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RESUMO
Introdução: Na velhice podem ocorrer mais situações de “vulnerabilidades” (biológica,
funcional, familiar, social e emocional), prejudicando o autocuidado e a provisão suficiente
de recursos. Emerge então a necessidade da prestação de cuidados de longa duração. Dentre
as modalidades deste tipo de cuidado, encontra-se a Instituição de Longa Permanência para
Idosos (ILPI). Considerando a escassez de recursos das ILPI privadas sem fins lucrativos,
são adotados diversos mecanismos de ajuda, às vezes estabelecidos informalmente pela
rede de apoio destas instituições. Objetivos: mapear a rede de apoio de uma ILPI privada
sem fins lucrativos, identificando seus membros, atributos, a configuração dos laços
relacionais e do comportamento da rede, e os motivos da prestação de apoio. Métodos:
Trata-se de estudo transversal, de abordagem quanti-qualitativa, de natureza exploratória e
descritiva, utilizando-se a Análise de Rede Social (ARS). A rede de apoio da ILPI foi
mapeada a partir de seus dirigentes pelo método Snowball, e as entrevistas proporcionaram
a coleta de dados sobre os tipos de apoio, os atributos dos atores e as relações sociais entre
eles, analisados com os softwares UCINET® 6 e NETDRAW®. Resultados: Observou-se
que os dirigentes da ILPI não tinham conhecimento da amplitude da rede e dos tipos de
apoio prestado. O estudo mostrou uma rede composta por 86 parceiros, sendo 50 pessoas
físicas (58,13%), 17 empresas privadas (19,77%), 11 organizações não governamentais
(12,80%) e 8 órgãos públicos (9,30%), que proveem apoio material, instrumental, trabalho
voluntário, divulgação da ILPI, organização de eventos para captação de recursos, além de
entretenimento, apoio emocional e espiritual às moradoras. A natureza filantrópica da
instituição e o público assistido revelaram-se fatores motivadores para a prestação de ajuda.
Constatou-se que a rede de apoio da ILPI é também um dos componentes da rede pessoal
de apoio das moradoras, além de contribuir com ações que impactam positivamente o bem
estar das idosas. A ARS mostrou uma rede mais centralizada, com potencial capacidade
para aumentar a densidade e a reciprocidade dos laços. Os membros dirigentes ocupam
papéis centrais na rede, detendo os maiores índices de centralidade de grau (Degree), de
proximidade (Closeness) e de intermediação (Betweenness). No entanto, membros não
dirigentes com medidas de centralidade elevadas podem exercer influência sobre os outros
atores, como “pontes” entre atores desconectados. Houve correlação linear positiva muito
forte entre as medidas de centralidade de grau e proximidade da rede. Analisando
separadamente o grupo de pessoas físicas, houve forte correlação linear entre as medidas de

centralidade de grau, de proximidade e de intermediação. Este é o grupo que apresenta
maior potencial para ampliar a rede de apoio e intensificar a frequência e a quantidade de
apoios, detendo a maior parte da reciprocidade das relações, o que pode aumentar a
confiança entre os membros. Conclusão: O mapeamento da rede de apoio da ILPI
mostrou-se potencial ferramenta gerencial. Os motivos que levam os membros a
colaborarem podem influenciar a intensidade da ajuda, e os membros dirigentes podem
adotar estratégias para contemplar os elementos motivacionais dos diferentes tipos de
parceiros. A rede de apoio da ILPI é importante para a sobrevivência econômica da
entidade, devendo ser continuamente fortalecida e ampliada, dada a necessidade de
fidelizar os membros e de potencializar conexões e captação de recursos.

Descritores: Idoso, Instituições de Longa Permanência para Idosos, Rede social, Apoio
social, Análise de Rede Social

ABSTRACT

Weaving a social support network of a long-term care institution for the elderly: a
social networking study

Introduction: Old age is a typical life stage in which many people are likely to be
vulnerable whether for biological reasons or functional, familiar, social and emotional ones
which may cause not only functional impairment but also lack of both self-care conditions
and enough resources for their own survival, which gives rise to exist a long-term care.
Long-term care institutions for the elderly (LTCI) are sought to provide this care. Taking
into account for the usual scarcity of LTCI resources, notably those non-profit
organizations, several aiding mechanisms are adopted, sometimes informally established by
the institutions’ social network. Objectives: the aims of the present work were to map a
support social network of a non-profit LTCI by identifying their members, attributes,
quantify the presence of social network clicks and examine their influence on the provision
of support. Methods: the present investigation is descriptive and exploratory with both
quantitative and qualitative approaches. The Social Network Analysis (SNA) is used to
measure and visualize its indicators and sociograms, followed interpreting qualitative
analysis of the results taken from the interviews with managers and collaborators of the
LTCI as well as partners appointed by them, data categorization, content analysis and
discussion with national and international papers. The Snowball method was used to find
out its partners and collaborators from all types of support (voluntary service activities,
food, clothes and money donations, leisure activities, hand-made products for funding, and
publicity of events). Both UCINET® and NETDRAW® were used to characterize network
indices and their attributes. Results: it was found that the LTCI directors were neither
aware of its supportive network amplitude nor their types. The study showed that its
network has 86 partners: 50 ordinary people (58,13%), 17 private companies (19,77%), 11
non-governmental organizations (12,80%) and 8 public organizations (9,30%). They all
provide material and instrumental means, do voluntary work, promote the LTCI, organize
events for gathering resources besides entertainment, and both emotional and spiritual
support for the elderly people. The non-profit nature of the LTCI and the public attended
were motivating factors for the delivery of aid. It was verified that the support network of
the LTCI is also one of the components of the personal support network of the dwellers,

besides contributing with actions that positively impact the well-being of the elderly. The
SNA showed a more centralized network, with potential capacity to increase the density
and the reciprocity of the ties. The directors play a major role in the network so they have
high degree, closeness and betweenness centralities. However, non-directing actors with
high centrality indices were found to have influence on other actors acting as bridges or
link among non-connected members. There was a very strong positive linear correlation
between the measures of degree and closeness centralities network. Analyzing separately
the group of ordinary people, there was a strong linear correlation between the measures of
degree centrality, closeness and betweenness. Ordinary people represent a high potential to
both amplify social network and the frequency of support by having most part of
relationship reciprocity, which may improve trust among their members. Conclusions:
mapping of LTCI support network has proved to be a potential management tool. The
reasons that make members to collaborate may influence the intensity of help so that
director may adopt strategies to increase motivation for different types of partners. LTCI
support network is important for economical sustainability of the enterprise and must
therefore be continuously strengthened and ample besides the necessity for member
fidelity, more connections and resource gathering.

Key-words: Aged, Homes for the Aged, Social Networking, Social Support, Social
Network Analysis.
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1- INTRODUÇÃO
O objeto de estudo desta pesquisa é a rede social de apoio das Instituições de
Longa Permanência para Idosos. A problemática que envolve a proteção social e a
prestação de cuidados de longa duração (CLD) ao idoso no Brasil, principalmente
aquele ofertado nesta modalidade de assistência, é discutida por meio do referencial
teórico.
O problema é contextualizado a partir das práticas de assistência e de
proteção social, que desde o século XVIII eram permeadas pela benevolência,
distantes de serem consideradas pela sociedade e pelo Estado como um direito do ser
humano, independentemente de sua conduta cívica e moral ou dos papéis
desempenhados junto à família, trabalho e sociedade (CHRISTOPHE, 2009).
Tais princípios seguem enraizados na cultura e história do Brasil, e impedem
o avanço e a eficiência das políticas públicas de assistência social, apesar da vigência
da Constituição Federal e de outras leis que garantem a proteção social como um
direito e não como um favor aos que dela necessitam (BORBA, 2011).
A velhice é uma das etapas da vida em que há maior possibilidade de os
indivíduos vivenciarem situações de “vulnerabilidades” (biológica, funcional,
familiar, social e emocional). Com o ritmo acelerado do envelhecimento
populacional nos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, observa-se um
aumento da expectativa de vida entre esta população, sendo cada vez maior o número
de idosos longevos (BARBIERI, 2013).
Nos últimos 60 anos, os países experimentaram apenas um ligeiro aumento
na proporção de pessoas com 60 anos e mais (de 8% para 10% no mundo). Mas nas
próximas quatro décadas, este grupo representará 22% da população (saltando de 800
milhões para 2 bilhões de pessoas). No entanto, os avanços na forma como as
populações envelhecem são díspares, principalmente em se tratando de saúde
(medida pela esperança de vida). O envelhecimento populacional provoca desafios
para as economias dos países, especialmente no que se refere ao cuidado e à saúde
das pessoas mais velhas (BLOOM et al., 2015).
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Nessa população, as doenças crônico degenerativas, tais como as afecções
osteoarticulares, cardiovasculares, oncológicas ou neurológicas, entre outras, podem
desencadear sequelas físicas e funcionais, que geram incapacidade para as atividades
cotidianas e profissionais, e para o autocuidado. A condição de dependência implica
em aumento da necessidade de cuidado (ARANTES, 2012; BLOOM et al., 2015).
Em associação às más condições de saúde e de funcionalidade dos idosos
encontram-se mudanças geradas pela industrialização e urbanização, que culminaram
com a entrada da mulher no mercado de trabalho, contribuindo para a queda das
taxas de natalidade, redução na composição das famílias e alteração do papel da
família no cuidado aos doentes e aos idosos. Consequentemente vem ocorrendo um
incremento no número de domicílios de idosos que moram sozinhos ou em que há
idosos cuidando de idosos, muitas vezes nas situações descritas anteriormente
(CAMARANO e KANSO, 2010).
Os cuidados de longa duração (CLD), definidos como a prestação (a longo
prazo) de apoio material, instrumental e emocional aos indivíduos que apresentam
dificuldades ou incapacidades de realizar suas atividades cotidianas sozinhos,
independentemente da idade, podem ser oferecidos no domicílio, na comunidade ou
em instituições (LLOYD-SHERLOCK, 2010).
A sociedade, então, depara-se atualmente com um grande desafio: quem
assumirá o cuidado (de longa duração) a estes idosos? A família, como determina a
Constituição Federal, o Estatuto do Idoso e outras legislações? O Estado, que deve
ser acionado diante de idosos sem família e sem condições socioeconômicas, ou seja,
em último caso? Ou a sociedade?
É neste contexto que emana a problemática do presente estudo. As
instituições de longa permanência para idosos (ILPI), anteriormente denominadas
asilos, casas de repouso, abrigos de idosos, ancianatos etc, eram destinadas
inicialmente ao amparo dos pobres, dos mentalmente enfermos e dos indivíduos
desprovidos de família, assumindo uma identidade relacionada à caridade, numa
perspectiva assistencialista que determinava a infantilização e homogeneização dos
velhos e a percepção da velhice como um período de degeneração e decadência
(GROISMAN, 1999).
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Apesar de algumas mudanças na representação social da velhice, advindas
com as políticas de atenção ao idoso, de incentivo ao envelhecimento ativo, da
garantia de benefícios previdenciários, a imagem das ILPI permanece inalterada para
a sociedade. Em alguns casos, ela é percebida como refúgio para aqueles que não
planejaram sua velhice, ou que não cultivaram laços familiares que pudessem ser
retribuídos nesta etapa da vida (CHRISTOPHE, 2009).
Atualmente, as ILPI têm representado cada vez mais uma alternativa (e talvez
a única) à prestação de cuidado de longa duração (CLD) ao idoso dependente
funcional e/ou socialmente. Tanto as famílias quanto o Estado recorrem a essas
instituições para que exerçam funções que estes não conseguem mais cumprir. E
paradoxalmente a esta necessidade, o Brasil depara-se com o reduzido número de
ILPI, geralmente concentrado nas grandes metrópoles, sem garantia da qualidade dos
serviços prestados ou da valorização da autonomia do idoso, ora por sua natureza
filantrópica, dependente de doações, da caridade de várias porções da sociedade e do
amadorismo na gestão; ora pela escassez de recursos humanos especializados em
gerontologia, que reforça o isolamento social e a inatividade física e intelectual dos
residentes (CHRISTOPHE e CAMARANO, 2010).
Por outro lado, o acesso às ILPI privadas com fins lucrativos e de alto padrão
de qualidade é financeiramente restritivo. Nestas, encontram-se idosos que optam por
residir na instituição mesmo sem apresentar incapacidade funcional ou distúrbio
cognitivo, desde que tenham condições de arcar com o custo mensal. Tais residências
contratam equipes multiprofissionais, possuem moradias individuais e uma
diversidade de atividades físicas, manuais, culturais e terapêuticas, favorecendo
assim a manutenção da autonomia e da independência do idoso. Porém estas ILPI
são direcionadas a uma população específica que não corresponde ao perfil
socioeconômico da população idosa brasileira, que em sua maioria recebe benefício
previdenciário insuficiente para custeá-las.
Considerando a diminuta oferta de vagas nas ILPI públicas e filantrópicas, e o
custo impeditivo das instituições privadas, a família, quando existente, opta por
permanecer com o idoso em domicílio até estágios avançados de doenças
degenerativas, como as síndromes demenciais ou as patologias oncológicas, que
resultam na máxima dependência funcional. É então que a família procura a ILPI, e
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muitas vezes acaba por institucionalizar o idoso em residências inapropriadas às
condições de saúde dele, ou aguarda por muito tempo em uma fila de espera até que
haja uma vaga (CAMARANO e BARBOSA, 2016).
As ILPI caracterizam-se como equipamentos de alta complexidade da
Proteção Social Especial da Assistência Social, destinados aos casos extremos de
violência ou às situações de insuficiência familiar ou à inexistência da família
(BRASIL, 2005b). Por outro lado, a fiscalização destas instituições é regulamentada
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), órgão do Ministério da
Saúde e realizada por suas agências locais (BRASIL, 2005a).
As ILPI também devem submeter-se às legislações estaduais ou municipais
da Coordenadoria de Vigilância Sanitária, havendo em alguns casos restrições legais
e exigências para a prestação de assistência à saúde e de acolhimento de idosos com
grau de dependência avançado, que exigem cuidados de saúde intensivos e
contínuos. Desta forma, embora a distribuição e a utilização das verbas/benefícios
oferecidos pela Assistência Social às ILPI não possam ser aplicadas na assistência à
saúde, estas instituições estão sujeitas às normatizações dos órgãos fiscalizadores
vinculados ao Ministério da Saúde e seus congêneres nos Estados e municípios
(FERREIRA, 2011).
As ILPI que possuem profissionais de saúde em seu quadro de recursos
humanos são fiscalizadas pelos Conselhos de Classe (enfermagem, medicina,
fisioterapia, farmácia etc), exigindo adequações ambientais ou trabalhistas às ILPI,
conforme a normatização da RDC n°. 283 (BRASIL, 2005a) e de acordo com o
código de ética e legislação pertinente a cada uma das profissões (CAMARANO e
BARBOSA, 2016).
O Estatuto do Idoso define que no caso de entidades filantrópicas, ou casalar, é facultativa a cobrança de participação do idoso no custeio da entidade, que não
poderá exceder 70% de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social
percebido pelo idoso (BRASIL, 2003). Contudo, são raros os casos em que esta
contribuição é suficiente para custear todas as despesas do idoso. Além disso, há
internos que não possuem qualquer benefício em decorrência da irregularidade
trabalhista ao longo da vida ou de pendências documentais que os impossibilitam de
receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC), direito adquirido aos idosos sem
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renda e/ou sem estrutura familiar que possa garantir assistência às suas necessidades
(BRASIL, 2005b).
Resta às entidades filantrópicas recorrer às diversas fontes de auxílio, seja no
entorno da localidade geográfica, seja por meio de parcerias junto a estabelecimentos
de ensino, de saúde, comerciais, industriais, voluntários, familiares, campanhas de
doação, eventos beneficentes, enfim, cada ILPI se articula em rede (às vezes sem
conhecimento deste movimento) visando adquirir recursos financeiros, humanos,
entre outros tipos de apoio (CREUTZBERG et al., 2007a).
Diante da escassez de trabalhos científicos sobre a rede de apoio às ILPI e
dada a experiência profissional da pesquisadora com a articulação em redes de
serviços de cuidados de longa duração, este estudo foi elaborado a partir de algumas
inquietações: 1) Quem são os membros da rede social de uma ILPI? 2) Qual o
tamanho da rede da ILPI? 3) Que tipo de apoio os parceiros oferecem à ILPI? 4)
Qual a frequência do apoio prestado pelos membros da rede? 5) Qual a configuração
dos laços estabelecidos? 6) Quais são os atores/parceiros mais ou menos influentes?
7) Que fatores contribuem para a prestação de apoio? 8) Existem exigências ou prérequisitos para prestar apoio?
Esta pesquisa, portanto, apresenta a configuração da rede de apoio de uma
ILPI filantrópica, seus membros, tipos de parceiros, interrelações estabelecidas,
identificando

também

fatores

que

influenciam

sua

conformação

e

seu

comportamento.
A tese está distribuída em seis partes, sendo a primeira delas esta introdução e
o referencial teórico. A seção dois contempla objetivos geral e específicos. A terceira
seção descreve os métodos adotados no presente estudo, com destaque para a Análise
de Rede Social, bem como os conceitos e indicadores utilizados neste método. A
quarta seção apresenta os resultados e a discussão. As conclusões e considerações
finais estão contempladas nas seções cinco e seis, respectivamente.
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1.1 - Proteção social e cuidados de longa duração
Desde o século XVIII, a filantropia e a Assistência Social associavam-se
intimamente às práticas de caridade no Brasil. Dependiam de iniciativas voluntárias e
isoladas de auxílio aos pobres e desvalidos da “sorte”. Essas iniciativas partiam das
instituições religiosas que, sob o prisma da herança moral cristã, dispensavam
cuidados, oferecendo abrigo, roupas e alimentos, em especial às crianças
abandonadas, aos velhos e doentes em geral (BORBA, 2011).
A insuficiência de renda e a falta de autonomia para lidar com as atividades
do cotidiano são indicadores da necessidade de qualquer indivíduo de algum tipo de
proteção social (CAMARANO e SCHARFSTEIN, 2010).
Os sistemas de proteção social foram originados a partir das necessidades da
sociedade de impedir ou diminuir o impacto de determinados riscos sobre os
indivíduos ou grupos sociais (SILVA e FONSECA, 2007).
Os problemas derivados da relação entre o capital e o trabalho foram
inicialmente tratados como questão de polícia. Nesse sentido, a concepção da política
social era vista como desestimuladora do trabalho e incentivadora de um
conformismo social (JACCOUD, 2009).
DRAIBE (1997) realizou um estudo na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile,
Colômbia, Costa Rica e México e referiu que no início dos anos 1980 os sistemas de
proteção social destes países caracterizavam-se pela baixa equidade e pelo alto grau
de exclusão social. Os principais problemas referiam-se à ineficácia do gasto, má
focalização de objetivos e baixa efetividade social. Além disso, algumas
características organizacionais contribuíram na formação de sistemas imperfeitos de
Bem Estar Social, ou seja, algumas dimensões como forte centralização,
fragmentação

institucional,

corporativismo,

fracas

capacidades

estatais

e

participativas concorreram para tornar os sistemas de políticas pouco transparentes e
para inibir ou restringir a força dos mecanismos de correção, modernização ou
inovação institucionais.
Para CASTEL (1998), as políticas sociais no Estado neoliberal assumiram o
caráter de assistencialismo, desencadeando fragmentação e focalização, cada vez
mais residuais aos setores “vulneráveis” ou explícitos nessa dinâmica social, que
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nem de longe se aproximam do sentido de distribuição e democratização da riqueza e
do poder assegurado como princípio universal da luta da classe trabalhadora. Pelo
contrário, negam e retroagem em todos os avanços conquistados. Acabam por
atender a um contingente que não ocupa sequer o exército de reserva do mercado de
trabalho, constituindo-se como “população sobrante” ou “desfiliados sociais”.
No Brasil, as políticas sociais se desenvolveram de forma lenta e gradual.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS) em 1993, para regulamentação dos aspectos
constitucionais sobre a Assistência Social aos setores mais vulneráveis da população,
inicia-se enfim a consolidação no Brasil de um sistema de proteção social
considerado como um novo padrão de política pública social, pois transforma em
direito de todo cidadão o que sempre fora tratado como favor, e reconhece os
desamparados como titulares ou sujeitos de direitos, além de garantir que possam
reivindicar tais direitos, enfatizando a assistência como política pública de direitos de
cidadania e dever do Estado (BORBA, 2011).
O artigo 203 da Constituição Federal declara que a Assistência Social deverá
ser prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade
Social (BRASIL, 1988). Nessa perspectiva, a Assistência Social seria prestada a
quem não tem condições de exercer um trabalho, como a criança, o órfão, o idoso, o
deficiente, os quais não têm meios de suprir sua subsistência através do trabalho,
permanecendo a antiga separação entre os capazes e os incapazes para o trabalho.
A partir de então, o Estado brasileiro precisa passar a reconhecer a assistência
como parte de um sistema mais amplo de proteção social, de modo que sua
articulação com as demais políticas torna-se obrigatória e indispensável, sendo
condicionada, mas também condicionando as políticas sociais governamentais
(BOSCHETTI, 2001).
A IV Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em dezembro de
2003, aprovou uma nova agenda política para o reordenamento da gestão das ações
descentralizadas e participativas de Assistência Social no Brasil. Deliberou pela
implantação do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), modelo de gestão para
todo território nacional, que integra os três entes federativos e objetiva consolidar um
sistema descentralizado e participativo, instituído pela LOAS (BRASIL, 2005b).
22

Para BORBA (2011), nas últimas décadas a política de assistência social
brasileira passa por profundas transformações, que envolvem alterações de
concepção, modelo de gestão e formas de financiamento. A Política Nacional de
Assistência Social (PNAS), aprovada em 2004, e a Norma Operacional Básica
(NOB) de 2005 firmaram as bases para uma redefinição das ações no âmbito da
assistência, instituindo pisos de financiamento e aumentando a descentralização.
De acordo com a NOB/SUAS (BRASIL, 2005b), o SUAS é um sistema
público não-contributivo, descentralizado e participativo que tem por função a gestão
do conteúdo específico da Assistência Social no campo da proteção social brasileira,
estruturada em Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE).
A proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de risco,
desenvolvendo potencialidades, fortalecendo vínculos familiares e comunitários.
Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social, decorrente da
pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afetivos e de pertencimento social. A
proteção social especial tem por objetivos prover atenções socioassistenciais a
famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social
(BRASIL, 2005b).
Portanto, a Assistência Social, assim como a saúde, é direito do cidadão,
independe de contribuição prévia e deve ser provida pela contribuição de toda a
sociedade. Ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir danos, monitorar populações
em risco e prevenir a incidência de agravos à vida em face das situações de
vulnerabilidade, caracterizando-se como política pública social, que existe para
atender às necessidades sociais, sendo contrária à lógica de rentabilidade econômica
(BORBA, 2011).
De acordo com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS (BRASIL,
2004), a taxa de vulnerabilidade social é composta por nove indicadores, a saber: 1)
Famílias que residem em domicílio com serviços de infraestrutura inadequados; 2)
Famílias com renda familiar per capita inferior a um quarto de salário mínimo; 3)
Famílias com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo, com pessoas
de 0 a 14 anos e responsável com menos de 4 anos de estudo; 4) Família na qual há
uma chefe mulher, sem cônjuge, com filhos menores de 15 anos e ser analfabeta; 5)
Família na qual há uma pessoa com 16 anos ou mais, desocupada (procurando
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trabalho) com 4 ou menos anos de estudo; 6) Família na qual há uma pessoa com 10
a 15 anos que trabalhe; 7) Família no qual há uma pessoa com 4 a 14 anos que não
estude; 8) Família com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo, com
pessoas de 60 anos ou mais; e 9) Família com renda familiar per capita inferior a
meio salário mínimo, com uma pessoa com deficiência (BRASIL, 2004).
Ainda de acordo com a PNAS, o público usuário da política de Assistência
Social é constituído por cidadãos e grupos que se encontram em situações de
vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de
vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades
estigmatizadas em termos étnicos, culturais e sexuais; desvantagem pessoal
resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e/ou no acesso às demais políticas
públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advindas do
núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado
de trabalho formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de
sobrevivência que podem representar risco pessoal e social (BRASIL, 2004).
As políticas de cuidados de longa duração aos idosos estão inseridas na PSE
(Proteção Social Específica). Ela gerencia dois níveis de serviços, que se subdividem
em média e alta complexidade. São considerados serviços de média complexidade
aqueles destinados às famílias e/ou indivíduos que tiveram seus direitos violados,
mas não perderam seus vínculos familiares e comunitários. Entre os serviços de
média complexidade para idosos, encontra-se, por exemplo, o cuidado domiciliar
formal (BARBIERI, 2013).
Os serviços de alta complexidade garantem proteção integral ao indivíduo e
às famílias, que perderam seus vínculos familiares ou não têm mais condições de
convívio familiar ou comunitário. Nesse nível de complexidade foram alocados os
seguintes serviços destinados a idosos: atendimento integral institucional, casa-lar,
república, casa de acolhida e albergue. A alta complexidade divide-se ainda em dois
níveis. O primeiro abrange os serviços de acolhimento e abrigo; o segundo centra-se
em serviços específicos voltados para casos de violência e/ou de elevado grau de
dependência, cujo atendimento requer alta qualificação. Do ponto de vista da
distribuição de recursos federais para os municípios, para cada nível de
complexidade é repassado um piso diferenciado (BRASIL, 2005b).
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De acordo com CAMARANO e MELLO (2010), em geral, os cuidados de
longa duração estão geralmente sob a responsabilidade dos órgãos de assistência
social ou de saúde dos países. Apresentam caráter residual e são destinados às
pessoas sem apoio familiar e/ou indigentes. Em um pequeno grupo de países, a
responsabilidade é dividida entre os órgãos de saúde e de assistência social. Apenas
em um grupo ainda menor, essa responsabilidade foi assumida como um risco social
coberto pelo Estado e está inserida nos seus sistemas de seguridade social.
A longevidade humana tem sido acompanhada pelo envelhecimento da
própria população idosa e por transformações acentuadas nos arranjos familiares.
Desde os anos 1970, a sociedade tem assistido a uma queda acelerada na fecundidade
e na mortalidade nas idades avançadas, e as mudanças no padrão de matrimônios e
na configuração dos arranjos familiares. Concomitantemente observa-se o aumento
da escolaridade feminina, a inserção das mulheres no mercado de trabalho e várias
modificações no sistema de valores sociais. Tais alterações podem enfraquecer os
laços de solidariedade intergeracionais e já estão resultando em transformações nas
formas de cuidado à população idosa, o que tem implicações nas modalidades de
residência destes idosos (IPEA, 2011).
A família sempre foi considerada a principal responsável pelo cuidado do
idoso. Isto foi sendo consolidado ao longo do tempo pela legislação brasileira,
inicialmente pela Constituição Federal de 1988, reforçado na Política Nacional do
Idoso (BRASIL, 1994):
[ ] ….Artigo 4°. - Constituem diretrizes da política nacional do
idoso: (…) III- priorização do atendimento ao idoso através de suas
próprias famílias, em detrimento do atendimento asilar, à exceção
dos idosos que não possuam condições que garantam sua própria
sobrevivência.

e no Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003):
[ ] …Parágrafo único (…) III- priorização do atendimento do idoso
por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar,
exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de
manutenção da própria sobrevivência.
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Consequentemente, a culpabilização dos sujeitos em “situação de risco ou
vulnerabilidade”, como incapazes ou acomodados, remonta as práticas filantrópicas e
de naturalização/individualização da pobreza como uma questão de responsabilidade
individual que depende da solidariedade moralista da sociedade civil (BORBA,
2011).
Ainda hoje, em várias localidades brasileiras, encontram-se entidades
assistenciais não governamentais tradicionais que idealizam suas ações pautadas pelo
dever moral, orientadas pela lógica da filantropia, da benemerência e do
voluntariado, que nem de longe objetivam direitos sociais. Mesmo em pleno século
XXI e com o avanço das ferramentas de gestão de processos, de pessoas e de
recursos, estas entidades não possuem planejamento estratégico, que indique
claramente suas funções, benefícios e beneficiários, o orçamento, seus critérios de
aplicação e distribuição, bem como sua forma de gestão e controle, reforçando o
caráter filantrópico e clientelista na condução da política, em detrimento de seu
fortalecimento como direito social e política integrante da seguridade social
(BOSCHETTI, 2001).
A responsabilização familiar é uma tendência que se expande com o avanço
das reformas neoliberais, que apregoa a diminuição das demandas do Estado como
mecanismo de redução dos gastos sociais, repassando-as ou dividindo-as com a
sociedade civil. Por outro lado, a consolidação dos movimentos sociais e a atuação
marcante das Organizações Não Governamentais (ONG) demandam alterações nas
relações Estado/sociedade, reforçando a cultura solidarista da sociedade civil na
prestação de serviços sociais, bem como defendem o retorno da solidariedade para o
interior da sociedade, família e comunidade (TEIXEIRA, 2008).
Para CAMPOS e MIOTO (2010), haveria uma tendência ideológica em
responsabilizar a unidade familiar como a solução para a lógica do modelo global,
particularizando atividades anteriormente públicas e retomando a unidade doméstica
(privada por definição) de volta à sociedade em geral.
As funções da família foram se constituindo ao longo do tempo e ganharam
peculiaridades em cada formação socioeconômica, perpassando, na sociedade
capitalista, pela reprodução biológica, material, pela reprodução social de seus
membros, assim como pela manutenção da sociedade. Constitui-se o locus da
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estrutura psíquica do indivíduo, como espaço de geração de afeto, cuidado, de
solidariedade primária, segurança, sentimento de pertença e de grupo. Porém há que
se reconhecer que se trata de um espaço de reprodução da hierarquia, de autoridade,
de dominação pela idade e sexo; logo, espaço de conflitos e relações de forças, de
luta pelo poder (TEIXEIRA, 2008).
De acordo com GUZMÁN et al. (2003), nos países em desenvolvimento, em
que o envelhecimento populacional tem sido mais rápido e mais recente, as
condições socioeconômicas históricas não permitiram a adoção de medidas
suficientes para atender às necessidades deste grupo etário. Em muitos países, a
escassez de serviços de saúde, a reduzida cobertura da seguridade social e a exclusão
do idoso do mercado de trabalho alertam sobre a existência de um segmento
populacional idoso sem acesso aos mecanismos institucionais para satisfazer suas
necessidades, que apesar de aparentemente dependerem de sua família para
sobreviver, também percebem outras expressões das redes sociais de apoio, que
ajudam a manter os vínculos afetivos, obter informação estratégica para a vida diária
e preservar alguma qualidade de vida.
A redução da mortalidade infantil e da taxa de fecundidade proporcionaram o
progressivo aumento da expectativa de vida e do envelhecimento populacional no
Brasil, o que concorreu para o incremento de idosos na constituição da estrutura
familiar. CAMARANO e GHAOURI (2003) caracterizam as famílias de idosos em
dois grupos: família de idosos – é aquela em que o idoso é o chefe do domicílio; e
família com idosos – aquela em que os idosos moram na condição de parentes do
chefe ou do cônjuge da família. As autoras observaram, no período de 1981 a 1999,
uma diminuição das famílias com idosos e um crescimento de famílias de idosos e
destes como chefes do domicílio (compondo 86% das famílias onde residiam
idosos).
RABELO e NERI (2015) analisaram entre maio e dezembro de 2011 uma
amostra probabilística de 134 idosos residentes no município de Santo Antônio de
Jesus-BA, e encontraram média de idade de 72 (± 8) anos e maioria (77,6%) do
gênero feminino. Na amostra, 72,4% dos idosos eram chefes de família e 27,6% não
eram; 49,3% contribuíam totalmente para o sustento familiar; 44,0% contribuíam
parcialmente para o sustento familiar e 6,7% não prestavam nenhuma contribuição
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para o sustento familiar. Com relação aos arranjos de moradia, 17,9% residiam
sozinhos; 7,5% residiam com o cônjuge; 23,9% residiam com o cônjuge e com
descendentes; 41% residiam com descendentes e 9,7% residiam com outras pessoas.
Diante da conjunção de fatores econômicos, sociais, funcionais e
principalmente de sobrevivência, pode haver duas ou mais gerações de uma família
dividindo a mesma residência, colocando em discussão a presença da síndrome do
ninho vazio, tendência preconizada por alguns autores para casais que vivenciavam o
processo de envelhecimento (CAMARANO e KANSO, 2010).
NERI et al. (2013) analisaram dados de uma amostra aleatória do estudo
multicêntrico FIBRA (Fragilidade em Idosos Brasileiros), coletados de 3478 idosos,
entre 2008 e 2009, nos Estados do Pará, Piauí, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande
do Sul. Os autores verificaram que 64,5% dos idosos eram chefes de família e 35,5%
não eram. Quanto aos arranjos domiciliares, 13,0% residiam sozinhos, 19,3%
residiam com o cônjuge, 28,2% residiam com descendentes, 24,8% residiam com o
cônjuge e com descendentes, 5,5% residiam com outros parentes e 9,1% tinham
arranjos mistos.
Para CAMARANO e GHAOURI (2003), a co-residência não ocorre apenas
pelas necessidades dos idosos, mas muitas vezes por necessidades dos jovens, visto
que os filhos estão, cada vez mais, demorando a sair de casa e dependem
economicamente dos pais por um período mais longo. Atribui-se tal fato ao mercado
de trabalho competitivo, às exigências de maior qualificação, além da exclusão dos
jovens sem experiência no mercado de trabalho bem como das precariedades dessa
inserção. No plano afetivo, a instabilidade e a inconsistência das relações afetivas são
expressões da instabilidade da vida material e podem explicar a permanência ou
retorno dos filhos, em alguns casos com netos, para a casa dos pais.
Diferentemente da visão idealizada de família, as relações de dependência
e/ou interdependência geradas pela co-residência acabam por predispor as famílias
como fonte de relações de violência, negligência, relações desrespeitosas, de
abandono, de conflitos entre gerações, que levam ao isolamento social dos idosos,
geram situações estressantes que incapacitam ou provocam a perda de satisfação com
a vida, rebaixamento do humor, depressão, entre outros problemas, dependendo das
condições de sobrevivência dessas famílias, da vulnerabilidade social provocada pelo
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desemprego, dependência de álcool e drogas, dos vínculos ou desgaste desses com os
problemas da vida moderna, tais como a perda de valores de autoridade, respeito e
fortalecimento do individualismo e dos bens materiais (TEIXEIRA, 2008).
Por outro lado, também tem aumentado o número de idosos residindo
sozinhos, muitas vezes em condições de limitação e/ou incapacidade funcional
provocada por doenças crônicas, degenerativas e progressivas, gerando dificuldades
para a manutenção do autocuidado e da casa, das tarefas cotidianas. Surge então a
necessidade de cuidado formal ou informal, dependendo das condições do idoso e ou
da (in)disponibilidade de sua família em exercer o cuidado (BLOOM et al., 2015).
Entende-se por cuidado informal aquele prestado pelas famílias, amigos e/ou
vizinhos, sem remuneração e em geral, sem formação especializada. Já o cuidado
formal é realizado por profissionais especializados ou não, contratados seja pelo
Estado ou pelo mercado privado. Em ambos os casos, e em quase todas as
sociedades, a mulher é a principal cuidadora, havendo forte influência cultural e
social a respeito deste papel (GUIMARÃES et al., 2011).
Considerando as alterações progressivas da senescência e a concomitância da
senilidade ao envelhecimento fisiológico, a população mais longeva é especialmente
mais exposta às doenças e agravos crônicos não transmissíveis, como doenças
degenerativas cardiovasculares, cerebrovasculares e osteomioarticulares, que em
geral desencadeiam sequelas limitantes e incapacidade funcional, gerando situações
de dependência e respectiva necessidade de cuidado, mesmo havendo possibilidade
de melhora das condições de saúde. Diante do aumento progressivo da expectativa de
vida do indivíduo que atinge 60 anos de idade e consequente incremento da
população com mais de 80 anos, provavelmente haverá maior número de idosos que
permaneçam mais tempo na condição de demandantes de cuidados (CAMARANO e
MELLO, 2010; ARANTES, 2012).
A pesquisa realizada por CHRISTOPHE (2009) nas regiões Nordeste e Sul
do Brasil apontou para a estimativa da demanda potencial por cuidados de 401 mil
idosos afetados por perdas funcionais graves no Nordeste e 208 mil na região Sul.
Além disso, 25% dos idosos da região Nordeste encontram-se em situação de
carência financeira, residindo em domicílios com renda per capita de até meio
salário mínimo. Estes resultados apontam para a existência de uma demanda
29

