrisos, cumprimentos, e 

o fato de se presentearem. Alguns trouxeram ainda o sentimento de estarem em família, 

notado por um maior pertencimento ao grupo, em que há uma confiança estabelecida. Isso 

nos leva a crer que a participação grupal ocorria para além dos fenômenos grupais, tendo o 
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afeto como determinante para as construções vinculares, numa comunidade afetiva. Para 

Paiva e Gabbay (2017), a possibilidade de vinculação ocorre por meio do afeto, da simpatia, 

da igualdade de interesses e da partilha. É importante destacar que ambos os grupos já 

haviam participado de intervenção grupal em mais de um semestre, e para tal, afetos 

negativos já haviam sido vivenciados e possivelmente superados, diante dos relatos dos 

participantes que descreveram os benefícios reais e percebidos pela participação nos grupos. 

Os afetos não ocorrem apenas de forma positiva, mas poderão ser apresentados de forma 

negativa, o que também auxiliam no movimento do grupo em prol de ressignificações e 

desenvolvimento. 

Nas falas abaixo, podemos observar o quão intensa é a afetividade presente nas 

relações dos idosos entrevistados: 

Afeto muito bom sabe, a gente adquiriu um afeto entre a gente muito forte, é 

como se a gente tivesse se conhecido há muitos anos, é como se a gente fosse 

assim uma família mesmo, um afeto, eu pensar em todas, o sentimento de afeto 

é o mesmo. (Neuda, 73 anos)  

E ali não, a gente chega e é abraçado, é beijos, é cumprimento, tapinha nas 

costas, né? A gente se sente vivo, né? E assim em certos lugares, mesmo em 

casa, muitos até não é muito não, mas eu sei que tem pessoas que chega em casa 

e vai para o seu cantinho, fica isolado. (Nelson, 65 anos) 

Era aquela turminha toda junta ali, as duas ainda não voltaram, a gente tá 

sentindo falta, a gente cria um círculo ali, muito, se uma falta fala, uai fulano 

não vem. Se chega atrasada, uai achei que cê não vinha. A gente se uniu muito, 

e a gente sente falta, oh! se alguém faltou, será que houve alguma coisa, todos 

se preocupam um com o outro. (Alice, 67 anos) 

O meu aniversário foi comemorado aqui. Foi no dia da despedida que teve das 

férias, eu fiz foi no dia do meu aniversário. E eu ganhei, elas trouxeram pra mim 

aquele vaso de flor pra mim, eu cheguei a plantar ela, ficou linda a flor, já pus 

numa latinha maior e ficou bonita. Elas trouxeram e comemorou o meu 

aniversário. Eu não ia ter uma festa, não tinha festa de aniversário, e eu tive. 

Foi no dia, entendeu? Elas disse que iam na minha casa, mas como foi 

comemorado feito aqui elas aproveitaram pra comemorar. Cantaram parabéns 

pra mim, então foi bom. (Aline, 60 anos) 

Acho assim que é uma vontade muito grande de ajudar o outro, é a compaixão. 

Sempre querendo ajudar o outro mesmo, sentir assim cuidar do outro, oh! o que 

eu posso fazer para o outro? Acho isso, é uma troca muito legal. (Joaquim, 66 

anos) 
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6.5 Projetos de vida 

 Na busca de compreender como os idosos entendiam o conceito de projeto de vida, 

observamos que eles atribuíam ao projeto de vida várias definições. Alguns consideraram o 

termo como um sonho, o que nos levava a pensar que projetar algo estava num imaginário 

muito distante, talvez até de difícil alcance, levando a uma negação do que esperar da vida. 

Percebemos também que alguns dos idosos não se sentiam à vontade para falar de projetos, 

apresentando uma desesperança quanto ao futuro, dando a entender que, até a idade a que 

chegaram basta apenas agradecer pela vida e pela saúde que possuem. Essa falta de projeção 

para o futuro pode estar relacionada a vários aspectos, conforme Santana, Bernardes e 

Molina (2016), que destacaram a percepção sobre a continência e apoio familiar, a percepção 

de saúde e de recursos financeiros, a motivação, a capacidade e potência de cada um para 

realizar seus desejos e projetos, dentre outros. Para Pitanga (2006), é muito importante 

aprendermos a valorizar o que fomos, o que somos e considerar a liberdade de escolha para 

o amanhã. 

 Observamos que, apesar de os idosos do Projeto “Promoção de Saúde e suas 

interfaces físicas e psicológicas”, discutirem os projetos de vida nos encontros semanais, 

eles ainda apresentaram certa dificuldade na compreensão desse conceito ou de se verem 

realizando projetos, o que difere do grupo do Programa “Universidade para a Terceira 

Idade”. Isso parece estar relacionado com o nível cultural e de escolaridade que estes 

possuem.  

Não é tipo um sonho? Não, não sonho mais. (Alice, 67 anos) 

Projetar é bom, que nem você aí hoje, você tá pensando em casar, construir uma 

casa, uma família, isso que é o projeto da gente quando é novo. Você vai casar, 

construir uma casa, criar os filhos, estudar, fazer isso e aquilo, tem que ter uma 

casa pra eles morar ali e tal. Mas igual na idade que tá eu, eu não posso pensar 

nisso mais, eu pensar em viver 20 anos eu tô querendo até em subestimar a Deus, 

que com 70 eu posso chegar no 90, mas eu não vou tá com a disposição de um 

novo. A gente não pode ser egoísta com Deus, porque já deu saúde pra você 

criar sua família e dar pra eles o que tinha que dar. Agora não, o que for pra 

frente agora tudo é lucro. (José, 71 anos) 

Acho que agora é só isso, e ficar quietinha na minha casa e pedir muita saúde e 

força pra mim vencer meu tempo, já vivi bastante. (Sarah, 77 anos) 

A dificuldade de pensar o projeto de vida parece estar relacionada também às 

frustrações e experiências mal sucedidas, diante das impossibilidades da vida em que tiveram 

que percorrer caminhos diferentes. Isso levou alguns idosos a não esperar tanto do futuro 

por aprenderem que nem sempre conseguimos o que queremos. Para Frota e Bião (2010), o 
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projeto de vida é individual, mas pode sofrer influências em vários fatores, sendo eles 

econômicos, familiares, políticos, sociais, educacionais e psicológicos; e, com isso, os 

projetos sofrem interferências externas que afetarão as escolhas pessoais dos sujeitos. Assim, 

em um determinado momento da vida, as pessoas precisam escolher qual caminho percorrer, 

mesmo que este não seja o seu projeto planejado, precisando de modificações. 

Eu tenho a consciência que não vai acontecer [o projeto de vida], não sei se tô 

no caminho certo, então você tem que  ficar satisfeito com o que você conseguiu. 

Eu acho que eu consegui bastante coisas, então eu tô satisfeito com o que eu 

consegui. Não fico lamentando o que eu não consegui. Isso vai acontecer mesmo 

em todas as pessoas. (Joaquim, 66 anos) 

 

Não. Ficou muita coisa a desejar. Eu tinha quando eu fui a São Paulo, eu fui 

com 29 anos, o meu objetivo de ir pra SP era de fazer outros planos de vida, 

mas não é nada daquilo que a gente pensa numa cidade grande né, eu acho que 

parei no tempo, eu deixei pra trás uma coisa que eu sonhava. Eu tinha vontade 

de dirigir, de ter carro, ser mais independente, tinha vontade de que eu me 

lembro que eu falava que eu ia montar uma simples empresinha de costura, com 

maquinas industriais, que eu adorava costurar, era o meu objetivo. Então foi 

tudo só no sonho, quando eu voltei pra São João, que o meu desenvolvimento lá 

eu tinha que ter aproveitado ele, mas fiquei muito dedicada à família, com 

problemas, doença e tudo, e dedicada ao meu filho, então ficou mesmo muita 

coisa pra trás. Tenho vontade de terminar os meus estudos, fazer uma faculdade, 

ou de moda ou de qualquer coisa que fosse ligada à moda, costura, enfim. Eu 

não fiz nada daquilo que eu tive vontade, voltei na estaca não na zero, mas 

poderia ter me desenvolvido mais. (Maria, 64 anos) 

Não planejei não, não planejo, eu não faço plano. Você sabe porque eu não faço 

plano na minha vida? Porque daqui a pouco nós não sabe, então não adianta 

fazer plano, vou planejar minha vida pra tal e tal, ahn ahn, não planejo não, 

porque nós é imortal, isso aí fala na aula lá de coisa de vida, aí saiu esse assunto 

também, planejar a vida, aí eu peguei e falei, gente nós tá em grupo, como é que 

nós vai fazer pra planejar a vida? Daqui a pouco nós não sabe se tá aqui na 

Terra, então nós não pensa em fazer projeto de vida. Nós tem que fazer o que 

nós tá aqui agora, todo mundo junto, mas planejar nossa vida nós não pode, 

quem é nós? Aí eles tudo concordou, porque de repente aquele que tá doente na 

cama fica e nós vai. Então eu pelo menos penso assim, o que vocês concordar 

ou não concordar pode falar, mas eu não vou planejar nada, eu faço hoje, se 

der pra beber eu vou beber, pra fumar eu vou fumar, eu sou assim, aí elas falou 

tá certo, então não tem como planejar. (Gabriela, 61 anos) 
 

  Essa ideia da desesperança parece estar relacionada a uma noção de projeto de vida 

como um grande e único sonho na vida, e que, assim, faz com que se esqueçam das pequenas 

coisas que realizam diariamente que contribuem para uma melhoria da qualidade de vida e 

realização de pequenos projetos cotidianos. Ao pensar dessa maneira, os idosos atribuíram 

ao projeto de vida, o significado de um planejamento para a vida, e que, para isso, deveriam 
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se organizar para tal. Projetar a vida passa a ser visto como planejá-la no sentido de pensar 

no futuro de uma forma mais concreta e real, diante das possibilidades que possuem e diante 

do reconhecimento das atividades que já realizam diariamente como propensas à melhoria 

da vida. Para Frota e Bião (2010), o projeto de vida diz das escolhas realizadas ao longo da 

vida do sujeito, sendo construída durante toda a sua caminhada. Esse projetar para o futuro 

determina planos de ação que darão o sentido da sua existência. Nas falas abaixo, 

identificamos o que os idosos pensam de seus projetos de vida: 