potencial por cuidados não familiares, em equipamentos que variam desde centrosdia, centros-noite, centros de convivência até ILPI, entre outras modalidades de
cuidados de longa duração, ainda pouco desenvolvidas no Brasil.
CAMARANO e KANSO (2010) ressaltam que o crescimento acentuado da
população em idade mais avançada ocorre em um contexto de transformações
estruturais acentuadas nas famílias, decorrentes de mudanças na nupcialidade, da
queda da fecundidade e do ingresso maciço das mulheres no mercado de trabalho.
Este ingresso afetou os contratos tradicionais de gênero, onde a mulher era a
cuidadora e o homem, o provedor. Embora responsável por 40,9% da renda das
famílias brasileiras em 2009, a mulher ainda mantém a responsabilidade pelo
cuidado dos familiares dependentes.
Para SAAD (2003), a intensidade e a direção do fluxo de apoio entre pais
idosos e filhos adultos geralmente estão associadas ao estado conjugal de ambas as
partes, mas também se destacam as diferenças de gênero, tanto de pais quanto de
filhos, e o número de filhos vivos que os idosos têm; e, mesmo não residindo no
mesmo domicílio, ampliam-se as chances de receber algum tipo de ajuda. O autor
verificou em seu estudo que os homens recebem menos ajuda dos familiares e
amigos para as atividades básicas do cotidiano do que as mulheres.
De acordo com CAMARANO e MELLO (2010):
No Brasil, as políticas de cuidados de longa duração são de
responsabilidade do órgão da assistência social, cabendo à
vigilância sanitária, através da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), o papel de fiscalizar as entidades que cuidam
de idosos. Além do seu caráter residual, desde a década de 1970
essas políticas têm se concentrado no abrigamento (...) hoje, estão
sob a responsabilidade do Ministério de Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS).
Os cuidados de longa duração, prestados dentro ou fora dos domicílios,
demandam ações intersetoriais que exigem intersecção entre políticas sanitárias e
assistenciais, pois além de apresentarem algumas peculiaridades próprias a cada uma
das áreas, são sutis as diferenciações existentes entre o curar e o cuidar. De que
forma é possível assistir ao indivíduo em sua totalidade e integralidade se as políticas
públicas necessárias para alcançar de forma efetiva este escopo são reguladas e
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distribuídas de forma completamente distinta, mesmo visando o mesmo grupo
populacional?
A legislação que designa o cuidado do idoso à família e indica o Estado como
última alternativa é resultado dos valores e dos preconceitos dominantes quanto ao
cuidado institucional, e os reforça. Uma das consequências é a baixa oferta de
instituições de residência para idosos, assim como é baixo também o número de
residentes. De fato, a residência em instituições de longa permanência para idosos
(ILPI) não é uma prática comum nos países do hemisfério sul. Historicamente, tem
sido vista com resistência e preconceito, tradicionalmente como “depósito de
idosos”, lugar de exclusão, dominação e isolamento ou, simplesmente, “um lugar
para morrer” (NOVAES, 2003).
1.2 – Como funciona lá fora? Proteção social e cuidados de longa duração no Japão,
Alemanha e França
Para contemplar a revisão literária sobre a prestação de cuidados de longa
duração (CLD) em outros países, esta seção utiliza-se do conteúdo de um artigo de
revisão elaborado pela doutoranda e sua orientadora, submetido à Revista de Saúde
Pública da USP. O manuscrito ocupa-se da rede de apoio como elemento de políticas
públicas de cuidados de longa duração no Japão, Alemanha e França.
Estes países foram escolhidos por possuírem sistemas universais de proteção
social, resguardados os distintos mecanismos de financiamento, de acesso e tipos de
benefícios. A análise de suas trajetórias e desdobramentos podem subsidiar reflexões
acerca das políticas de CLD no Brasil. O trecho referente à rede de apoio é
apresentado em tópico apropriado.
1.2.1 - Japão
No Japão, a preocupação com idosos frágeis posiciona-se na vanguarda da
evolução das políticas de Bem-Estar Social. Em 1963, já havia financiamento
público de instituições asilares e casas de apoio e em 1970 foi instituído o
atendimento médico gratuito, abolindo copagamentos para idosos. Em 1989 foi
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promulgado o Plano de Ouroa, expandindo a responsabilidade do governo no cuidado
de idosos frágeis (TAMIYA et al., 2011; SHIMIZUTANI, 2013; NATIONAL
INSTITUTE OF POPULATION AND SOCIAL SECURITY RESEARCH, 2014).
Em 1997 foi instituído o seguro público obrigatório de CLD no Japão,
denominado kaigo hoken ou Long-Term Care Insurance (LTCI), destinado aos
idosos com 65 anos ou mais e aos cidadãos entre 40 e 64 anos com dependência por
incapacidades físicas ou mentais. Os estrangeiros residentes permanentemente no
Japão, bem como aqueles que vivem há 3 meses ou mais no país também são
contemplados pelo LTCI (BATISTA et al., 2009; ROCHA, 2015; TOKYO
METROPOLITAN GOVERNMENT, 2015).
São objetivos do LTCI: a) socialização do cuidado, principalmente para
indivíduos dependentes, que necessitam de reabilitação e de auxílio nas tarefas
cotidianas, oferecendo-o como direito de todos e integrando programas de saúde e
CLD; b) redução de custos com admissões sociais; c) ratear o custo do cuidado por
meio de contribuições e copagamentos; d) favorecer a autonomia do idoso quanto à
escolha do prestador de serviço; e) fomentar a concorrência entre ILPI (BATISTA et
al., 2009; COLOMBO et al. 2011; NATIONAL INSTITUTE OF POPULATION
AND SOCIAL SECURITY RESEARCH, 2014).
O LTCI é financiado por impostos e pelas contribuições à Seguridade Social,
sendo oferecidos apenas prêmios em serviços e nunca em dinheiro. A partir de 40
anos, o seguro já pode ser usufruído, mediante elegibilidade por meio de avaliação
funcional e socioeconômica. O usuário precisa custear 10% do valor dos serviços e
seleciona um gerente de cuidados, que elaborará um plano de cuidados e a
programação semanal dos serviços, sendo iniciado mediante a aprovação do usuário
e reavaliado periodicamente (HAYASHI, 2009; SHIMIZUTANI, 2013; TOKYO
METROPOLITAN GOVERNMENT, 2015). Para idosos com insuficiência de renda,
a Lei do Serviço de Bem-Estar Social (Act on Social Welfare Service for Elderly)
prevê a prestação de serviços sociais, principalmente de cuidado institucional

a

O Plano de Ouro ou Estratégia Decenal de Saúde e Bem-Estar Social do Idoso, proposto em 1989,
estabelecia a meta de dobrar leitos institucionais e triplicar casas e serviços de base comunitária para
pessoas idosas em 10 anos (Tamiya et al., 2011).
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(NATIONAL INSTITUTE OF POPULATION AND SOCIAL SECURITY
RESEARCH, 2014).
Em 2005, com a revisão da lei de LTCI, foram instituídos serviços de cuidado
integrado na comunidade (community-based care services) visando à prestação de
serviços ao idoso em sua própria comunidade. Este sistema foi estabelecido a partir
de 5 aspectos: (a) colaboração dos serviços médicos locais; (b) melhora e reforço da
capacidade e flexibilidade dos serviços de CLD; (c) a promoção da prevenção; (d)
garantia de serviços de apoio jurídico e de sobrevivência, como o fornecimento de
refeições ou assistência para tarefas domésticas; (e) construção e melhoria de
habitações amigáveis ao idoso (NATIONAL INSTITUTE OF POPULATION AND
SOCIAL

SECURITY

RESEARCH,

2014;

TOKYO

METROPOLITAN

GOVERNMENT, 2015).
Os serviços podem ser prestados pelo governo local, organizações sem fins
lucrativos (OSFL), empresas mistas ou privadas (estas não prestam cuidado
institucional), mas a regulação é centralizada na gestão pública, favorecendo a vida
em comunidade pelo maior tempo possível, em detrimento ao cuidado institucional.
O governo local credencia e fiscaliza os prestadores e o governo nacional define e
revisa as taxas de serviço (TAMIYA et al., 2011; SHIMIZUTANI, 2013;
NATIONAL INSTITUTE OF POPULATION AND SOCIAL SECURITY
RESEARCH, 2014; ROCHA, 2015).
SHIMIZUTANI (2013) realizou uma análise da primeira década de
implementação do LTCI no Japão e salienta as falhas decorrentes do atual paradigma
da "pessoa idosa típica" em debates políticos. Propõe uma abordagem que considera
a diversidade e a heterogeneidade do envelhecimento, além de mecanismos de
incentivo às diferenças intergeracionais, existentes inclusive entre os próprios idosos,
alguns sexagenários e outros centenários.
Uma das características inovadoras do LTCI é a abertura da prestação de
assistência domiciliar ao mercado. No entanto, a preocupação com a diminuição da
qualidade do cuidado em detrimento ao lucro é uma das razões pelos quais o governo
ainda proíbe a abertura do mercado de cuidados institucionais aos prestadores
privados. A principal questão é como melhorar a eficiência sem diminuir a qualidade
dos cuidados, independentemente do tipo de provedor (SHIMIZUTANI, 2013).
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Outra inovação desta política é o envolvimento e participação do idoso na
tomada de decisão quanto ao plano de cuidados, à programação semanal, à escolha
do prestador de serviços e à avaliação da qualidade e eficiência da assistência
ofertada. De acordo com RODRIGUEZ (2011), a intervenção social, além de
proteger e suprir as necessidades da pessoa idosa, deve promover a autonomia dos
indivíduos, a melhora do bem estar, a inclusão social e garantir o exercício de seus
direitos. Privilegia-se deste modo, a atenção gerontológica centrada na pessoa idosa.
O sistema de proteção social do Japão, por meio da criação de um seguro
estatutário, contributivo, financiado pelo Estado e pelos segurados, universal para
idosos com 65 anos ou mais e para adultos entre 40 e 64 anos com dependência,
possibilitou a ampliação da oferta de serviços de cuidados de longa duração,
estimulando a permanência do idoso em sua residência pelo maior tempo possível,
fornecendo serviços de suporte para alimentação, cuidados pessoais, manutenção da
casa e adaptações ambientais. O LTCI desvinculou-se da fragmentação dos serviços,
ao unificar a rede de assistência à saúde e as medidas de bem-estar social. Desafios
ainda precisam ser superados em relação à disponibilização e ao manejo de vagas
para o cuidado institucional (ROCHA, 2015; TOKYO METROPOLITAN
GOVERNMENT, 2015).
1.2.2 - França
Na França, o sistema de proteção social foi criado em 1945, sendo obrigatório
e universal, composto por vários regimes de cobertura e distribuído em pilares:
saúde, acidentes de trabalho, idade avançada e família. No entanto, não contemplava
o atendimento às necessidades exigidas pelo cuidado de longa duração (CLD),
principalmente quanto ao auxílio para atividades de vida diária (LE BIHAN e
MARTIN, 2010; ROCHA, 2015).
A escassez de financiamento do seguro social associada à crise financeira de
1970 e à crescente demanda por instalações hospitalares levou à criação de "setores
de cuidados de longo prazo" em casas de repouso em detrimento à expansão de leitos
hospitalares. Além de fornecer capacidade adicional, esta opção diminuiu gastos do
sistema de proteção social e transferiu parte do custo para usuários, que já quase não
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pagavam taxas pela permanência nos hospitais, derivadas de despesas com
alojamento e cuidados (CHEVREUL et al., 2010).
Em 1975 o governo aprovou a Allocation Compensatrice pour Tierce
Personne (ACTP), política de assistência social financiada por impostos, que
consistia de benefício em dinheiro para portadores de dependência severa. Apesar de
não haver limite etário, esta política era praticamente voltada ao idoso, excedendo o
orçamento e abarcando muitos beneficiários (CHEVREUL e BRIGHAM, 2013). Em
1997 foi criado o Prestation Spécifique Dépendance (PSD)b, destinado
exclusivamente às pessoas com 60 anos ou mais e com dependência severa, pautado
em rigorosos critérios de elegibilidade (CHEVREUL et al., 2010; ELLIOTT et al.,
2014; ROCHA, 2015).
Em 2002, foi criada a Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), política
social de impacto positivo, que extinguiu o benefício anterior (PSD) e trouxe
modificações positivas aos beneficiários: 1)ampliou a cobertura de CLD para
qualquer pessoa dependente com 60 anos ou mais; 2)eliminou a avaliação de renda;
3)expandiu a classificação de capacidade funcional por meio do instrumento AGGIR
(Autonomie Gérontologique – Groupes Iso-Ressources); 4)regulamentou e
padronizou a contribuição e o copagamento nacional de APA (LE BIHAN e
MARTIN, 2010).
O benefício varia de acordo com o grau de dependência, renda e tipo de
cuidado prestado. Esta política aumentou o copagamento pelo beneficiárioc,
transmitindo a responsabilidade financeira do cuidado para a família (CHEVREUL e
BRIGHAM, 2013; ROCHA, 2015). O benefício Prestation de Compensation du
Handicap (PCH) é destinado às pessoas de até 75 anos com deficiência (adquirida
antes dos 60 anos) e perda de autonomia (BATISTA et al., 2009).

b

A implementação do Prestation Spécifique Dépendance, que oferecia benefício de valor monetário
inferior à ACTP, tornou esta política de assistência social restrita apenas aos indivíduos com menos de
60 anos (Chevreul et al., 2010).
c
O copagamento exigido pela Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) pode chegar até 90%
para idosos que necessitam de cuidados domiciliares (APA à domicile) e que possuem renda superior a
2.800 euros (em 2012) ou que recebem mais de 3.317 euros (2012) e precisam de cuidados
institucionais (APA en établissement). A APA alcançou mais de 1,5 milhão de beneficiários em 2008
(Le Bihan e Martin, 2010; Colombo et al., 2011; Rocha, 2015).
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A lei sobre a APA atribui principalmente ao governo central a gestão política,
estratégias de financiamento e definição de direitos, enquanto a gestão administrativa
é delegada aos “Conselhos Regionais” (Conseils Regionaux), estruturas de nível
local. O setor do voluntariado e OSFL atuam ativamente na prestação de assistência,
realizando a mediação entre beneficiários e prestadores do serviço (CHEVREUL et
al., 2010; SCHMIDT et al., 2011; GUIMARÃES et al., 2011).
Em 2008, o governo lançou o Terceiro Plano de Alzheimer para oferecer
auxílio e suporte aos doentes, com ênfase no cuidado, destinando-lhe anualmente
mais de 1 bilhão de euros (ROCHA, 2015). Em 2010, a França gastou 34 bilhões de
euros com CLD, equivalendo a 1,73% do PIB, sendo 70% deste montante
financiados pelos cofres públicos (CHEVREUL e BRIGHAM, 2013).
O sistema de proteção social francês possui um benefício monetário universal
para idosos com 60 anos ou mais que necessitam de CLD, com financiamento misto,
advindo de impostos e fundos nacionais de seguro. Esta política pública transfere a
responsabilidade financeira do cuidado para a família. O copagamento dos serviços
pelo idoso ou pela família é determinado conforme a renda, variando de 0% a 90%
do valor do plano de cuidados. O idoso também precisa arcar com as despesas de
permanência na instituição (alojamento), taxas cobradas pelas instituições de acordo
com o grau de dependência do idoso, e as despesas que excederem o valor de teto do
benefício (LE BIHAN e MARTIN, 2010; ELLIOTT et al., 2014; ROCHA, 2015).
Em suma, a França adota o sistema de universalismo progressivo, em que o
direito universal à proteção social é amparado pelo Estado, porém o acesso está
vinculado à avaliação de renda e patrimônio, garantindo que pessoas com maior
necessidade financeira recebam mais apoio do Estado, e que os mais privilegiados
financeiramente contribuam mais por meio de tributos e copagamentos, minimizando
as despesas do Estado (FERNÁNDEZ et al., 2009).
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1.2.3 - Alemanha
Na Alemanha, cerca de 90% da população é beneficiada pelo seguro
estatutário e compulsóriod de saúde, denominado Gesetzliche Krankenversicherung
(GKV). Atualmente, empregados e empregadores contribuem de forma equitativa,
havendo um teto máximo a ser descontado, determinado mensalmente (BATISTA et
al., 2009, STEGMÜLLER, 2009; FEDERAL MINISTRY OF HEALTH, 2015b).
O sistema alemão de proteção social é de natureza pública, contributiva,
compulsória e a dependência é considerada um risco social, cuja proteção é
reconhecida como direito de qualquer cidadão, independentemente da idade, sendo
estruturada em torno de sistemas nacionais de seguro social e regulamentada por
legislação específica, ainda que não haja lei exclusiva para idosos (FEDERAL
MINISTRY OF HEALTH, 2015a; FEDERAL MINISTRY OF LABOUR AND
SOCIAL AFFAIRS, 2015).
Em 1995, o Long Term Care Insurance Act (Pflegeversicherung Akt) instituiu
o seguro obrigatório e universal de CLD como o quinto pilar da seguridade social
alemã. O Pflegeversicherung é financiado por impostos sobre salários, oferecendo
benefícios em dinheiro ou provisão direta de serviços sociais de cuidados para o
beneficiário, opção mais incentivada pelo governo em detrimento aos recursos
monetários. Este seguro prioriza os cuidados domiciliares em detrimento aos
cuidados institucionais, amplia a oferta de serviços de assistência domiciliária e abre
os serviços de prestação de cuidados ao mercado, visando à remoção da carga
financeira gerada pelos CLD aos Estados (INTERNATIONAL LABOUR
ORGANIZATION, 2004; BATISTA et al., 2009; CARNEIRO et al., 2012).
Os critérios de elegibilidade de acesso ao seguro social de dependência são
determinados pela avaliação da classificação da capacidade funcional, baseada na
frequência e no tempo de auxílio diário. No entanto, é necessário que nos 10 anos
anteriores à solicitação do benefício, o requerente tenha contribuído por pelo menos

d

Funcionários públicos e trabalhadores autônomos não estão obrigados a aderir ao seguro (GKV),
podendo utilizar-se de seguros e serviços privados, que atuam de modo suplementar ao seguro
estatutário (Federal Ministry of Health, 2015b).
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5 anos (FEDERAL MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS, 2015;
OECD, 2015b).
O Ministério Federal da Saúde é responsável pelo processo legislativo e
executivo de CLD, além de monitorar o financiamento do Fundo de CLD, que
oferece serviços por meio de contratos de prestação de cuidados institucionais,
domiciliares ou ambulatoriais e de remuneração dos profissionais autônomos. Os
Estados devem financiar investimentos nas instalações de CLD; porém, as despesas
de funcionamento e de cuidados de enfermagem devem ser custeadas pelos usuários.
A fiscalização da implantação da Lei pelos fundos de CLD é de responsabilidade da
esfera estadual e do Serviço Federal de Seguro (FEDERAL MINISTRY OF
HEALTH, 2015a; 2015b; FEDERAL MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL
AFFAIRS, 2015).
A Alemanha optou por um sistema de cobertura universal, que implica em
maior compromisso financeiro e gastos progressivos pelo Estado em prol da
igualdade e coesão social, permitindo acesso independente de renda ou contribuição.
Em geral, é financiado por impostos e contribuições diretas, provocando restrições de
despesas e concessão de benefícios mediante recursos disponíveis, mas
copagamentos podem ser cobrados do usuário (FERNÁNDEZ et al., 2009).
O acelerado crescimento da população envelhecida suscita preocupações
sobre a sustentabilidade social e econômica do cuidado prestado ao idoso. Países que
possuem políticas de seguridade social consolidadas garantem o direito a serviços de
cuidados a longo prazo. No entanto, a crise econômica de 2008 gerou déficits fiscais,
retração e controle acirrado de custos, aumentando a pressão sobre os governos e
afetando futuras reformas nas políticas de cuidados de longa duração. O cuidado
informal prestado pela família continua predominando em relação à responsabilidade
do Estado na maioria dos países, como visto nos exemplos acima (GUIMARÃES et
al., 2011; RODRIGUES et al., 2012).
As políticas de CLD ao idoso brasileiro estão previstas no eixo da Proteção
Social Específica da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), e enfatizam a
responsabilidade da família no cuidado, contemplando modalidades de residência em
casa-lar ou república; atendimento em centro-dia; além do cuidado institucional, em
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geral fornecido por instituições de longa permanência para idosos (ILPI)
(CAMARANO e MELLO, 2010).
Quanto ao atendimento de saúde ofertado pela esfera da Atenção Básica do
Sistema Único de Saúde aos idosos dependentes, há diretrizes específicas com
relação ao tipo de cuidado prestado (domiciliar ou institucional), mas não há metas,
dificultando a garantia da prestação de assistência. No campo da seguridade social,
há políticas de assistência social direcionadas a grupos populacionais específicos,
como o Benefício da Prestação Continuada, voltado aos idosos e portadores de
deficiência em situação de vulnerabilidade econômica, independentemente de
contribuição previdenciária e conforme limite de renda, o que torna restrita a
concessão do benefício (BATISTA et al., 2009; CAMARANO e MELLO, 2010;
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 2011; BARBIERI, 2013).
1.3 – Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI)
No Brasil, datam do final do Século XVII as primeiras instituições destinadas
a cuidar de idosos que serviram à pátria e que precisavam de um abrigo para
envelhecer. Também os hospitais prestavam serviço aos pobres e excluídos, bem
como órfãos, doentes e crianças abandonadas. No Rio de Janeiro, uma das primeiras
instituições que abrigava idosos foi criada em 1890, denominando-se Asilo São Luiz
para a Velhice Desamparada (GROISMAN, 1999; ARAÚJO et al., 2009;
CHRISTOPHE e CAMARANO, 2010).
Ao longo do século XIX, os jornais publicavam notícias sobre asilos
carregadas de simbolismo e apelo, a fim de diferenciar a velhice desamparada de
outros segmentos da população pobre. Este meio de comunicação se tornou um
veículo muito útil para divulgar as necessidades da instituição, mostrando-se um
canal privilegiado entre o asilo e a sociedade, ao auxiliar a instituição na busca de
donativos ou verbas públicas (CHRISTOPHE e CAMARANO, 2010).
A eleição da velhice, enquanto alvo de uma prática assistencial se insere no
contexto da filantropia, em uma época em que a sociedade estava preocupada em
assistir aos “realmente” necessitados e coibir aqueles que, sendo capazes de produzir,
“se aproveitavam” da caridade alheia (ARAÚJO et al., 2009).
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O asilo era definido como casa de assistência social onde eram recolhidas,
para sustento ou também para educação, pessoas pobres e desamparadas, como
mendigos, crianças abandonadas, órfãos e velhos. Considerava-se ainda o lugar onde
ficavam isentos da execução das leis, os que a ele se recolhiam. Relacionava-se
assim, a ideia de guarida, abrigo, proteção ao local denominado de asilo,
independentemente do seu caráter social, político ou de cuidados com dependências
físicas e/ou mentais (GROISMAN, 1999; ARAÚJO et al., 2009).
As imagens negativas da velhice parecem encerrar um curioso paradoxo, pois
fazem da decadência a qualidade que tornava os velhos elegíveis para o asilo. Esta
forma de abrigo talvez tenha sido um ganho para aqueles que envelheciam e se
tornavam “desamparados”. Da mesma forma, a comparação entre a fragilidade e a
necessidade de cuidados para duas fases extremas da vida – a infância e a velhice –
desencadeou a “infantilização” deste último grupo. Portanto, os mecanismos que
possibilitaram esse processo de cuidado tiveram um “alto custo”, ao rotular tais
indivíduos com a estigmatização (negativa e pejorativa) de sua velhice
(GROISMAN, 1999; CHRISTOPHE e CAMARANO, 2010).
O asilamento tornava evidente o distanciamento entre a realidade intra muros
e o mundo real, assumindo características de instituição total - conceito proposto por
GOFFMAN (1987, p.11):
Uma instituição total pode ser definida como um local de
residência e trabalho onde um grande número de indivíduos com
situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por
considerável período de tempo, levam uma vida fechada e
formalmente administrada.
A sociedade, os meios de comunicação e a forma de gestão destas instituições
favoreceram o isolamento social historicamente perseverado até os dias atuais em
grande parte destas casas. Facilmente os idosos desligavam-se de suas antigas
atividades e passavam a esperar apenas pelas refeições e pelo repouso, principal
função atribuída pela sociedade para estas instituições, ainda mais após o advento da
aposentadoria, que retirava oficialmente o indivíduo do mercado de trabalho, do
status adquirido por meio de seu poder aquisitivo e de suas relações/laços sociais,
designando-o a descansar, calar-se e esperar (ARAÚJO et al., 2009).
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Em decorrência da diversidade de termos adotados para nomear as diferentes
residências que oferecem cuidados de longa duração para idosos, a Sociedade
Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG, 2003) propôs o termo Instituição de
Longa Permanência para Idosos (ILPI), correspondendo ao termo em inglês “Long
Term Care Institution”, ressaltando a função híbrida destas instituições que não mais
possuem apenas caráter assistencial, mas também de prestação de cuidados à saúde.
Vem substituir os termos asilo, abrigo, casa de repouso, lar, clínica geriátrica,
ancianato e similares, embora a constituição e administração destas instituições não
necessariamente se alteraram a partir da nova denominação (CHRISTOPHE, 2009).
A SBGG definiu ILPI como estabelecimentos para atendimento integral
institucional, cujo público alvo são as pessoas de 60 anos e mais, dependentes ou
independentes, que não dispõem de condições para permanecer com a família ou em
seu domicílio. Devem proporcionar serviços na área social, médica, de psicologia, de
enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, odontologia e em outras áreas,
conforme necessidades desse segmento etário (SBGG, 2003).
De acordo com a Comissão Nacional de Classificação (CONCLA) do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, as ILPI pertencem à seção Q
(Saúde Humana e Serviços Sociais), à divisão correspondente às “Atividades de
Atenção à Saúde Humana integradas com Assistência Social, prestadas em
residências coletivas e particulares”, e à subclasse 8711-5/02 que compreende
“atividades de assistência social a idosos sem condições econômicas para se
manterem, prestadas em estabelecimentos públicos, filantrópicos ou privados (asilos)
equipados para atender às necessidades de alojamento, alimentação, higiene e lazer.
Estes estabelecimentos podem oferecer cuidados médicos esporádicos”. Ainda de
acordo com a CONCLA, esta subclasse não compreende os condomínios residenciais
para idosos e deficientes físicos, bem como as atividades dos albergues assistenciais
(IBGE, 2003).
Até 2005, o financiamento destes estabelecimentos ocorria pela modalidade
de Serviços de Ação Continuada (SAC), de acordo com a população assistida. Os
fundos municipais recebiam recursos do governo federal, mediante convênios com
prefeituras. Então, as verbas eram distribuídas para as entidades. O valor repassado
variava de acordo com o grau de dependência do idoso. Os recursos eram oriundos
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do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). Com a legislação do SUAS,
houve alteração da racionalidade do modelo centrada em segmentos específicos
(CAMARANO e MELLO, 2010).
A Lei n.º 12.101/2009 modificou o regime jurídico de concessão da
Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social. Agora, a concessão e
renovação da certificação não são mais de responsabilidade do Conselho Nacional de
Assistência Social, mas dos respectivos ministérios do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, da Saúde e da Educação, de acordo com a atuação de cada
entidade (BRASIL, 2009).
A certificação é um dos documentos exigidos para solicitar as seguintes
isenções de contribuições sociais: a) parte patronal da contribuição previdenciária
sobre a folha de pagamento; b) contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL);
contribuição para o financiamento da Seguridade Social (COFINS); contribuição
PIS/PASEP e contribuições dispensadas: as devidas a terceiros, nos termos do art.
3º., § 5º da Lei 11.457/2007. A certificação também permite o parcelamento de
dívidas com o Governo Federal, nos termos do art. 4º, parágrafos 12 e 13, da Lei
11.345/2006; além de possibilitar o recebimento de verbas públicas, em que as
prefeituras recebem recursos do Fundo Nacional de Assistência Social e os repassam
às instituições mediante convênio (CNAS, 2012).
Atualmente, as parcerias da Assistência Social com entidades só podem
ocorrer nos âmbitos estaduais, municipais e do Distrito Federal, após deliberação do
respectivo Conselho de Assistência Social, conforme o art. 7º. do Decreto 1.605 de
1995 e em consonância com a LOAS, em que pela diretriz do comando único das
ações em cada esfera de governo, a competência pelo gerenciamento da rede
prestadora de serviços é do município e subsidiariamente no caso da proteção
especial (e das ILPI, portanto), dos Governos Estaduais. Assim, os convênios no
âmbito do Fundo Nacional de Assistência Social não poderão ser firmados
diretamente com entidades, mas somente com os governos estaduais, municipais e do
Distrito Federal (CNAS, 2012).
De acordo com FERREIRA (2011):
Os recursos destinados ao financiamento dos serviços, programas e
projetos da Assistência Social deverão ser aplicados
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exclusivamente em ações compatíveis com o que preconiza a
PNAS no âmbito do SUAS e a tipificação nacional dos serviços
socioassistenciais. Assim, não é possível a aplicação desses
recursos para atendimento ao público específico de outras políticas
(saúde, educação, esporte etc), bem como na aquisição de órteses e
próteses, medicamentos, equipamentos de segurança, em educação
especial, ou na contratação de profissionais de saúde como
fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos, entre outros (...)
Ressalta-se que a construção, ampliação, conclusão, reforma,
recuperação e adaptação das unidades só é possível nos casos em
que o imóvel (...) seja de propriedade do Estado, do Distrito
Federal ou do Município proponente.
CHRISTOPHE (2009) aponta uma contradição sobre as ILPI com relação à
sua complexidade. Para o Ministério da Saúde, as ILPI são caracterizadas como
unidades de baixa complexidade (considerando sua necessidade de procedimentos e
equipamentos). Já para o MDS, as ILPI estão enquadradas como equipamentos de
alta complexidade no Sistema de Proteção Social Especial do SUAS, categoria está
voltada ao atendimento de pessoas em situações de exposição à violência, com
elevado grau de dependência e que exigem serviços específicos altamente
qualificados, o que condicionam o volume de recursos repassados.
A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC n°. 283) da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) define ILPI como instituições governamentais ou
não governamentais, de caráter residencial, destinada ao domicílio coletivo de
pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em
condição de liberdade e dignidade e cidadania (BRASIL, 2005a).
A RDC prevê a distribuição de recursos humanos com vínculo formal de
trabalho conforme o grau de dependência dos moradores, a saber (Brasil, 2005a):
a) Grau de Dependência I - idosos independentes, mesmo que requeiram uso
de equipamentos de autoajuda (bengala, andador, óculos, aparelho auditivo, cadeira
de rodas), sendo necessário um cuidador para cada 20 idosos desta categoria, ou
fração, com carga horária de 8 horas/dia;
b) Grau de Dependência II - idosos com dependência em até três atividades
de autocuidado para a vida diária tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem
comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada, sendo atribuído
um cuidador para cada 10 idosos, ou fração, por turno;
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c) Grau de Dependência III - idosos com dependência que requeiram
assistência em todas as atividades de autocuidado para a vida diária e ou com
comprometimento cognitivo, sendo necessário um cuidador para cada 6 idosos, ou
fração, por turno.
As instituições filantrópicas caracterizam-se principalmente por uma
administração amadora, orientada pelo princípio ético/moral da benevolência, da
caridade e do amor ao próximo, retrato da origem desta forma de cuidado no Brasil.
Para DERNTL (2005), aí pode estar justamente o maior entrave para a sobrevivência
dessas organizações. Claro que ao estabelecer a missão da instituição, o ideal
humanitário da caridade e do “fazer o bem” deve ser preservado. Mas, para o seu
funcionamento, as ILPI devem ser compreendidas como um sistema social aberto,
em comunicação com o mundo externo, intencionalmente organizado (e
reorganizado) a fim de atingir seus objetivos e cumprir sua missão.
Corroborando esta premissa, FERNANDES (2004) afirma que embora tenha
crescido de forma significativa nas últimas décadas, o terceiro setor brasileiro ainda é
caracterizado pelo amadorismo e voluntarismo na gestão. É premente a necessidade
de estudos e pesquisas que adaptem e ou utilizem para o setor sem fins lucrativos
conceitos e ferramentas desenvolvidos originalmente para a administração de
empresas e/ou de entidades públicas, bem como desenvolvam uma base de
conhecimento especializada para a gestão daquelas instituições.
Para BORBA (2011), as políticas públicas, dentre elas as políticas sociais,
embora possam ser contraditórias, apresentam-se como campo de possibilidades de
fortalecimento da democracia no seu sentido amplo (político, social e econômico),
uma estratégia de alargamento dos direitos sociais e da construção de uma sociedade
baseada na justiça e na equidade.
Assim, antes mesmo que se componha uma rede articulada intersetorial
eficiente de programas públicos de atendimento integral, é necessário que as ILPI
distribuídas em todo o país se mobilizem e se modernizem para desempenhar sua
função como serviço alternativo ou complementar no conjunto dos serviços
gerontológicos (CREUTZBERG et al., 2011).
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1.3.1 - Panorama das ILPI no Brasil
De acordo com CAMARANO e BARBOSA (2016), é cada vez mais evidente
a necessidade da função híbrida da ILPI, integrando a rede de assistência social e a
rede de atenção à saúde, devido à maior expectativa de vida da população, à
constrição das famílias e de potenciais cuidadores, ao aumento da prevalência de
doenças crônicas e da incapacidade funcional.
No Brasil, foi realizada uma pesquisa com o objetivo de levantar informações
para o cálculo dos indicadores das condições de funcionamento, de infraestrutura, de
custos das instituições de longa permanência brasileiras, bem como dos recursos com
que contam, tais como financiamentos públicos, subsídios e parcerias e elaborar um
perfil dos seus residentes. A coleta de dados ocorreu nas cinco regiões do país, entre
2007 e o início de 2010, sendo identificadas ao término do estudo 3.548 instituições
no território nacional, incluindo-se instituições em funcionamento, públicas, privadas
com ou sem fins lucrativos, regulamentadas, com alvará ou não (IPEA, 2011).
Considerando a ILPI o objeto de investigação do presente estudo, será feita a seguir
uma breve descrição dos resultados da pesquisa acima mencionada.
Nas 3.458 ILPI identificadas na pesquisa, moravam 83.870 idosos, o que
significava 0,5% da população idosa à época da coleta, indicando que a cobertura
dessa modalidade de atendimento é baixa. Isto pode ser reflexo do reduzido número
de instituições e do preconceito com relação a essa modalidade de cuidados, o que
afeta sua expansão. A população feminina é a maioria, representando 57,3% dos
residentes.
Dentre as ILPI investigadas, verificou-se que 65,2% eram filantrópicas,
incluindo as religiosas e leigas e 6,6% eram públicas ou mistas. As ILPI foram
encontradas em apenas 28,8% dos municípios brasileiros, concentradas nas grandes
cidades (metrópoles), ilustrando a ausência de alternativa de cuidados de longa
duração nesta modalidade de alta complexidade na maior parte do território
brasileiro, gerando o questionamento sobre o tipo de cuidado a que a população idosa
e suas famílias poderão recorrer em caso de necessidade, mesmo como última
alternativa, conforme proposto na legislação brasileira e discutido anteriormente.
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Nota-se que as condições financeiras do idoso constituem fator decisivo para
o tipo de instituição em que será abrigado e em que momento de sua vida a
institucionalização ocorrerá. Nas instituições públicas e filantrópicas, observam-se
mais residentes independentes em relação às privadas com fins lucrativos,
provavelmente porque a institucionalização se deva mais à carência financeira e/ou à
falta de moradia. Por outro lado, nas instituições privadas com fins lucrativos é maior
a proporção de idosos dependentes. Neste caso, o motivo da institucionalização
decorreria de uma dependência física/mental mais elevada. Por sua vez, o idoso
independente, em geral, permanece morando com a família ou até mesmo sozinho.
Com relação à possibilidade de saída dos residentes durante o período em que
se encontram institucionalizados, 21,2% das instituições declararam-se abertas.
Quanto à capacidade funcional dos residentes, 34,9% eram independentes. Dentre os
serviços oferecidos nas instituições encontram-se serviços médicos (66,1%),
fisioterapia (56%), terapia ocupacional (31,3%) e psicologia (23,5%). Menos de 50%
das instituições oferecem atividades de lazer ou de geração de renda e a maior parte
destas atividades, quando existe, é destinada principalmente às mulheres.
Considerando a autodenominação, 6,3% reconhecem-se abrigos e 29,5%
como lares. Em média, cada ILPI brasileira abriga 30,4 residentes, porém 38%
abrigam menos de 20 residentes, 24% abrigam entre 20 a 29 idosos e 15% são
consideradas grandes, em que moram 50 idosos ou mais. Alguns estados possuem
instituições com dois ou apenas um idoso. Quanto à lotação, 91,6% dos 109.447
leitos disponíveis nas ILPI estavam ocupados.
Verificou-se que mais de 90% das ILPI brasileiras declararam possuir
refeitório, jardim, pátio, quintal e salas de televisão e de vídeo, sendo o refeitório o
espaço mais frequente. Isto sugere a possibilidade de áreas para refeição, lazer,
descanso ou atividades ao ar livre dos residentes, o que permite algum grau de
integração entre eles.
Quando da coleta de dados, em média, cada ILPI gastava R$ 717,91 por
residente, havendo variações desde R$ 92,62 a R$ 9.230,77 per capita. O maior
gasto das instituições era com o pagamento de recursos humanos, representando
62,6%. Ao pagamento de despesas fixas (telefone, água, gás) eram destinados 9,4%
dos gastos e mais 14,1% para a alimentação, 5,3% para medicamentos. Os outros
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18,8% de gastos referiam-se às despesas com aluguel, pequenos consertos,
combustível, manutenção da casa e/ou aquisição de material de escritório.
Quanto à receita, 57% são oriundos da contribuição ou de mensalidade dos
residentes e/ou familiares, seguida de 20% de financiamento público (federal,
estadual e municipal) e 12,6% de recursos próprios da instituição. É interessante
observar que nas instituições filantrópicas os percentuais são bem similares aos
valores das instituições como um todo (46,6% de contribuição de residentes e 22%
de financiamento público).
O aumento da expectativa de vida e do envelhecimento da população idosa,
associados à presença de comorbidades crônicas, que provocam incapacidades
físicas, cognitivas e sociais na pessoa idosa, estão demandando que as instituições de
longa permanência deixem de compor apenas a rede de assistência social e passem a
integrar também a rede de assistência à saúde (CAMARANO e BARBOSA, 2016).
As fontes de receita das ILPI privadas sem fins lucrativos são a contribuição
do idoso (até 70% de seu benefício); o financiamento público, por meio de
subvenções e parcerias; e a participação da sociedade, por meio de doações, de
parcerias e parte da tributação paga pelos cidadãos, direcionada ao SUS e ao SUAS
(CAMARANO e BARBOSA, 2016). Ainda assim, as despesas, em geral, superam as
receitas, fazendo com que as ILPI padeçam com a precariedade de recursos e a
necessidade de contar com o apoio e a colaboração da sociedade.
Conforme GIACOMIN e COUTO (2013, p.145): “em todas as idades, a vida
humana é frágil: vivemos um equilíbrio instável, precisamos contar com uma rede de
proteção, como aquela que sustenta os equilibristas em caso de algum acidente ou
queda”.