O que eu ainda penso em projetar na minha vida, eu pra trás não pensava não, 

achava que já tinha concluído a vida, eu pensava assim, eu criei meus filho, 

agora chegou a idade eu não tenho projeto de vida, mas agora depois que eu 

fiquei viúvo, tô aqui na academia, com disposição, eu acho que eu tenho muito 

projeto de vida ainda. (José, 71 anos) 

 

É uma programação. Projeto no meu modo de ver é uma programação. Muitas 

vezes a programação tá certa ou tá errada, na programação. A palavra mesmo 

já diz, projeto, você traça um projeto, então, se você encaminhar esse projeto 

você sabe que você tem uma linha assim, se você acompanhar ela você vai em 

frente. E muitas vezes esse projeto para na metade do caminho, por 

circunstâncias. (Hugo, 67 anos) 

 

Ó, na minha maneira de pensar, o projeto de vida é quando você se organiza 

pra você conseguir obter aquilo que você planejou, organizou. Seja no lado 

social, profissional, lado familiar, e aí quando esse projeto chega no fim dele, 

se é que se pode falar no fim dele, pra você é uma satisfação muito grande, 

porque você pensou em um dia estar fazendo aquilo e hoje você tá vivendo 

aquilo que você projetou, então eu penso dessa maneira. (Mateus, 63 anos) 

 

Projeto de vida? Eu acho que é você estar tranquilo com você mesmo né, tentar 

ficar, ter objetivo da vida né, até quando Deus te chamar, porque você tem que 

tá disponível pra tudo né? Tem pessoas que às vezes fala ah eu não posso fazer 

aquilo dali porque acha que não vai dar tempo. Então eu acho que o ser humano 

ele tem que ter tempo pra tudo né? Tempo pra passear, tempo de almoçar, tempo 

de jantar, mas você tem que ter tempo pra você mesmo uma hora, parar pra 

pensar um pouquinho, o que você tá fazendo aqui né? (Joaquim, 66 anos) 
 

Pensando o projeto de vida no plural, como as pequenas coisas que se busca realizar 

no dia a dia em prol de uma melhoria da qualidade de vida, buscamos compreender o que os 

idosos entrevistados almejam de melhorias na vida. Nesse sentido, consideramos os projetos 

de vida como desejos de transformar o cotidiano, levando em conta aspectos do passado e 

do presente da vida em busca de melhorias no futuro. Traçar e projetar o futuro é promover 

o bem-estar e a qualidade de vida dos sujeitos, na busca por uma satisfação pessoal em 

atividades que considerem significativas (Santana et al., 2016).  
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O projeto de vida como uma busca de realização pessoal apareceu em vários aspectos 

da vida cotidiana dos entrevistados. Esse pensar o hoje, como o vivenciam em prol de uma 

melhoria do futuro foi determinante para se pensarem os projetos de vida. Os projetos são 

muito pessoais, pois cada sujeito é único, com aspirações e desejos subjetivos. Porém, os 

entrevistados apresentaram projetos de vida bastante similares, e, de um modo geral, giraram 

em torno da aprendizagem, sendo ela relacionada ao estudo, busca por sabedoria, aprender 

a dirigir ou aprender a utilização de novas tecnologias. Trouxeram também como projetos, 

uma busca por melhoria ou manutenção da boa saúde, buscando para isso diversos meios 

para se exercitarem ou cuidarem de si.  

Isso faz falta, eu tinha vontade de aprender mais o computador, porque eu sou 

crua mesmo, nossa mãe! Meu filho fica até rindo, porque eu tenho uma 

dificuldade, tinha vontade de ter assim também umas aulinhas assim, porque eu 

não tenho vergonha de falar que eu não sei mexer no computador. (Mônica, 67 

anos) 

Ah! O que eu queria fazer é estudar, eu tinha vontade ainda de aprender a 

dirigir, só que eu acho que agora eu não vou conseguir, porque eu tenho um 

pouco mais dificuldade de aprender. Eu aprendo, não aprendo é com facilidade. 

Meu marido não tem paciência comigo. Igual esses celular de passar mensagem, 

eles me ensinam, mas como assim, eu não sei se não presto atenção, deve ser 

falta de atenção, aí eu não consigo aprender direito. O meu sonho seria 

aprender a dirigir, porque eu queria alcançar isso aí. (Aline, 60 anos) 

São coisas simples né, então por exemplo, eu tenho problema de hipertensão, 

então eu tô caminhando mais, pra ficar bem. Eu tô policiando mais a minha 

alimentação, procurando uma alimentação mais saudável, essas coisas assim... 

(Joaquim, 66 anos) 

[...] E penso assim mais pra frente, o meu objetivo é envelhecer com saúde, igual 

eu te falei, ficar com a mente bem ativa pra eu poder viver o tempo que eu tenho 

de viver bem, e pensando assim em cada vez melhorar minha posição de vida, 

condição de vida, comprar um carrinho, porque eu sempre sonhei, porque como 

é difícil viver sem um carro, hoje é necessário... (Neuda, 73 anos) 

Muitos idosos almejam a ocupação do tempo com lazer, diante às viagens, passeios 

ou a ida aos bailes, como forma de se divertirem, e até a procura por um(a) parceiro (a) ou 

um grande amor para dar seguimento à vida.  

O projeto que eu tenho é esse que eu peço a Deus sabedoria, e poder ter saúde 

pra poder curtir a vida. Apesar dos meus 60 anos, meu projeto é poder passear, 

curtir minha família, meus filhos, pra poder ficar ao lado deles, dos amigos, 

nunca me estressar com as coisas da vida, porque às vezes tem coisas que às 

vezes te joga no chão, mas a gente não pode deixar acontecer isso, então a gente 

tem que estar levantando todo dia né, então meu projeto de vida é esse, pra Deus 

me dar sabedoria, saúde, e estar vivendo o tempo que eu puder. (Ana, 64 anos) 
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Ah! Tá, eu gostaria de ter um companheiro, assim um companheiro assim, 

saudável, fiel, que me entendesse, que me tratasse com carinho, e que não se 

incomodasse com meu jeito de ser assim, que é divertido, eu gosto muito de 

diversão; uma pessoa assim que é parecido comigo. (Rita, 70 anos) 

 

O meu projeto de vida agora é que eu fiz e eu tô conseguindo manter, às vezes 

mais, às vezes menos, é viajar bastante, é participar dos eventos da dança, tudo 

que é da dança tem que ter o que lá? Dança. Pode comer, ter dado lanche, mas 

tem que dançar, no fim vira baile. E eu adoro! E fazer um exercício físico bem 

feito e organizado, porque eu nunca tive tempo, eu começava, matava tudo, não 

tinha tempo, não aguentava. Cuidar de mim. Então o meu projeto de vida, agora 

que eu consegui resumir, é cuidar bem de mim, cuidar da minha saúde, da minha 

alimentação e me divertir. Aí entram as viagens. (Cláudia, 69 anos) 
 

A procura por aquisição ou melhoria de bens materiais também esteve presente nos 

relatos, na realização de construções ou reformas de casa, ou na compra de algo tão esperado 

por eles. Para que isso fosse possível, trouxeram como uma forma de ação a economia, no 

sentido de economizarem o seu dinheiro, para que fosse possível a realização das aquisições 

ditas. 

Ah! Eu vou fazer um ranchinho pra mim, pra final de semana você ter um lugar 

pra você ir. Eu já tive, mas eu vendi numa época, eu fui burro e vendi. Pretendo 

ter outro. Minha mãe tinha 86 anos, ela era sábia, ela falava assim: o homem 

quando tá velho se parar de sonhar, ele tá querendo a morte. Minha mãe falava 

isso sabe. (Lucas, 60 anos) 

 

Não, então nesse caso aí eu penso assim, é pequenas coisas, eu penso assim em 

melhorar meu lar, eu gosto assim de mexer com obra, porque é onde me distrai 

também, pode ver pintura, essas coisinhas assim, sabe? Então aí eu planejo isso 

ai, eu vou fazer isso aqui, então ali na hora pego e vou fazer. Então é pequenas 

coisinhas que eu tô vendo ali que eu tô presente. Assim, guardar um dinheirinho 

eu planejo, fazer economia, gosto de fazer economia também, porque é muito 

ruim ficar sem dinheiro nessa idade, você sabe a gente que é aposentado e que 

esses problema de saúde, os  médico da gente é pago, porque depois se eu não 

achar médico eu tenho que tirar o dinheiro e pagar, então eu planejo muito isso 

sabem gastando mas economizando... (Gabriela, 61 anos) 
 

Apesar de não estar diretamente relacionado aos seus projetos de vida, mas ao projeto 

de uma outra pessoa, os idosos relataram a busca por verem o bom encaminhamento dos 

filhos, seja na vida profissional, amorosa ou financeira. Apesar disso não ser algo que eles 

possam realizar, porque depende da vontade e das escolhas de outra pessoa, muitos dos 

idosos se sentem corresponsáveis pelo desenvolvimento ou sucesso dos filhos. 