1.4 - Rede
De acordo com SLUZKI (1997), os contextos culturais e subculturais em que
estamos imersos, bem como os contextos históricos, políticos, econômicos,
religiosos, de meio ambiente, de existência ou carência de serviços públicos, de
idiossincrasias de uma região sustentam e fazem parte do universo relacional do
indivíduo e da sociedade.

47

A configuração em rede é peculiar ao ser humano, ele se agrupa com seus
semelhantes e vai estabelecendo relações familiares, de trabalho, de amizade, enfim,
relações de interesses que se desenvolvem e se modificam conforme a sua trajetória,
permitindo o compartilhamento de recursos, informações, conhecimentos e
experiências. Assim, o indivíduo vai delineando e expandindo sua rede conforme sua
inserção na realidade social, envolvendo pessoas, grupos, organizações e
comunidades (TOMAÉL et al., 2005).
Em 1967, Milgram realizou um estudo inusitado. Este professor tinha por
objetivo fazer chegar uma carta, por meio de uma cadeia de contatos, a um
destinatário da qual se dispunha poucas informações. Para isso, enviou cartas a 160
moradores de Boston e Omaha, escolhidas aleatoriamente, instruindo-as para que
reenviassem a carta recebida a um morador de Massachussets, que trabalhava em
Boston, por meio de contatos que já tinham, como amigos e conhecidos. Estas
pessoas foram orientadas a escrever seu nome no envelope, favorecendo o
acompanhamento do percurso. O professor verificou que em média foram
necessárias seis pessoas para que a carta chegasse ao destinatário. Este experimento
foi repetido várias vezes, obtendo-se o mesmo resultado. Milgran defendeu a tese de
que seis pessoas nos separam de qualquer outra pessoa. Essa tese ficou conhecida
como “mundo pequeno” e “teoria dos seis degraus” (MOLINA, 2004).
O emprego da noção de rede nas ciências em geral ocorre a partir do século
XX e sua difusão ocorre a partir da segunda metade daquele século, apoiando-se
parcialmente na teoria dos grafos (MANCE, 2012).
Atualmente, as funções e processos sociais organizam-se cada vez mais em
torno de redes, geralmente de forma invisível, criando “conexões ocultas”, seja nas
empresas, nas comunidades científicas, no mercado financeiro, nas organizações não
governamentais e demais instituições do Terceiro Setor, ou nos meios de
comunicação, originando um fenômeno social importante e uma fonte crítica de
poder (CAPRA, 2002).
Os arranjos organizacionais dos seres humanos são estruturados socialmente
nas relações de produção, consumo, reprodução, experiência e poder, expressos em
comunicação significativa, codificada pela cultura. A Era da Informação provocou
transformações históricas que revolucionaram as relações entre a economia, o Estado
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e a sociedade, pautadas nas tecnologias da informação e comunicação. A
interdependência global de várias economias, a descentralização das corporações, a
readequação dos modos de gestão e a reestruturação do capitalismo expressam a
organização da sociedade contemporânea em rede (CASTELLS, 2003).
Assim, diferentes conceitos são propostos para definir o que seria uma rede.
De acordo com MARTELETO (2001), a rede pode ser definida como um
“sistema de nodos e elos, uma estrutura sem fronteiras; uma comunidade não
geográfica; um sistema de apoio ou um sistema físico que se pareça com uma árvore
ou uma rede”. Também para MOLINA (2004), a rede é um conjunto de relações
(linhas, vínculos ou laços) entre um número definido de elementos (nós).
CASTELLS (2003) define rede como um “conjunto de nós interconectados,
capazes de expandir de forma ilimitada, integrando novos nós desde que consigam
comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de
comunicação como, por exemplo, valores ou objetivos de desempenho”. Uma rede
não tem um centro, apenas nós com relevância variável para a rede. Os nodos
aumentam sua importância para a rede, absorvendo mais informações relevantes e
processando-a de forma mais eficiente. A importância relativa de um nó não decorre
de suas características específicas, mas da sua capacidade de contribuir para os
objetivos da rede. No entanto, todos os nós de uma rede são necessários para o
desempenho da rede. Quando os nós se tornam redundantes ou inúteis, as redes
tendem a se reconfigurar, excluindo alguns nós e adicionando novos (CASTELLS,
2003).
Para MANCE (2001, p.24):
A ideia elementar de rede é bastante simples. Trata-se de uma
articulação entre diversas unidades que, através de certas ligações,
trocam elementos entre si, fortalecendo-se reciprocamente, e que
podem se multiplicar em novas unidades, as quais, por sua vez,
fortalecem todo o conjunto na medida em que são fortalecidas por
ele, permitindo-lhes expandir-se em novas unidades ou manter-se
em equilíbrio sustentável. Cada nódulo da rede representa uma
unidade e cada fio um canal por onde essas unidades se articulam
através de diversos fluxos.
O conceito proposto pelo autor acima reflete a definição de rede de
colaboração solidária e está baseado no princípio de que a rede funciona como um
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sistema autopoiético, ou seja, um sistema aberto que se auto reproduz. Isto significa
que a rede que conecta grupos de um determinado movimento social fortaleça cada
movimento em particular pelos intercâmbios que passam a ocorrer entre eles e que
tal fortalecimento contribua para o surgimento de novos movimentos em outras
localidades, aumentando a área de abrangência deste movimento social (MANCE,
2001).
GUZMÁN et al. (2003) definem a rede informal como um sistema de apoio
primário integrado para dar e receber objetos, serviços, apoio social e emocional,
considerados pelo receptor e pelo provedor como importantes. GRANOVETTER
(1983) define rede social como o conjunto de laços relacionais através dos quais o
indivíduo mantém sua identidade social e recebe apoio emocional, ajuda material,
serviços e informações. GUZMÁN et al. (2003) também se referem às redes como
“forças preventivas” que assistem aos indivíduos em caso de estresse, problemas
físicos e emocionais. GRANOVETTER (1983) reforça, no entanto, que apesar da
ideia de intercâmbio de apoio estar implícita no conceito de redes sociais, a extensão
dos contatos, bem como a estrutura e composição da rede não são garantia de apoio.
Assim, a rede, compreendida como estrutura não linear, descentralizada,
flexível, dinâmica, sem limites definidos e auto organizável, estabelece-se por
relações horizontais de cooperação. A formação de redes nas organizações ocorre por
meios e formas variados, desde uma conversa informal com um colega de trabalho
na hora do café, em encontro com os amigos após o expediente, em reuniões,
congressos, listas de discussões, portais corporativos, até situações formalmente
criadas com a finalidade de alcançar resultados específicos (TOMAÉL et al., 2005).
A estrutura de uma rede de parceiros é mostrada esquematicamente na figura
1. Cada círculo com um número representa um nó ou indivíduo ou um parceiro
(como uma empresa ou organização), dependendo do tipo de pesquisa sociométrica
que está sendo estudado. Além dos nós, é possível visualizar diferentes segmentos de
reta que os unem; tais segmentos são denominados laços relacionais.
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Figura 1- Diagrama esquemático da estrutura de uma rede

Fonte: elaboração própria

Quanto às características da rede, SLUZKI (1997) as define de acordo com o
tamanho (número de pessoas na rede), a densidade (conexão entre membros
independentes do informante), a composição ou distribuição (localização de cada
membro na rede), a dispersão (distância entre os membros), homogeneidade ou
heterogeneidade demográfica e sociocultural; atributos de vínculos específicos
(intensidade ou tropismo, ou seja, compromisso e intensidade da relação,
durabilidade e história em comum); e os tipos de funções desempenhadas por cada
vínculo e pelo conjunto (tipo predominante de intercâmbio entre os membros da
rede).
Este mesmo autor também analisa o vínculo em termos de seus atributos, a
saber: as funções predominantes, ou seja, qual função, ou combinações de funções
caracterizam predominantemente esse vínculo; a multidimensionalidade ou
versatilidade, ou seja, quantas dessas funções desempenha; a reciprocidade, que
analisa o desempenho de funções equivalentes entre os membros daquela rede,
atributo este também conhecido como “sistema-assimetria”; a intensidade ou
compromisso da relação, ou seja, o tropismo ou atração entre os membros, também
definido como “grau de intimidade”; a frequência dos contatos; e a história da
relação, ou seja, desde quando os membros se conhecem e qual é a experiência
prévia de ativação do vínculo.
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Considerando a colaboração solidária proposta por MANCE (2002), uma
rede capaz de conectar a diversidade será capaz de integrar, de modo fecundo e
criativo, as ações realizadas para a prática da colaboração solidária, articulando seus
recursos e consolidando a implantação de seus projetos, fortalecendo cada ator na
medida em que ele mantém um fluxo constante com os demais. Já a ideia de
realimentação (ou retroalimentação) significa que as ações desenvolvidas pela rede
agenciam novas ações da própria rede, ampliando-a e expandindo o conjunto de suas
ações em um círculo virtuoso capaz de envolver cada vez mais atores.
De acordo com MORENO (1934), a socionomia estuda as intrincadas
interrelações de vários grupos e suas atividades e a forma como essas atividades
afetam o bem estar da comunidade. A sociometria é uma parte da socionomia que
trata do estudo matemático das propriedades psicológicas das populações, da técnica
experimental e dos resultados obtidos pela aplicação de métodos quantitativos.
Uma das principais contribuições de Moreno foi a representação gráfica das
configurações sociais por meio de sociogramas. Tratam-se de grafos que permitem a
visualização das estruturas relacionais de um grupo e a posição ocupada por cada
indivíduo. No sociograma, os indivíduos (ou atores) são representados por pontos (ou
nós) e as relações entre eles são representadas por linhas. Deste modo, é possível
visualizar os fluxos de informações e verificar como um ou mais indivíduos podem
influenciar um outro (MORENO, 1934).
Uma pesquisa sociométrica busca, portanto, determinar a estrutura de uma
rede por meio da caracterização dos parâmetros a partir de perguntas que são feitas
para um nó sobre os demais nós de modo a se verificar como as propriedades
estruturais afetam determinado comportamento. Esta é a razão da pesquisa ser
denominada pesquisa de secção cruzada (cross-sectional survey). A estrutura da rede
geralmente determina a velocidade na qual os recursos fluem através do sistema e
como tais recursos penetrarão o sistema (WINCH, 2012).
O conceito de capital social é largamente utilizado nas pesquisas
sociométricas. NAHAPIET e GHOSHAL (1998) o definem como a soma dos
recursos reais e potenciais incorporados, disponíveis e derivados da rede de relações
de um indivíduo ou unidade social. O capital social compreende tanto a rede como os
bens que podem ser mobilizados através dela. As redes de relações constituem um
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recurso valioso para a condução de assuntos sociais, proporcionando aos seus
membros a propriedade da coletividade.
A amplitude do conceito de capital social reflete uma característica
primordial da vida social: os laços sociais de um tipo (como de amizade), muitas
vezes podem ser usados para diferentes propósitos (suporte moral, material,
profissional e aconselhamento). Este conceito tem sido aplicado em estudos das
famílias, de problemas de comportamento dos jovens, de educação e escolaridade, de
saúde pública, da comunidade, do desenvolvimento econômico, da democracia e
governança (ADLER e KWON, 2002).
O apoio social pode ser definido como qualquer informação e/ou auxílio
material oferecido por pessoas e/ou grupo(s) que se conhecem e que conferem, como
resultado dessa interação, efeitos emocionais e/ou comportamentos positivos. O
apoio social em saúde pode ser classificado como material (ou instrumental),
emocional e de informação (VALENTE, 2010; MESQUITA et al.; 2012).
FACHADO et al. (2007) classificam o apoio social em dois componentes: o
primeiro focado no apoio social estrutural (rede social), que oferece informação
sobre a quantidade de relações sociais ou o número de pessoas aos quais o indivíduo
pode recorrer; e o segundo que avalia o apoio social funcional - um conceito
subjetivo que diz respeito à percepção do indivíduo sobre a sua própria
disponibilidade de suporte.
GUZMÁN et al. (2003) consideram quatro categorias de transferências ou
apoio nas redes sociais de idosos, sendo: 1) apoio material, que implica em fluxo de
recursos financeiros (dinheiro em espécie) e não financeiros, nas diversas formas de
apoio material (alimentação, vestuário, pagamento de serviços etc); 2) apoio
instrumental, como o transporte, auxílio com as tarefas domésticas e cuidados em
geral; 3) apoio emocional, por meios de manifestações de afeto, confiança, empatia,
sentimentos associados à família e preocupação com os outros. Eles podem assumir
diferentes formas, tais como visitas regulares, transmissão física de afeto, escuta etc.;
e 4) apoio cognitivo, referente à troca de experiências, transmissão de informações,
conselhos, atividades educativas etc.
O estudo das redes de apoio de idosos é importante por constituir a base da
ajuda requerida por estas pessoas, caracterizando-se por instâncias em que os papéis
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fazem sentido e são ancorados por estímulos sociais que promovem um sentimento
de pertença e de integração social, evitando o isolamento e retardando os efeitos das
doenças incapacitantes e da depressão neste grupo populacional (RODRIGUES e
SILVA, 2013).
Ao analisar as características estruturais da rede social de 16 idosos
pneumopatas crônicos, os pesquisadores mapearam uma rede com 128 membros,
distribuídos entre família, amigos e profissionais de saúde. Em média, cada idoso
citou 10,37 indivíduos (variando entre 3 e 19 atores citados por cada idoso, alguns
deles repetidos e, portanto, inseridos na rede apenas uma vez), com predomínio do
apoio classificado como informação, fornecida em sua maioria pelos profissionais de
saúde do programa de reabilitação pulmonar em que os idosos estavam ou estiveram
inseridos. Deste modo, por serem citados por vários informantes, estes profissionais
adquiriram posição central na rede de apoio. Os autores observaram uma baixa
coesão na rede, restringindo-se à rede pessoal de cada um, o que concorre para
diminuir o poder de resolubilidade das demandas diárias. Apesar disso, os idosos
relataram que estão satisfeitos com o apoio social em saúde proporcionado pela rede
(MESQUITA et al., 2012).
De acordo com ARANTES (2012), “na velhice, as redes de apoio mais
efetivas se concentram nos cuidados (materiais, financeiros ou afetivos) aos idosos,
em geral por transferências intergeracionais”. Este autor analisou as redes sociais de
51 idosos e observou que o fator socioeconômico se mostrou importante
determinante das interações sociais e extensão da rede de apoio. Foram identificadas
redes de alta densidade e baixa centralidade em alguns idosos com dependência,
sugerindo menor efetividade das redes de apoio. Em alguns idosos com idade
avançada e incapacidade funcional, as redes eram reduzidas, formadas estritamente
por membros familiares, gerando baixa densidade e alta centralidade, pressupondo,
segundo o autor, maior efetividade das redes de apoio. Verificou-se no grupo
estudado que as redes sociais dos idosos convergem às redes de apoio, havendo
necessidade de fortalecimento destas redes, seja por meio de políticas públicas ou de
medidas preventivas, principalmente no caso de idosos com incapacidade funcional,
situação esta que favorece a limitação e/ou a redução de sua rede social.
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Para

fins

legais,

a

NOB/SUAS

(BRASIL,

2005b)

define

rede

socioassistencial como um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da
sociedade, que ofertam e operam benefícios, serviços, programas e projetos, o que
supõe a articulação entre todas estas unidades de provisão de proteção social, sob a
hierarquia de básica e especial e ainda por níveis de complexidade. Um exemplo
específico para o idoso é o benefício de prestação continuada (BPC), previsto na
LOAS e no Estatuto do Idoso. Provido pelo Governo Federal, o BPC consiste no
repasse de um salário mínimo mensal ao idoso (com 65 anos ou mais) e à pessoa
com deficiência que comprovem não ter meios para suprir sua subsistência ou de têla suprida por sua família. Esse benefício compõe o nível de proteção social básica,
sendo seu repasse efetuado diretamente ao beneficiário.
A proteção social especial opera por meio da oferta da rede de serviços de
atendimento domiciliar, albergues, abrigos, moradias provisórias para adultos e
idosos, garantindo a convivência familiar e comunitária; rede de serviços de acolhida
para crianças e adolescentes como repúblicas, casas de acolhida e abrigos; serviços
especiais de referência para pessoas com deficiência, abandono, vítimas de
negligência, abusos e formas de violência; ações de apoio a situações de riscos
circunstanciais, em decorrência de calamidades públicas e emergências (BRASIL,
2005b).
Para MARTELETO (2001), o estudo dos comportamentos ou das opiniões
dos indivíduos dependem das estruturas nas quais eles se inserem. Nessa
conformidade, a unidade de análise não são os atributos individuais, mas o conjunto
de relações que os indivíduos estabelecem uns com os outros.
De acordo com SLUZKI (1997, p.44):
A rede pode ser avaliada em termos de suas características
estruturais (propriedades das redes em seu conjunto), das funções
dos vínculos (tipo predominante de intercâmbio interpessoal
característico de vínculos específicos e da soma ou combinação do
conjunto de vínculos) e dos atributos de cada vínculo (propriedades
específicas de cada relação).
O estudo das redes evidencia que os indivíduos, dotados de recursos e
capacidades propositivas, organizam suas ações nos próprios espaços políticos em
função de mobilizações e socializações suscitadas pelo próprio desenvolvimento das
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redes. A autora ressalta que mesmo originando-se em uma esfera informal de
relações sociais, os efeitos das redes podem ser percebidos fora de seu espaço, nas
intervenções com o Estado, com a sociedade e/ou outras instituições representativas
MARTELETO (2001).
Conforme ressalta AYRES (2002, p.3):
Participar de uma rede organizacional envolve algo mais do que
apenas trocar informações a respeito dos trabalhos que um grupo de
organizações realiza isoladamente. Estar em rede significa realizar
conjuntamente ações concretas que modificam as organizações
para melhor e as ajudam a chegar mais rapidamente a seus
objetivos.
A seguir, serão descritas experiências de três países com a prestação de apoio
e de atuação em rede para idosos que demandam cuidados de longa duração,
domiciliares ou institucionais.

1.4.1 – Como funciona lá fora? Rede de apoio como elemento das políticas de
cuidado de longa duração no Japão, Alemanha e França

Japão
No Japão, a lei prevê serviços de assistência para tarefas domésticas e
cuidados pessoais, banho, curativo, subsídios para aluguel de equipamentos como
cadeiras de rodas, andadores, camas hospitalares; recursos para adaptações
ambientais; cuidados domiciliares de enfermagem e de reabilitação; na comunidade
são oferecidos centros dia, unidades de cuidados de curta duração, visitas
domiciliares noturnas; e serviços institucionais como residências coletivas, hospitais,
ILPI, unidades de cuidados crônicos, incluindo cobertura para instituições específicas
de cuidados com demência (BATISTA et al., 2009; TAMIYA et al., 2011;
SHIMIZUTANI, 2013; NATIONAL INSTITUTE OF POPULATION AND
SOCIAL

SECURITY

RESEARCH,

2014;

ROCHA,

2015;