E realização dos meus filhos também, que eu gosto muito que eles realizem né, 

eles estão procurando realizar o sonho deles, e tudo que eu posso ajudar, 

participar... (Joaquim, 66 anos) 
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Eu tenho isso, igual ao meu projeto de vida depois que eu conheci essa parte da 

vida é esse, é o menino que eu adotei, eu pretendo um projeto meu é esse, é fazer 

dele uma pessoa de bem, dar a ele toda a estrutura para ele seguir um bom 

caminho, levar ele para ser alguém de verdade na vida. Não é dizer ficar ali 

porque isso é besteira, mas ser uma pessoa digna, dar a ele o estudo que eu 

puder, dar a ele academia, natação, essas coisas que ajuda muito também na 

disciplina né? Eu pretendo levar ele por aí. E assim, comprar a minha casa, 

passear muito, e não parar de fazer as minhas atividades. Sonho assim de ser 

rico, essas coisas não, isso é besteira. (Nelson, 65 anos) 

 

Só coisa boa, Fernanda, só coisa boa! Eu espero olhar o sucesso dos meus 

filhos, dos meus netos, só coisa boa nesse sentido. Na família, eu tô lá para 

ajudar, para amparar, para fazer o que eu precisar, sem me prejudicar, no que 

eu puder sem prejudicar, se me prejudicar eu não vou fazer... (Cláudia, 69 anos) 
 

 Durante os relatos acerca dos projetos de vida, identificamos que, apesar da busca de 

realizações dos seus projetos, muitos idosos tiveram dificuldades ou alguns impedimentos 

na realização do que almejam, sendo que a vida passou a tomar caminhos diferentes daqueles 

traçados por eles. Os conflitos familiares foram presentes nos relatos, sendo que os 

entrevistados deixaram de fazer algo na vida em função de um familiar ou envolvimento 

com álcool e drogas de algum familiar ou do próprio entrevistado ou de envolvimento com 

a lei: 

E meu irmão um bebe demais, dá trabalho, tá me dando é muito trabalho 

também. Então não tem condições [de traçar projetos de vida]. Aí eu fico, minha 

vida é essa. (Aline, 60 anos) 

 

Ó, eu já passei por muitos problemas difíceis, problemas com filhos na droga, 

minha filha também nas drogas que me deu muito trabalho, era traficante, era 

uma coisa terrível. Tem um neto que eu criei tá preso, o que eu penso que eu 

não realizei no passado e realizar é resgatar a vida desse neto, que eu criei e 

muitas das vezes eu sinto culpada dele ter envolvido no caso das drogas, passou 

a roubar, e por causa disso ele tá preso e que eu penso muito em resgatar essa 

vida dele. (Neuda, 73 anos) 

 

É, foi uma época muito difícil, sabe, inclusive a gente quando tá na vida mesmo, 

a gente faz muita besteira, então levei até mesmo um tiro, fui baleado e perdi o 

rim esquerdo. Tudo por causa de bebida, mas graças a Deus eu não tenho 

nenhum problema de rim, ele não me faz falta nenhuma, e se eu ainda tô aqui é 

que eu já praticamente morri e já voltei né. (Nelson, 65 anos) 

 

Tomou o caminho diferente, porque primeiro hoje eu poderia ser uma oficial aí 

aposentada. Não fui por beber na época, eu bebia na época, naquela época o 

meu irmão não porque se for policial não vai ser minha irmã, então não sei o 

que, então dediquei a bebida e deixei de fazer tudo que eu tinha vontade de 

fazer. Então eu deixei o estudo no meio, eu fiz até o terceiro ano, quando passei 
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para o terceiro ano deixei para lá e fui dedicar a bebida, errei feio. (Lia, 62 

anos) 
  

 A sobrecarga afetivo-emocional de cuidados de um familiar ou amigo também foi 

vista nos relatos, e isso foi um dos fatores que impediam a realização de diversos projetos 

dos idosos. Na contemporaneidade é comum o número alto de idosos sendo cuidados por 

outros idosos, e isso tem a ver com o aumento da expectativa de vida de ambos. Assim, 

idosos mais jovens aparecem no cuidado de idosos mais velhos. Além disso, é predominante 

o papel da mulher entre os cuidadores familiares, refletindo um papel sociocultural 

determinando historicamente (Santos-Orlandi, Brito, Ottaviani, Rossetti, Zazeztta, Gratão, 

Orlandi & Pavarini, 2017). 

Os entrevistados disseram de uma sobrecarga no cuidado dos netos ou de algum 

familiar que dependesse deles, e que muitas vezes não lhes cabia a escolha de querer cuidar 

ou não, mas isso aparecia mais como uma imposição ou uma obrigação relacionada ao ‘ser 

idosa’, o que aparece o papel da mulher como cuidadora. Para Santos-Orlandi et al. (2017), 

o cuidador tem a sua vida afetada por mudanças, diante o seu papel. Sendo assim, o tempo 

para lazer e vida social aparece de forma mais restrita, podendo desencadear sentimentos 

depressivos e diminuição da qualidade de vida. Podemos identificar isso nas falas abaixo: 

É, os projetos se eu puder conseguir, mas eu não tenho tempo assim pra fazer, 

não posso ficar saindo muito assim de casa. O único tempo que eu tenho mais é 

aqui, que é a parte onde ela [a irmã doente] dorme, onde ela fica, porque depois 

que ela acorda já não tem mais como sair. (Aline, 60 anos) 

 

Igual em viagem, eu adoro viajar, mas eu não vou em viagem com eles porque 

eu acho que eu tenho compromisso com meu neto, e ele tem que estudar, 

então eu sei que ele não vai passar fome, sei que coisa, mas as viagens às vezes 

é de 4 a 5 dias, eu falei com a [coordenadora do Programa] de que quando for 

assim de um dia só, que eles estavam querendo ir em Divinópolis, eu vou. Aí eu 

deixo tudo preparado, já deixo o almoço pronto e eles só esquentam e tudo. Mas 

eu não acho certo sabe assim, e deixar eles [a família] tudo, eu tenho 

compromisso com ele [neto] e tudo, de tá ali fazendo comida e tudo, eu não 

gosto muito de viajar assim para a praia, é sem o marido. Eu já tenho 50 anos 

não é um dia. (Magda, 71 anos) 

 

Então a gente não vê é consideração nenhuma com o idoso, a gente sempre é 

rechaçado sempre pra segundo plano, sabe? É, essa questão de tomar conta de 

neto é da vó, é, já te impõe como obrigação fazer aquilo né, tudo o que você vai 

falar, é que você cita como exemplo ou como experiência de vida, ah! tá falando 

assim porque já tá velha... (Alice, 67 anos) 

 

[...] com uma carteirinha podendo viajar e não posso, que agora eu tô criando 

neto (tom irônico). (Alice, 67 anos) 
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 Também identificamos como uns dos fatores que impediam a busca de realização de 

projetos de vida dos idosos entrevistados, as dificuldades financeiras, o que foi visto 

principalmente com os entrevistados do Projeto “Promoção de saúde e suas interfaces físicas 

e psicológicas”, e à falta de apoio de alguém ou do (a) companheiro (a) para realizarem 

planos. 

Se eu quisesse  e falasse: Amanhã eu estou indo pro Rio de Janeiro, eu não tinha 

que depender do meu marido pra me dar dinheiro, ou depois de amanhã eu vou 

passar o dia inteiro nas Águas. Se virem, comem o que quiserem, não precisa de 

dinheiro, porque sabe, infelizmente o metal é que move o mundo, o que você faz 

sem dinheiro? Nada! E tudo eu tenho que depender dele. (Alice, 67 anos) 

 

É, e também assim, oportunidade assim pra quem nunca praticamente nunca 

saiu pra fora, então uma companhia que saiba ir com a gente, levar a gente nos 

lugares, tudo tem uma primeira vez, como que eu vou sair se eu não sei nada, 

não conheço nada, a primeira vez sozinha né? Então se eu quiser eu posso até 

pegar a passagem de graça de ônibus e ir pra onde eu quiser, mas sozinha? Se 

a outra pessoa quiser ir comigo ela vai ter que pagar. Então esse é outro motivo 

de nunca sair. (Neuda, 73 anos) 

 

[...] a gente (ela e o marido) saía, a gente às vezes almoçava fora no domingo, 

ou ia num barzinho tomar uma cerveja, agora nem isso, ele compra cerveja e 

toma em casa. (Alice, 67 anos) 

 

Mas aqui é ótimo, a turma é boa, ainda mais na nossa turma ali, dá umas risada 

boa. É ótimo. Eu fico triste porque minha esposa não participa quase que de 

nada, então ela fala: ah! você é homem! Então como é que fala, um viúvo, como 

que é, um idoso viúvo sem mulher, mas não é não, é porque ela não gosta mais. 

A vontade era de passear nas viagens, não gosta de viajar. (Joaquim, 66 anos) 

 

 Pensando o projeto de vida numa visão da Psicologia Humanista-Existencial, diante 

da ansiedade e angústia que acompanham o processo de escolha, a pessoa pode se defrontar 

com duas alternativas: 1) a possibilidade de realizar escolhas e decisões autênticas, 

considerando que com elas poderão ocorrer perdas ou ganhos, assumindo assim o risco da 

escolha; ou 2) a inautenticidade das escolhas, a fim de livrar-se do risco de decidir-se, por 

má fé, delegando à outra pessoa (cônjuge, amigos, família, colegas de trabalho, partido 

político, autoridades) a responsabilidade pela escolha feita (Frota & Bião, 2010). Podemos 

pensar que muitos dos projetos não realizados pelos idosos se deram mais por uma espera 

de que outra pessoa escolhesse qual o melhor caminho para eles, o que, ao mesmo tempo 

que os desresponsabiliza pelos caminhos que a vida seguiu, lhes traz desesperança, falta de 

efetivação de suas ações em como seguir adiante e um sentimento de culpa. 
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 Retomando o que o antropólogo Gilberto Velho considera sobre os projetos de vida 

relacionando-os a um campo de possibilidades, vejo que nesta pesquisa muitas vezes os 

projetos de vida eram vistos como algo difícil de ser alcançado, sequer realizado; porém 

quando apontamos para os entrevistados que pensassem sobre as pequenas coisas que 

realizavam cotidianamente em busca de melhorias para a sua vida, notamos que aí sim abriu 

um ‘leque de possibilidades’ para realização na vida. Dessa forma, dirigimos a 

responsabilidade para o sujeito sobre aquelas possibilidades que lhe são oferecidas, cabendo 

a ele, a decisão de escolha dentro do contexto que está inserido. 