TOKYO

METROPOLITAN GOVERNMENT, 2015).
Os idosos japoneses, principalmente aqueles que moram sozinhos ou
possuem limitações funcionais, são contemplados por redes de voluntários que
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prestam auxílio para manutenção da vida em comunidade, proporcionam atividades
de entretenimento, orientação e educação, apoio jurídico, social, emocional e
espiritual (RODRIGUES et al., 2012; HIKICHI et al., 2015).
As cidades de Kobe e Tóquio possuem iniciativas organizadas e executadas
por voluntários (por exemplo, Tsudoi-ba Sakura-chan e Suzu-no-ya), em que são
utilizadas habitações residenciais desocupadas, doadas pelos proprietários ou
financiadas pelo governo ou locadas por valor reduzido de mercado, custeado por
doações. Os imóveis são transformados em cafés comunitários, “clubes de almoço ou
chá”, centros de atividades e grupos de apoio. São espaços para acolhimento de
idosos e seus cuidadores/familiares, que vêm realizar refeições, conversar, descansar
enquanto outros cuidadores assumem o cuidado. Estas residências configuram-se
uma possibilidade de convívio e interação social, escuta aberta, apoio emocional,
capacitação, aconselhamento pré e pós-luto e em alguns casos há serviço de apoio 24
horas, prestado por voluntários e organizações não governamentais (ONG). O
governo auxilia com a liberação burocrática, tributária e algum apoio financeiro
(HAYASHI, 2015b).
Em todo o Japão, há 5,4 milhões de voluntários treinados (denominados
“dementia friends”) para apoiar idosos com demência, envolvidos em programas
coordenados por uma ONG mundial. São ofertadas diversas iniciativas de
sensibilização, educação, orientação e aconselhamento de saúde, social, emocional e
jurídico. Para auxiliar idosos dementados que perambulam perdidos pela vizinhança
foram criadas redes de cooperação lideradas pelos voluntários (nomeadas SOS
Wanderers Networks), que atuam em parceria com a polícia, empresas e ONG locais,
sendo acionados alarmes ou avisos para que estes idosos sejam conduzidos às suas
residências. Constituem soluções organizadas que têm fomentado pesquisas e
reflexões para revisão das políticas para demência (denominada New Orange Plan),
e criação de sistemas de cuidados comunitários integrados, aprimorando habilidades
das redes e serviços já existentes (NAKANISHI e NAKASHIMA, 2014; HAYASHI,
2015a).
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Alemanha
Os serviços oferecidos pelo seguro de CLD alemão são benefícios em espécie
para cuidados comunitários; prestações pecuniárias para cuidados informais;
cuidados domiciliares durante o período de férias/descanso dos cuidadores ou doença
dos cuidadores informais; equipamentos médicos e assessores técnicos; casa dia e de
cuidados noturnos; cuidado institucional de curta duração; cuidados institucionais em
tempo integral; cuidados institucionais de longa duração; benefícios para a
seguridade social dos cuidadores informais; benefícios para prestadores de cuidados
que necessitam de licença; seguro de acidentes pessoais e cursos de formação e de
cuidadores familiares e voluntários (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR, 2011; CARNEIRO et al., 2012; FEDERAL MINISTRY OF
HEALTH, 2015b; FEDERAL MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS,
2015).
Visando ao desenvolvimento da prestação de serviços, o Ministério Federal
da Saúde tem projetos de pesquisa que subsidiam a construção de instalações de
cuidados geriátricos, atualmente direcionados à estrutura, disposição e qualidade do
cuidado. No âmbito da reunificação alemã, um grande programa foi criado,
implementado e mantido até hoje para garantir assistência financeira para
investimento em instalações de CLD nos novos estados federativos. O governo
alemão reconhece diversas iniciativas de projetos de OSFL e o incentivo à
construção de redes de apoio como serviços de utilidade pública, inserindo-os em
seus relatórios anuais de seguridade social (FEDERAL MINISTRY OF LABOUR
AND SOCIAL AFFAIRS, 2015).
KOFAHL et al. (2002) publicaram um relatório sobre 58 práticas inovadoras
e projetosf que objetivam auxiliar idosos, familiares, cuidadores e profissionais, por
meio de redes de apoio que fornecem orientação, aconselhamento quanto às doenças,

e

Entre 2000 e 2003, a Alemanha capacitou 37 mil cuidadores de idosos com o objetivo de reduzir a
escassez de recursos humanos na área de serviços sociais para pessoas dependentes e de prevenir o
desemprego (Carneiro et al., 2012).
f
Considerando que a proposta desta revisão é analisar referências posteriores ao ano de 2008 e que
não foram encontradas outras referências sobre o projeto Netz, foi realizada pelas autoras a consulta
aos sites de cada um dos 58 projetos visando à confirmação da existência e continuidade dos mesmos
até o presente momento, sendo constatado que 49 continuam em plena atividade e 9 não possuíam
mais dados disponíveis na internet (nota das autoras).
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cuidados, ajuda na escolha e controle da qualidade das atividades ofertadas;
oportunidades de capacitação para voluntários, familiares e cuidadores formais;
gerenciamento de casos e cuidadores substitutos. As iniciativas foram propostas por
associações comunitárias, OSFL, universidades, instituições governamentais,
religiosas e privadas para apoiar o idoso na prestação do cuidado.
As redes de cooperação são propostas em sua maioria por OSFL (por
exemplo Netzwerk im Alter, em Berlim, GeReNet.Wi, em Wiesbaden), ora apoiadas
financeiramente pelo governo, ora por fundos municipais e algumas são amparadas
cientificamente por universidades. As redes originam-se de entidades locais,
religiosas, de grupos de trabalhadores ou moradores e são direcionadas para idosos,
para instituições ou para grupos específicos. São estratégias utilizadas pelas redes: 1)
cadastro, oferta ininterrupta e cooperação entre prestadores de serviços e cuidados
domiciliares e institucionais; 2) sistema de gestão de caso coordenada e qualificada
em rede; 3) programa de transição do cuidado; 4) escritório para gestão de
reclamações e de problemas; 5) apoio psicossocial com ênfase na assistência ao
cuidador informal; 6) redes centradas no voluntariado; 6) capacitação de voluntários
e cuidadores e 7) interdisciplinaridade. O impacto do trabalho e a eficácia das redes
são mensurados cientificamente, obtendo-se maior transparência e qualidade da
prestação dos serviços para usuários, de forma consistente e sustentável (KOFAHL
et al., 2002; CARNEIRO et al., 2012).
CARRETERO et al. (2012) destacaram programas alemães de apoio ao
cuidado de longa duração (CLD) baseados nas tecnologias da informação e
comunicação (TIC), administrados por organizações da sociedade civil e apoiados
em sua maioria pelo governo ou por entidades público-privadas, dentre eles: SEKIS,
PflegeWiki e Alzheimer Blog. Trata-se de sites e blogs que oferecem informações
úteis para cuidadores informais e beneficiários por meio de bancos de dados gratuitos
de serviços e prestadores; registros sobre doenças, medicamentos, tratamentos;
apoiam grupos de ajuda mútua no escopo social e da saúde, incluindo depoimentos,
relatos de experiência, fóruns e redes sociais; bem como intermediam relações entre
leigos e profissionais, sendo reconhecidos como serviços de utilidade pública pelo
governo alemão, por serem entendidos como dispositivos de apoio ao cuidador e de
redução de sua sobrecarga, meta contida na política de CLD do país.
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Já os sistemas Vitaphone, SOPHIA, PAUL são dispositivos de segurança,
alarmes sociais e serviços de teleassistência, oferecidos gratuitamente e mantidos por
redes de voluntários ou cobertos pelo seguro social alemão (sendo estas as
características diferenciais em relação aos serviços similares existentes no Brasil),
voltados à proteção do usuário e ao suporte às emergências, disponíveis
ininterruptamente e equipados com banco de dados sobre condições de saúde do
usuário, comunicação por vídeo, orientações médicas personalizadas à distância,
interligação com familiares ou cuidadores, com serviços de pronto-atendimento,
farmácias e outros dispositivos de assistência. O alarme é disparado pelo próprio
usuário/familiar ou por sensores e câmeras que registram a movimentação do
indivíduo, temperatura corporal, ausência da pulseira de segurança, disparando
alertas diante de anormalidades como hipotermia, inatividade motora ou
hipomobilidade; ou em situações de perigo elétrico, vazamento de gás etc. Os
sistemas oferecem programas de treinamento e incentivo à utilização para usuários
mais idosos e alheios às tecnologias, e auxiliam na manutenção do idoso em sua
residência, mesmo aqueles com mobilidade reduzida ou limitações funcionais,
valorizando

sua

autonomia

e

contribuem

para

menor

sobrecarga

ao

familiar/cuidador, em consonância aos objetivos da política de CLD (SCHMIDT et
al., 2011).
França
Na França, foram lançados projetos baseados nas tecnologias da informação e
comunicação (TIC) para domicílios, como casas Inteligentes e soluções de
teleassistência e videofone para monitorar idosos. Além disso, há aplicativos
gratuitos ou pagos, para telefonia fixa e móvel, denominados “alarmes sociais”g, que
compartilham redes de pessoas pré-estabelecidas pelo idoso ou por cuidadores que
disparam avisos para membros da rede em caso de situação de risco ou necessidade
de ajuda. Em 2011houve um debate nacional sobre o tema, para posterior tomada de
decisão, considerando que são necessários ajustes nas políticas públicas de CLD para

g

Os aplicativos de alarmes sociais, tais como SOS Emergency®. SOS Alarm®, pMonitor®, Safety
NET®, estão disponíveis em vários países e para sistemas Android ® e iOS® (Schmidt et. al., 2011).
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inclusão das TIC como recursos da rede de apoio ao idoso (SCHMIDT et al., 2011;
CARRETERO et al., 2012).
Outra prática comum na França são os cafés temáticos para idosos ativos,
dependentes, ou com Doença de Alzheimer ou AVE (Acidente Vascular Encefálico),
bem como para familiares e cuidadores, (por exemplo Cafés Mémoire France
Alzheimer®, Les Bistrot Mémoire®, Cafés des Ages), totalizando mais de 1200
iniciativas. Constituem espaços intergeracionais de apoio, escuta, atividades
educativas, culturais e de relaxamento para cuidadores/familiares a partir de
ambientes e contextos facilitadores, coordenados por psicólogos, animadores e
profissionais voluntários de OSFL e associações. Também há iniciativas para idosos
saudáveis que vivem na comunidade e que encontram nestas oportunidades uma
fonte de convívio social e entretenimento. Nos sites das instituições e dos parceiros
são disponibilizadas programações interativas oferecidas em vários locais da cidade,
em outros estados/departamentos e até em outros países, caracterizando um
movimento internacional de apoio social ao idoso, que ajuda a evitar seu isolamento
social, e reduzir o estresse e a sobrecarga da família (SCHMIDT et al., 2011;
GÉNÉRATIONS SENIORS, 2013; OECD, 2015a).
A capacitação de cuidadores formais e informais na França ainda não está
completamente amparada por legislação, que apenas prevê o direito a algumas horas
de treinamento, sem definição de normas para custeio.32 Atualmente, são oferecidas
capacitações por universidades, ONG e empresas privadas, financiadas parcial ou
totalmente pelo governo e/ou pelo interessado. Há portais na internet que
disponibilizam cursos online, bem como oferecem apoio social e emocional aos
cuidadores e familiares, e os conscientizam sobre seus direitos e deveres (SCHMIDT
et al., 2011; GÉNÉRATIONS SENIORS, 2013).
Há associações locais (como Centre Local d’Information et de Coordination
gérontologique – CLIC) ou sites que centralizam e organizam informações sobre
serviços disponíveis, prestadores e profissionais, promovendo facilidade de acesso à
pesquisa e escolha dos serviços, por meio da descrição das atividades oferecidas,
custo e requisitos, além de fornecer aconselhamento. A federação nacional
Générations Mouvement, reconhecida como utilidade pública pelo governo, lidera e
acompanha ações e parcerias visando à promoção da autonomia do idoso e à
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manutenção da vida em comunidade, por meio do apoio à mobilização nacional de
luta contra o isolamento das pessoas idosas (denominada Monalisa); aconselhamento
sobre saúde, nutrição, bem estar, atividades físicas e sociais; engajamento de
voluntários, parceiros e idosos em redes de solidariedade e proximidade, integrandoos socialmente e empoderando-os como cidadãos na tomada de decisão para
construção e implantação de políticas públicas para o envelhecimento ativo
(GÉNÉRATIONS MOUVEMENT, 2013).
Em várias regiões da França, parcerias entre conselhos de idosos, OSFL e
bibliotecas o serviço de biblioteca em domicílio, destinado aos idosos dependentes
ou com dificuldade de locomoção. São disponibilizados livros e outras mídias,
entregues e retirados por voluntários ou funcionários na residência, após
identificação das preferências culturais do idoso. Há locais que disponibilizam
inclusive voluntários para acompanhar o idoso à biblioteca e outros realizam no
domicílio a leitura em voz alta, caso o idoso necessite ou deseje. Em geral, o serviço
é gratuito ou há cobrança de taxa simbólica de associação à biblioteca (ALIX, 2012;
GÉNÉRATIONS SENIORS, 2013; ASSOCIATION DES BIBLIOTHÉCAIRES DE
FRANCE, 2015).
As experiências internacionais de estratégias de apoio ao idoso sob cuidados
de longa duração podem contribuir para a reflexão e orientação de decisores
políticos, entidades não governamentais e sociedade civil quanto à importância do
mapeamento e ampliação das redes de apoio ao idoso que necessita de cuidados,
visto que a responsabilidade pelo cuidado ainda é distribuída de forma
desproporcional entre família, Estado e sociedade.
Com a crise econômica mundial, a otimização dos recursos tornou-se
imperativa para os governos, sendo necessária a inclusão de alternativas propostas
pela sociedade civil e pelas famílias, apoiadas jurídica e financeiramente pelo Estado,
como componentes das políticas públicas de atenção ao idoso.
No Brasil, fatores como a extensão geográfica; a legislação sobre o
financiamento desvinculado entre saúde e assistência social; a atual crise econômica;
a ausência da consolidação e implantação das políticas de CLD já existentes; bem
como a dificuldade de regulação e fiscalização dos prestadores de serviço,
constituem barreiras a serem superadas pelo governo e pela sociedade. As redes de
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apoio ao idoso dependente podem constituir elementos das políticas de CLD, desde
que reconhecidas e amparadas legal e financeiramente pelo governo e pela
sociedade.

1.4.2 - Rede e ILPI
A rede de apoio social de idosos institucionalizados ainda é pouco estudada,
assim como a rede de apoio das ILPI, fato que justifica a realização da presente
pesquisa. Geralmente os estudos abordam a rede social pessoal do idoso vivendo na
comunidade, por meio de instrumentos validados ou não, direcionados aos arranjos
pessoais da rede social. São detalhados a seguir alguns resultados dos estudos
encontrados sobre o tema, com descrições ora a respeito da rede pessoal de idosos,
ora das parcerias estabelecidas pelas ILPI, sem necessariamente o emprego de
técnicas de análise de redes sociais.
FIGUEIREDO et al. (2012) analisaram e compararam a rede social pessoal
de 99 cuidadores familiares, sendo que 52 cuidavam de idosos demenciados e 47
cuidavam de idosos sem demência. Utilizaram o Instrumento de Análise da Rede
Social Pessoal, que considera áreas de apoio emocional, financeiro, instrumental,
aconselhamento, técnico, acesso a novos contatos, e companhia social. As autoras
não encontraram diferenças significativas entre as redes dos dois grupos e
verificaram que de forma geral, os familiares que cuidam de uma pessoa idosa
dependente tendem a apresentar redes sociais muito reduzidas, muito concentradas
nas relações familiares e informais (constituindo relações de amizade e vizinhança),
sendo pouco eficazes em situações de sobrecarga ou tensão prolongada.
DOMINGUES et al. (2013) realizaram um estudo com o objetivo de
descrever o perfil sociodemográfico e a rede social de 382 idosos residentes na
comunidade de Ermelino Matarazzo, na zona leste do município de São Paulo, por
meio de questionário e do Mapa Mínimo de Relações do Idoso. A maioria dos
participantes apresentou redes de tamanho pequeno, que podem auxiliá-los ao longo
do ano por meio de atividades como visitas, companhia, auxílio para atividades
domésticas, para cuidados pessoais e auxílio financeiro. Verificou-se que idosos
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viúvos possuíam uma rede social com contatos frequentes maiores do que a de
indivíduos divorciados ou solteiros. Os idosos aposentados, apesar de possuírem
níveis elevados de contatos esporádicos, possuíam uma rede social maior do que a
dos idosos que ainda não estavam aposentados. Houve correlação positiva entre a
renda familiar e maior prevalência de suportes esporádicos e frequentes.
RODRIGUES (2010) analisou as relações com a estrutura da rede social e o
tipo de apoio recebido de 30 idosos institucionalizados e verificou que em média, os
idosos possuíam 6,2 pessoas em sua rede social, composta mais por mulheres, entre
familiares, amigos e profissionais da própria ILPI, sendo estes últimos aqueles em
que os idosos possuíam mais contato. Os principais tipos de apoio prestado aos
idosos foram “confidenciar coisas importantes”, “ser cuidado em situação de
doença”, “conversar quando está triste, nervoso ou deprimido”, “ser estimulado e/ou
tranquilizado em momentos de incerteza”, “ser respeitado” e “conversar sobre sua
própria saúde”. A autora reforça que a presença de boas habilidades comunicativas,
mensuradas por comportamentos verbais e não verbais entre os idosos estudados
estava relacionada à maior quantidade de pessoas na rede, mais apoio afetivo e de
interação positiva, ocorrendo o contrário em idosos com poucas habilidades.
RODRIGUES e SILVA (2013) realizaram um estudo para identificar a
composição da rede de apoio social de 30 idosos institucionalizados, bem como os
tipos e as quantidades de apoios recebidos por eles, por meio de entrevistas e da
escala de apoio social. Os autores verificaram que a rede social desses idosos era
composta, em ordem decrescente de quantidade, por familiares, amigos, internos e
funcionários da instituição. Os idosos recebiam apoio material, afetivo e emocional
quase sempre e apoios de informação e de interação social positiva, às vezes. Embora
esses idosos possuíssem familiares vivos, 29 deles recebiam mais apoio social dos
amigos do que de seus familiares. Somente 13 recebiam apoio de poucos familiares
(em média 1,8 membros da família ofereciam apoio aos idosos), sugerindo a
existência de comprometimentos na relação desses idosos com os familiares.
CHRISTOPHE (2009) analisou o perfil das ILPI das regiões Nordeste e Sul
do Brasil, diferenciadas sob o ponto de vista socioeconômico, a partir da pesquisa
nacional iniciada pelo IPEA em 2006. A autora observou, dentre vários outros
aspectos que o poder público mantém poucas instituições de residência para idosos,
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em ambas as regiões. No Nordeste, das 301 instituições respondentes
(correspondendo a 99,7% das ILPI identificadas no período de 2006 a 2009), 18
eram públicas e nenhuma se declarou mista. No Sul, das 663 instituições que
responderam à pesquisa (correspondendo a 95,7% do total de ILPI desta região), 26
eram públicas e 20 se declararam mistas.
De acordo com a autora, a presença do Estado se faz sentir por meio de
convênios para financiamentos, diversas formas de parcerias de serviços e suporte e
isenção de taxas e impostos. Em ambas as regiões analisadas, Nordeste e Sul, é mais
frequente a parceria realizada com a municipalidade (as prefeituras) - 74,4% e
81,2%, respectivamente - das instituições destas regiões. No Nordeste, o segundo
parceiro mais frequente é o governo do estado (21,1%), enquanto no Sul esta parceria
ocorre em 8,2% das instituições. Embora muito distante da frequência de parcerias
com a prefeitura, é de se notar a presença de parcerias com associações leigas
filantrópicas, como Rotary, Lions Club, Maçonaria. Estas são mais frequentes no Sul
(25,5%) que no Nordeste (10,6%).
De acordo com CHRISTOPHE (2009), as instituições filantrópicas no
Nordeste estabelecem um leque de parcerias mais amplo do que as públicas e
privadas, incluindo farmácias (para medicamentos e fraldas geriátricas, por
exemplo), SESI, SENAI, SENAC para pequenos serviços para os residentes, como
cabeleireiro, manicure, barbeiro, dentre outros. Também é comum a associação com
comerciantes locais. Seria possível supor que isso ocorre porque elas não podem ter
fins lucrativos e devem atender o público carente. No entanto, os resultados
encontrados no Sul não validam esta suposição, já que também as instituições
públicas e privadas contam com parcerias com o mesmo tipo de estabelecimentos. As
diferenças, portanto, devem ser explicadas por condições socioeconômicas locais.
CREUTZBERG et al. (2007a) analisaram acoplamentos estruturais de ILPI
que abrigavam idosos pobres da região sul do Brasil com o sistema econômico, a
partir do referencial teórico de Niklas Luhmann. Os acoplamentos estruturais podem
ser entendidos como as relações entre o sistema sócio-organizacional (no caso, a
ILPI) e o ambiente, e a ressonância das informações do ambiente no sistema.
Considerando que este é um dos poucos estudos referentes ao tipo de apoio prestado
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às ILPI, serão descritos nos próximos cinco parágrafos, os principais resultados
obtidos pela pesquisa.
Os autores observaram que os recursos provêm dos próprios residentes, de
verbas públicas (somente para ILPI públicas ou privadas sem fins lucrativos,
conforme as autoras) e da comunidade. Estas ILPI recebem parte do benefício
mensal dos residentes (geralmente entre meio e um salário mínimo), tendo que
buscar elas próprias outras formas de suprir as carências financeiras. As ILPI
expressam, com lamentação, que além de escassos, os recursos públicos são
recebidos, frequentemente, com atraso. Em algumas situações as verbas públicas são
repassadas para projetos específicos, voltados à ampliação ou reforma de instalações,
aquisição de equipamentos, dentre outros, aprovados em órgãos governamentais.
Assim como em todas as ILPI, o maior gasto origina-se do pagamento de
recursos humanos (mesmo com isenção de taxas patronais, obtida por algumas ILPI),
sendo este um dos motivos pelos quais os dirigentes justificam a escassez/ausência
de equipes multiprofissionais ou o diminuto número de profissionais de categorias
imprescindíveis para a provisão dos cuidados. As ILPI ainda elencam gastos com
materiais de higiene pessoal e limpeza, medicamentos, alimentação, manutenção da
instituição e oportunidades de lazer (muitas vezes deixadas em segundo plano).
As doações da comunidade provêm tanto de indivíduos ou grupos (pessoa
física) como de pessoas jurídicas, em geral sem constância e/ou continuidade,
pautadas no princípio da solidariedade. Os doadores na forma de pessoa física ou de
grupos de origem diversa são importantes na manutenção das instituições, sendo
frequentemente motivados e chamados a colaborarem. As parcerias ou os convênios
com pessoa jurídica exigem agilidade no encaminhamento de projetos que, nem
sempre, são aprovados. Destacam-se as parcerias com as empresas estatais e não
estatais dos mais diversos setores da economia, da indústria, comércio e serviços,
bem como organizações pertencentes ao terceiro setor.
A opção por determinada ILPI por parte de uma empresa vai depender dos
estímulos da instituição e as respectivas ressonâncias no ambiente, com base nos
interesses de mercado e de marketing da empresa, sendo que as ILPI públicas e sem
fins lucrativos conseguem mais facilmente estes acoplamentos em relação às
privadas com fins lucrativos. Os dirigentes mencionaram projetos de notas fiscais
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(ressaltando o custo-benefício dos procedimentos executados); pagamento mensal de
salário de funcionários das ILPI efetuados por empresas; voluntariado de grupos de
funcionários de empresas, que realizam ações específicas e periódicas; parcerias com
empresas prestadoras de serviços, em ações eventuais; bem como criação e
manutenção de programas internos para garantir recursos (confecção de produtos
para venda, bazares, festas, participação em eventos, shows etc).
Os dirigentes ressaltaram que é necessário divulgar à comunidade, de forma
específica e detalhada, as necessidades das ILPI, por meio de folders, sites
institucionais, matérias jornalísticas. Divulgam, igualmente, as formas de
contribuição. Geralmente os doadores querem saber de que forma os recursos foram
aplicados e em alguns casos cobram planejamento da aplicação das verbas, metas e
resultados (às vezes até por meio de relatórios), porém os dirigentes entendem que
estas ações são imprescindíveis para fidelizar doadores e angariar novos recursos.
Para PICCOLI e GODOI (2012, p.401):
“O voluntariado consiste no conjunto de ações práticas
realizadas por pessoas, normalmente através de organizações,
em benefício de outras pessoas”.
GUZMÁN et al. (2003) identificam como componentes das redes de apoio
comunitárias as organizações não governamentais, relacionadas ao voluntariado, sem
fins lucrativos, religiosas ou não; instituições públicas ou ligadas ao setor público,
vinculadas às atividades comunitárias e aos projetos e organizações e instituições
públicas de grande alcance, vinculadas às políticas nacionais. A configuração em
rede pode melhorar a capacidade de um grupo social de mobilizar recursos, por meio
da capacitação e do fortalecimento de lideranças e da ajuda mútua.
Para RAMDIANEE (2013), a motivação para o voluntariado pode derivar da
necessidade do sentimento de pertencimento, de aumentar a autoestima ou o nível de
autorrealização. É possível que as pessoas se tornem voluntárias em organizações
sem fins lucrativos como forma de pertencer a um grupo ou a uma comunidade.
Outros podem ser voluntários para ganhar autorrespeito, ou para obter o respeito dos
outros, aumentando sua autoestima. E outros podem buscar no voluntariado um meio
para utilizar sua criatividade e seus talentos inatos, alcançando então a
autorrealização.
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PICCOLI e GODOI (2012) realizaram entrevistas em profundidade com 12
voluntários de uma organização espírita no sul do Brasil com o objetivo de analisar
fatores de motivação para o voluntariado contínuo. Os resultados mostraram a
influência das crenças e valores pessoais, principalmente voltados à religiosidade; da
empatia e do senso de utilidade; da possibilidade de aprendizado; e da estima ou
gratificação. Os atributos e as estratégias organizacionais, tais como a reputação, os
valores e as práticas foram preponderantes na tomada de decisão ao tornar-se
voluntário e para a continuidade deste papel.
De acordo com CNAAN e GOLDBERG-GLEN (1991), o propósito da
organização voluntária pode ser suficiente para inspirar e motivar os voluntários a
dedicar tempo e esforço para alcançá-lo, constituindo o poder da causa.
Para MANCE (2012), a concepção de rede pressupõe o entendimento dos
fluxos organizacionais e relacionais, aflorando singularidades e abrindo espaço para
as transformações sociais, individuais e coletivas. Favorece o enfraquecimento da
imposição política, econômica e cultural, permitindo a expressão das liberdades
públicas e privadas e a geração de novos arranjos organizacionais. A estruturação
horizontal
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rede
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a

convergência

e

complementariedade das ações dos vários atores sociais, potencializando a
concretização de objetivos em comum.
FERNANDES (2004) afirma que “participar de uma rede organizacional
envolve, portanto, algo mais do que apenas trocar informações a respeito dos
trabalhos que um grupo de organizações realiza isoladamente. Estar em rede
significa comprometer-se a realizar conjuntamente ações concretas, compartilhando
valores e atuando de forma flexível, transpondo assim, fronteiras geográficas,
hierárquicas, sociais ou políticas”.
Destarte, o presente estudo pode contribuir com a disseminação do uso da
Análise de Rede Social para “tecer” a rede de apoio de ILPI, explorar as
configurações e as estruturas relacionais derivadas das interações entre os diferentes
atores envolvidos. Vislumbra, ainda, despertar o interesse para as inúmeras
possibilidades de aplicação desta ferramenta na análise da rede de cuidados de longa
duração no Brasil, nas diferentes esferas de governo e em suas articulações.
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2- OBJETIVOS
2.1 – Objetivo Geral
O objetivo geral deste estudo é analisar a configuração das relações sociais de
apoio estabelecidas por meio da rede social de uma ILPI.
2.2 – Objetivos Específicos
a) Mapear a rede social de uma ILPI privada sem fins lucrativos, identificando os
atores dela pertencentes;
b) Analisar as características (atributos) dos atores da rede, bem como das relações
de apoio estabelecidas;
c) Identificar os tipos de apoios prestados à ILPI;
d) Comparar os indicadores de rede (medidas de centralidade);
e) Compreender os elementos motivacionais para a prestação de apoio.

3- MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa descritiva, de caráter exploratório e de abordagem
quanti-qualitativa para analisar a rede social de apoio de uma ILPI privada sem fins
lucrativos, no município de São Caetano do Sul. Entende-se que pode haver
elementos quantitativos em uma pesquisa qualitativa, como por exemplo,
informações censitárias, históricas, epidemiológicas e que paramentem a análise
qualitativa, porém sempre haverá a necessidade de interpretação dos dados.
A escolha da ILPI se deu por conveniência, atribuída ao fato de que a
pesquisadora conhecia previamente a ILPI e alguns membros do corpo diretivo,
funcionários e idosas residentes. Este fato facilitou o consentimento do presidente da
ILPI para a realização da pesquisa, o acesso aos contatos e às informações
financeiras, legais e administrativas da instituição. De acordo com KRACKHARDT
e HANSON (1993), “ganhar a confiança” dos entrevistados é a chave para a
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obtenção de respostas honestas em questionários utilizados na metodologia de
análise de rede social.
A pesquisa qualitativa busca uma compreensão particular daquilo que estuda;
não se ocupa com generalizações populacionais, princípios e leis. O foco de sua
atenção é centralizado em questões específicas e peculiares, buscando mais a
compreensão do que a explicação dos fenômenos estudados. Isso não significa,
entretanto, que seus achados não possam ser utilizados para compreender outros
fenômenos que tenham relação com o fato ou situação estudada (NOGUEIRAMARTINS e BÓGUS, 2004).
A pesquisa qualitativa é um tipo de estudo que “produz resultados não
alcançados por meio de procedimentos estatísticos ou outros meios de quantificação.
Pode se referir à pesquisa sobre a vida das pessoas, experiências vividas,
comportamentos, emoções e sentimentos, e também à pesquisa sobre funcionamento
organizacional, movimentos sociais, fenômenos culturais e interação entre nações”
(STRAUSS e CORBIN, 2008, p. 23).
A investigação qualitativa trabalha com valores, crenças, hábitos, atitudes,
representações, opiniões e ocupa-se em aprofundar a complexidade de fatos e
processos particulares e específicos aos indivíduos e grupos. A abordagem
qualitativa é empregada, portanto, para a compreensão de fenômenos caracterizados
por um alto grau de complexidade interna (PAULILO, 1999).
O senso comum pode ser definido como um conjunto de conhecimentos
provenientes das experiências e das vivências que orientam o ser humano nas várias
ações e situações da vida. É constituído de opiniões, valores, crenças e modos de
pensar, sentir, relacionar e agir. O senso comum se expressa na linguagem, nas
atitudes e nas condutas, caracterizando-se como a base do entendimento humano e o
“chão” dos estudos qualitativos (MINAYO, 2012).
De acordo com CRUZ NETO (2002), o trabalho de campo na pesquisa
qualitativa envolve aspectos relacionais e práticos: os questionamentos que nos
levam ao desenvolvimento de uma pesquisa originam-se no universo do cotidiano,
fazendo-nos aproximar do objeto de estudo e do ambiente em que o mesmo está
inserido.
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3.1 - Campo de estudo
O estudo foi realizado no município de São Caetano do Sul (SCS), na região
metropolitana de São Paulo, com 15,3 km2 de extensão. Em 2010, possuía uma
população de 147.924 pessoas, sendo 68.140 homens e 79.784 mulheres. Para o ano
de 2013 a estimativa era de uma população de 156.362 pessoas (IBGE, 2010).
De acordo com o IBGE (2010), a população de idosos com 60 anos ou mais
nesse município correspondia em 2010 a 19,2% da população total do município bastante acima da proporção de idosos no Estado de São Paulo (11%) e do que a
população idosa brasileira (12,6% da população total), no mesmo período.
Considerando a distribuição da população de SCS por gênero, os idosos
correspondem a 16,2% da população masculina e as idosas constituem 21,8% da
população feminina (IBGE, 2010). Conforme aponta DEBERT (2004), nota-se a
presença do fenômeno da feminização do envelhecimento também na população de
SCS.
Dentre a população idosa do município, os indivíduos mais longevos (80 anos
ou mais) correspondem a 18,5% da população idosa, sendo 15,1% dentre os homens
idosos e 20,6% dentre as mulheres idosas (IBGE, 2010).
São Caetano do Sul possui o maior IDHM (Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal) do Estado de São Paulo, apresentando também o maior índice
quando comparado a todas as capitais brasileiras. O PIB (Produto Interno Bruto) per
capita a preços correntes em 2012 era de R$ 73.605,89. O valor do rendimento
nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes do
município, que é totalmente urbanizado, era de R$ 1.225,00. E o valor do rendimento
nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento
domiciliar era de R$ 6.031,16 (PNUD, IPEA, FJP, 2013).
Em 2012, havia 49 estabelecimentos de ensino pré-escolar, 19.899 estudantes
matriculados em 40 estabelecimentos de ensino fundamental, 8.411 alunos
matriculados nos 27 estabelecimentos de ensino médio, 31 estabelecimentos de saúde
do SUS e 134 estabelecimentos privados, 5 hospitais e 46 agências bancárias.
O Conselho Municipal do Idoso de São Caetano do Sul é um órgão
consultivo e deliberativo de assessoramento e política de atendimento ao idoso no
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município, vinculado à Secretaria de Assistência e Inclusão Social (SEAIS), sendo
criado em 23 de outubro de 2003, pela Lei Municipal nº 4.179.
Atualmente, o município possui 15 ILPI, sendo 5 filantrópicas e 10 privadas
com fins lucrativos. Não foram encontrados dados disponíveis para consulta pública
sobre a população idosa institucionalizada em São Caetano do Sul.
Para a realização desta pesquisa, por conveniência da pesquisadora, foi
escolhida uma ILPI filantrópica, que ela já conhecia, favorecendo o contato e a
autorização para realização da pesquisa no local, aumentando a possibilidade de
acesso à informação e aos dados dos membros da rede.