 

6.6 Aposentadoria 

 

 A temática aposentadoria apareceu nas falas dos idosos de ambos os Programas, 

relatando suas vivências relacionadas a aposentadoria diante do momento da vida atual e a 

possibilidade de realização de projetos de vida. Para Mendes et al. (2005), ela é um momento 

da vida em que o sujeito se distancia da fase produtiva e o leva a refletir sobre suas vantagens 

diante do descanso e lazer e desvantagens quanto à desvalorização e desqualificação. Dos 

onze idosos entrevistados do Projeto “Promoção de saúde e suas interfaces físicas e 

psicológicas”, tivemos oito aposentados, sendo que, destes, dois ainda permanecem ativos 

profissionalmente. No Programa “Universidade para Terceira Idade”, dos doze 

entrevistados, nove são aposentados. Essa continuidade do trabalho mesmo após a 

aposentadoria parece estar relacionada com a questão econômica, que os idosos citados 

apresentam em relação aos demais. Para Bulla e Kaefer (2003), essa continuação do trabalho 

após a aposentadoria está relacionada à questão financeira, pelo qual para a maioria dos 

brasileiros o valor recebido pela aposentadoria não cobre as suas necessidades e da sua 

família, quando este possui dependentes.  

 Para Soares e Sarriera (2013), atualmente o que se vê é que o trabalhador muitas 

vezes não consegue acumular economias durante a sua vida, devido aos baixos salários e 

alto custo de vida, sendo que ao se aposentar não adquiriu autonomia financeira com os seus 

benefícios, levando-o a uma busca por continuação do trabalho formal ou informal mesmo 

após a aposentadoria, por uma questão de mera sobrevivência. 

 Percebeu-se que a aposentadoria foi vista como algo esperado, diante do tempo 

disponível para a realização de várias atividades. Entretanto, essa expectativa parece não ser 

bem-sucedida, mediante os caminhos impostos no decorrer da vida. Apesar de esperada, a 

aposentadoria foi relacionada à proximidade da velhice e a uma consequente perda de 
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relações sociais. Para Mendes et al. (2005), no início da aposentadoria, a maioria dos idosos 

se sentem satisfeitos devido ao tempo para descansar; mas depois percebem certa tristeza e 

inutilidade em suas vidas. Aponto uma reflexão para um movimento ambíguo diante a 

aposentadoria. Ao mesmo tempo que muitos idosos sentem o vazio pós-aposentadoria, 

apresentam também a liberdade de escolhas, cabendo a eles uma busca por realização dessas 

escolhas. Porém, não podemos esquecer que muitos idosos aposentados mesmo diante a 

liberdade de escolhas, não possuem condições financeiras para realizá-las de fato.  

Nesta pesquisa, a aposentadoria e a diminuição da socialização ficou mais evidente 

com os entrevistados do Programa “Universidade para a Terceira Idade”, uma vez que 

desenvolveram atividades profissionais com mais contato com o público, enquanto os 

entrevistados do Projeto “Promoção de saúde e suas interfaces físicas e psicológicas” 

desenvolveram atividades voltadas para o cuidado doméstico. 

A aposentadoria apareceu como um marco significativo na vida das pessoas, o que 

muitas vezes despertou para uma percepção da sua velhice. Para o Sr. Lucas, ela foi vista 

como sinônimo de velhice e desânimo para a vida. Ao mesmo tempo que demonstrou querer 

aposentar, apresentou certa angústia ao sentir o peso do envelhecimento. Para ele, o objetivo 

em participar de atividades sociais é com o intuito de após a aposentadoria não ficar parado 

e sentir-se útil e animado para outras atividades: 

A gente vai sentindo que vai ficando velho. A minha mulher até me xinga, que 

eu tenho 60 anos e ela tem 53/54. A gente vai se sentindo velho sabe? Velho pras 

coisas, a gente vai se sentindo desanimado pro trabalho, já não tem a vontade 

de conseguir as coisas igual era antes. Agora parece que vai desanimando das 

coisas. É por isso que eu tô prometi entrar nesse negócio [entrevista], eu vim 

você me chamou eu vim satisfeito, pra ver se melhora o ânimo da gente, porque 

eu não quero parar de trabalhar, e tô indo parar de trabalhar em janeiro, e eu 

não tô afim de parar porque eu sei que faz falta pra gente que tá ficando velho, 

por isso que é ruim da gente parar né. (Lucas, 60 anos) 

 O Sr. Joaquim retratou em sua fala o sentimento que teve quando se aposentou. Disse 

de um sentimento negativo com as perdas de amigos estabelecidos no e com o trabalho 

exercido. Assim como o Sr. Lucas, o Sr. Joaquim optou por participar de atividades sociais 

como forma de ocupar o tempo após a aposentadoria e não sentir tanto a perda das amizades. 

D. Cláudia também apresentou um sentimento negativo com a perda de amigos e o 

sentimento de solidão: 

Ah! Eu fiquei assim uns 15 dia eu fiquei meio derrubado, depois foi voltando ao 

normal, apareceu as entidade pra gente fazer parte né? Porque sempre que você 

trabalha você não tem tempo né? Você tem tempo pra firma, porque você é 

empregado você né, então a partir do momento que você aposentou, os amigo 
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acabou tudo né? Até os amigos some, porque você não vai ver mais 

praticamente. Eu trabalhava no cimento Barroso. Então totalmente um mundo 

diferente mesmo. (Joaquim, 66 anos) 
 

[...] no tempo que eu trabalhava eu tinha muita colega, não era nem amigas, 

mas na hora eu pensava que era. Eu trabalhava em duas, três escolas, eu era 

muito conhecida, eu ia no comércio eu tinha aluno ô! E quando eu me aposentei 

eu me senti sozinha, porque a família não tem tempo, você nem pode ficar todo 

dia lá porque eles têm, estão no auge da vida profissional, tem trabalho, estudo, 

e eu fiquei sozinha.... (Cláudia, 69 anos) 
 

 Nas palavras de D. Aline, a aposentadoria foi um momento bastante esperado para 

curtir a vida com a família, porém o que ela não esperava é que a irmã iria adoecer e ficaria 

sob seus cuidados. Com isso, muito dos projetos de vida imaginados pós aposentadoria, não 

aconteceram, e o viver se resumiu no cuidado do familiar doente. Reflito também para o fato 

de por que esperar tanto a aposentadoria para aproveitar a vida ou fazer o que quiser? Será 

que durante a vida como trabalhador é impossível se deixar levar por atividades que lhes 

satisfaçam, ou sintam-se mais felizes, ou a vida enquanto trabalhador se resume apenas para 

o trabalho? Vale destacar para o sentido do trabalho, podendo ser visto como projeto de vida, 

ou mera subsistência. Nós fazemos parte de diversos lugares na vida além do trabalho, e com 

isso, cabe uma ressignificação quanto ao sentido do meu viver. 

Eu tinha planejado que quando eu aposentasse eu ia aproveitar, passear 

bastante. Meu menino cresceu, tá já um homem, então precisar passear, voltar, 

não aconteceu ainda, não deu porque modificou muita coisa com essa mudança 

que tive... [...]então é difícil, não dá pra sair mais assim, tá apertado. O que eu 

planejei foi totalmente diferente. Quando eu parei de mexer no restaurante, eu 

falei, nós dois vamos aposentar, fazer isso, fazer aquilo, mas não deu ainda. 

(Aline, 60 anos) 

 D. Ana e D. Cláudia trouxeram a questão de aposentar como sinônimo de envelhecer, 

e ainda que um dos sentimentos após a aposentaria consistiu na grande pergunta: “O que eu 

vou fazer da minha vida de agora para a frente? ” Isso retrata a falta de perspectivas e 

planejamento para a aposentadoria, em que esta aparece como fim das possibilidades para 

os projetos de vida. É como ao se aposentar não pudesse esperar mais nada da vida: 

Mentalmente, eu acho que psicologicamente faz um bem, porque principalmente 

agora que eu aposentei tem um ano vai fazer né, parece que a gente sente muito 

aquele contato que a gente tinha, de trabalhar, de sair, aquela coisa né, e a 

gente nunca, a gente continua com essa vida ativa, então eu acho muito bom... 

[...] eu senti bem na hora [quando se aposentou], mas depois eu desanimei né? 

Eu falei gente eu não tô valendo mais nada, já aposentei, já tô velha, o que que 

eu vou fazer agora? (Ana, 64 anos) 
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O meu projeto de vida por exemplo era fazer um concurso de orientação, eu era 

uma professora já concursada. Aí eu tinha um projeto, fazer um concurso de 

orientação e ser orientadora e ganhar muito melhor. Consegui isso, mas uma 

felicidade que eu fiquei. Só que eu aposentei, graças a Deus eu venci meu tempo, 

e aí parece que acabou o projeto de vida. (Cláudia, 69 anos) 

 

 Nas falas acima de D. Ana e D. Cláudia percebemos que a aposentadoria chegou 

como uma grande surpresa, sendo que depois de se dedicarem tanto tempo da vida para o 

trabalho, não sabiam mais o que fazer com o ‘tempo livre’ que seria ocupado pelo trabalho. 

Em suas falas percebemos que elas não tiveram um preparo para a aposentadoria, como a 

maioria dos idosos não têm, e um momento de reflexão para as novas oportunidades, e isso, 

tem grande valia quando se é realizado programas de preparação para a aposentadoria (PPA). 

Muitas vezes os idosos se sentem incomodados com o tempo livre -o tempo do nada fazer- 

associado a inutilidade ou incapacidade, e para isso, muitos buscam diversas atividades 

como por exemplo o voluntariado, como forma de ocupar esse tempo e serem bem vistos 

pela sociedade. 

 Soares, Costa, Rosa e Oliveira (2007), apresentaram em seus estudos a experiência 

com a criação do Programa Aposenta-ação (um programa de preparação para a 

aposentadoria), que foi realizado por meio de atividades grupais, com a colaboração de 

profissionais de diversas áreas. O intuito da criação desse Programa foi de auxiliar às pessoas 

que estavam prestes a se aposentar ou recém aposentadas a ressignificar esse momento de 

transição, muitas vezes vivido com sentimentos negativos, e assim propor o 

autoconhecimento em busca de novos projetos de vida e de inserção social. Perceberam com 

o estudo que esse Programa auxiliou no compartilhamento de experiências, aproximação 

entre as pessoas, criação de novos vínculos e a superação de muitos mitos sobre o aposentar. 