3.2 - Análise de Redes Sociais (ARS)
A Análise de Redes Sociais surge no contexto das Ciências Humanas em
meados dos anos 1930, sendo utilizada por antropólogos, psicólogos e sociólogos.
Nos anos 1960 é conduzida para o estudo da teoria dos grafos e a partir dos anos
1970 é aplicada às diversas áreas do conhecimento, especialmente utilizada na
Sociologia como instrumento para mapear os movimentos sociais (GUIMARÃES e
MELO, 2005).
A análise de redes sociais (ARS) é definida por LARA e LIMA (2009) como
uma metodologia utilizada para estudar as redes, fundamentada na modelagem por
meio de grafos. É utilizada como estratégia para identificar ligações dentro das
organizações e das empresas, analisar os fluxos de informação entre os atores e seus
impactos na geração de conhecimento, bem como as relações de autoridade e seu
papel no fluxo de informações. A descrição da posição dos atores ou nós pode ser
obtida por meio de medidas que visam associar sua posição na estrutura da rede, que
podem ser relativas à sua influência interpessoal, ao acesso à informação, às relações
de poder, dentre outras. O principal foco da ARS são as características dos laços, e
não a dos membros individuais (WASSERMAN e FAUST, 1999; MARTELETO,
2001; HANNEMAN e RIDDLE, 2005, MATHEUS e SILVA, 2009; LARA e LIMA,
2009).
Trata-se de uma técnica interdisciplinar que propicia a leitura dinâmica das
interações sociais como alternativa à interpretação “estática” (no momento da leitura)
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do papel social do indivíduo ou grupo dentro de um contexto. Pressupõe uma análise
de tendência em um determinado contexto e não afirmações absolutas, isto é, a
técnica é utilizada para oferecer uma perspectiva (GUIMARÃES e MELO, 2005).
A ARS é considerada por CROSS et al. (2000) um importante instrumento
para estudar relacionamentos que fomentam o compartilhamento da informação e do
conhecimento. Esta ferramenta permite a identificação de indicadores de padrões de
relacionamentos que aprimoram a cooperação. Em síntese, é um recurso que respalda
a gestão organizacional, identificando os atores mais influentes na rede, tornando-se,
cada vez mais, um recurso estratégico na estruturação e criação de ligações
importantes.
Para MARTELETO (2001), a análise de redes propõe um novo paradigma na
pesquisa social, enfatizando o conjunto de relações estabelecidas pelos indivíduos em
suas interações com os outros. Ou seja, a ARS estuda os laços relacionais e não
somente os atores da rede e seus atributos, valorizando elos informais em detrimento
às estruturas hierarquizadas. A autora ainda afirma que:
[...] estudar a informação através das redes sociais significa
considerar as relações de poder que advêm de uma organização não
hierárquica e espontânea e procurar entender até que ponto a
dinâmica do conhecimento e da informação interfere nesse
processo.
Para FREEMAN (2011), a análise de rede social é uma ciência
interdisciplinar especializada no comportamento. Ela está fundamentada na
observação de que os atores sociais são interdependentes e que as conexões entre eles
possuem importantes consequências para cada indivíduo ou ator. A ARS parte da
intuição estrutural que atribui um papel significativo aos padrões de relações entre os
atores.
Conforme MATHEUS e SILVA (2009):
Na análise de redes o foco do estudo são os relacionamentos entre
entidades, que podem ser atores sociais, páginas da web, neurônios
do cérebro etc. Os relacionamentos podem dar-se por meio de
trocas materiais (movimentação, proximidade) ou não materiais
(informações, sinais elétricos).
A ARS possibilita conhecer e visualizar interações/relações entre qualquer
classe de indivíduos ou organizações, e privilegia aspectos distintos das abordagens
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qualitativa e quantitativa na coleta, na organização e na análise dos dados,
requerendo informações desses tipos, exigindo uma série de técnicas que permitam
ordenar as interações dos indivíduos de modo que possam ser representadas num
grafo ou rede, utilizando-se de análises matemáticas e estatísticas (GUIMARÃES e
MELO, 2005; FREEMAN, 2011; SILVA e GARCIA, 2012).
De acordo com VALENTE (2010), a aplicação da análise de redes na área da
saúde divide-se em pelo menos cinco vertentes:
a) O apoio social e sua influência sobre a mortalidade e morbidade, sendo este o
mais estudado;
b) Planejamento familiar e doenças sexualmente transmissíveis;
c) Melhoria da divulgação e execução de projetos de saúde coletiva;
d) Estudos de colaboração, cooperação e intercâmbio para melhorar a prestação
de serviços de saúde;
e) Compreender e melhorar o desempenho dos provedores de cuidados de
saúde.
3.2.1 - Conceitos em Análise de Rede Social
A ARS traz consigo novos conceitos ou expressões que merecem
detalhamento, considerando que serão referenciados constantemente nos resultados e
discussão do presente estudo. A conceituação em ARS será aqui descrita de acordo
com WASSERMAN e FAUST (1999) e HANNEMAN e RIDDLE (2005), autores
muito utilizados para tal função. Em alguns casos, outros autores foram citados para
complementar ou exemplificar os conceitos, que estão dispostos em ordem alfabética
para facilitar a consulta.
Ator (também denominado nó ou nodo ou vértice ou ponto) – são pessoas ou grupos
de pessoas que se agrupam com um objetivo comum. Possui diferentes níveis de
agregação, permitindo sua adequação aos diversos problemas de pesquisa. Pode ser
um indivíduo, uma empresa, estados-nações etc.
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Ator Ponte – ator responsável pela ligação entre dois subgrupos de uma rede social e
que interage com pelo menos uma pessoa de cada um dos dois subgrupos.
Atributos de um ator – características individuais do ator (sexo, idade, localização
etc.)
Caminho Geodésico – é o caminho mais curto que um ator deve seguir para se ligar a
outros atores.
Clique – subgrupo no qual cada ator tem laços com todos os demais.
Composição da rede social – conjunto de atributos de uma rede
Díades e Tríades – são unidades de análise de dois e três atores, respectivamente, e
os laços possíveis entre eles.
Fluxo (também denominado relação) – indica a direção do laço relacional, sendo
representado por uma seta, indicando o sentido. Uma relação em uma rede define
todo o conjunto de laços que respeitam o mesmo critério de relacionamento, dado um
conjunto de atores.
Fluxo ou Relação direcional (também denominada unidirecional) – trata-se de uma
propriedade das relações, em que há um ator transmissor e um ator receptor (por
exemplo, uma empresa que faz uma doação a uma ILPI). Graficamente esta relação é
representada por uma reta e uma seta que aponta para o sentido do receptor.
Fluxo ou Relação não direcional (também denominada bidirecional) – refere-se à
propriedade de direcionamento das relações, mas neste caso, a relação é recíproca,
como uma relação de amizade ou conjugal. Graficamente esta relação é representada
por uma reta com uma seta em cada extremidade, apontando para cada um dos
atores.
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Grafo – nome técnico de um gráfico que mostra as relações entre um grupo de
atores.
Grupo – conjunto finito que engloba todos os atores para os quais os laços/relações
de determinado tipo foram mensurados.
Laço relacional (denominado também laço, vínculo, ligação ou aresta) – são canais
para transferência ou fluxo de recursos materiais e não materiais entre pares de atores
ou nós. Há vários tipos de relações, tais como de amizade, de trabalho, de autoridade,
de transação e transferência de recursos e/ou informações, de associação ou afiliação
(quando atores participam de eventos em comum), de interação, de movimentação
etc. É possível mensurar, além da presença ou ausência de laços relacionais, a força
destes laços, classificando-os como fortes ou fracos (tema a ser detalhado adiante).
Rede social – consiste de um ou mais conjuntos finitos de atores e todas as relações
definidas entre eles.
Redes multirelacionais (ou multiplex) – são aquelas nas quais existe mais de um tipo
de laço, portanto mais de uma relação.
Relação valorada – trata-se de outra propriedade das relações, assinalando valores
discretos ou contínuos, que podem referir-se à intensidade dos laços.
Subgrupo – é um subconjunto de atores e todas as possíveis relações (conjunto de
laços) entre eles.
Os conceitos utilizados na ARS são fundamentados matematicamente,
permitindo a aplicação de ferramentas de análise numérica e de visualização de redes
sociais como grafos, matrizes (álgebra linear) e álgebra relacional (notação
algébrica), conforme WASSERMAN e FAUST (1999).
Em uma análise estatística convencional são geradas matrizes retangulares,
em que as linhas constituem os casos, sujeitos, temas ou observações e nas colunas
são dispostos os atributos dos sujeitos ou variáveis a serem analisadas. Por exemplo,
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ao realizar a estatística descritiva das características sociodemográficas de um grupo
de idosos institucionalizados, deve-se construir uma matriz em que nas linhas serão
representados os sujeitos estudados e nas colunas serão descritos seus atributos,
como idade, sexo, estado civil, escolaridade etc. Esta é a disposição matricial
utilizada para uma análise convencional (MATHEUS e SILVA, 2009).
A análise de rede social (em sua forma mais pura) implica na construção de
uma matriz quadrada de medições. As linhas da matriz são os casos, ou temas, ou
atores. As colunas da matriz são o mesmo conjunto de casos, sujeitos ou atores. E
cada célula da matriz descreve um laço entre os atores. Ou seja, toda linha da matriz
possui uma coluna com o mesmo sujeito, ator ou conteúdo. A matriz quadrada
permite analisar o fluxo de laços existentes entre os atores da rede e de que forma
estão localizados e inseridos na rede (WASSERMAN e FAUST, 1999).
A principal diferença entre os dados convencionais e de rede é que os dados
convencionais concentram-se em atores e atributos; dados da rede se concentram em
atores e relações (HANNEMAN e RIDDLE, 2005). Esta diferença proporcionou a
escolha da ARS como metodologia para o presente estudo, considerando que o
objetivo da pesquisa é analisar as relações estabelecidas entre os atores das redes
sociais das ILPI, suas implicações e repercussões.
Os nós ou atores incluídos em estudos convencionais são obtidos como
resultado da amostragem probabilística independente. Estudos de rede tendem a
incluir todos os atores que existem dentro de alguns limites (em geral criados ou
impostos pelos próprios atores). Muitas vezes, os estudos de rede não usam
"amostras" do todo, pelo menos no sentido convencional. Em vez disso, eles tendem
a incluir todos os atores de alguma população ou populações, tornando cada ator uma
unidade de observação. Alternativamente, o pesquisador pode utilizar uma
abordagem mais "demográfica" ou "ecológica" para definir os limites da
população. Neste caso, a entidade que está sendo estudada é uma agregação abstrata
imposta pelo investigador - em vez de um padrão de ação social institucionalizada,
que foi identificado e rotulado por seus participantes (HANNEMAN e RIDDLE,
2005).
Estes autores ainda afirmam que analistas de rede podem expandir os limites
de seus estudos, replicando populações. Ao invés de estudar um bairro, podemos
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estudar vários. Este tipo de projeto (que pode usar métodos de amostragem para
selecionar populações) permite a replicação e aplicação do teste de hipóteses,
comparando populações. A segunda e igualmente importante forma que os estudos
de rede podem expandir seu alcance é pela inclusão de vários níveis de análise, ou
modalidades.

3.3 - Procedimentos

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE
34986714.80000.5421), da Faculdade de Saúde Pública da USP (conforme Anexo I).
Todos os procedimentos metodológicos foram estabelecidos conforme a Resolução
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.
A coleta de dados ocorreu entre novembro de 2014 e dezembro de 2015.
Todos os entrevistados foram corretamente informados sobre a pesquisa, e após o
esclarecimento de dúvidas, aqueles que concordaram em participar, assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (conforme apêndices IV e V),
recebendo uma via do mesmo. Foram elaborados dois TCLE, sendo um para os
colaboradores internos e dirigentes da ILPI e um outro exclusivo para os parceiros
das ILPI, considerando que os parceiros foram indicados pelas ILPI e esta
informação precisava constar no TCLE. A elaboração e o pré-teste dos questionários
e das questões norteadoras para a entrevista foram baseadas nos estudos de SLUZKI
(1997); SILVA (2003); CREUTZBERG (2005) e CHRISTOPHE (2009).

Os

instrumentos foram diferenciados para os dirigentes, colaboradores e parceiros,
justificando a elaboração de dois TCLE.
O pré-teste dos instrumentos foi realizado em uma ILPI privada sem fins
lucrativos, localizada na zona leste do município de São Paulo, visando à adequação
dos questionários e do roteiro para a entrevista, sendo analisadas as formas de
categorização das respostas, da linguagem utilizada e dos demais elementos textuais.
De acordo com WASSERMAN e FAUST (1999) e FREEMAN (2011), a
coleta de dados em ARS é feita por meio de metodologias comumente utilizadas nas
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ciências sociais, como questionários, entrevistas, observações, dados de arquivos,
experimentos controlados e diários.
Um aspecto essencial na metodologia de ARS é que ela enfatiza as relações
entre entidades, em contraposição à ênfase que em outros métodos, geralmente é
dirigida às características (atributos) das mesmas (HANNEMAN e RIDDLE, 2005).
3.3.1 - Métodos de amostragem de laços
De acordo com WASSERMAN e FAUST (1999), há uma série de
abordagens conceituais que podem auxiliar a escolha do método adequado para
amostragem dos laços. A teoria dos sistemas, por exemplo, sugere dois domínios:
materiais e informativos. As coisas materiais são "conservativas" no sentido de que
só podem ser localizadas em um nó da rede ao mesmo tempo (por exemplo dinheiro,
movimento de pessoas, objetos são coisas materiais que se movem entre nós da rede,
estabelecendo relações materiais). As coisas informativas, de acordo com a Teoria
de sistemas, são "não-conservativas", no sentido de que podem estar em mais de um
local ao mesmo tempo. Duas pessoas podem, por exemplo, possuir uma informação
compartilhada. Em certo sentido, a comunhão estabelecida pela troca de informações
também pode ser uma forma de geração de um laço entre dois nós. Há que se ter
cautela, no entanto, para não confundir a simples posse de um atributo comum (por
exemplo, sexo) com a presença de uma relação (por exemplo, a troca de opiniões
entre duas pessoas sobre questões de gênero).
Considerando um conjunto de atores ou nós, existem várias estratégias para
decidir sobre como proceder ao coletar medições sobre as relações entre eles. Em um
extremo do espectro de abordagens há o método de "rede completa". Esta abordagem
proporciona o máximo de informação, mas também pode ser cara, difícil de executar
e de generalizar. Na outra extremidade do espectro estão os métodos que se parecem
muito semelhantes aos utilizados nas pesquisas convencionais. Estas abordagens
produzem menos informações sobre a estrutura de rede, mas são mais baratas e
muitas vezes permitem generalização mais fácil a partir de observações na amostra
para a população. Não existe um método "certo" para todas as questões e problemas
de pesquisa (HANNEMAN e RIDDLE, 2005).
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Com o intuito de justificar o método escolhido no presente estudo para a
amostragem de laços, são descritos a seguir as abordagens existentes para tal
finalidade, de acordo com WASSERMAN e FAUST (1999).
Rede completa
O método de rede completa exige coleta de informações sobre os laços de
cada ator com todos os outros atores, fornecendo uma imagem completa das relações
entre a população. Em essência, essa abordagem realiza um censo dos laços em uma
população de atores - em vez de uma amostra. Por exemplo, poderíamos examinar os
conselhos de administração de todas as empresas públicas; contar o número de
veículos que circulam entre cidades; analisar fluxos de e-mail entre funcionários de
uma empresa; pedir a cada criança de uma sala de aula para identificar seus amigos.
A obtenção de dados de todos os membros de uma população pode ser tarefa
muito difícil. Pode-se então pedir aos entrevistados que identifiquem um número
limitado de indivíduos específicos com os quais tem laços, compilando e
interconectando os dados posteriormente.
Rede egocêntrica (com conexões alter)
De acordo com WASSERMAN e FAUST (1999), neste tipo de coleta de
dados o ator pesquisado (denominado ego) indica pessoas (denominadas alter) com
as quais tem laços, e também como percebe os laços entre tais pessoas (ou seja, o ego
indica laços entre seus alters).
Este tipo de abordagem pode ser muito eficaz para a coleta de uma forma de
dados relacional a partir de populações muito grandes, e pode ser combinado com
métodos baseados em atributos. Por exemplo, considerando uma amostra aleatória
simples de estudantes universitários do sexo masculino e pedir-lhes para informar
quem são seus amigos íntimos, e quais desses amigos conhecem um ao outro. Este
tipo de abordagem pode nos dar uma imagem boa e confiável dos tipos de redes em
que os indivíduos estão inseridos. Podemos descobrir o número de conexões e em
que medida esses nós são grupos muito unidos. Tais dados podem ser muito úteis
para ajudar a compreender as oportunidades e constrangimentos que o ego tem como
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resultado da forma como eles são incorporados em suas redes (HANNEMAN e
RIDDLE, 2005).
A abordagem centrada no ego com conexões alter também pode nos dar
algumas informações sobre a rede como um todo, embora não tanto como no método
Snowball ou no de rede completa. Esses dados são, de fato, conjuntos de dados
micro-rede - amostragens de áreas locais de redes maiores. Muitas propriedades de
rede e vários tipos de equivalência posicional não podem ser avaliados neste
método. Algumas propriedades, como densidade da rede global pode ser
razoavelmente estimada com dados egocêntricos. Outras, tais como a prevalência de
laços recíprocos, cliques, e semelhanças, podem ser estimadas indiretamente
(HANNEMAN e RIDDLE, 2005).
Método Snowball
É uma técnica realista e adaptativa na qual os atores que farão parte da
pesquisa são indicados pelos próprios pesquisados. Pergunta-se a um prédeterminado grupo de atores (“zona de primeira ordem”, de acordo com
WASSERMAN e FAUST, 1999) com quem ele tem laços, resposta que serve como
indicação do próximo grupo de atores na rede a ser pesquisado (“zona de segunda
ordem”). A pesquisa prossegue até que não sejam indicados novos atores.
Foi utilizado para mapear os atores da rede da ILPI o Método Snowball. A
pesquisadora entrevistou o primeiro grupo de atores (constituído por cinco membros
do corpo diretivo e o responsável técnico). Estes identificaram atores (parceiros) da
rede da ILPI e indicaram outras pessoas a serem entrevistadas. Estas por sua vez,
nomearam os atores, sendo incluídos na rede apenas os novos atores (aqueles
mencionados pela primeira vez dentre os informantes da ILPI). Este procedimento
foi repetido até que não houvesse novos parceiros a serem inclusos ou que o número
de novos parceiros fosse inferior a 10% do valor total dos atores envolvidos.
Existem duas limitações e fraquezas do método Snowball: primeiro, os atores
que não estão conectados (ou seja, "isolados") não são localizados por este
método. A presença e o número de atores isolados pode ser uma característica muito
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importante das populações para algumas finalidades analíticas (HANNEMAN e
RIDDLE, 2005).
Em segundo lugar, não há nenhuma maneira garantida de encontrar todas as
pessoas ligadas à rede. No presente estudo, esta limitação foi minimizada ao serem
entrevistados na zona de primeira ordem membros dirigentes da ILPI, diretamente
envolvidos com os processos administrativos e de captação de recursos.
Deste modo, a seleção dos nós iniciais no método Snowball pode fazer grande
diferença no mapeamento e análise da rede. Em estudos sobre uma comunidade, é
recomendável iniciar as entrevistas com os principais executivos de grandes
organizações econômicas, culturais e políticas. Enquanto essa abordagem pode
favorecer a perda de elementos secundários (aqueles que estão "isolados" da rede
mais importante), é muito provável que se consiga capturar a rede principal de forma
bastante eficaz (ALVES e SANTOS, 2010; VALENTE, 2010).
De acordo com HANNEMAN e RIDDLE (2005), em muitos casos, os
problemas não são tão graves como se poderia imaginar. A maioria das pessoas,
grupos e organizações tendem a ter um número limitado de laços - ou, pelo menos,
um número limitado de laços fortes. Isto ocorre provavelmente porque os atores
sociais têm recursos limitados, energia, tempo e capacidade cognitiva - e não podem
manter um grande número de laços fortes. Também é verdade que as estruturas
sociais podem desenvolver um considerável grau de ordem e solidariedade com
relativamente poucas conexões.
De acordo com ALVES e SANTOS (2010), é desejável que sejam coletados
dados do conjunto completo da rede. No entanto, uma vez que o foco de análise está
centrado na construção da rede, é possível perder algum dado sem comprometer
severamente os resultados, desde que o dado perdido entre na contagem, quando a
análise e o relatório sobre os resultados e estrutura da rede forem realizados.
3.3.2 – Questionários e entrevistas
A aplicação de questionários em estudos de análise de rede social objetiva
identificar os atores de determinada rede, bem como coletar informações sobre as
relações entre os atores que compõem o grupo, de forma que se possa entender a
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configuração e a dinâmica desta rede, por meio do cruzamento das respostas
(FREEMAN, 2011).
De acordo com CROSS et al. (2000), os questionários permitem a obtenção
de dados para o mapeamento dos relacionamentos (relações) de colaboração, seja por
meio de comunicação, informação, de resolução de problemas, de apoio material,
entre outros. Também podem ser identificadas as relações que revelam o potencial de
compartilhamento de informação, por meio do mapeamento da rede de consciência
das competências, de acesso, de engajamento e de segurança. Os autores mencionam
ainda relacionamentos que revelam rigidez, bem estar e encorajamento, enfatizando
que os tipos de redes de relacionamentos coletados devem ser cuidadosamente
estudados, tendo em vista os objetivos que o pesquisador deseja alcançar.
Para GUIMARÃES e MELO (2005), a coleta das informações é uma etapa
sensível da análise de rede social e para que seja bem sucedida, é necessária uma alta
taxa de resposta das pessoas do grupo analisado (em torno de 80% das pessoas). A
falta de resposta de algumas pessoas chave da rede pode comprometer toda a análise.
As principais formas de coleta das informações são:

- Entrevista: a coleta é efetuada por meio de entrevista com cada um dos membros
do grupo. Antes de iniciar a coleta das informações, o entrevistador faz uma breve
apresentação dos objetivos do trabalho, do que ele consiste e de como serão
utilizadas as informações. Essa modalidade tem duas grandes vantagens: propicia um
maior entendimento e confiança no processo, pois o relacionamento entre
respondente e entrevistado para coleta da informação é feito face a face, com
possibilidade de maior taxa de respostas, uma vez que há alguém em busca delas. A
desvantagem dessa forma é seu grande custo de tempo e recursos, uma vez que cada
membro do grupo deve ser entrevistado.
- Resposta off-line ao questionário: a coleta é feita por meio da resposta voluntária
ao questionário por cada um dos membros do grupo. Nesta modalidade não há
entrevistador, embora o questionário seja o mesmo. Essa forma tem como vantagem
a rapidez para coleta das informações, pois os membros podem responder ao
questionário simultaneamente. As desvantagens são o menor grau de confiança do
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respondente na utilização de suas informações, e a tendência a uma baixa taxa de
resposta ao questionário.
- Formas indiretas de obtenção das informações: podem ser utilizadas quando da
impossibilidade de contato direto ou indireto com o respondente e consistem em
analisar, por exemplo, para cada pessoa a frequência de e-mails para as demais
pessoas do grupo ou apresentação de documentos emitidos ou enviados por outras
pessoas da rede. Apesar de diminuir o tempo de coleta das informações, muito pouco
se pode extrair dessa forma de coleta, pois não há precisão sobre o tipo de
relacionamento que é mapeado (pode-se inferir principalmente a rede de
comunicação/conhecimento). Arquivos anexados aos e-mails podem comprovar a
presença de outros tipos de relações, como apoio material.
No presente estudo, os sujeitos, representando pessoa física ou jurídica,
responderam entrevistas semiestruturadas, fundamentadas em SLUZKI (1997),
SILVA (2003), CREUTZBERG (2005) e CHRISTOPHE (2009), visando à
identificação dos atores que compõem a rede, seus atributos e as características dos
laços existentes, descritas anteriormente neste trabalho. Os dados quantitativos foram
registrados em tabelas do Excel® e os dados qualitativos foram transcritos e
analisados.
Vale ressaltar que algumas informações qualitativas foram transformadas em
dados binários para posterior elaboração das matrizes e obtenção de medidas de
centralidade, tais como a pergunta geradora da matriz quadrada ou simétrica. A
matriz é necessária para a entrada de dados no software UCINET® 6 (BORGATTI et
al., 2002). Cada entrevistado deveria responder se conhecia ou não cada um dos
outros membros da rede. Para a resposta positiva (conhece) foi atribuído valor um e
para a resposta negativa (não conhece), foi atribuído valor zero.
Outros dados qualitativos foram categorizados para análise dos atributos dos
atores da rede, tais como os tipos de parceiros (pessoa física, jurídica, órgão público
e organização não governamental), a frequência com que o apoio é prestado (diária,
semanal, mensal, semestral, anual), e a quantidade de apoios prestados à ILPI por
cada um dos parceiros.
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As entrevistas foram agendadas previamente por telefone ou por e-mail,
sendo gravadas e transcritas (conforme sugerem ALVES e SANTOS, 2010),
conduzidas por meio de questões norteadoras, com foco nas relações da instituição
com o entorno, diferentes parceiros e colaboradores ou laços presentes. Cada questão
gerou uma matriz e esta, por sua vez, derivou medidas e características dos laços,
bem como de atributos dos atores e suas diversas relações. As gravações das
entrevistas, bem como todo o material produzido a partir delas, serão mantidas sob a
guarda e responsabilidade da pesquisadora durante cinco anos, sendo durante toda a
pesquisa e após o seu término mantido o anonimato da ILPI, bem como de todos os
participantes da pesquisa e documentos fornecidos, visando a confidencialidade dos
dados e a privacidade dos sujeitos.
O primeiro instrumento (apêndice I) aborda informações gerais sobre a ILPI,
como o início de seu funcionamento, a natureza jurídica, a existência de certificação
de entidade filantrópica ou de utilidade pública, a capacidade de atendimento e o
número de idosos residentes à época da entrevista, a composição do quadro de
funcionários, a identificação dos responsáveis técnicos, as instalações existentes na
ILPI, despesas e receitas da ILPI, descontos obtidos de acordo com a lei e por fim, o
entrevistado nomeou as pessoas e instituições em que a ILPI utiliza-se ou utilizou-se
nos últimos doze meses à data de realização da entrevista, de algum serviço (público
ou privado), prestado compulsoriamente (por exemplo, os órgãos públicos)

ou

vinculado à remuneração pela ILPI (como empresas privadas).
O período de 12 meses anterior à entrevista foi adotado como ponto de corte
transversal para o mapeamento da rede de apoio da ILPI por constituir o intervalo de
tempo do ano fiscal. As empresas, órgãos públicos, ONG e a própria ILPI prestam
contas aos órgãos competentes e à sociedade, saldam obrigações tributárias e
executam seus orçamentos considerando o ano fiscal.
Vale ressaltar que a elaboração do quadro de instituições ou de outras pessoas
que possuem relações com a ILPI, mesmo que não caracterizadas como relações de
apoio, é importante para proporcionar a visualização gráfica da rede social da ILPI,
lembrando que em geral a rede de apoio está inserida na rede social da ILPI.
O segundo instrumento (apêndice II, denominado questionário gerador de
nomes) foi aplicado aos dirigentes e/ou responsáveis técnicos da ILPI, para que
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indicassem nominalmente os parceiros da ILPI, considerando o período dos últimos
doze meses à data de realização da entrevista bem como algumas características das
instituições parceiras, sua natureza jurídica, ramo de atividade, e particularidades das
relações estabelecidas, como tempo de duração, frequência e tipo de apoio prestado.
A pesquisadora pediu aos entrevistados que fornecessem os contatos dos
parceiros nomeados (pessoa física ou representante de pessoa jurídica) para que
houvesse continuidade da pesquisa por meio do agendamento de novas entrevistas,
agora com os parceiros. A pesquisadora entrou em contato com estas pessoas e
promoveu explicações sobre o estudo e a indicação feita pela ILPI, convidando-as
para fornecer uma entrevista, respeitando-se os aspectos éticos do estudo.
O terceiro e último instrumento (apêndice III) foi exclusivo para parceiros
mencionados pelo grupo de pessoas entrevistadas nas ILPI no questionário gerador
de nomes e continha questões norteadoras abertas para que o entrevistado discorresse
de forma aprofundada as características da parceria estabelecida com a ILPI, bem
como as razões atribuídas à escolha da ILPI, a presença de outros atores que
contribuem para que o apoio seja prestado, a existência de pré-requisitos para a
prestação de ajuda e a expectativa de retribuição.
Finalmente, a pesquisadora pedia ao entrevistado que apontasse se conhecia
ou não cada um dos atores elencados na relação de parceiros obtida na etapa anterior
da pesquisa. Caso houvesse dúvida, além do nome do parceiro, também era
mencionado pela pesquisadora a atividade desenvolvida ou a ajuda prestada à ILPI,
prática adotada para minimizar as dificuldades na coleta de dados apontadas por
ALVES e SANTOS (2010), ao afirmarem que as pessoas não recordam facilmente
dos membros da rede e necessitam de lembretes apropriados.
A análise documental, por meio de consultas ao site da instituição ou dos
parceiros, e-mails, reportagens, fotos, regimentos, balanços financeiros e
comprovantes de doações, forneceram informações complementares para a
caracterização da rede ou para consolidar a informação fornecida pelos parceiros ou
ainda comprovar a existência de relações quando da impossibilidade de contato com
determinado parceiro, constituindo a forma indireta de obtenção de informações,
conforme ALVES e SANTOS (2010).
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De acordo com MINAYO (1992), a análise dos dados possui as seguintes
funções complementares entre si: proporcionar compreensão dos dados coletados;
confirmar ou não os pressupostos do estudo e/ou responder às questões formuladas
previamente; e ampliar o conhecimento sobre o assunto, articulando-o ao contexto
cultural à qual faz parte.
3.3.3 – Medidas de Análise de Rede Social
HANNEMAN e RIDDLE (2005) recomendam a utilização de métodos
formais na representação dos dados de uma rede social por basicamente três razões:
1) As matrizes e os gráficos são capazes de sintetizar e apresentar muitas
informações de forma rápida e precisa, representando de forma sistemática e
completa os padrões de relações/laços.
2) Esta análise pode ser feita por meio de computadores, agilizando a obtenção
(com precisão) dos resultados.
3) Matrizes e gráficos têm regras e convenções próprias da linguagem
matemática e dos gráficos, que são universais, facilitando a compreensão dos
resultados para um amplo número de pessoas.

Em geral, os gráficos gerados pelas matrizes de dados de laços de uma rede
são denominados pelos sociólogos de sociogramas e contém os nós (ou atores ou
pontos ou vértices) representados por uma figura geométrica e as relações (ou laços
ou arestas) representadas por uma reta. Uma seta indica qual o sentido da relação (ou
seja, sai de um ator de origem e vai para um ator alvo) e uma reta que possui uma
seta em cada extremidade representa um fluxo bidirecional de relações (MORENO,
1934).
Caso as relações sejam obrigatoriamente bidirecionais (como as relações
conjugais por exemplo), pode-se eliminar a utilização das setas, ou aplicá-las a outro
tipo de relação (de amizade, ou comercial, por exemplo), havendo no gráfico uma
única linha para representar mais de uma relação, podendo-se adotar outros símbolos
para representar diferentes tipos de relações. Este tipo de gráfico é denominado
multiplex (HANNEMAN e RIDDLE, 2005).
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Por meio dos gráficos, também é possível visualizar atributos dos nodos,
como por exemplo, sexo, tipo de organização (governamental

ou não

governamental), tipo de apoio oferecido (dinheiro, recursos humanos, equipamentos)
etc. A representação destes atributos pode ser feita dando cor aos nodos ou
diferenciando-os por formas geométricas e tamanho destas formas no gráfico e
favorece maior compreensão da configuração da rede (MATHEUS e SILVA, 2009).
Os dados obtidos nas entrevistas podem ser transformados em medidas de
laços/relações, sejam elas binárias (codificadas em um ou zero), que indicam a
presença ou ausência de laços; sejam nominais ou qualitativas, em que cada ator
pode determinar o tipo de relação existente por meio de múltipla escolha; sejam
ordinais para grupos de relações, em que se identifica a presença de cliques ou
grupos de atores na rede. Basta estabelecer uma nota de corte, identificando o que
estiver abaixo da nota de corte como “zero” e o que estiver acima como “um”
(WASSERMAN e FAUST, 1999).
3.4 – Análise dos indicadores de rede
Os indicadores de rede são úteis para a análise aprofundada da rede e das
características dos laços existentes. De acordo com FARINA et al. (2013), as
medidas de centralidade são as mais conhecidas e amplamente utilizadas. Favorecem
a identificação dos atores mais importantes na rede, a estrutura e comportamento
relacional. A medida de densidade aponta para o maior ou menor volume de relações
entre os atores, indicando aqueles mais ou menos envolvidos. Tais medidas podem
fornecer dados a respeito do grau de conhecimento de cada membro da rede em
relação aos outros.
Para tal, foi utilizado o UCINET® 6 (BORGATTI et al., 2002), um software
compreensivo para análise de redes sociais e outros atributos, contendo várias rotinas
analíticas. Permite a análise geral e multivariada, contém ferramentas para criar
escalas multidimensionais, análises de correspondência, de fatores, de grupos e
regressão múltipla. Contém uma plataforma para a manipulação de dados e
ferramentas de transformação para realizar procedimentos de teoremas gráficos com
uma linguagem algébrica entreposta por matrizes.
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Também foi adotado o NETDRAW® (BORGATTI, 2002) um visualizador
gráfico que ilustra redes sociais. Usa diferentes tipos de algoritmos para criar
gráficos bi ou tridimensionais. É compatível com o UCINET® 6 e cria gráficos que
podem ser salvos em diferentes formatos.
Estes programas permitem o cálculo dos indicadores gerais da rede
(estatística descritiva), onde se obtém a média, o desvio padrão e a soma de todas as
relações, bem como o número mínimo e o número máximo de relações que os atores
possuem na rede (HANNEMAN e HIDDLE, 2005).
Segue abaixo a descrição, de acordo com ÁLVAREZ e AGUILAR (2005),
dos indicadores mensurados e analisados no presente estudo, calculados pelo
UCINET® 6:

1)Densidade (density): calcula-se dividindo o número de laços existentes na rede
pelo número total de laços possíveis nesta rede. O cálculo do total de laços possíveis
pode ser obtido multiplicando-se o número total de atores (NTA) pelo número total
de atores menos um (NTA – 1), considerando que um ator não possui laço com ele
mesmo, apenas com os outros atores da rede. Esta medida indica a baixa ou alta
conectividade da rede, sendo possível também calcular a densidade específica para
cada ator e identificar aqueles que possuem maior ou menor conectividade.

2)Índice de Centralização: é uma condição especial em que um ator exerce um papel
claramente central ao se ligar a grande maioria dos atores ou até mesmo a todos. De
modo geral, quanto mais relações entre os atores, maior é a facilidade de
comunicação entre os atores em uma dada rede. Esta medida é específica para a
análise da rede como um todo.

3)Centralidade de Grau (Degree): corresponde ao número de atores ao qual um ator
está diretamente ligado, sendo possível neste caso, analisar a centralidade de cada
ator. É definida pelo número de conexões diretas que um determinado nó possui
dividido pelo número total possível de conexões, sendo composta por medidas de
InDegree e OutDegree. O Grau de Entrada (InDegree) é resultante da soma das
relações que os outros atores possuem com um determinado ator, ou seja, mostrará
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quantos membros da rede conhecem determinado ator. O Grau de Saída (OutDegree)
é obtido pela soma das relações que um determinado ator possui com os outros, ou
seja, no presente estudo apontará a quantidade de membros da rede que cada um dos
atores conhece.
4)Centralidade de Intermediação (Betweenness): analisa o quanto um ator (ou nó)
está no caminho geodésico entre outros nós, ou seja, representa a menor distância
entre dois atores. Trata-se da possibilidade que um ator tem para intermediar as
comunicações entre pares de atores, permitindo a transferência de informações,
recursos etc (também denominados “atores ponte”). A medida de intermediação de
um ator é a soma do número de vezes que tal ator aparece nos caminhos geodésicos
que ligam todos os pares de atores da rede. Para que um ator tenha um grau de
intermediação deve possuir pelo menos um grau de entrada e de saída e estar nos
caminhos geodésicos entre os pares de atores que se querem ligar.
5)Centralidade de proximidade (Closenness): é a capacidade de um ator se ligar a
todos os atores de uma rede, sempre considerando matrizes simétricas, onde as
relações são bidirecionais. Esta medida define o quão estreita é a relação entre os
atores. Deste modo, valores altos de proximidade de uma rede indicam uma melhor
capacidade dos atores de se ligarem entre si.
Os dados obtidos nas entrevistas foram tabulados em planilhas do Excel®.
Para o processamento dos dados no UCINET® 6, é necessário introduzir uma matriz
quadrada, que pode ser importada do Excel®. O software de ARS produz a saída de
dados em arquivos de texto (*txt), que podem ser exportados para outros formatos. O
mesmo procedimento deve ser executado para a produção da matriz de atributos,
empregando a dicotomização ou a categorização dos dados sempre que necessário.
Para obter os sociogramas, importam-se as matrizes do UCINET® 6 para o
NETDRAW® e a visualização das redes, propriedades e atributos pode ser
disponibilizada em formato de imagem. Uma desvantagem deste software é que ele
não produz legendas para as figuras, sendo então necessário que as mesmas sejam
construídas pela pesquisadora, utilizando-se de outros programas.
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3.5 - Análise dos motivos da prestação de apoio

Os motivos pelos quais os parceiros da ILPI oferecem apoio foram
investigados durante a entrevista coletada a partir de questões norteadoras. O
entrevistado era convidado a discorrer sobre os motivos pelos quais ajudava a ILPI e
que contribuíram para a escolha desta ILPI em detrimento a outras.
As entrevistas foram gravadas e transcritas, seguindo-se a formatação dos
dados textuais. Foi adotada a técnica de categorização para análise dos dados
(BAUER e GASKELL, 2002), um modo sistemático de comparação a partir de um
referencial de codificação, que busca a aproximação entre os textos e as categorias.
Para tanto, é feita a análise semântica, homogeneizando classes de palavras que
expressam significados, estados de espírito ou uma atividade que estejam a eles
relacionados. As respostas são classificadas conforme algum esquema de
categorização teoricamente informado.
No presente estudo, procedeu-se à leitura repetida e sistematizada da
transcrição, visando ao melhor entendimento das falas. Foi utilizada a categorização
pré-definida por YEUNG (2004) para identificação de trechos correspondentes ao
referencial adotado.
Esta autora desenvolveu um modelo octogonal para analisar a motivação de
voluntários, interligando os motivos e os elementos de compromisso. A partir do
número e da natureza heterogênea de grupos temáticos foram identificados os temas
principais, surgindo então as quatro dimensões (ou 8 polos) e suas interrelações, a
saber: 1) dar-receber; 2) continuidade-novidade; 3) proximidade-distância; e 4)
pensamento-ação. Para cada um dos polos, subcategorias (ou temas) foram
estabelecidas, descritas e exemplificadas detalhadamente (YEUNG, 2004).
Para a dimensão dar-receber, foram estabelecidas seis subcategorias (temas)
para cada um dos polos. A interrelação entre estes dois polos derivou três
subcategorias.

Para

a

dimensão

continuidade-novidade

foram

propostas,

respectivamente, seis e cinco subcategorias. Para a dimensão proximidade-distância
foram estabelecidos seis e três temas, respectivamente. Para a dimensão pensamento-

91

ação foram estipuladas, respectivamente, quatro e três subcategorias. A interrelação
entre estes dois polos derivou três temas (YEUNG, 2004).
As frequências dos trechos de cada uma das entrevistas classificados em
subcategorias foram registradas em planilha de dados (EXCEL®), seguindo-se a
análise dos polos e das dimensões mais apontadas pelos entrevistados, obtendo-se a
totalidade de ocorrências e sua distribuição por subcategorias, por polos e por
dimensões. Para evitar o registro de muitas ocorrências de determinada subcategoria
na mesma entrevista, provocadas por vícios de linguagem ou por discursos prolixos,
foi elaborada uma planilha com o registro de subcategorias mencionadas pelo menos
uma vez em cada entrevista, ou seja, foram excluídos os resultados repetidos.
A justificativa para a escolha do modelo octogonal e o referencial teórico
sobre instrumentos de avaliação da motivação para o voluntariado encontra-se no
manuscrito II, apresentado na seção de resultados desta tese.
3.6 – Análise de correlação

Um diagrama de dispersão exibe a direção, a forma e a força da relação entre
duas variáveis quantitativas. Para MOORE et al. (2013), as relações lineares são
particularmente importantes porque uma linha reta é um padrão simples, bastante
comum. Uma relação linear é forte se os pontos estiverem próximos a uma linha reta
e a relação linear será fraca se os pontos estiverem amplamente espalhados por uma
linha. Porém, para estes autores, nossos olhos não são bons juízes para identificar o
quão forte é uma relação linear, podendo ser enganados diante da mudança de
escalas ou do espaçamento ao redor da nuvem de pontos em um diagrama de
dispersão. Desta forma, para suplementar o gráfico, os dados são analisados
utilizando-se a medida de correlação.
A correlação mede a direção e a força da relação linear entre duas variáveis
quantitativas, geralmente representada pela letra r (MOORE et al., 2013). Para
GARSON (2009), trata-se de uma medida bivariada de associação (ou seja, da força)
do relacionamento entre duas variáveis.
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A análise de correlação é o método que estuda as relações entre duas
variáveis. De acordo com LIRA (2004, p. 30):
Esta análise mostra o grau de relacionamento entre as variáveis,
fornecendo um número, indicando como as variáveis variam
conjuntamente. Não há necessidade de definir as relações de causa
e efeito, ou seja, qual é a variável dependente e a independente.

A correlação r é sempre um número entre -1 e 1. Os valores de r próximos de
zero indicam uma relação linear muito fraca. A força da relação linear aumenta à
medida que r se afasta de 0 em direção a -1 ou +1. O sinal indica a direção (negativa
ou positiva) da relação e o valor de r indica a força da relação entre as variáveis.
Valores de r próximos de -1 ou 1 indicam que os pontos em um diagrama de
dispersão se encontram próximos a uma linha reta. Os valores extremos r=-1
(correlação negativa perfeita) e r=1 (correlação positiva perfeita) ocorrem apenas no
caso de uma relação linear perfeita, quando os pontos estão exatamente ao longo de
uma linha reta (LIRA, 2004; MOORE et al., 2013).
O método mais utilizado para medir a correlação entre duas variáveis é o
Coeficiente de Correlação Linear de Pearson, derivado do trabalho de Karl Pearson e
Francis Galton, e definido como uma “medida de associação linear entre variáveis”
(FIGUEIREDO FILHO e SILVA JÚNIOR, 2009).
Para interpretar os resultados das medidas de coeficiente de correlação de
Pearson, considera-se que exista compartilhamento da variância, distribuída
linearmente. O modelo linear pressupõe que a diminuição ou o aumento do valor
(unidade) de uma variável (x) gerará o mesmo impacto na outra variável (y)
(FIGUEIREDO FILHO e SILVA JÚNIOR, 2009; GARSON, 2009).
Considerando que as correlações perfeitas são dificilmente obtidas nas
análises estatísticas, é necessário avaliar a magnitude dos coeficientes de modo
qualitativo. De acordo com CALLEGARI-JACQUES (2003, p.90), o coeficiente de
correlação pode ser avaliado qualitativamente da seguinte forma:
se 0,00 < r < 0,30, existe fraca correlação linear;
se 0,30 ≤ r < 0,60, existe moderada correlação linear;
se 0,60 ≤ r < 0,90, existe forte correlação linear;
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se 0,90 ≤ r < 1,00, existe correlação linear muito forte.
No presente estudo, o coeficiente de Pearson foi utilizado para analisar a
correlação entre as medidas de centralidade da rede de apoio.
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4- RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com o Regimento da Pós-Graduação da Faculdade de Saúde
Pública da USP, os resultados da pesquisa podem ser apresentados em formato de
artigos científicos. Deste modo, este capítulo contempla dois artigos científicos na
íntegra, contendo os achados e discussão sobre os tipos de apoio prestados e os
motivos da ajuda fornecida.
Os dados obtidos por meio da Análise de Rede Social estão descritos de
forma tradicional, pois ainda não foram formatados para submissão às revistas
científicas.
4.1. – Características gerais da ILPI
As características gerais da ILPI são apresentadas na tabela 1 de forma
objetiva para evitar repetição dos dados contidos nos manuscritos submetidos à
publicação. Os dados referentes às receitas e despesas foram fornecidos por meio de
entrevistas aos membros dirigentes, considerando-se a média dos valores mensais
para o ano de 2014, segundo os entrevistados.
A ILPI foi fundada em 1999 e tem capacidade para 35 pessoas. Inicialmente,
não havia critérios bem definidos para entrada de moradores. Eram priorizados os
casos advindos da Assistência Social, de pessoas desprovidas de abrigo e cuidado ou
de famílias incapazes de prover as necessidades do idoso. Foi apenas com a RDC n°.
283 (BRASIL, 2005a), que a entidade precisou adequar os critérios de admissão de
residentes. A legislação condiciona o número mínimo de cuidadores ao número de
residentes, de acordo com a classificação de dependência. Também prevê a
contratação de profissionais para serviços de lavanderia, alimentação e lazer, todos
de acordo com o número de residentes. E exige a designação de um responsável
técnico, com carga horária de 20 horas, para a coordenação técnica da ILPI.
No entanto, há idosas que residem na ILPI desde sua fundação, ou seja, há
mais de 15 anos. Sua condição física, cognitiva e funcional não é a mesma do
momento de sua entrada na ILPI.
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Tabela 1 – Características gerais da ILPI referentes ao ano de 2014. São Caetano do
Sul, 2015.
Natureza Jurídica
Certificação

Características da ILPI (ANO BASE 2014)
Privada sem fins lucrativos
utilidade pública municipal

CEBAS (Certificação das Entidades
Beneficentes de Assistência Social)
Início das Atividades
Sede
Capacidade
Número atual de moradores
Grau de Dependência dos moradores
Infraestrutura
pátio/quintal
posto de enfermagem
refeitório e espaço de convivência
recepção e escritório administrativo
almoxarifado/depósito
banheiros e vestiários para colaboradores
Formas de receita

não possui
1999
Alugada
35
35 mulheres
I, II e III
lavanderia
dormitórios coletivos
cozinha
bazar
dispensa

Valor médio
até 70% do valor do
benefício previdenciário do idoso
benefício
subvenção municipal
R$ 35.000,00 ao ano
bazar beneficente (ocorre 2 vezes por semana)
R$ 2.000,00 mensais
chá beneficente (ocorre uma vez por mês)
R$ 2.200,00 mensais
eventos promovidos pela ILPI (em geral ocorrem 4 ou 5 por ano) R$ 11.000,00 por evento
participação em eventos externos (3 ou 4 por ano)
R$ 3.000,00 por evento
doações em dinheiro (contribuição espontânea ou boleto)
R$ 12.000,00 mensais
arrecadação pelo sistema de notas fiscais
R$ 30.000,00 semestrais
Quantidade
Colaboradores com vínculo formal de trabalho
funcionária administrativa
1
auxiliar de cozinha
3
auxiliar de lavanderia e limpeza
2
auxiliar de enfermagem
8
enfermeiro
2
Quantidade ou valor
Despesas
Valor médio mensal
R$ 67.130,00
Despesas fixas (aluguel, água, luz, telefone, gás, IPTU)
19,20%
Recursos Humanos
63,10%
Insumos: alimentação, medicamentos e materiais de enfermagem,
materiais de higiene pessoal e limpeza, materiais de escritório e
11,40%
combustível
Manutenção geral da edificação e/ou equipamentos
6,00%
Atividades de lazer para as idosas
0,30%
Total
100,00%

Fonte: elaboração própria
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Problema enfrentado por esta e outras ILPI é a evolução no grau de
dependência das idosas durante sua permanência na instituição. Mesmo admitindo
apenas idosas independentes (diante da insuficiência de fundos para custear os
recursos humanos preconizados pela legislação vigente para o cuidado de idosos com
graus de dependência II e III), o envelhecimento pode ser acompanhado de doenças e
agravos que limitam ou até incapacitam o indivíduo, prejudicando sua autonomia e
independência (CAMARANO e BARBOSA, 2016). O que fazer então com aquelas
idosas que eram independentes à entrada na ILPI e tornaram-se dependentes ou
acamadas ao longo do tempo? Devolvê-las às suas famílias (quando a possuem)?
Acionar o Estado? E quando o município não possui ILPI pública?
No momento da coleta de dados, 17 das 35 moradoras encontravam-se
acamadas, totalmente dependentes. A ILPI esforça-se para atender às exigências da
Vigilância Sanitária, dos Conselhos de Classe e da legislação, principalmente em
virtude da mudança do grau de dependência do público assistido (que agora também
contempla idosas com grau III). Conta mais do que nunca com sua rede de apoio,
inclusive na captação de recursos materiais e financeiros para adequar-se à
legislação.
4.2. – Tipos de apoio oferecidos pela rede

Manuscrito I
O artigo abaixo foi submetido à Revista Brasileira de Geriatria e
Gerontologia, em 28 de junho de 2016, conforme Anexo II, e até o momento da
finalização deste texto, encontrava-se em processo de avaliação. A formatação do
texto e a normatização, incluindo o sistema de citação foram mantidas conforme as
diretrizes da revista.
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Atuação da rede de apoio de instituição de longa permanência para idosos

Introdução
A longevidade humana tem aumentado a expectativa de vida dos mais idosos,
ao mesmo tempo em que vivencia grandes transformações nos arranjos familiares e
no modo de produção do cuidado aos indivíduos dependentes1,2. A legislação prevê
alternativas de cuidados de longa duração, mas a família é a maior provedora do
cuidado ao idoso, ainda que as necessidades sejam parcialmente atendidas2,3.
Culturalmente, as residências coletivas e as instituições de longa permanência para
idosos (ILPI) são mal vistas pela sociedade, refletindo a reduzida parcela de idosos
(cerca de 1%) que nelas residem, em relação a outros países, como Estados Unidos,
que possuem 15% da população idosa residindo em ILPI4-6.
O Estatuto do Idoso define que a ILPI pode ser uma alternativa de moradia e
cuidado ao idoso diante da inexistência de grupo familiar, em situações de abandono,
carência de recursos financeiros próprios ou da família. São também previstos casos
em que o idoso opta por este tipo de residência, seja pública ou privada7. O
levantamento nacional de ILPI realizado entre 2007 e 2009 identificou 3548
entidades sediadas em apenas 29,9% dos municípios brasileiros. Dentre estas, 34,4%
estão localizadas no estado de São Paulo, 65,2% são filantrópicas e apenas 6,6% são
públicas ou mistas4.
Considerando a escassez de ILPI públicas e o elevado custo mensal das ILPI
particulares, muitas vezes a única alternativa ao idoso e à família são as ILPI
privadas sem fins lucrativos. Em geral, a maior receita destas organizações advém da
contribuição facultativa dos residentes, sendo estabelecido pelo Estatuto do Idoso o
teto de 70% do benefício previdenciário ou de assistência social percebido7. São
raros os casos em que esta contribuição é suficiente para custear todas as despesas do
idoso, sem considerar aqueles internos que não possuem qualquer benefício2,8,9.
Resta a estas entidades recorrer às diversas fontes de auxílio, seja no entorno
da localidade geográfica, seja por meio de parcerias entre equipamentos de ensino,
de saúde, comerciais, industriais, voluntários, familiares, campanhas de doação,
eventos beneficentes, enfim, cada ILPI se articula em rede (às vezes sem
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conhecimento deste movimento) visando adquirir recursos financeiros, humanos e
outros apoios2,10-12.
A rede pode ser definida como um “sistema de nodos e elos, uma estrutura
sem fronteiras; uma comunidade não geográfica; um sistema de apoio ou um sistema
físico que se pareça com uma árvore ou uma rede”13. Castells (2003)14 define rede
como um “conjunto de nós interconectados, capazes de expandir de forma ilimitada,
integrando novos nós, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação
como por exemplo, valores ou objetivos de desempenho”.
A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social define
rede socioassistencial como um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e
da sociedade, que ofertam e operam benefícios, serviços, programas e projetos, o que
supõe a articulação entre as unidades de proteção social básica e especial e ainda por
níveis de complexidade. Um exemplo de proteção social básica para o idoso é o
BPCh - benefício de prestação continuada7.
Guzmán, Huenchuan e Oca (2003)15 distinguem a corrente anglosaxônica e a
latinoamericana na origem do conceito de rede social. A primeira a nomeia como
rede informal, constituída por um sistema de apoio primário integrado para dar e
receber objetos, serviços, apoio social e emocional considerados pelo receptor e pelo
provedor como importantes. Posteriormente, se reconheceu que a extensão dos
contatos, a estrutura e a composição da rede não eram garantia de apoio. A segunda
corrente estabeleceu uma vertente antropológica do conceito de rede social,
enfatizando sua importância para os grupos menos favorecidos e defendendo o
estudo das redes não só na perspectiva do indivíduo, mas também dos grupos e
movimentos sociais, introduzindo o conceito de redes de apoio comunitárias.
Considerando a multiplicidade de posições conceituais sobre apoio social16,17,
aqui será entendido como o conjunto de informações e/ou auxílio material oferecido
por pessoas e/ou grupo(s) que se conhecem e que conferem, como resultado dessa
interação, efeitos emocionais e/ou comportamentos positivos, representando

h

O BPC, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social e no Estatuto do Idoso, é provido pelo
Governo Federal e consiste no repasse direto ao beneficiário de um salário mínimo mensal ao idoso
(com 65 anos ou mais) e à pessoa com deficiência que comprovem não ter meios para suprir sua
subsistência ou de tê-la suprida por sua família.
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genericamente outros termos como rede de apoio, rede social e rede de suporte
social.
O pensamento em rede, além de compreender padrões organizacionais para
valer-se deles na preservação de funcionalidades de uma totalidade existente ou para
resolver disfunções modificando arranjos entre nodos, laços e conexões, busca
compreender os fluxos organizacionais e seus anéis para transformar as realidades,
para fazer desaparecer laços de dominação econômica, política e cultural e fazer
surgir novas possibilidades de expansão das liberdades públicas e privadas18.
A configuração em rede pode melhorar a habilidade de um grupo social
específico de mobilizar recursos, por meio da capacitação e do fortalecimento de
lideranças e ajuda mútua, sendo identificadas como componentes das redes de apoio
comunitárias15: (1) organizações não governamentais, relacionadas ao voluntariado,
sem fins lucrativos, religiosas ou não; (2) instituições públicas ou ligadas ao setor
público, vinculadas às atividades comunitárias e aos projetos; (3) organizações e
instituições públicas de grande alcance, vinculadas às políticas nacionais.
Com relação às redes sociais de idosos, podem ser consideradas quatro
categorias de apoio ou transferências: 1) apoio material, que implica em fluxo de
recursos financeiros e não financeiros (alimentação, vestuário, habitação, pagamento
de serviços etc); 2) apoio instrumental, como o transporte, auxílio com tarefas
domésticas e cuidados em geral; 3) apoio emocional, por meios de manifestações de
afeto, confiança, empatia, sentimentos associados à família e preocupação com os
outros. Eles podem assumir diferentes formas, tais como visitas regulares,
transmissão física de afeto, escuta etc.; e 4) apoio cognitivo, referente à troca de
experiências, transmissão de informações, conselhos, atividades educativas etc15.
A literatura nacional e internacional apresenta estudos sobre a rede de
suporte/apoio social de idosos institucionalizados, porém esta área revela-se menos
explorada quando se trata do apoio prestado pela rede às ILPI filantrópicas, fato este
que justifica a realização da presente pesquisa, que tem por objetivo identificar a rede
de apoio social de uma ILPI sem fins lucrativos, caracterizando os parceiros e tipos
de apoio recebidos.
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Metodologia
Trata-se de estudo transversal, de abordagem quanti-qualitativa, de natureza
exploratória e descritiva, realizado em ILPI privada sem fins lucrativos no município
de São Caetano do Sul, entre novembro de 2014 e dezembro de 2015, para mapear a
rede social da ILPI, a forma como os atores se relacionam e os tipos de apoio
fornecidos.
Primeiramente, foi respondido um questionário pelo presidente da ILPI com
informações gerais sobre natureza jurídica, classificação e regime da instituição,
existência de certificação de entidade filantrópica ou de utilidade pública, capacidade
de atendimento e número de idosos residentes à época da entrevista, composição do
corpo diretivo e funcionários, instalações, despesas e receitas, e descontos obtidos de
acordo com a lei.
O segundo instrumento destinou-se aos dirigentes e/ou responsáveis técnicos
para indicarem nominalmente os parceiros da ILPI, considerando os últimos doze
meses à data de realização da entrevista, bem como sua natureza jurídica, ramo de
atividade, frequência e tipo de apoio prestado. Foram fornecidos os contatos dos
parceiros nomeados para agendamento das entrevistas.
Foi utilizado para mapear os atores da rede da ILPI o Método Snowball19. A
pesquisadora entrevistou o primeiro grupo de atores (constituído por dois membros
do corpo diretivo) e estes nomearam atores (parceiros) da rede da ILPI e indicaram
outras pessoas. Estas por sua vez, também nomearam os atores, sendo incluídos na
rede apenas os novos atores. Este procedimento foi repetido até que não houvesse
novos parceiros a serem inclusos ou que o número de novos parceiros não fosse
significativo (sendo adotada a quantidade referente a 10% do valor total dos atores
envolvidos).
Os questionários permitem a obtenção de dados para o mapeamento das
relações de colaboração, seja por meio de comunicação, informação, resolução de
problemas, apoio material. Também podem ser identificados relacionamentos com
potencial de compartilhamento de informação, por meio de consciência das
competências, de acesso, engajamento e segurança20.
Em contato telefônico ou por e-mail, os parceiros elencados receberam
explicações sobre o estudo e a indicação feita pela ILPI, e foram convidados a
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fornecer entrevista presencial com a pesquisadora. Para cada parceiro foram feitas
até três tentativas de contatos telefônicos e até três tentativas de envio de e-mail. Em
caso de impossibilidade de contato após estes procedimentos, os atores em questão
não foram entrevistados.
Os sujeitos foram entrevistados por meio do terceiro instrumento, composto
por questões norteadoras abertas, fundamentadas em outros estudos11,21,22, para que
discorressem de forma aprofundada as características da parceria estabelecida com a
ILPI, tipo e frequência do apoio fornecido.
Quando necessária procedeu-se a análise documental, por meio de consultas
aos sites das instituições, e-mails, reportagens, fotos, regimentos, estatutos, balanços
financeiros, comprovantes de doações, jornais de bairro, fornecendo informações
complementares, ou para consolidar a entrevista fornecida pelos parceiros ou ainda
comprovar a existência de relações quando da impossibilidade de contato com
determinado parceiro, constituindo a forma indireta de obtenção de informações.
Após a triangulação, os dados foram tabulados e submetidos à análise de rede
sociali e à análise de conteúdo23. No entanto, o presente artigo limitará a
apresentação dos resultados à caracterização da ILPI, dos parceiros e aos tipos de
apoio ofertados pela rede.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE
34986714.80000.5421) da instituição ao qual estão vinculadas as autoras. Todos os
procedimentos metodológicos foram estabelecidos conforme a Resolução 466/2012
do Conselho Nacional de Saúde, cumprindo os princípios éticos da Declaração de
Helsinki e todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido após a explanação dos objetivos do estudo e esclarecimento de dúvidas
pela pesquisadora.

i

A análise de rede social é um método quantitativo para estudos de rede, compondo um dos objetivos
da tese de doutorado da autora principal. No entanto, optou-se por apresentar apenas os dados obtidos
nas entrevistas, submetidos à análise de conteúdo.
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Resultados
Trata-se de uma instituição assistencial sem fins lucrativos, fundada em 1999,
caracterizada como ILPI, que abriga 35 moradoras mulheres (sendo 17 acamadas,
dependentes para a maior parte das atividades básicas de vida diária), certificada
como entidade de utilidade pública municipal, com sede alugada e corpo diretivo
totalmente voluntário. A ILPI possui seis funcionários para manutenção da casa
(cozinha, lavanderia, limpeza e serviços administrativos), duas enfermeiras e oito
auxiliares de enfermagem. Outros profissionais da área da saúde, como médico e
nutricionista exercem trabalho voluntário na ILPI.
As despesas mensais estão assim distribuídas: 63,1% para pagamento de
recursos humanos; 19,2% são gastos fixos com o imóvel, como aluguel, imposto
predial, água, luz, gás e telefone; 11,4% decorrem de insumos para alimentação,
medicamentos, produtos de higiene pessoal e limpeza, materiais de enfermagem e de
escritório; 6% para pagamento de prestação de serviços (permanentes ou eventuais),
geralmente para manutenção do imóvel ou dos equipamentos. Para o lazer das
residentes são destinados mensalmente 0,3% da receita.
Foram nomeados 86 parceiros, sendo 17 empresas privadas com fins
lucrativos, classificadas como pessoa jurídica, 11 organizações não governamentais
(ONG), oito órgãos públicos e 50 indivíduos, elencados como pessoa física. Destes,
78 foram entrevistados, cinco não retornaram os contatos, dois não foram localizados
pelos dados fornecidos pela ILPI. Houve uma recusa de entrevista.
O grupo de pessoas físicas constitui a maioria dos parceiros (58,1%), sendo
26 do gênero feminino e 24 do gênero masculino. Foram entrevistados 46 indivíduos
desta categoria, com média de idade de 45,2 ± 8,17 anos para mulheres e 49,8 ± 6,3
anos para os homens. Quanto à escolaridade, 30 possuíam ensino superior, 13
completaram o ensino médio e três tinham cursado apenas o ensino fundamental. À
época das entrevistas, ocupavam-se como profissionais liberais, empresários,
empregados assalariados, havendo também aposentados e donas de casa.
No grupo de 17 parceiros classificados como pessoa jurídica foram
entrevistados representantes de 15 empresas, sendo oito prestadoras de serviços,
cinco relacionadas ao comércio e uma indústria. Quanto às ONG, duas estavam
relacionadas à Maçonaria, havendo também duas entidades culturais; duas voltadas
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às pessoas doentes; três entidades destinadas à confecção, preparação e distribuição
de donativos e alimentos; uma associação de aposentados; uma ONG que
desenvolvia projetos sociais para adolescentes e jovens.
Quanto aos órgãos públicos ou governamentais, foram citados pelos
dirigentes seis equipamentos de saúde (hospitais, unidade básica de saúde, serviço de
emergência, serviço de transporte de usuários), uma escola municipal e um grupo da
Secretaria da Cultura do município. A Secretaria Municipal de Saúde remunera
quatro auxiliares de enfermagem para exercerem suas atividades laborais na ILPI. Já
a Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social remunera três “Agentes
Sênior”j para atuarem na ILPI, auxiliando nos serviços administrativos, de cozinha e
limpeza; além da parceria com uma universidade privada que realiza estágio
curricular supervisionado na área de enfermagem.

Caracterização do apoio fornecido
Em média, os entrevistados conhecem a ILPI há 10 anos (DP 5,27), sendo
que 20 entrevistados a conhecem desde sua fundação em 1999. Estes parceiros
ajudam a ILPI, em média, há 7,8 anos (DP 5,17), variando entre 1 e 16 anos. A tabela
1k mostra a distribuição dos tipos de apoio prestados, lembrando que vários
entrevistados ofereciam mais de um tipo de ajuda. Em média, cada parceiro fornecia
3,45 tipos de apoio, variando entre 1 a 12 (DP 2,94). No entanto, houve diferença
quanto ao número de apoios prestados por pessoa física (4,3 ± 3,3) e pessoa jurídica
(2,3 ± 1,7 tipos).
Os órgãos públicos (governamentais) foram incluídos na rede de apoio da
ILPI como componente formal21, por sua característica compulsória de prestação de
serviços, principalmente os equipamentos de saúde. No caso Secretaria da Cultura, o
apoio é fornecido por meio de apresentações musicais e culturais mensais na ILPI
por profissionais remunerados pela prefeitura. Por outro lado, a escola municipal de

j

Trata-se de um Programa da extinta Coordenadoria Municipal da terceira Idade (COMTID) que
remunera com um salário mínimo pessoas leigas com 65 anos ou mais para exercerem atividades
laborais (20 horas semanais) em equipamentos conveniados com a Prefeitura. Atualmente o programa
é mantido pela Secretaria de Assistência e Inclusão Social.
k
A numeração das tabelas dos manuscritos não é consecutiva às tabelas do texto da tese, sendo
mantidos os formatos originais a que foram submetidos os referidos manuscritos.
104

ensino fundamental não presta serviços compulsórios para a ILPI, mas foi apontada
como parceira por contribuir através de campanhas de arrecadação de alimentos e
roupas como parte dos projetos sociopedagógicos desenvolvidos pelo quadro docente
e diretivo.

Tabela 1 – Distribuição dos parceiros da ILPI segundo o apoio fornecido. São
Caetano do Sul, 2015.

Fonte: as autoras

Um achado muito interessante foi o desenvolvimento de atividades de
entretenimento para as moradoras por alunos da escola, pais e docentes, em horários
extracurriculares e por vontade própria, promovendo benefícios do convívio
intergeracional para o bem estar das idosas institucionalizadas, corroborando outros
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autores24. Do mesmo modo, os profissionais da Secretaria da Cultura passaram a
convidar amigos para proporcionarem atividades de lazer voluntariamente na ILPI,
bem como contribuir com a divulgação da instituição em suas próprias redes sociais,
conforme depoimentos abaixo:
“....a iniciativa é delas [as crianças], a gente [professores] vai
ajudando no que pode ...mas a gente não deixa essas
oportunidades passarem, né, a gente vai estimulando no que pode.
Elas vão até lá, passam a tarde, arrumam o cabelo das idosas.
Então, começam com um negocinho e depois a gente vê que tem
um grupinho, sempre tem um grupinho que continua.....tem pais
que participam pra caramba e em outros casos, você vê que
começa das crianças, elas tem a ação, aí elas levam pra casa o que
tá acontecendo e alguns pais acabam se envolvendo”. (P34)
“....eu já levei um amigo meu pra ir, e ele dançou com elas
[residentes]. Então a gente [grupo da Secretaria da Cultura]
chama também qualquer voluntário que queira ir .... pra prestar
qualquer tipo... de entretenimento pra elas, entendeu?!”. (P41)

Observou-se predominância de doações de insumos, como alimentos, roupas,
produtos de higiene e limpeza (40, 29 e 18 parceiros, respectivamente), seguida da
contribuição com a organização, doação de produtos e trabalho voluntário em
eventos beneficentes esporádicos promovidos pela ILPI (37 parceiros), divulgação da
ILPI para outras pessoas (36 entrevistados), execução de trabalho voluntário na ILPI
(23 indivíduos), doação de prendas para os eventos beneficentes mensais (19
parceiros), 15 associados que contribuem com doação em dinheiro via boleto
bancário (o valor e a periodicidade são estipulados pelo contribuinte), arrecadação,
coleta e/ou digitação de notas fiscais para a ILPI (13 entrevistados), representar a
ILPI em eventos, reuniões, conselhos (12 parceiros), apoio emocional/espiritual para
as moradoras (10), dentre outros.
Os dados encontrados corroboram relatos de entrevistados, que referiram
maior frequência de doação de alimentos, sendo necessário em alguns meses do ano
partilhar as doações com outras instituições filantrópicas para evitar desperdício e
perda dos produtos pelo vencimento do prazo de validade:
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“...No Natal a dispensa fica forrada, cai arroz prá tudo que é
lado, mas fevereiro, março e abril, não vem nada, por que?
Porque, lógico, você vem doar uma vez por ano, é melhor do que
não fazer nada, mas o certo seria assim, você dar um pouquinho
todo mês, porque todo mês todo mundo come....”.(P8)

Por outro lado, predominantemente são doados produtos não perecíveis,
fazendo com que a ILPI precise comprar laticínios, frutas, carne, frango e peixe, e
outros produtos essenciais à nutrição adequada das moradoras. Situação semelhante
ocorre com alimentos a serem consumidos nos eventos, provocando redução da
arrecadação pela ILPI, em virtude da necessidade de compra dos produtos perecíveis
para os eventos, que apresentam custo elevado.
A reduzida parcela de doações em dinheiro dificulta o pagamento de despesas
com recursos humanos, prestadores e fornecedores, preocupando diariamente os
dirigentes, que diante da inconstância das doações, discutem estratégias para
arrecadação, além dos eventos já programados. A percepção dos entrevistados sobre
esta problemática foi relatada principalmente por voluntários que colaboram
intensamente com a ILPI:
“....a gente não tem a mínima ideia do que vai faltar....”. (P7)
“... por exemplo, faltou remédio, você tem que comprar, você não
vai chegar lá com um saco de arroz e falar: olha, tá aqui o
pagamento. As pessoas acham que [as residentes] só comem, e tem
todo um universo, às vezes a comida é o que menos falta na
verdade, né!? ...”.(P8)

Dentre os funcionários remunerados pela ILPI, uma foi incluída na rede de
parceiros pelo corpo diretivo, por executar várias atividades voluntárias, além de sua
ocupação regular. Outros três entrevistados exercem suas atividades laborais na ILPI,
sendo, no entanto, remuneradas pela prefeitura municipal, por meio de convênios
estabelecidos com a ILPI.
Dentre os tipos de apoio mais fornecidos pelo grupo de pessoas jurídicas
estão as doações de alimentos (10), roupas (5), contribuições para eventos (4),
produtos de limpeza e higiene (3) e entretenimento para as moradoras (3). Nota-se
entre estes parceiros a inexistência de trabalho voluntário, de prestação de apoio
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emocional/espiritual para as moradoras e a escassa divulgação da ILPI, prevalecendo
o apoio material.
Quanto à frequência de ajuda, observou-se que 27 parceiros colaboram
mensalmente, 18 ajudam semanalmente, nove auxiliam diariamente e 19 contribuem
esporadicamente. Entre as pessoas jurídicas e as ONG, notou-se maior auxílio
mensal (seis e cinco, respectivamente) ou esporádico (quatro em cada uma),
enquanto as pessoas físicas colaboram com maior frequência semanal (15) ou mensal
(13).
A ajuda diária é prestada em quase sua totalidade por pessoas físicas (oito de
nove parceiros) e em média estes oito parceiros prestam 8,6 tipos de ajuda: todos
realizam trabalho voluntário na ILPI, sete contribuem na organização e execução de
festas beneficentes, sete oferecem apoio emocional e espiritual às moradoras, cinco
arrecadam e digitam notas fiscaisl, dentre outras ações. Nota-se elevada contribuição
destes parceiros para a rede (constituindo 10% do total), tanto para as residentes
quanto para a manutenção e sobrevivência da ILPI.