 

 

6.7 Expectativas sociais 

 

Ainda na tentativa de compreender os projetos de vida dos idosos entrevistados, 

buscou-se, com a pergunta: “O que esperam da vida de agora em diante?”, perceber suas 

expectativas ao que estar por vir, aos seus planejamentos e metas a alcançar. Entretanto, 

disseram de expectativas mais sociais do que pessoais, sendo que destacaram a questão 

política para uma melhoria da qualidade de vida. Vemos o quanto o sujeito não se constrói 

sozinho, sendo influenciado/constituído pelo meio social, ao mesmo tempo que o 

influencia/constitui, pois quando trazem expectativas sociais dizem não só do coletivo, mas 
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do que querem para si também, o que nos leva a pensar que não adianta uma busca 

estritamente pessoal se as oportunidades e apoio político em relação às políticas públicas 

não os favorecem em alguns aspectos.  

 Sabemos da existência de políticas públicas brasileiras voltadas para o idoso nas 

quais se encontram diversos planos de ação, Estatuto do Idoso, dentre outros. Porém, o que 

se observa, conforme Damasceno e Sousa (2016), é que a garantia de direitos não se tem 

concretizado efetivamente, e os direitos são vivenciados de forma lenta e gradativa. 

Acreditamos que é essa vivência coletiva, esse modo de estar juntos nos grupos que os 

auxiliaram na batalha pela efetivação de alguns de seus direitos. Existem as leis, mas ainda 

pouco se tem concretizado em ações os direitos que lhes são garantidos. Para Moura (2013), 

torna-se fundamental a discussão do modelo e implantação das políticas públicas no Estatuto 

do Idoso, pois não adianta a criação de leis se os beneficiados não têm acesso ou não recebem 

os seus benefícios.  

 Para Dutra (2017), existem algumas legislações que regulamentam os direitos dos 

idosos garantindo suas condições de liberdade, cidadania e dignidade. Porém o que se 

percebe é que muitas vezes os direitos são compreendidos como a capacidade de ir e vir dos 

idosos, enquanto, na verdade, vai bem além disso. Pode-se considerar que ter liberdade é 

exercer as suas próprias vontades e decisões; ter autonomia; percorrer lugares públicos que 

desejar; ter alguma crença religiosa; ter a orientação sexual que quiser; participar ativamente 

da vida comunitária e familiar compartilhando de seus ideias, sem sofrer preconceitos ou 

discriminações. 

 Percebe-se com as falas sobre a saúde, que apesar de suas melhorias ainda se 

apresenta como precária as condições de saúde da população brasileira, principalmente para 

o idoso em nossa cidade. Para Junior, Calado, Ferreira e Farias (2015), as melhorias 

tecnológicas e socioeconômicas nessa área ocasionaram um maior número de idosos em 

nossa sociedade, porém, se observa que essa população ainda não recebe a devida atenção 

que necessitam. Isso nos leva a pensar na necessidade de atuação junto a essas pessoas, e de 

desenvolver, garantir e efetivar as políticas públicas, em especial às voltadas para a saúde 

dos idosos. 

Nas falas abaixo, percebemos essa questão da efetivação de direitos que lhe são 

garantidos, porém muitas ainda de forma incipiente: 

Então se é uma doença que você precisa fazer o tratamento logo, vai agravar a 

doença. Eu acho que isso, entre aspas tanto como o governo do estado quanto 

o federal quanto municipal, tinha que olhar mais pro idoso, porque o idoso não 

tem muito tempo pra perder não, se ele tá perdendo a saúde tem que arrumar 
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logo pra ele poder arrumar isso... [...] não deixar piorar, porque por exemplo 

se com um xarope você vai curar uma gripe, depois dela instalada você vai ter 

que ir lá no hospital, ser internado, vai ter que tomar antibiótico, quer dizer, o 

governo vai gastar muito mais do que se tivesse feito a prevenção, ela é o melhor 

caminho. (José, 71 anos) 

 

Ah! A saúde. A saúde é um caos, sabe? Principalmente se o idoso não tiver um 

plano de saúde, se ele não tiver é muito difícil. Porque nessa área ninguém 

pensou né, porque às vezes eu vejo idoso que tem que dormir, chega 5h da 

manhã pra conseguir uma consulta, então assim é a lei da sobrevivência, ou ele 

espera ou ele morre, sabe, e mais eu acho que eles estão conscientizando aos 

poucos. Acho que isso é uma coisa que vai demorar mas vai chegar lá se Deus 

quiser. (Ana, 64 anos) 

 

E o que eu acho que vocês têm, vocês que são jovens aí e vão ter que lidar com 

isso, é não tratar o idoso igual sequelado, igual retardado, tá entendendo? Todo 

mundo tem mania. E eu acho que ainda não tô nessa faixa, mas algumas pessoas 

já me falaram isso, algumas velhinhas já me falaram isso, que aí chegam: ah! 

que gracinha! Ou como ela é bonitinha! Eu não gosto disso, cara, sabe? Não é, 

poxa, a pessoa tem 80 anos aí fica parecendo, acho até falta de respeito. (Maria, 

64 anos) 

 

Ah! Muita coisa, essas calçadas que eu fico vendo as pessoas caírem. Ontem eu 

vinha lá de cima porque eu vinha da hidro, mas se eu não tô de frente com a 

senhora, a senhora ia mas ela ia vim, a sorte é que eu tava de frente eu pude 

segurar. Mas essas calçados estão terríveis, precisa melhorar muita coisa, o 

respeito até que tá começando, o motorista, eu sempre atravesso quando eu 

vou para lá eu atravesso ali perto da casa Sade né, então eu observo muito o 

motorista né, quem tá dirigindo, então quando vê idoso, uns passam, outros não 

passam. (Lia, 62 anos) 

 
 

Os entrevistados destacaram questões sociais e políticas, enfatizando a esperança de 

melhoria e acesso à saúde, principalmente para o público idoso; disseram da atenção política 

em relação à construção de espaços voltados para o público idoso, o que se torna muito 

presente na cidade de São João del-Rei, e ainda trouxeram como expectativas o 

reconhecimento social, levando em conta o quanto já contribuíram para com a sociedade e 

o quanto de experiências e sabedorias podem ainda compartilhar, tendo o respeito, acima de 

tudo, uma grande relevância nas relações sociais.  

 

Então é uma pena não ter outra participação para o idoso, porque faz muita 

falta, muita falta, tem muito idoso que acha incapaz né. Tem muito idoso que 

está dentro de casa. Agora mesmo eu passei perto de uma tomando solzinho ali, 

eu digo meu Deus! Não podia tá indo lá na hidro, não podia tá participando de 

um grupo né, porque lá na terceira idade às vezes não pode, mas tem o fuxico 

que é gostosinho, tudo que mexe com a mente é bom né? O joguinho, agora por 
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exemplo eu tô no computador, eu tô no celular, agora eu já sei fazer selfie, então 

pedi minha netinha e ela falou é assim vó. E quem não tem paciência? Quem 

não tem, tem a terceira idade [o Programa], não preciso. (Lia, 62 anos) 

 

Mas assim, um exemplo, se tivesse mais desse Programa, espalhasse mais na 

cidade, o idoso ia ter mais consciência que ele tem algum direito, aí ele ia 

reivindicar mais, ele ia procurar mais. As vezes existe o direito e o idoso não 

procura, existe também pouca divulgação, eu não sei também se tem interesse 

em divulgar, mas já melhorou muito. (Joaquim, 66 anos) 

 

Eu acho que falta muita coisa, muita coisa. Nós estamos muito renegados, não 

é nem em segundo plano, é quarto plano né? Aliás, até os jovens também estão 

né, o que que tem pro jovem a não ser bebida e droga? (Alice, 67 anos) 

 

[...] ainda tem muito idoso aí precisando de ajuda, a gente conversa lá fora e 

sabe, que não sabe como que tem que fazer pra entrar aqui dentro [Projeto]. 

Porque também não tem como acolher todo mundo né, quer dizer, se lá no São 

Geraldo aqui no PSF, mesmo que não fosse tão bem criada que nem essa aqui, 

se tivesse uma mini academia ajudava muito. Essa aparelhagem que o prefeito 

pôs aí nas praças isso não ajuda em nada. Porque aqui no Lava Pé, por exemplo, 

ele botou ali no jardim, e o jardim é inclinado assim, oh! Então, fica inclinado. 

Lá na praça de Matozinhos não, colocou num lugar correto, lá perto do campo 

do Minas num lugar plano, nem sei se tá lá não, não reparei não. Então aquela 

aparelhagem ajuda muito, eu já vi gente de manhã cedo exercitando aquelas 

roda ali, porque aquilo ajuda mexer com o corpo a não dar bursite, artrose, 

ajuda muito, mas tem que ser num espaço correto, no São Geraldo, Senhor dos 

Montes. Quer dizer, tem muito idoso precisando de ajuda, só que aqui não cabe 

todo mundo, se tivesse um lugarzinho seria muito bom. E esses que sai daqui 

que não tem condições de pagar uma academia, fica doido pra voltar. (José, 71 

anos) 

 

 Podemos pensar que essa categoria de expectativas sociais pode estar influenciada 

pelo momento político que estamos vivenciando, o que traz certa insegurança diante do que 

esperar e como será a vida. Passamos por um período de mudanças políticas, modificações 

quanto às regras de aposentadoria, troca de presidência e grandes manifestações bastante 

divulgados midiaticamente. Percebemos nas entrevistas que as falas de alguns idosos 

estiveram bem marcadas quanto a esse envolvimento. 