Discussão

Primeiramente observou-se que os dirigentes não realizavam o mapeamento
da rede da ILPI, identificando a totalidade de seus parceiros após várias consultas
informais e busca em agendas telefônicas, e-mails e outras fontes, inexistindo
registros e sistematização do apoio recebido. Notou-se que alguns órgãos públicos
não foram reconhecidos pelos dirigentes como membros da rede, embora contribuam
de forma indireta. Este posicionamento pode ser atribuído ao fato de que os
dirigentes talvez não percebam a ILPI como parte integrante da rede socioassistencial
do idoso (apesar de o Estado entendê-la como “conjunto integrado de ações de
iniciativa pública e da sociedade”7), reforçando a desarticulação entre os
equipamentos de proteção social e outros setores.

l

O Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo beneficia entidades de
assistência social e da área da saúde sem fins lucrativos, concedendo semestralmente créditos em
dinheiro, após registro das notas fiscais sem CPF no sistema da Secretaria da Fazenda. As entidades
deverão estar cadastradas nas respectivas Secretarias e com toda a documentação em ordem.
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A legitimação, a validação de competências e o reconhecimento legal da rede
como instância de planejamento favorecem a articulação do conjunto de serviços
para o idoso em rede25. No entanto, ao ignorar a importância do papel determinante
da rede nas intervenções para o idoso, Estado e sociedade podem provocar o
isolamento e a marginalização da ILPI filantrópica, que sequer identifica os membros
de sua própria rede de apoio, principalmente aqueles advindos da esfera pública.
Observou-se maior prevalência de elevado grau de escolaridade dos
parceiros, corroborando Wessels (1997)26 e Anheier e Salamon (1999)27. Estes
autores referem que a capacidade de organização da sociedade civil e de formação de
associações voluntárias está relacionada ao melhor nível socioeconômico, ao maior
grau de instrução e à estabilidade democrática da nação.
Assim como em outras ILPI, o maior gasto origina-se do pagamento de
recursos humanos (mesmo com isenção de taxas patronais, obtida por algumas ILPI),
sendo este um dos motivos pelos quais os dirigentes justificam a diminuta presença
de equipes multiprofissionais ou o número reduzido de profissionais de categorias
imprescindíveis para a provisão dos cuidados, corroborando achados nacionais e
internacionais4,8,11,12,25,28. Estes autores ainda elencam gastos com materiais de
higiene pessoal e limpeza, medicamentos, alimentação, manutenção da instituição e
oportunidades de lazer, muitas vezes deixadas em segundo plano, conforme
observado no presente estudo.
A análise de acoplamentos estruturais de ILPI com o sistema econômico
mostrou que as doações da comunidade provêm tanto de pessoa física como jurídica,
em geral sem constância e/ou continuidade, pautadas na solidariedade, corroborando
o presente trabalho5. Os doadores na forma de pessoa física são importantes na
manutenção das instituições e são frequentemente motivados e chamados a
colaborarem. Outros autores destacam parcerias com empresas estatais e não estatais
de setores da indústria, comércio e serviços, bem como organizações do terceiro
setor, corroborando os resultados do estudo corrente8,12.
O perfil das ILPI das regiões Nordeste e Sul do Brasil11, diferenciadas sob o
ponto de vista socioeconômico, apontou maior frequência de parceria com os
governos municipais. No Nordeste há maior participação do governo estadual em
relação ao Sul. As instituições filantrópicas no Nordeste estabelecem um leque de
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parcerias mais amplo do que as públicas e privadas, incluindo farmácias (para
medicamentos e fraldas geriátricas, por exemplo), SESI, SENAI, SENAC e
comerciantes locais para pequenos serviços para os residentes, como cabeleireiro,
manicure, barbeiro etc. No Nordeste e no Sul (predominantemente) existem parcerias
com associações leigas filantrópicas, como Rotary, Lions Club e Maçonaria,
conforme também observado no presente trabalho.
Em um estudo realizado com 105 ILPI da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (MG), verificou-se que 83,6% das entidades filantrópicas e 34,1% das
instituições privadas referiram pelo menos um tipo de parceria. Dentre as 105 ILPI,
40% tinham parceria com o governo municipal, com o Serviço Voluntário de
Assistência Social do município (24,8%) e universidades (21,9%). Já a presença de
voluntários foi registrada em 48,6% das ILPI28.
A escolha da empresa para contribuir com determinada ILPI depende de
estímulos da instituição e as respectivas ressonâncias no ambiente, com base nos
interesses de mercado e de marketing da empresa, sendo que as ILPI públicas e sem
fins lucrativos conseguem mais facilmente estes acoplamentos em relação às
privadas com fins lucrativos. Os dirigentes mencionaram programas de doações de
notas fiscais; pagamento mensal de salário de funcionários das ILPI efetuados por
empresas; voluntariado de funcionários de empresas que realizam ações específicas e
periódicas; prestação de serviços; bem como criação e manutenção de programas
internos para geração de renda (confecção de produtos, bazares, festas, shows etc)5,
corroborando o estudo corrente.
A manutenção, ampliação e fortalecimento dos laços (relações) entre os
parceiros são vitais para a longevidade da rede. Observou-se que mais de um terço
dos parceiros ocupa-se com a divulgação da ILPI para outras pessoas, assumindo
papel de intermediadores (ou “pontes”) no fomento à ampliação da rede. Apesar de
intangível, esta contribuição é responsável pelo incremento das arrecadações,
pulverizando conexões, informações e intervenções13,15,18,29,.
Quanto aos órgãos públicos que prestam serviços compulsórios à população,
foram reconhecidos pelos dirigentes da ILPI como parceiros predominantemente os
equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, tais como serviços de emergência,
hospitais e unidade básica de saúde (UBS), que possui Programa Saúde da Família
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(PSF). Este último equipamento é utilizado raramente devido ao fato de que as
residentes não são cadastradas e acompanhadas pelo PSF, o que implica em
deslocamento da moradora até a unidade, situação desfavorável para as 17 idosas
acamadas. No entendimento dos gestores municipais dos equipamentos, a existência
de médico e de equipe de enfermagem nas ILPI, que acompanham clinicamente as
moradoras, isentaria a UBS de cadastrar e acompanhar as residentes desta e de outras
ILPI do município, corroborando outros autores12, que encontraram situações
similares em ILPI do Rio Grande do Sul.
Em Belo Horizonte (MG), uma pesquisa28 apontou que a assistência à saúde
dos residentes é prestada pela rede SUS em 61,9% das 105 ILPI investigadas e 47%
são contempladas pelo atendimento do Programa Saúde da Família. No entanto,
quando se trata de agendamento de consultas para especialidades médicas, exames e
demais procedimentos para idosos institucionalizados foram relatadas dificuldades
pelos dirigentes da ILPI do presente estudo, também referidas em outros
trabalhos12,28. Notam-se diferenças regionais quanto à prestação da assistência pelo
SUS e quanto ao enquadramento dos residentes no PSF. Talvez estas diferenças
possam ser justificadas pela heterogeneidade da adesão dos municípios ao PSF,
fenômeno este que precisa ser analisado em dimensões políticas e socioeconômicas.
Por outro lado, o serviço de transporte oferecido pela Secretaria Municipal de
Saúde aos munícipes com dificuldade de locomoção funciona adequadamente,
segundo os entrevistados. Trata-se de veículo adaptado que transporta as moradoras
para serviços de saúde, dentro e fora da cidade, seja para agendamentos esporádicos
ou para tratamentos semanais.
A Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária30 regulamenta a estrutura e funcionamento das ILPI e prevê a entrega pela
ILPI, a cada dois anos, do “Plano de Atenção Integral à Saúde dos Residentes, em
articulação com o gestor local de saúde”, indicando “recursos de saúde disponíveis
para cada residente, em todos os níveis de atenção”, públicos ou privados. A ILPI
deve entregar anualmente a avaliação da “implantação e efetividade das ações
previstas no plano, considerando, no mínimo, os critérios de acesso, resolubilidade e
humanização”. Tal exigência poderia constituir-se uma oportunidade para
levantamento de dificuldades na prestação da assistência às residentes e discussão
111

articulada entre as partes para readequação das ações com os equipamentos de saúde
e gestor local.
Um aspecto relevante dos achados é a utilização do componente formal da
rede (órgãos governamentais) como meio de ampliação da rede da ILPI. Observou-se
que as parcerias estabelecidas com a escola municipal e com a Secretaria da Cultura
fomentaram a procura espontânea das crianças por atividades de entretenimento para
as residentes, envolvendo os pais e docentes, bem como a divulgação da ILPI nas
redes sociais pessoais.
Observou-se escassez de familiares de residentes como parceiros da rede da
ILPI, sendo citados apenas três membros: dois familiares de idosas já falecidas e o
filho de uma moradora. Dificuldades semelhantes são relatadas por outros
autores24,31, atribuídas ao fato de que as famílias delegam o cuidado integral à
instituição, e esta por sua vez acaba restringindo o convívio a partir de
estabelecimento de horários de visita, normas internas e ausência de atividades que
favoreçam a integração entre residentes, familiares e colaboradores. Na ILPI em
questão, além dos motivos supracitados e diante da frequente vulnerabilidade social
das moradoras, muitas vezes abandonadas no hospital municipal após a alta e/ou
diminuta rede de suporte familiar que consiga compartilhar o cuidado, constata-se a
reduzida presença (ou inexistência) da prestação de apoio por familiares.
Convém reportar o pequeno número de parceiros que oferece diariamente
uma quantidade muito superior de tipos de apoio em relação à média. Esta condição
pode gerar sobrecarga e acúmulo de tarefas, da mesma forma que pode ocorrer com
um cuidador informal do idoso da comunidade2,32, provocando, talvez, insuficiências
no atendimento às necessidades das moradoras (como apoio emocional e espiritual e
cuidados básicos15) ou da ILPI (como representação em conselhos, realização de
eventos beneficentes, digitação de notas fiscais etc). Destaca-se a importância da
elaboração de estratégias para captação de parceiros que dediquem mais tempo à
ILPI e para distribuição de tarefas cotidianas entre os membros da rede.
Nota-se no presente estudo que parte dos tipos de apoio que deveriam ser
supridos pela rede de suporte do idoso15-17 é fornecida pelos parceiros da rede de
apoio da ILPI analisada, tais como provisão de alimentos, vestuário, higiene, apoio
emocional e espiritual, entretenimento e auxílio para realização de atividades de vida
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diária, além das outras contribuições como doações em espécie e organização de
eventos beneficentes, que indiretamente favorecem ao atendimento das necessidades.
Considerando a relação positiva entre apoio social e bem estar físico e
psicossocial do idoso16,21,29,32, ressalta-se a importância da provisão dos diferentes
aspectos deste apoio individual às moradoras por meio da rede da ILPI do presente
estudo, principalmente para as residentes acamadas (que são a maioria em questão),
semidependentes (com dificuldades de desenvolver atividades extramuros) ou ainda
para aquelas com diminuta rede de suporte social, que pode ser causa ou efeito da
institucionalização15,17,33.
Este pode ser considerado um dos principais benefícios da rede de apoio para
a ILPI estudada: além de garantir a sobrevivência econômica, os parceiros proveem,
direta ou indiretamente, os tipos de apoio essenciais às residentes, inclusive parte das
necessidades emocionais e espirituais, tornando assim a rede de apoio da ILPI um
componente (e por vezes o único) da rede de suporte social individual das moradoras
desta ILPI. Situação similar foi encontrada por Rodrigues e Silva (2013)33, em que
funcionários da ILPI e os próprios residentes foram citados como membros da rede
social de idosos institucionalizados.

Considerações Finais

A rede de apoio da ILPI estudada mostrou-se provedora da maior parte das
necessidades da instituição, fornecendo insumos, serviços, trabalho voluntário e
divulgação da ILPI, favorecendo a ampliação da rede. Ficou evidente o papel
fundamental da rede da ILPI como membro da rede de suporte social das moradoras,
diante da dificuldade de provisão das necessidades pela família ou ainda da
manutenção da rede existente em casos de dependência física e/ou cognitiva.
A rede mapeada pode ser potencializada com a captação de novos parceiros
e/ou aumento da quantidade de auxílios fornecidos por um número ampliado de
membros. Os órgãos governamentais podem contribuir com a expansão da rede da
ILPI por meio de seus usuários, estabelecendo espaços de diálogo e ações
compartilhadas.
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Novos estudos podem ser conduzidos para mapear as redes de apoio de outras
ILPI, incluindo aquelas com fins lucrativos, para identificação de padrões ou
diferenças na prestação de auxílio, variações regionais, além de estudos longitudinais
para testar propostas de ampliação ou manutenção das redes existentes.
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4.3 - O que motiva uma rede?
Manuscrito II (submetido à Revista Saúde e Sociedade)

Aplicação de modelo octogonal de motivos para o voluntariado em uma instituição
brasileira sem fins lucrativos de cuidados de longa duração para idosos

Introdução
Ser voluntário significa fazer parte, tomar parte ou ter parte, por livre arbítrio,
em grupos, atividades ou causas. Associa-se à ideia de cidadania, responsabilidade e
transformação social, mas também à caridade, aos valores religiosos e de
assistencialismo. Esta vertente ilustra o conceito ainda arraigado nas origens
históricas da atividade voluntária como uma prática cristã altruísta (Vervloet e
Palassi, 2011; Cavalcante et al., 2015).
De acordo com Cnaan et al. (1996), os conceitos de voluntariado estão
pautados na doação de algo, como tempo, competência ou trabalho, sendo analisados
sob quatro eixos. O livre-arbítrio é o primeiro, sofrendo influência de incitação
interna ou externa, como pressão social ou religiosa, família ou amigos, e exigências
do mercado de trabalho. A disponibilidade e o tipo de remuneração é o segundo eixo.
Diferente do pagamento em dinheiro, pode ser traduzida em incentivos fiscais,
descontos no imposto de renda ou pode até inexistir. O terceiro eixo é a influência da
proximidade geográfica do voluntário e do beneficiário, ou seja, o movimento do
voluntário diante de um problema em seu entorno. E o último aborda o voluntariado
informal e o nível de institucionalização da ajuda oferecida.
Ao reunir pessoas para agir para o bem da comunidade, a ação voluntária cria
laços de confiança e fomenta a cooperação, criando capital social. A atuação
conjunta de pessoas de diferentes etnias, religiões, e nível socioeconômico contribui
para aumentar a harmonia social. O conceito de capital social abrange também as
relações de confiança, reciprocidade e intercâmbios que facilitem a cooperação
(Anheier e Salamon, 1999; United Nation, 2001; Leigh et al., 2011).
A representação do voluntariado na América Latina é complexa e
diversificada, resgatando sua pluralidade de expressões. É um processo contínuo de
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reinvenção em que se misturam antigos e novos formatos, relações simples e
complexas e ações tradicionais e inovadoras. Há que se reconhecer no voluntariado o
caráter da luta pela inclusão social nos vários setores atingidos pela pobreza, pela
falta de oportunidades e pela vulnerabilidade social. Neste campo, há uma crescente
gama de atividades, associando-se aos conceitos de solidariedade e bem comum
(Segura, 2011).
O surgimento do trabalho voluntário no Brasil está intimamente relacionado
às iniciativas de caráter religioso, legitimadas em sua maior parte pelo Estado. A
falta de transparência nas relações e transações entre governo e sociedade civil
desacreditou algumas entidades filantrópicas, vistas como oportunidades de troca de
favores e de desvios de verbas públicas (Cavalcante et al., 2015).
De acordo com levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), em 2010 havia no Brasil 290.700 instituições sociais sem fins
lucrativos, sendo apenas 10,5% voltadas à assistência de populações vulneráveis,
como crianças, idosos, adolescentes em conflito com a lei etc (IBGE, 2012).
No Brasil, as instituições de longa permanência para idosos (ILPI) são
equipamentos vinculados à Assistência Social e historicamente abrigam indivíduos
desprovidos de família ou de condições para a autossuficiência, seja financeira, ou
relacionada à autonomia e independência para realização de atividades cotidianas
(Christophe, 2009).
Dados de um dos únicos censos sobre ILPI no Brasil mostram que em 2010
havia 3.548 instituições que abrigavam cerca de 1% da população idosa brasileira
(quase 100 mil idosos). Considerando a natureza jurídica das ILPI, 65,2% são
filantrópicas, havendo prevalência deste tipo de regime em todas as regiões
brasileiras. As ILPI públicas ou mistas representam apenas 6,6% do total e 28,2%
são privadas com fins lucrativos (Camarano et al., 2010).
Instituições privadas sem fins lucrativos que prestam cuidados de longa
duração para idosos dependem da doação de tempo, de trabalho e de envolvimento
de voluntários. Diante da escassez de entidades governamentais que oferecem este
tipo de proteção especial ao idoso e do custo gerado pela manutenção do idoso em
instituições particulares, a sociedade civil desempenha um importante papel no
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suprimento deste tipo de cuidado, sendo imprescindível a atuação do voluntariado
(Camarano et al., 2010).
Gestores de entidades sem fins lucrativos que contam com voluntários
precisam conhecê-los e entender a diversidade dos motivos que os levam a prestar
apoio. Estas informações podem ser relevantes para a seleção, inserção e manutenção
destes indivíduos nas organizações (Ferreira et al., 2008; Leigh et al., 2011; Rosén e
Reinklou, 2013; Sajo, 2014; Hustinx et al., 2015).
A motivação pode ser entendida como o processo psicológico resultante da
interação entre o indivíduo e o meio ambiente, constituindo uma complexa
integração de encadeamentos psíquicos que efetuam a regulação indutora do
comportamento, ao determinar sua direção, intensidade e significado (Latham e
Pinder, 2005).
Pessoas de todo o mundo se envolvem em trabalho voluntário por várias
razões: para ajudar a eliminar a pobreza e melhorar a saúde e a educação, para
fornecer um abastecimento de água potável e saneamento adequado, para abordar
questões ambientais e mudanças climáticas, para reduzir o risco de desastres e de
combate à exclusão social e conflitos violentos. Em todos estes domínios, o
voluntariado contribui para a paz e desenvolvimento através da geração de bem estar
para as pessoas e suas comunidades (Leigh et al., 2011).
Em parte, estudos sobre motivação para o voluntariado ressaltam o caráter
altruísta-egoísta desta prática (Cnaan e Goldberg-Glen, 1991; Vervloet e Palassi,
2011; Ramdaniee, 2012; Cavalcante et al., 2015), utilizando-se da teoria da
autorregulação, em que a satisfação das necessidades de um indivíduo por meio do
voluntariado pode contribuir para sua motivação para tal atividade, bem como para
sua continuidade (Bang e Ross, 2009).
Clary et al. (1998) desenvolveram um instrumento baseado na teoria
funcionalista, em que a motivação pode ser atribuída às funções de: 1) expressar
valores pessoais como altruísmo, senso humanitário; 2) aprender e praticar
conhecimentos e habilidades; 3) desenvolver relacionamentos sociais; 4) obter
benefícios para a carreira profissional; 5) proteger-se de sentimentos negativos e
preocupações; e 6) melhorar a autoestima e satisfazer o ego.

120

Yeung (2004) desenvolveu um modelo octogonal para analisar a motivação
de voluntários, interligando os motivos e os elementos de compromisso. A partir do
número e da natureza heterogênea de grupos temáticos foram identificados os temas
principais, surgindo então as quatro dimensões (ou 8 polos) e suas interrelações, a
saber: 1) dar-receber; 2) continuidade-novidade; 3) proximidade-distância; e 4)
pensamento-ação.
No Brasil, Cavalcante et al. (2015) desenvolveram um modelo estrutural a
partir da hierarquização da atividade voluntária para identificar os motivos que levam
o voluntário a escolher a instituição ao qual pretende colaborar, propondo um
conjunto de interações entre os construtos: 1) altruísmo, 2) afetivo, 3) amigável, 4)
ajustado e 5) ajuizado.
Diante das dificuldades enfrentadas por gestores das ILPI filantrópicas na
captação e retenção de voluntários na realidade brasileira, o problema de pesquisa
deste estudo é compreender as complexidades e interações envolvidas na motivação
para o voluntariado.
Após revisão da literatura, foi escolhido o modelo proposto por Yeung (2004)
para fundamentar a análise dos dados do presente estudo (1) por sua característica de
reprodutibilidade pela comunidade científica e também pelos gestores da ILPI, dada
a importância das informações obtidas para a manutenção e ampliação da rede de
apoio; (2) por permitir a representação da riqueza de significados individuais que
motivam a atuação voluntária; (3) por afastar a interpretação da motivação para o
voluntariado como a dicotomia altruísmo-egoísmo, frequentemente encontrada na
literatura e (4) por proporcionar a oportunidade de mapear os significados
motivacionais de cada entrevistado, em futuros estudos.

Objetivo
Analisar os elementos motivacionais para o voluntariado de pessoas físicas
que compõem a rede de apoio de uma ILPI filantrópica no Brasil, segundo o modelo
octogonal.
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Metodologia
Trata-se de estudo transversal, de abordagem quanti-qualitativa, de natureza
exploratória e descritiva, realizado em ILPI privada sem fins lucrativos no Brasil,
entre novembro de 2014 e dezembro de 2015, para mapear a rede social da ILPI,
identificar os laços sociais entre os atores, bem como os tipos e os motivos do apoio
fornecido.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE
34986714.80000.5421) da instituição ao qual estão vinculadas as autoras. Os
procedimentos metodológicos foram estabelecidos conforme a legislação brasileira
vigente sobre ética em pesquisa.
Inicialmente, o presidente da ILPI respondeu um questionário com
informações gerais sobre a estrutura e o funcionamento da entidade. O segundo
instrumento destinou-se aos dirigentes e/ou responsáveis técnicos para indicarem
nominalmente os parceiros da ILPI, considerando os últimos doze meses à data de
realização da entrevista, bem como sua natureza jurídica, ramo de atividade,
frequência e tipo de apoio prestado. Foram fornecidos os contatos dos parceiros
nomeados para agendamento das entrevistas.
Para mapear os atores da rede da ILPI foi utilizado o Método Snowball
(Biernacki e Waldorf, 1981). A pesquisadora entrevistou dois membros do corpo
diretivo e estes nomearam atores (parceiros) da rede da ILPI e indicaram outras
pessoas. Estas por sua vez, também nomearam os atores, sendo incluídos na rede
apenas os novos atores. Este procedimento foi repetido até que não houvesse novos
parceiros a serem inclusos ou que o número de novos parceiros não fosse
significativo (sendo adotada a quantidade referente a 10% do valor total dos atores
envolvidos).
Em contato telefônico ou por e-mail, os parceiros elencados receberam
explicações sobre o estudo e a indicação feita pela ILPI, e foram convidados a
fornecer entrevista presencial com a pesquisadora. Para cada parceiro foram feitas
até três tentativas de contatos telefônicos e até três tentativas de envio de e-mail. Em
caso de impossibilidade de contato após estes procedimentos, os atores em questão
não foram entrevistados.
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Os sujeitos responderam uma entrevista semiestruturada, fundamentada em
Sluzki (1997); Silva (2003) e Christophe (2009), para que discorressem de forma
aprofundada as características da parceria estabelecida com a ILPI, tipo, frequência e
motivos do apoio fornecido.
Quando necessária procedeu-se a análise documental, por meio de consultas
aos sites das instituições, e-mails, reportagens, fotos, regimentos, estatutos, balanços
financeiros, comprovantes de doações, jornais de bairro, fornecendo informações
complementares, ou para consolidar a entrevista fornecida pelos parceiros ou ainda
comprovar a existência de relações quando da impossibilidade de contato com
determinado parceiro, constituindo a forma indireta de obtenção de informações.
Após a triangulação, os dados foram tabulados e submetidos à análise de rede
socialm. No entanto, o presente artigo limitará a apresentação dos resultados à
caracterização da ILPI e dos parceiros, enfatizando os motivos do apoio ofertados
pelos atores classificados como pessoa física.
Os achados sobre os motivos do apoio oferecido foram analisados utilizandose como referência o modelo octogonal proposto por Yeung (2004). Após a
transcrição das entrevistas, foram realizadas leituras sistematizadas de cada
transcrição, visando à melhor compreensão dos discursos, seguidas da identificação
de trechos ou frases (denominadas ocorrências) correspondentes às definições
estabelecidas por Yeung (2004) para cada um dos temas, comparando-se inclusive os
discursos aos exemplos fornecidos pela autora. Os elementos motivacionais de cada
um dos entrevistados, já enquadrados nos temas, foram contabilizados em uma
planilha, obtendo-se então os temas e as dimensões mais pontuadas por cada um dos
entrevistados e pela rede de apoio composta pelas pessoas físicas analisadas no
presente estudo.

m

A análise de rede social é um método quantitativo para estudos de rede, compondo um dos objetivos
da tese de doutorado da autora principal. No entanto, optou-se por apresentar apenas os dados obtidos
nas entrevistas, conforme descrição metodológica.
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Resultados
Trata-se de uma ILPI privada sem fins lucrativos, com origem na doutrina
espírita, fundada em 1999, que abriga 35 moradoras mulheres (sendo 17 acamadas,
dependentes para a maior parte das atividades básicas de vida diária), certificada
como entidade de utilidade pública municipal, com sede alugada e corpo diretivo
totalmente voluntário. A ILPI possui seis funcionários para manutenção da casa
(cozinha, lavanderia, limpeza e serviços administrativos), duas enfermeiras e oito
auxiliares de enfermagem. Outros profissionais da área da saúde, como médico,
nutricionista e fisioterapeuta exercem trabalho voluntário na ILPI.
Foram nomeados 86 parceiros, sendo 50 pessoas físicas (58,1% do total), 17
empresas

(19,8%),

denominadas

pessoas

jurídicas,

11

organizações

não

governamentais (12,8%) e oito órgãos públicos (9,3%). Dentre os parceiros, 8 não
foram entrevistados após as três tentativas de contato fracassadas ou recusa de
participação. Neste artigo, foram analisados os resultados atribuídos às pessoas
físicas. Foram entrevistados 46 indivíduos desta categoria, com média de idade de
45,2 anos (DP 8,17) para mulheres e 49,8 (DP 6,3) para os homens. Quanto à
escolaridade, 30 possuíam ensino superior, 13 completaram o ensino médio e três
tinham cursado apenas o ensino fundamental. À época das entrevistas, ocupavam-se
como profissionais liberais, empresários, empregados assalariados, aposentados e
donas de casa.
A análise dos dados mostrou uma rede de pessoas físicas com características
predominantes na dimensão dar-receber e nos polos proximidade social,
continuidade e pensamento, em ordem decrescente. A tabela 1n mostra a distribuição
das 351 ocorrências de elementos motivacionais nos oito polos e nas interrelações
entre as dimensões, observando-se que os temas mais pontuados foram as
características de vulnerabilidade do público assistido, nomeada por Yeung (2004)
como necessidades especiais (D1), o desejo de ajudar (D2), a obtenção de bem estar
pessoal (R2), experiências prévias positivas de voluntariado (C2), sentimento de

n

A numeração das tabelas dos manuscritos não é consecutiva às tabelas do texto da tese, sendo
mantidos os formatos originais a que foram submetidos os referidos manuscritos.
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aceitação no grupo (PR3) e a gratificação (R3). A seguir serão detalhados os
resultados obtidos nos temas de cada um dos polos.
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Tabela 1 – Elementos motivacionais segundo modelo octogonal para o voluntariado
de pessoas físicas da rede de apoio de uma ILPI, segundo ocorrências. São Caetano
do Sul, 2015.
Dimensão
R1
R2
R3
Receber (R) R4
R5
R6
Total

Dar (D)

D1
D2
D3
D4
D5
D6
Total

Temas
Autorrealização
Bem estar pessoal
Gratificação
Recompensas Emocionais
Estrutura para passar o tempo
Experiência de trabalho

Ocorrências
6
21
17
16
7
0
67
34
22
9
11
4
3

Necessidades especiais
Desejo de ajudar
Altruísmo
Desejo de disseminar o ato de ajudar
Apoio interativo
Experiências Pessoais

83
8
0
3
2

DR1
DR2
Dar-Receber
DR3
(DR)
DR4
Total

Ajuda Mútua
Humor Positivo
Recebendo por doar
Crescimento pessoal

C1
C2
C3
Continuidade
C4
(C)
C5
C6
Total

Familiaridade do assunto
Experiências prévias positivas com o voluntariado
Estilo de vida pessoal
Criação de Identidade
Busca por extensão ou substituto do trabalho remunerado
Manutenção do bem estar pessoal

N1
N2
N3
Novidade (N)
N4
N5
Total

Nova e interessante atividade
Contrapeso
Extensão do próprio mundo
Oportunidade de aprendizado
Mudança pessoal

13
11
18
8
3
3
1
44
0
4
2
2
2
10

Di1 Flexibilidade
Di2 Desestruturação e desburocratização
Distância (Di)
Di3 Autopreservação (evitar envolvimento e compromisso)
Total

3
0
4
7

PR1
PR2
PR3
Proximidade
PR4
Social (PR)
PR5
PR6
Total

Desejo de pertencer a um grupo
Possibilidade de conhecer pessoas
Sentimento de aceitação no grupo
Interação verbal
Natureza social das atividades
Canal para promover a interação social

4
2
18
3
9
10

PS1
PS2
Pensamento
PS3
(PS)
PS4
Total

Valores como pano de fundo
Modelos religiosos
Crescimento pessoal emocional e espiritual
Espaço para viver e pensar através de ideias pessoais

15
16
1
7

Ação (A)

46

39

A1 Desejo de preencher tempo livre
A2 Natureza ativa da ajuda
A3 Organização das atividades centrada na ação
Total

PA1
PA2
PensamentoPA3
Ação (PA)
PA4
Total

Colocar valores pessoais em ação
Canais para evangelizar
Oportunidade para atuar como veículo espiritual
Desejo de vivenciar a espiritualidade