Politicamente está muito estragado, então a gente depende lá deles para se 

sentir melhor. Eles estão tirando muita coisa que poderia ajudar nós idosos, 

crianças, as escolas, creches, então nesse parte geral não tá, aquilo assim no 

ar. A minha parte vou procurar melhor a fazer, mas assim geral a gente queria 

muita coisa melhorasse. Tem muita coisa fora do controle. (Mônica, 67 anos) 

 
Tomara que melhore pros idosos no Brasil né minha filha? Porque só vai 

piorando. Pensa bem, os idosos se aposentar vai só diminuindo o salário, não é 

verdade? Nossa Senhora! Parece que o idoso que tinha que ganhar mais, gasta 

com remédio daqui, dali, e vai só diminuindo o salário. (Lucas, 60 anos) 
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CAPÍTULO 7 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Pesquisando sobre o público idoso em relação às questões demográficas e a aspectos 

sociais envolvidos, percebemos que ainda se faz necessário discutir e aprofundar como o 

idoso tem vivenciado hoje as suas escolhas e as oportunidades que lhe são oferecidas. Fato 

é, que conforme Santana et al. (2016), a velhice atualmente tem sido vista como a fase mais 

longa do desenvolvimento humano quando comparada a gerações passadas. E, por isso, 

buscar compreender como os idosos de hoje têm projetado o seu futuro, é um dos desafios 

para os que trabalham com o público longevo. O envelhecimento muitas vezes é 

caracterizado por uma série de mudanças, sendo elas físicas, psicológicas e emocionais e 

juntamente a isso cabe ao idoso uma adaptação para as novas possibilidades que lhe são 

apresentadas em projetos de vida.  

 Nesta pesquisa vimos que o envelhecimento ocorre de modo singular, sendo que a 

cada um coube uma reflexão sobre o que pensa sobre o envelhecimento e como este tem 

aparecido em sua vida. Há diversas formas de envelhecer e de velhices. Nos relatos dos 

entrevistados o envelhecimento foi considerado como positivo quando quase não se percebia 

a sua influência neles, ou quando não havia outra possibilidade a não ser aceitar tal situação. 

Já a percepção do envelhecimento como negativa teve vários aspectos a ser considerados, 

trazendo uma visão contextualizada de como o idoso passa a ser visto, principalmente 

perante os ‘olhos dos outros’. Observamos que apesar das perdas ditas pelos entrevistados 

ante o envelhecimento, estas parecem ser amenizadas quando os idosos apresentam uma vida 

bastante ativa e participativa na comunidade, considerando conforme Moraes (2010), a 

comunidade tanto geográfica (em relação a uma área) quanto relacional (diante as relações 

sociais estabelecidas). 

Vimos que ainda há poucos espaços para os idosos, principalmente em nossa cidade, 

e pouca informação na divulgação da participação dos espaços que existem. Assim, 

conforme Jardim et al. (2006), o aumento da população idosa nos leva a pensar na 

necessidade de desenvolvimento de políticas públicas que atendam às perspectivas desse 

público. Pode-se afirmar que não se trata somente de desenvolver as políticas, mas de 

consolidá-las e colocá-las em ação cotidianamente, tendo um órgão responsável para o 

controle de seu desenvolvimento. Torna-se fundamental a reflexão sobre o significado do 

envelhecimento para cada política voltada para o social. 
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Nesta pesquisa os idosos disseram de expectativas e perspectivas de melhorias 

quanto ao acesso a espaços públicos e a efetivação de políticas voltadas para os idosos. 

Relataram ainda a falta de atividades gratuitas voltada para o idoso, bem como para o público 

adolescente, cabendo a eles o uso de bebidas e drogas como forma de distração. A saúde foi 

vista como precária não só em nossa cidade bem como nas cidades vizinhas, sendo que, para 

ter acesso a atendimentos médicos muitos idosos se sentem humilhados nas filas de espera 

de atendimento ou na esperança de conseguir um dia o tratamento adequado. E, para isso, a 

questão financeira foi determinante, pois para aqueles que possuem plano de saúde o acesso 

é mais facilitado. Acredito que com o desenvolvimento da Universidade, bem como os 

Programas de pesquisa e extensão, algumas atividades têm sido disponibilizadas para o 

público idoso, porém espero que estas possam ser ampliadas e melhor divulgadas, além de 

obter atenção e apoio político para a disponibilidade de recursos e para a manutenção dos 

Programas nas comunidades. 

Não se trata de criar espaços públicos e sociais apenas como um meio paternalista e 

assistencialista, como uma forma de suprir as obrigações governamentais para com o público 

idoso, mas, conforme Silva (2016) criar espaços que possibilitem o acolhimento, o amparo 

ao serem ouvidos em suas reivindicações e participação sócio-política. Vale um destaque 

aqui, ainda, para a atuação de profissionais que participem com os idosos dessas 

comunidades, tendo o afeto coletivo e a solidariedade como os principais caminhos para o 

desencadeamento e consolidação de melhorias para a qualidade de vida e para o 

estabelecimento e ressignificação de projetos de vida. 

O questionamento se dá em por que não se falar mais em projetos e programas 

públicos para os idosos, visto que há muita vida e muita vontade de viver dito e reivindicado 

por eles. Alguns gestores com a consciência da importância para o desenvolvimento de 

projetos de vida para os idosos, realizam atividades de preparação para a aposentadoria, 

apesar de ser pouca essa realidade.  

Cada vez mais acreditamos no poder do social, do envolvimento com outros sujeitos 

para uma ressignificação da vida e do que esperar dela. As perdas decorrentes da idade, 

juntamente com relatos de sentimentos de isolamento social, da diminuição de atenção social 

e familiar, da restrição a espaços destinados às pessoas idosas contribuem para uma vida sem 

perspectivas e alegrias. Com isso, o participar em comunidades afetivas, tendo o grupo como 

possibilidade de configurações vinculares e manifestações de afeto, auxiliariam na ocupação 

do tempo com atividades, socialização, trocas de experiências e espaços auxiliares a 

reflexões e ao desenvolvimento de projetos de vida. Mendes (2005) já havia chamado a 
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atenção para a questão do envolvimento dos idosos em alguma atividade que ofereça 

sensações de prazer e felicidade, aliada ao sentir-se útil novamente. Para tanto, é preciso 

também considerar a vontade dos idosos em querer participar de grupos, de modo a garantir 

uma vida mais satisfatória. Em suas experiências de trabalhos com idosos, V. M. A. T. & 

Côrte (no prelo), destacaram que o idoso desanimado e tristonho em casa, transborda de 

alegria e simpatia em outros ambientes sociais; a saúde é “muito boa” e mostram-se 

orgulhosos e autoconfiantes, como se exibissem duas identidades. 

Vimos o quanto os idosos apresentaram satisfação com as relações sociais 

desenvolvidas nos grupos. O fato de ter alguém que lhes desse atenção e escuta, muitas vezes 

era o que precisavam em um dia mais depressivo. Ter essa ligação com os demais os faziam 

se sentir amparados frente as adversidades da vida, além de que, juntos acreditavam nos seus 

potenciais em busca de melhorias e projetos de vida. Ter um grupo de apoio, numa 

comunidade repleta de afetos, auxiliou os idosos a construírem projetos de vida e a refletirem 

sobre a sua situação atual e de como gostariam de estar. Com isso, aprendendo com as 

experiências alheias, ressignificavam aquilo que viam como impedimento para a sua vida. 

A afetividade presente nos grupos demonstrou quanto o carinho está presente na vida 

dos idosos, diante daqueles que oferecem uma atenção, um cuidado. Essa demonstração de 

carinho é percebida também com um sentimento de auxílio mútuo entre os participantes de 

um grupo, com um sentimento de valorização perante o outro e as dificuldades percebidas 

na vida dos colegas, além das atitudes carinhosas percebidas em comportamentos. 

Essa afetividade vem caracterizada a partir da solidariedade, de um pequeno 

envolvimento de um com o outro, mas que se torna mais forte e mais constante 

gradualmente. Se por um lado há a ocupação do tempo em busca de uma aprendizagem nos 

programas, por outro há a aproximação entre os participantes, fazendo algumas reflexões e 

buscando a realização de projetos de vida. O comprometimento com as atividades e com o 

grupo pode ser considerado um “pequeno projeto” – o possível para o idoso, quando ele 

passa a compreender os seus projetos como de curto e médio prazo. O sentimento de 

solidariedade pode ser um diferenciador para amparar uns aos outros nos grupos, tornando-

os mais afetuosos e significativos para um processo de não isolamento social. Com isso, 

existe algo de coletivo nesses grupos, quando ver e vivenciar a experiência do outro, 

possibilita a reflexão sobre suas próprias experiências, ou seja, eu vejo o outro, eu penso no 

outro e eu vou refletindo sobre o meu próprio modo de ser.  

Consideramos aqui que a solidariedade e a afetividade vistas entre os entrevistados 

de ambos os grupos merecem maior destaque, visto que também foram características 
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observadas em outros programas de extensão desenvolvidos pelo LAPIP, como na pesquisa 

de Oliveira (2012), sobre a identidade e participação no contexto comunitário da Associação 

de Portadores de Diabéticos (APD) em São João del-Rei. Em sua pesquisa a solidariedade 

fortalecia a participação e os laços afetivos, bem como as vivências de afetividade 

fortaleciam os vínculos e permitiram maior envolvimento, mobilização e participação entre 

os associados. Na presente pesquisa também identificamos através dos relatos dos idosos, 

que a solidariedade foi fator impulsionador para o desenvolvimento de laços sociais, 

afetividade e sentimento de pertença ao grupo. Para Marques (2004), os grupos de terceira 

idade partilham uma concepção de solidariedade, contribuindo com a emoção comum, 

fortalecendo o vínculo comunitário. Vieira-Silva (2000) afirma que são as relações de 

solidariedade que possibilitam também o crescimento dos grupos, levando à produção de 

identidade e do processo grupal, essenciais para uma postura ética em termos de 

transformação social. 

Outra questão a ser destacada diz da importância do humor e de atividades lúdicas 

voltadas para o público referido. Notamos que, muitas vezes, eram esses fatores que 

auxiliavam a frequência quanto à participação dos idosos no grupo, até que o sentimento de 

pertença se consolidasse. Na pesquisa de Oliveira (2012), foi visto que o humor apareceu 

como uma estratégia para vivenciar a afetividade, interação entre os associados e o 

fortalecimento de vínculo. Já na pesquisa de Moura (2013) sobre o lúdico em instituições de 

longa permanência para idosos, percebeu-se que este também apareceu como um estimulo à 

convivência, interferindo na participação dos idosos, na adesão às atividades, nos vínculos 

construídos e na afetividade. Considerando o nível de escolaridade dos idosos de um grupo, 

essas atividades podem ser importantes para auxiliarem em alguma reflexão. No entanto, 

vale lembrar que não se trata de propor alguma atividade lúdica aos idosos com o intuito de 

uma brincadeira para passar o tempo, de modo a infantilizá-los, mas de utilizá-la como 

ferramenta para descontração ou relaxamento diante alguma reflexão, tendo a sua utilização 

algum sentido para o trabalho, e para a geração de autonomia do grupo. 

Concordamos com Silva (2016) que em um país que vai se desenvolvendo, onde as 

habitações, os costumes rurais e a proximidade entre os vizinhos vão dando lugar à 

construção de prédios e às portas fechadas dos apartamentos, observamos cada vez mais as 

individualizações e a perda de laços sociais. Muitas vezes os idosos aposentados, em seus 

apartamentos, passam dias sem sequer ver o rosto de seus vizinhos, situações que contribuem 

para um sentimento de isolamento. Muitos relatos dizem também de uma falta de atenção 

dos filhos que vivem ou não com esses idosos, sendo que a preocupação e a correria com o 
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trabalho impossibilitam a esses idosos a troca de experiências e afetos com eles e demais 

familiares. Para Silva (2016), o foco nas relações sociais permitiria o fortalecimento de 

autoconfiança nos idosos, bem como o surgimento e consolidação de sentimentos de 

proteção e segurança. A autora conta sobre a experiência de Portugal, em relação à 

participação grupal em micro comunidades de vizinhança, criadas em igrejas, escolas, 

clubes, condomínios, supermercados, unidades básicas de saúde, como possibilidades de 

reestabelecimento de laços sociais, diante de uma maior proximidade, convivência e 

facilidade de locomoção. Assim, essa realidade em Portugal se apresenta também como um 

alternativa para a aproximação dos idosos em nosso País. 

Para tanto, as comunidades afetivas se tornariam meios para trocas de saberes, 

experiências, dúvidas, sentimentos, e também para as reflexões sobre possibilidades de vida, 

de planejamento em projetos de vida. Essa participação social é interessante e muito 

importante para a busca, realização, reconstrução e ressignificação de projetos dos idosos, 

seja em termos de um grande projeto de vida ou de pequenos projetos que vão se articulando 

no seu cotidiano. É fundamental, também, para uma reformulação do olhar da sociedade ante 

o envelhecimento, desconsiderando as perdas como o mais significativo para esse processo. 

Como já dito, existem perdas, mas elas ocorrem em todas as fases da nossa vida, o que pode 

ser contrabalanceado pelas nossas experiências e oportunidades em pensar e agir de modos 

diferentes, contribuindo para o processo de metamorfose do sujeito, construindo e se 

reconstruindo diariamente. Assim, conforme Silva (2000), deve-se pensar em uma 

perspectiva de que os sujeitos precisam ter projetos que não envelheçam, passando a ter uma 

visão da velhice voltada para as mais variadas possibilidades, em processo de construção de 

uma cultura positiva da velhice, tornando a sua vivência mais digna e valorizada.  

Em relação ao atendimento ao público idoso espera-se o oferecimento de uma escuta 

atenta a eles, bem como a humanização dos serviços e atendimentos profissionais a esse 

público. A atual pesquisa optou pela realização de entrevistas individuais, de modo a poder 

ouvir um pouco mais dos entrevistados, garantindo-lhes a possibilidade de falarem sobre si. 

Para Guerra e Caldas (2010), muitas vezes as opiniões dos idosos são desconsideradas, 

principalmente quando se trata dos seus pontos de vista diante do processo do 

envelhecimento, suas vivências e experiências, onde são sujeitos nesse processo. Esse 

interesse em ouvir os idosos, nos auxiliou na compreensão de suas perspectivas quanto a 

ganhos e perdas, quanto às mudanças percebidas tanto de forma social quanto individual. 

Percebemos nesta pesquisa que além da satisfação entre os participantes das comunidades 

afetivas, havia uma satisfação com o trabalho dos coordenadores dessas comunidades, sendo 
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que estes ofereciam além das propostas das atividades, o cuidado, o afeto e, acima de tudo, 

o respeito para com os idosos, considerando a atenção a cada subjetividade, importando-se 

para os sentimentos e emoções de cada sujeito presente. 

Como limitações deste estudo entende-se a necessidade de continuação de pesquisas 

sobre comunidades afetivas e projetos de vida em idosos, considerando a carência de estudos 

em nosso País, articulando a participação em comunidades afetivas e a construção e/ou 

ressignificação de projetos de vida em idosos.  Este trabalho não esgota a crescente demanda 

de trabalhar projetos de vida, bem como seu planejamento, elaboração e ação, tornando-se 

necessário a criação de propostas cujo olhar atente para as novas possibilidades e abertura 

de oportunidades, tendo a participação em comunidades afetivas para os idosos um 

importante papel para uma melhor qualidade de vida. Consideramos também a importância 

de estudos com um público mais longevo, encaminhando-se para o centenário, pois nesta 

pesquisa questionamos o fato de nos grupos ter a participação de idosos mais jovens, se 

contrapondo à literatura com o crescente número de centenários, daí o questionamento de 

onde estão e como se apresenta o ‘ser idoso’ dessas pessoas. 

 

“[...] Que eu não perca a VONTADE DE VIVER, 

mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, 

dolorosa… 

Que eu não perca a vontade de TER GRANDES 

AMIGOS, mesmo sabendo que, com as voltas do 

mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas… 

Que eu não perca a vontade de AJUDAR AS 

PESSOAS, mesmo sabendo que muitas delas são 

incapazes de ver, reconhecer e retribuir esta ajuda. 

Que eu não perca o EQUILÍBRIO, 

mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu 

caia. 

Que eu não perca a VONTADE DE AMAR, 

mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo, pode 

não sentir o mesmo sentimento por mim…  

Que eu não perca a LUZ e o BRILHO NO OLHAR, 

mesmo sabendo que muitas coisas que verei no 

mundo, escurecerão meus olhos… 

(Trecho extraído do texto Lição de vida, de Chico 

Xavier11) 

                                                           
11 Texto disponível em http://www.institutochicoxavier.org.br/textos-do-chico-xavier-para-refletir/ 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A- ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

O roteiro de entrevista continha dez (10) questões abertas, escritas de forma clara e 

objetiva, para permitir um maior entendimento dos entrevistados. Elas ajudaram a nortear a 

entrevista, possibilitando que entrevistado e entrevistador não se perdessem durante o que 

fora compartilhado naquele momento. Além disso, as perguntas abertas possibilitaram ao 

entrevistado maior reflexão acerca do que fora dito, não se prendendo a respostas fechadas. 

O roteiro iniciou-se com questões mais abrangentes relacionadas ao envelhecimento, cuja 

pergunta “ O que você pensa sobre o envelhecimento? ” teve como objetivo compreender 

como os idosos têm considerado o que significa envelhecer para eles, articulando com a 

compreensão de como se sentem ao envelhecer, ou como têm percebido aspectos do 

envelhecimento em suas vidas. Além disso, o intuito foi compreender como o 

envelhecimento tem aparecido de forma individual para cada idoso que vivencia esse 

momento da vida, bem como compreender como o envelhecimento tem aparecido de forma 

social, como se percebem perante os outros e como acredita que os outros o (a) veem como 

idoso (a). 

 Para identificar os projetos de vida dos idosos, bem como sua (re) construção, foram 

realizadas algumas perguntas (“Como é o seu dia a dia?”, “Para você, o que é projeto de 

vida? Aquilo que você planejou para você realizar aconteceu? Ainda pensa em realizar 

algum projeto? Me conte um pouquinho disso”, “O que você espera daqui para a frente?”)  

cujos objetivos foram de compreender o que os idosos entrevistados têm se permitido fazer 

no seu cotidiano para viverem melhor e com mais qualidade de vida, nos seus pequenos 

fazeres cotidianos., além de identificar suas perspectivas futuras quanto à vida e ao 

envelhecimento, bem como quanto aos projetos a realizarem. O que se buscou com essas 

questões foi perceber como os idosos se mantinham em ‘atividade’, com projetos em ação, 

e o que desejam para si e para sua autorrealização futura. Eles também foram questionados 

sobre suas experiências quanto a planejamentos na vida e/ou reformulação dos mesmos, de 

modo a identificar se as experiências passadas contribuíram ou contribuem para esse projetar 

futuro. E também buscou-se compreender se com as experiências da vida, a maturidade e 

tempo livre pós-aposentadoria os idosos teriam mais desejos em conquistar mais coisas na 

vida ou reformular projetos não realizados no passado. 
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 Em relação à participação grupal, buscou-se compreender com as questões: “É 

importante para você estar junto de pessoas, conversar, ter amigos? Você participa de algum 

grupo frequentemente? Se sim, como é esse grupo? Você já ouviu falar de algum grupo para 

idosos? Se sim, quando você ouviu falar pela primeira vez, qual foi a sua reação? ”, “O que 

significa participar no grupo para você? Você acha que participar de algum grupo lhe traz 

algum benefício? Se sim, qual (is)?”,  como ocorre a socialização desses idosos, como se 

sentem no contato com o outro e como consideram a sua participação grupal, levando-os a 

refletirem sobre os projetos de vida estando em atividade nos grupos. Aqui também buscou-

se a compreensão de abertura para novas atividades de vida, levando em conta o 

conhecimento ou disposição de espaços públicos voltados para o (a) idoso (a), como 

facilitadores desse projetar do ser. De modo a compreender se a participação grupal de fato 

influencia no desenvolvimento de projetos, a questão “Ao participar do grupo, você acha 

que surgem novas ideias, pensamentos sobre a vida? Me dê um exemplo de como isso 

acontece. Como você acha que um grupo influencia na vida da pessoa?”, aparece como uma 

possibilidade de reflexão se esse contato com as experiências alheias possibilitam novos 

pensamentos e novos projetos. 

 Por fim, com o objetivo de compreender se os grupos entrevistados constituem uma 

comunidade afetiva, e se existem afetos entre as relações estabelecidas entre os participantes, 

foram propostas as questões “Se você participa de grupos, você consegue identificar qual foi 

o momento mais importante nessa participação? Ele trouxe alguma mudança na sua vida?”, 

e “O que você pensa sobre a vivência de afetos nestes grupos, sobre os sentimentos, as 

emoções...”. Com isso, a suposição é de que os afetos desenvolvidos nos grupos, bem como 

o compartilhamento de experiências seriam o diferencial para a reflexão da vida de cada um, 

para um futuro projetar, tendo em vista a troca de experiências em comum. 

 

Roteiro semiestruturado para as entrevistas 

 

1. O que você pensa sobre o envelhecimento? 

2. Como é o seu dia a dia? 

3. É importante para você estar junto de pessoas, conversar, ter amigos? Como é isso? 

Você participa de algum grupo frequentemente? Se sim, como é esse grupo? Você já 

ouviu falar de algum grupo para idosos? Se sim, quando você ouviu falar pela 

primeira vez qual foi a sua reação? 
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4. Se você participa de grupos, você consegue identificar qual foi o momento mais 

importante nessa participação? Ele trouxe alguma mudança na sua vida?  

 

5. O que significa estar/participar no grupo para você? Você acha que participar de 

algum grupo lhe traz algum benefício? Se sim, qual (is)? 

 

6. Ao participar do grupo, você acha que surgem novas ideias, pensamentos sobre a 

vida? Me dê um exemplo de como isso acontece. Como você acha que um grupo 

influencia na vida da pessoa? 

 

7. Para você, o que é projeto de vida? Aquilo que você planejou para você realizar 

aconteceu? Ainda pensa em realizar algum projeto? Me conte um pouquinho disso. 

 

8. O que você pensa sobre a vivência de afetos nestes grupos, sobre os sentimentos, as 

emoções... 

9. O que você espera da vida daqui para a frente? 

 

10. Nós discutimos uma porção de assuntos, há alguma coisa que não discutimos e você 

gostaria de dizer? 
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ANEXO B 

 

 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Termo de esclarecimento 

Você está sendo convidado (a) a participar como voluntário (a) da pesquisa  

“Participação grupal em uma comunidade afetiva: possibilidades para a construção e/ou 

ressignificação de projetos de vida de idosos”. Esta pesquisa está sendo desenvolvida por 

Fernanda do Nascimento Pereira, mestranda em Psicologia pela Universidade Federal de 

São João del-Rei (UFSJ), sob orientação do Professor Dr. Marcos Vieira Silva. 

Os avanços nesta área ocorrem através de estudos como este, por isso a sua 

participação é muito importante. O objetivo deste estudo é o de compreender como a 

participação grupal em uma comunidade afetiva influencia nos projetos de vida de idosos. 

A pesquisa se justifica pelo fato de que, para a população idosa, hoje, muitas possibilidades 

de vida têm sido apresentadas, e, assim, gostaríamos de saber como andam os projetos de 

vida de idosos e quais as suas perspectivas de vida. 

 O convite à sua participação se deve ao fato de você estar vinculado a programas 

grupais, como o projeto de pesquisa e extensão Promoção de Saúde e suas interfaces físicas 

e psicológicas, ou o programa Universidade para a Terceira Idade. Além disso, você está 

sendo convidado (a) por ter idade acima de 60 anos, apresentar frequência quanto à 

participação grupal, ter participado do grupo por pelo menos um semestre de atividades e 

apresentar condições cognitivas normais. 

Caso você concorde em participar desta pesquisa, você será convidado (a) para 

responder às perguntas na entrevista individual. A entrevista será realizada na Universidade, 

em salas do SPA (Serviço de Psicologia Aplicada), ou em qualquer lugar que você achar 

conveniente, desde que sejam mantidas as condições de privacidade e ambiente silencioso 

para a entrevista. Caso seja necessário, poderá haver a possibilidade de marcarmos uma 

segunda entrevista, caso queira. Durante toda a pesquisa, qualquer dado que possa identificá-

lo (a) será omitido na divulgação dos resultados da pesquisa, e o material será armazenado 

em local seguro. 

A sua participação é voluntária e não acarreta quaisquer riscos, mas pode haver 

algum desconforto em responder ou compartilhar informações pessoais que gerem 

lembranças. Consideramos que, ao expor a sua vida privada,, você possa refletir sobre a sua 
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vida em geral, e para isso a pesquisadora está pronta para ouvi-lo (a) e acolhê-lo (a). Você 

poderá sentir-se constrangido (a) em achar que existem respostas certas ou erradas para as 

perguntas ou se sentir-se tímido (a) diante de tal exposição. Caso elas ocorram, você poderá 

interromper a entrevista a qualquer momento ou se recusar a responder a qualquer pergunta. 

Para minimizar esse desconforto, garantimos que todas as informações obtidas serão 

utilizadas para fins acadêmicos, garantindo a confidencialidade e privacidade das 

informações prestadas por você, não havendo a divulgação do seu nome. Como risco 

também poderá ocorrer o desconforto do tempo gasto por você para responder às questões 

propostas. Para minimizarmos esse desconforto, agendaremos nossa entrevista no melhor 

dia e horário que você preferir e você pode ficar seguro (a) quanto às suas respostas, que não 

haverá nenhum julgamento de valor. Você pode ficar tranquilo também que a pesquisadora 

está pronta para acolhê-lo (a) se necessário e agendar uma nova entrevista, caso você deseje.  

Ressaltamos que todas as informações obtidas por meio desta entrevista serão muito 

importantes. Como benefícios diretos, a pesquisadora lhe oferecerá uma escuta atenta e 

prolongada caso você necessite, ou sinta-se à vontade para tal. Além disso, esta pesquisa 

poderá ajudá-lo (a) na reflexão de seus projetos de vida, em uma perspectiva de vida repleta 

de experiências a serem descobertas. Concluindo a pesquisa, a pesquisadora irá propor aos 

coordenadores dos grupos participantes um encontro com seus idosos para discutir e refletir 

sobre a importância do planejamento de projetos de vida para o idoso, como uma forma de 

retribuir a eles a abertura para pensar a respeito do tema.  Como benefícios indiretos, você 

estará contribuindo para a possibilidade de ampliação e desenvolvimento de políticas 

públicas que atendam ao idoso com um novo espaço e abertura na comunidade, para que 

possa participar ativamente da comunidade, planejando e realizando o que deseja, além de 

contribuir para o desenvolvimento de pesquisas voltadas para esse público. 

Você poderá solicitar da pesquisadora informações sobre a sua participação e/ou 

pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste Termo. Você 

poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou retirar seu 

consentimento a qualquer momento, sem prejuízo em seu atendimento ou na participação 

nos grupos que frequenta, e não será penalizado (a) de nenhuma maneira caso decida não 

consentir em sua participação. Pela sua participação no estudo você não receberá qualquer 

valor em dinheiro, mas terá a garantia de que todas as despesas necessárias para a realização 

da pesquisa não serão de sua responsabilidade. Ao participar da pesquisa, a sua identidade 

será mantida em sigilo, a menos que não queira. 
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Os dados obtidos por meio desta entrevista serão utilizados na Dissertação de 

Mestrado, em artigos científicos, em apresentação em congressos. Eles ficarão armazenados 

por um período de cinco (05) anos; ao fim deste prazo, serão apagados. A pesquisadora se 

compromete a enviar os resultados da pesquisa ao Conselho Municipal de Assistência Social 

e ao Conselho Municipal do Idoso de São João del-Rei como contribuição para o 

desenvolvimento de políticas públicas. A responsável garante que você terá a total 

privacidade e anonimato na pesquisa, garantindo a confidencialidade, a privacidade e a 

proteção dos dados, dispensando-se de utilizar as informações geradas pelo estudo em 

prejuízo das pessoas, em termos de desonra ou qualquer forma de desvalorização pessoal. 

Sobre possíveis gastos: Reafirmamos que você não terá nenhum custo com a sua 

participação na pesquisa. A entrevista poderá ser realizada em dias e horários em que estará 

participando dos grupos citados acima, ou conforme desejar. Caso ocorra alguma despesa 

(como, por exemplo, transporte ou alimentação) para a participação da pesquisa, você será 

ressarcido (a) pela pesquisadora. Caso sofra algum dano decorrente da pesquisa, você tem o 

direito de ser indenizado pela pesquisadora por meio de uma cobertura material para a 

reparação do dano. 

Este termo é redigido em duas vias, sendo uma para o participante e outra para o (a) 

pesquisador (a). Todas as páginas deverão ser rubricadas pelo participante da pesquisa e pelo 

(a) pesquisador (a) responsável. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE APÓS ESCLARECIMENTO 

A partir de agora serão feitas algumas perguntas que comprovem o seu 

consentimento nesta pesquisa:  

Você deseja que sua identidade seja mantida em sigilo?   Você está ciente de que 

pode interromper esta entrevista a qualquer momento caso assim deseje? Você compreende 

o objetivo da pesquisa? Você tem alguma dúvida com respeito aos procedimentos adotados 

na pesquisa? Você deseja participar desta pesquisa?  

Eu, ________________________________________________(nome do (a) voluntário (a)) 

li e ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento 

a que serei submetido (a). A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. 

Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem 

justificar minha decisão, e que isso não me afetará. Sei que meu nome não será divulgado, 
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que não terei despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo. Eu concordo em 

participar do estudo. 

 

São João del-Rei, ............./ ................../................ 

_______________________________________                      ______________________ 

Assinatura do (a) voluntário ou seu responsável legal                       Documento de identidade 

 

 

 

_______________________________                                                              

Assinatura do pesquisador responsável  

 

 

 
Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

da CEPSJ. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo defender os interesses dos participantes da 

pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões 

éticos. Dessa forma o comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo que a pesquisa 

respeite os princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não 

maleficência, da confidencialidade e da privacidade”. 

Tel e Fax - (0XX) 32- 3373 5479   E-mail: cepes@ufsj.edu.br 

Endereço: Rua Frei Orlando, 170, Centro. São João del-Rei- Minas Gerais, CEP: 36307-352, Campus Santo 

Antônio. 

Pesquisadora responsável: Fernanda do Nascimento Pereira CPF: 086.594.936.05 E-mail: 

fernandanp@outlook.com   Tel: (32) 9 9129-8303  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicar o dedo polegar 

(Caso não saiba assinar) 