5
15
1
21
7
0
8
6
21

Fonte: elaboração própria
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Receber (R)
Nesta dimensão houve ocorrências para cinco dos seis temas: o trabalho
voluntário como oportunidade de autorrealização, como forma de expressar seu
interesse pessoal, suas habilidades ou criatividade (R1); o bem estar pessoal do
voluntário, que experimenta alegria, otimismo, bem como um sentimento de
coragem, energia pessoal, paz de espírito, consolo e conforto (R2); a gratificação, no
sentido de estar recebendo algo concreto (mas não monetário) pela atuação
voluntária (R3); recompensas emocionais como a sensação de segurança, de ter
sucesso, e principalmente de sentir-se útil e possuir um papel na sociedade (R4); o
voluntariado pode constituir-se uma estrutura para passar o tempo, oferecendo um
ponto de referência no calendário semanal (R5). A tabela 2 apresenta alguns trechos
dos depoimentos de acordo com os temas descritos.
Tabela 2 – Discursos de pessoas físicas cujos elementos motivacionais para o
voluntariado enquadram-se na dimensão receber. Brasil, 2015.
Temas
Dimensão Receber (R)
“Eu posso estar ruim, mas quando eu chego aqui eu melhoro....a gente
R2
só capta coisa boa” (P22)
“...me sinto bem quando ajudo, me sinto renovado, um ar sabe, uma
medicação que você toma todo dia, você se renova a cada dia....você
toma, toma, toma, toma...é uma coisa que só te faz bem.” (P43)
“Prá mim faz bem pra alma assim, entendeu?!” (P28)
“Eu vou para casa feliz e, no final do mês parece que é um salário, que
R3
não é dinheiro, eu não vou encontrar esse salário em lugar nenhum...e
eu tô super satisfeito” (P3)
“...a gente tá muito mais recebendo, na nossa visão, do que dando...”
(P5)
“...todas as vezes que você vai lá e vê aquelas velhinhas...não tem
dinheiro que pague, não tem...” (P21)
“...você sente que está viva, que pode fazer algo pelo próximo, é uma
R4
alegria, uma emoção...dar a comida... quando elas [as idosas] me
chamavam e ficavam felizes em me ver, é muito gratificante ... no lar
[ILPI] eu me sentia útil...” (P30)
“...então agora pra mim é uma satisfação muito grande que eu estou
aqui e elas [as idosas] ficam me chamando e me procurando...” (P39)
“...eu já não tava costurando mais, meus filhos casando, e eu ficando
R5
sozinha, então você fica num vazio na vida...eu acho que é esse
motivo, pra ter uma coisa pra fazer na vida, porque o que você vai
ficar fazendo em casa?...” (P14)
Fonte: elaboração própria
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Dar (D)
Esta dimensão foi a mais pontuada, sendo mencionados pelos entrevistados
os seis temas propostos por Yeung (2004), como a motivação para a prestação de
apoio diante de causas especiais (D1), como idosos, crianças doentes, e indivíduos
desfavorecidos, sendo o voluntariado considerado uma forma de contribuir para o
combate à exclusão social. Este tema foi o mais pontuado entre todas as dimensões e
pode ser explicado pelo fato de que as idosas institucionalizadas encontram-se em
situação de vulnerabilidade social, muitas já não possuem familiares e dependem
exclusivamente da ILPI e desta rede para suprir suas necessidades, inclusive as
emocionais. Outra justificativa apontada é a questão do gênero feminino associado à
idade e em alguns casos atribuída à figura materna, conforme trecho abaixo:
“...o que leva é a questão da solidariedade, né, questão de ajudar
esse público... que é muito esquecido...da sociedade e também das
próprias famílias que deixam lá e às vezes nem vão mais lá...elas
são muito carentes, carentes de afeto mesmo...” (P11)
“...as pessoas se sensibilizam né, assim, quando entram aqui e veem as
vozinhas deitadas....diferente de uma casa de homem se você for
ver....[as pessoas] acham que é mãe, sabe aquela coisa de mulher, mãe, a
mulher mexe mais do que os homens.” (P43)

Os outros temas consistem no desejo de ajudar, de promover o bem estar do
outro e de ser útil ao próximo, entendido como um princípio pessoal básico (D2); a
característica altruísta do voluntário, atribuído por ele como algo natural, uma
vocação, seja espiritual ou uma missão de vida (D3), conforme os discursos abaixo.
“... na verdade você acaba aceitando uma coisa que já tem dentro
de você, você já nasceu com essa predisposição a ajudar” (P7)
“a caridade ela flui.... quando a caridade corre na tua veia, ela é
constante” (P21)
“ser voluntária é o meu normal..” (P33)
O quarto tema (D4) constitui o desejo de disseminar o hábito de ajudar. O
quinto (D5) e o sexto (D6) temas são entendidos respectivamente como um meio de
oferecer suporte social (interação), dedicando tempo, empatia e apoio aos outros; e
como uma forma de transmitir experiências pessoais de superação de crises,
incentivando e sendo exemplo para pessoas em situações semelhantes.
128

Dar-Receber (DR)
Nesta interrelação entre as duas dimensões, as ocorrências foram distribuídas
em três dos quatro temas: o voluntariado visto como uma forma de ajuda mútua
(DR1), ilustrado nos discursos:
“...é uma troca muito boa que você faz, né?” (P43)
“...essa casa é uma casa de mão dupla. As internas precisam de
ajuda, mas tem pessoas que tem necessidade de ajudar.” (P7);
a possibilidade de pedir ajuda pelo fato de doar também (DR3), conforme os trechos:
“Um dia eu posso ficar aqui [ILPI] quando eu ficar velha” (P22)
“Eu quero ter um quartinho aí [na ILPI] um dia....tô fazendo a
minha parte” (P45);
e o voluntariado visto como parte do crescimento pessoal e psicológico, um meio de
promover a autoconsciência e a autoestima, um degrau no exercício do altruísmo e
do amor ao próximo (DR4).

Continuidade (C)
Foram pontuadas ocorrências distribuídas em seis temas: familiaridade do
assunto (C1); experiências anteriores positivas com o voluntariado (C2); estilo de
vida pessoal, relacionado à herança familiar, à educação e aos exemplos dados pelos
pais (C3); o voluntariado é visto como forma de criação de identidade, como uma
habilidade pessoal, sendo o voluntário um personagem ativo (C4); busca por um
substituto ou uma extensão do trabalho remunerado, principalmente após a
aposentadoria (C5); e manutenção do bem estar pessoal, que permanece ativo através
do voluntariado (C6). A tabela 3 apresenta trechos dos relatos, conforme os temas
descritos.
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Tabela 3 – Discursos de pessoas físicas cujos elementos motivacionais para o
voluntariado enquadram-se na dimensão continuidade. Brasil, 2015.
Temas
Dimensão Continuidade (C)
“Eu já trabalhei mais de 20 anos em casas espíritas assim como voluntário” (P1)
C1
“Hoje eu estou com seis instituições sendo ajudadas” (P16)
“Eu sempre fui de ajudar assim, né, quem precisa, tal...” (P7)
C2
“Na verdade, nós já fazemos isso a vida toda, desde que nós casamos, isso é
uma prática nossa, nós ajudamos todo mundo!” (P37)
“...foi uma herança familiar porque o meu pai e a minha mãe estavam
C3
engajados....e eu fui meio no embalo, né?!” (P5)
“...porque eu venho de uma família que sempre ajuda” (P17)
“Eu e minhas irmãs fomos criadas com a vontade de ajudar. Vem de berço. A
família como um todo ajuda e isto gerou este hábito de doação e ajuda” (P27)
“Quando eu divulgo a casa, eu já falo logo de cara que eu tô envolvido, isso
C4
porque se a pessoa me conhece, sabe que eu tô engajado, ela não vai duvidar da
idoneidade da casa, assim pelo menos eu imagino, né?” (P41)
“Quando eu me aposentei, eu distribuí meu tempo, eu me determinei a vir duas
C5
vezes por semana para ajudar.... se você sabe, você precisa ensinar os outros,
usar que você sabe, então eu acho que isso é uma forma de ajuda”(P46)
“Eu tenho que estar ativa em alguma coisa de.... que eu doe para o ser humano.
C6
Eu aprendo e estou fazendo alguma coisa, né, tem que ter esse intercâmbio”
(P12)
Fonte: elaboração própria

Novidade (N)
As ocorrências foram distribuídas em três dos cinco temas desta dimensão,
sendo: o voluntariado visto como uma válvula de escape ou uma alternativa às crises
pessoais, ou a uma situação de vida estressante; a oportunidade de aprendizado,
diante da aquisição de novos conhecimentos, habilidades e desafios; e a mudança
pessoal, a partir do sentimento de coragem provocado pelo ato de ajudar,
contribuindo para o crescimento psicológico.

Distância (Di)
Apesar de poucas ocorrências classificadas nesta dimensão, alguns
entrevistados expressaram a distância como uma forma do voluntário manter-se
afastado dos outros, para evitar envolvimento emocional, optando pela forma mais
impessoal de ajudar, evidenciando o medo de compromissar-se em demasia com a
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causa e com as pessoas. Relatos de voluntários que colaboram semanalmente com a
ILPI e que recebem voluntários/doadores esporádicos ilustram este tema:
“...às vezes a pessoa vem doar e você chama a pessoa prá
conhecer [a ILPI, as idosas], e ela não quer descer....as pessoas
não querem se comprometer, ela sabe que se for lá e ver, ela tá
sabendo, aí a consciência dela vai ficar assim nela [batidas na
mesa, simbolizando o peso na consciência]....elas não querem
criar o vínculo, muito dessa coisa, assim, né?!” (P7)
“Conheço pessoas que sempre que solicitadas contribuem
prontamente, mas que preferem se manter no anonimato, sem a
obrigação de compromisso” (P9)

Proximidade Social (PR)
Os elementos motivacionais desta dimensão estão distribuídos em seis temas:
o desejo de pertencer a um grupo (PR1); o voluntariado é visto como a possibilidade
de conhecer pessoas (PR2); o sentimento de cooperação, de ser incentivado por
outras pessoas a ajudar e sentir-se aceito pelo grupo (PR3); a oportunidade de
interação social, por meio de conversas, bate-papo, novos laços de amizade (PR4); a
natureza social das atividades, como eventos, atividades em grupo, convivência
(PR5); o voluntariado torna-se um canal de interação social, principalmente para
pessoas institucionalizadas, construindo “pontes” que conectam diferentes realidades,
ampliando assim a visão de mundo e a perspectiva social (PR6). A tabela 4 apresenta
os discursos referentes aos temas acima.
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Tabela 4 – Discursos de pessoas físicas cujos elementos motivacionais para o
voluntariado enquadram-se na dimensão proximidade social. Brasil, 2015.

Fonte: elaboração própria

Pensamento
Os quatro temas que abarcam os elementos motivacionais desta dimensão
são: os valores (religiosos e não religiosos) como pano de fundo para o voluntariado
(PS1); os modelos religiosos (PS2); o crescimento pessoal, emocional e espiritual
(PS3); o voluntariado visto como espaço para pensar e viver através de ideias
pessoais (PS4), conforme os discursos a seguir:
“Tem a ver com a religião, que a nossa religião prega, né....é
quase um mantra no bom sentido, né.” (P5)
“Para o crescimento espiritual é preciso trabalhar como
voluntária” (P13)
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“E fazer alguma coisa pelo próximo é obrigação, não é nada não,
é obrigação” (P28)
“Na verdade eu sempre tive essa vontade [de ajudar] sabe, na
verdade ela é minha, sempre gostei...sempre” (P43)

Ação
São temas desta dimensão: o desejo de preencher o tempo livre (A1); a
natureza ativa do voluntariado (A2); e a organização das atividades centrada na ação,
de acordo com o propósito, a espontaneidade e a frequência estipulada pelo
voluntário (A3), ilustrados nas falas a seguir:
“Porque lá [na ILPI], é uma atividade que tem uma clareza, não
tem espaço para conversa, tem espaço para atividade, chega
correndo, faz o que se propôs e sai, a gente não se apega a ficar
conversando, não tem sentido”(P1)
“Tem aquele que quer por a mão na massa” (P20)
“É uma coisa que move, não dá para ficar de braços cruzados”
(P30)
“Quando fiz o curso, me propus a ajudar, a ter um objetivo, a fazer
algo de concreto” (P32)

Pensamento-Ação (PA)
A interrelação entre as dimensões pensamento e ação apresentou ocorrências
em três dos quatro temas: colocar valores pessoais (religiosos e não religiosos) em
prática (PA1); oportunidade de atuar como veículo espiritual (PA3); e o desejo de
vivenciar a espiritualidade por meio da atividade voluntária, como uma devoção
interna, pessoal (PA4). A tabela 5 contém discursos que exemplificam os temas desta
interrelação.
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Tabela 5 – Discursos de pessoas físicas cujos elementos motivacionais para o
voluntariado enquadram-se na interrelação pensamento-ação. Brasil, 2015.
Temas
Interrelação Pensamento-Ação (PA)
“Eu não quero estar divulgando para ninguém o que eu faço ou deixo de
PA1
fazer, esse é o meu verdadeiro amor e a verdadeira caridade. Pelo menos
minha doutrina me explica isso, e eu também não acho muito correto” (P3)
“É uma semente que a gente planta....se a gente conseguir colher aí três ou
PA2
quatro florzinhas, é esse o objetivo, né?” (P42)
“As pessoas fazem isso [voluntariado] porque tem uma força divina
PA3
atuando junto” (P32)
“Deus usou este fato para que eu me dedicasse mais fortemente ao
próximo” (P13)
“É um alimento da alma” (P16)
PA4
“Ah...justamente por esta busca, a busca religiosa” (P18)
Fonte: elaboração própria

Discussão
O modelo proposto por Yeung (2004) permite analisar os elementos
motivacionais para o voluntariado de forma individual ou coletiva. No presente
estudo, optou-se por apresentar resultados do grupo entrevistado, obtendo-se o perfil
motivacional do voluntariado da ILPI. Ao mesmo tempo em que há predomínio de
elementos voltados ao apoio dos mais necessitados, com forte desejo de ajudar, há
também o entendimento de retribuições pessoais àquele que doa, tais como a
sensação de bem estar e satisfação pessoal.
Pessi (2010) ilustra que a motivação voluntária reside na interação entre a
dimensão interior-exterior de uma pessoa, denominada meta-dimensão. Nela, a
motivação do voluntário pode ser mais intrínseca, orientada para si mesmo - sem ser
mais egoísta – como nas dimensões pensamento, distância, continuidade e receber;
ou pode incidir sobre os elementos exteriores de um indivíduo - sem necessariamente
ser mais altruísta - nas dimensões ação, proximidade, novidade, e dar.
No presente estudo, a distribuição da totalidade das ocorrências mostrou-se
dividida de modo equilibrado (quase idêntico) entre a dimensão interior-exterior,
justificando a importância do olhar multifacetado para o assunto, considerando suas
complexidades e interações.
Ramdianee (2013) analisou os motivos do voluntariado de 32 entrevistados
que atuam em organizações sem fins lucrativos da Austrália, que ajudam crianças
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com doenças sem possibilidade de cura. Foram apontados a personalidade, a pressão
social, as experiências de vida, a causa da organização em que o voluntário presta
ajuda, a religiosidade, valores e herança familiar, a busca por um significado na vida,
e a necessidade de pertença, corroborando os temas e a importância do caráter
multidimensional do modelo adotado no presente estudo. Quanto aos motivos pelos
quais os voluntários permanecem nas organizações foram elencados o prazer, o senso
de colaboração, orgulhar-se da organização, e o atendimento de suas expectativas.
Foram apontados como motivos pelos quais as pessoas deixam de ser voluntárias a
restrição de tempo, as expectativas não atendidas e mudanças nas circunstâncias de
vida (Ramdianee, 2013).
No presente estudo, a natureza filantrópica da instituição e o público assistido
revelaram-se fatores motivadores determinantes na prestação de ajuda, considerando
a vulnerabilidade social das moradoras, a ausência de fins lucrativos e a dependência
de doações e de trabalho voluntário para a sobrevivência da ILPI. Situações
semelhantes foram observadas nos estudos de Cavalcante et al. (2015), que
analisaram as motivações de voluntários da Pastoral da Criança, entidade que assiste
pessoas e comunidades menos favorecidas; assim como também afirmam Ferreira et
al. (2008); Leigh et al. (2011); Piccoli e Godoi (2012); Ramdianee (2013) e Sajo
(2014).
Outro aspecto interessante que pode justificar a relevância deste elemento
motivacional (D1) é o que Wilson (2012) nomeia de efeitos ecológicos do
voluntariado. O autor refere-se ao contexto social em que o voluntário está
envolvido, afirmando que há uma propensão dos indivíduos oferecerem ajuda às
pessoas necessitadas de suas comunidades ou regiões. No presente estudo observouse prevalência de voluntários que residiam ou trabalhavam na localidade geográfica
da ILPI, achado corroborado em Cavalcante et al. (2015).
Aguiar Salazar et al. (2015) citam a atribuição do voluntariado como
passatempo, possibilidade de variar a rotina, transformando a atividade voluntária em
um modo de satisfação pessoal socialmente aceitável e defendido, com
compensações simbólicas e intangíveis. Nesta condição, os elementos motivacionais
podem ter sua relevância alternada pelo voluntário. Se anteriormente predominavam
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motivos para ocupação do tempo, agora podem prevalecer a obtenção de satisfação
pessoal, apesar de ambos serem considerados motivadores pelo voluntário.
Rosén e Reinklou (2013) afirmam que a predominância de razões intrínsecas
para o voluntariado pode ser explicada pelo entendimento prévio do indivíduo de que
ao prestar apoio ou serviço voluntariamente em entidades sem fins lucrativos, não
haverá recompensas financeiras, mas sim satisfação pessoal e autorrealização.
Bang e Ross (2009) entrevistaram 254 voluntários na área do esporte e
agruparam os motivos para a ajuda em: expressão de valores; envolvimento com a
comunidade; contatos interpessoais; orientação e benefícios para a carreira;
crescimento pessoal; recompensas externas; e amor pelo esporte. Apesar da diferença
entre o objeto do voluntariado, nota-se a persistência de alguns elementos
motivacionais, como a proximidade social, a possibilidade de ser recompensado,
ideais e valores pessoais, também observados no presente e em outros estudos (Silva
e Villela, 2009; Phillips e Phillips, 2010; Ramdianee, 2013).
Os modelos religiosos apontados pelos entrevistados podem ser atribuídos ao
fato da ILPI ser gerida por uma associação de natureza religiosa, em que todos são
acolhidos e assistidos independente de credo ou religião. Verificou-se que um terço
dos entrevistados mencionou preceitos da doutrina espírita como um dos motivos
para o voluntariado, exemplificados no discurso de que a salvação só pode ser
alcançada através da caridade e a prestação de ajuda à ILPI é uma das formas de
praticá-la.
Corroborando o presente estudo, Aguiar Salazar et al. (2015) e Piccoli e
Godoi (2012) apontaram a influência da religiosidade e da herança familiar entre os
motivos que justificam o trabalho voluntário em entidades brasileiras sem fins
lucrativos, como forma de contribuir com o desenvolvimento da comunidade,
havendo um dever moral e religioso como forma de salvação divina.
Wilson (2012) refere que a religiosidade dos pais é parcialmente responsável
pelo modo como seus filhos se engajam na comunidade. O exemplo de atuação como
voluntários dado pelos pais aos filhos foi identificado como um dos motivos para o
voluntariado nos estudos de Ramdianee (2013) e de Aguiar Salazar et al. (2015),
corroborando o presente estudo.
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Um aspecto importante a ser discutido é o significado da dimensão distância.
No presente estudo, os discursos sobre este tema refletem uma conotação negativa,
em que o indivíduo não quer se envolver com as pessoas, ou precisa se afastar para
não se prejudicar emocionalmente. No entanto, a distância torna-se uma
característica fecunda do voluntariado, quando analisada sob outro prisma (Pessi,
2010).
De acordo com a Organização das Nações Unidas, o voluntariado do século
XXI traz novas possibilidades de atuação. O uso da tecnologia, das novas formas de
comunicação

e

da

conectividade

global

facilitam

a

ação

voluntária

independentemente da proximidade geográfica ou da presença física do voluntário
(Leigh et al., 2011).
As redes sociais na internet, os aplicativos para aparelhos de telefonia móvel,
os blogs e sites são exemplos de ferramentas a serem utilizadas pelos voluntários.
Uma grande vantagem destas novas tecnologias está em seu alcance ilimitado. A
propagação das ações ocorre em velocidade e dimensões inimagináveis em eras
remotas. Deste modo, pessoas que preferem ajudar de forma anônima, ou escolhem
não se envolver presencialmente, ou ainda estão impossibilitadas de se aproximarem
(limites geográficos, incapacidades físicas, indisponibilidade de tempo, etc) podem
atuar voluntariamente com a ajuda das novas tecnologias (Segura, 2011; Leigh et al.,
2011).
A continuidade e a fidelização do voluntário à instituição dependem do ajuste
pessoa-situação, de tal forma que voluntários que servem nas funções
correspondentes às suas próprias motivações podem perceber mais satisfação e maior
prazer ao ajudar e serem mais propensos a continuar a servir do que aqueles cujas
motivações não são contempladas por suas atividades (Clary et al., 1998).
Em se tratando de voluntários, observa-se na literatura e no presente estudo
que as recompensas intangíveis, definidas por Phillips e Phillips (2010) como
sentimentos de satisfação, a capacidade de melhorar a comunidade e de aplicar
habilidades pessoais, enquadradas por Yeung (2004) na dimensão receber, são muito
mais valorizadas pelos voluntários em relação às recompensas financeiras, brindes,
descontos fiscais etc. Os autores sugerem que as entidades sem fins lucrativos não
precisam gastar muito tentando recompensar e fidelizar seus voluntários, mas é
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recomendável encontrar formas eficazes de reconhecimento e valorização alinhadas
aos elementos motivacionais preferenciais destes indivíduos.
A identificação dos motivos do voluntariado pode proporcionar às entidades
ferramentas para melhorar e manter as atividades voluntárias, tais como criar um
sentimento de pertença com a organização; organizar reuniões e encontros; melhorar
a comunicação entre gestores e voluntários, a fim de transmitir a missão e objetivos
do trabalho; e dando aos voluntários uma oportunidade de contribuir de acordo com
suas possibilidades (Phillips e Phillips, 2010; Rosén e Reinklou, 2013; Hustinx et al.,
2015).
Pessi (2010) ressalta que a motivação para o voluntariado pode - e certamente
vai – ser alterada ao longo do tempo e desta forma modificar também as coordenadas
do mapa octagonal, sendo complexa e versátil na pós-modernidade. Trata-se de uma
possibilidade do ser humano refletir sobre suas relações com o outro.
O voluntariado prestado em situações cotidianas, diferentemente de
catástrofes ou emergências, envolve processos que incentivam as pessoas a buscar
disposições interiores, motivações e atributos pessoais que as orientam na decisão de
se tornar voluntário, na escolha da causa ao qual querem colaborar, na periodicidade
e continuidade da atividade. No entanto, estas decisões também estão pautadas nas
oportunidades ofertadas pelas instituições que atendam às necessidades e motivações
do voluntário, ou seja, há que se considerar a integração de recursos humanos e
institucionais para a atividade voluntária sustentada (Clary et al., 1998).

Conclusão
O modelo octogonal utilizado neste estudo propicia a análise coletiva de um
grupo de voluntários ou a análise individual de cada voluntário e a caracterização de
seu perfil motivacional de acordo com as dimensões e suas interrelações. Esta
ferramenta pode ser útil aos gestores de entidades sem fins lucrativos em processos
de captação e retenção de voluntários. Porém, para grandes instituições ou diante de
recursos humanos escassos, a análise individual pode ser limitada.
Os benefícios da aplicação deste modelo no presente estudo derivam da
possibilidade da análise motivacional de grupos de voluntários, incluindo até pessoas
jurídicas e outras organizações. A interpretação do conjunto de elementos
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motivacionais predominantes pode auxiliar gestores no planejamento de ações de
divulgação, de eventos e atividades de captação de recursos, rotinas organizacionais,
e mecanismos de retribuição não remunerada aos voluntários.
Considerando a realidade brasileira das entidades sem fins lucrativos que
prestam cuidados de longa duração para idosos, em que há pouca sistematização nos
processos de captação e gerenciamento de voluntários, o modelo pode ser aplicado
por gestores e técnicos, permitindo inclusive reavaliações periódicas para sinalizar
mudanças nos elementos motivacionais.
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4.4 – Análise Social da Rede da ILPI
Dentre os 86 parceiros que compõem a rede de apoio da ILPI, 78 foram
entrevistados. Conforme previsto na metodologia, foram coletados com os membros
dirigentes da ILPI dados sobre os oito membros que não forneceram entrevistas,
reduzindo a perda de informações na elaboração das tabelas de atributos da rede,
como tipo de parceiro, tipos de apoio e frequência.
Vale lembrar que um dos membros da rede não presta ajuda à ILPI, pelo
contrário, trata-se de outra entidade filantrópica que assiste outro público, mas que
recebe apoio da ILPI em questão, quando há oportunidade (como ao receber muitas
doações de um mesmo produto que pode perecer antes de ser consumido em sua
totalidade, sendo então repassado a esta entidade). Por integrar a rede social da ILPI,
esta entidade foi considerada na coleta e análise dos dados.
Para analisar o comportamento da rede de acordo com as características do
apoio prestado, os dados foram categorizados da seguinte maneira:

1-Atores da rede: também nomeados parceiros ou membros na descrição e discussão
dos resultados. Por questões éticas, os atores estão identificados por números, ou
seja, o ator 1 da rede foi denominado P1, o ator 2 como P2 e assim por diante.

2-Tipo de parceiros: os membros da rede foram classificados como pessoa física
(sendo atribuído código 1 na matriz de atributos e cor vermelha nos gráficos e
figuras), pessoa jurídica (código 2 e cor amarela), organização não governamental
(código 3 e cor verde) ou órgão público (código 4 e cor azul).

3-Quantidade de apoios ofertados: o número médio de apoios fornecidos pelos
membros da rede foi utilizado como nota de corte para a categorização deste atributo.
Em média, cada membro da rede oferece 3,45 tipos de ajuda. Deste modo, os
membros que prestam até três tipos de apoio receberam código 1 e os membros que
oferecem quatro ou mais tipos receberam código 2 na matriz de atributos. Aos
parceiros em que não foram coletadas estas informações (nem por meio de
entrevistas e nem por meio dos dirigentes da ILPI) foi atribuído código 0 (zero).
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4-Frequência do apoio: os atores que colaboram semestralmente, anualmente ou
esporadicamente receberam código 1 na matriz de atributos, aqueles que ajudam
mensal ou quinzenalmente receberam código 2 e os atores que contribuem diária ou
semanalmente receberam código 3. Para atores em que não foi possível coletar esta
informação, foi atribuído código 0 (zero). Vale ressaltar que a frequência da ajuda foi
coletada considerando-se qualquer tipo de apoio prestado, ou seja, o membro da rede
respondeu com que frequência presta ajuda de modo geral e não para cada um dos
tipos de ajuda prestado.
4.4.1 - Fotografia panorâmica da rede: densidade, conectividade e centralização
Foram nomeados 86 parceiros, o que permitiria 7310 laços/relações, caso
todos os atores estivessem conectados entre si, ou seja, se todos conhecessem todos.
Esta situação resultaria em uma rede 100% densa, conforme o conceito descrito
anteriormente. A rede da ILPI contém 2841 laços, derivando a medida de densidade
da rede de 38,8%. Esta medida é relevante para identificar o nível de coesão e
capacidade da rede para atuação coletiva (ALVES e SANTOS, 2010).
Foram encontrados 50 parceiros caracterizados como pessoas físicas (58,13%
do total de membros da rede), 17 empresas privadas, denominadas pessoas jurídicas
(19,77%), 11 organizações não governamentais (12,80%) e 8 órgãos públicos
(9,30%). A figura 2 mostra a configuração da rede da ILPI e suas conexões,
permitindo a “fotografia panorâmica” da rede.
Os laços relacionais da rede podem ser aumentados e fortalecidos, ao serem
promovidas condições para que os membros se conheçam, como eventos para
encontro de membros da rede, criação de grupos de parceiros da ILPI em aplicativos
de telefonia móvel, divulgação nominal dos membros da rede no site da ILPI, entre
outras. Tais ações só poderão ser praticadas com o devido consentimento (por
escrito, se necessário) dos membros envolvidos.
Esta sugestão pode ser corroborada à medida de conectividade da rede, que
foi de 0,91. De acordo com KRACKHARDT e HANSON (1993), a conectividade
aponta a intensidade dos relacionamentos e quanto mais próxima do valor 1 (um),
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significa que mais atores estão conectados de alguma forma entre si, ou por conexões
diretas (díades), ou indiretas (pelos intermediadores, por exemplo). Uma estratégia
para ampliar as relações entre os membros da rede pode ser obtida intensificando a
atuação dos “atores ponte”, identificados no presente estudo pela medida de
Betweenness, discutida adiante.
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Figura 2 – Sociograma da rede de apoio da ILPI, segundo os tipos de parceiros e laços relacionais. São Caetano do Sul, 2015.

Fonte: elaboração própria, com uso de NETDRAW® (BORGATTI, 2002)
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O grau de centralização da rede da ILPI foi de 0,59, indicando uma discreta
centralização. Uma rede muito centralizada (com grau de centralização muito perto
de 1), por vezes referida como um sistema hierárquico, concentra ligações em um ou
alguns componentes, enquanto uma rede descentralizada (com grau de centralização
muito próximo a zero) tem ligações distribuídas uniformemente entre os nós
(VALENTE, 2010).
Para LAZEGA e SNIJDERS (2016), os grupos com uma rede de
comunicação centralizada têm sido frequentemente mais produtivos, especialmente
quando se executam tarefas simples, porque as redes podem seguir um caminho mais
curto e a coordenação é mais clara. No entanto, para tarefas mais complexas, as redes
de comunicação descentralizadas parecem funcionar melhor. Outra vantagem destas
redes é a maior eficiência e facilidade de negociação em situações de crise.
A finalidade da rede da ILPI em questão requer descentralização, que permita
troca de informações mais ágeis e abrangentes; otimização de recursos materiais e
humanos; e expansibilidade ilimitada. Conforme TOMAÉL et al. (2005), a
informação é um vetor estratégico poderoso, pois pode ampliar a sinergia dos
esforços ou anular o resultado do conjunto dos esforços. Levando-se em conta os
diversos tipos de apoios prestados à ILPI, os diferentes tipos de parceiros que
compõem a rede, e as necessidades requeridas (nem sempre previsíveis), a
configuração descentralizada da rede da ILPI parece ser conveniente.
Há que se ponderar, no entanto, que a ampliação das conexões da rede, de sua
densidade e da consequente descentralização não constituem garantia de incremento
nas quantidades e tipos de apoios prestados, mas colaboram para o aumento do
número de atores e de laços, o que representaria um terreno fértil para captação de
recursos. Para VALENTE (2010), a densidade também pode facilitar a difusão da
informação ou das trocas porque redes densas podem refletir um ambiente normativo
coeso. Uma rede com muitas ligações é mais propensa a ter membros que
compartilham valores ou crenças comuns.
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4.4.2 - Medidas de centralidade de grau
As medidas individuais de centralidade de Grau expressam o prestígio de
cada ator na rede, ou seja, o quanto ele é conhecido pelos demais (InDegree) e
quantos atores ele conhece na rede (OutDegree), considerando a pergunta utilizada
para a construção da matriz quadrada: quais membros desta rede cada ator conhece?
De acordo com PASCOTTO et al. (2013), o prestígio de um ator na ARS
decorre dos laços relacionais com outros atores, nem sempre vinculado à sua posição
hierárquica em uma organização. Então, pode haver na rede da ILPI membros não
dirigentes com maior prestígio em virtude das medidas de centralidade de grau, de
quantas pessoas conhecem ou do quanto são conhecidas.
A rede da ILPI é composta por 50 parceiros, categorizados como pessoa
física; 17 empresas privadas com fins lucrativos, denominadas pessoa jurídica; 11
organizações não governamentais (sem fins lucrativos); e 8 órgãos públicos das áreas
da saúde, educação e cultura.
A figura 3 mostra a distribuição crescente das frequências de InDegree e
OutDegree, conforme a análise dos quartis e dos tipos de parceiros da rede.
Considerando a medida de centralidade de grau de saída (OutDegree), obteve-se
média de 33 (DP=25) e mediana de 30. O primeiro quartil concentra as menores
medidas (entre zero e 11) e o terceiro quartil concentra as maiores medidas (entre 54
e 66). Para a centralidade de grau de entrada (InDegree), as medidas variaram entre
quatro e 66, obtendo-se média de 33 (DP=15) e mediana de 31. O primeiro quartil
concentrou medidas entre quatro e 21, e o terceiro quartil concentrou medidas entre
43 e 63.
Observa-se que seis dos oito órgãos públicos estão concentrados no terceiro
quartil de InDegree, ou seja, são muito conhecidos pelos outros atores. Por outro
lado, nenhum órgão público está situado no terceiro quartil das medidas de
OutDegree, ou seja, conhecem menos membros da rede em relação às pessoas físicas
e jurídicas.
Situação semelhante ocorre com as ONG: nenhuma delas está situada no
terceiro quartil para a medida de OutDegree, indicando que conhecem menos
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membros da rede em relação às pessoas físicas. Apenas duas das 17 pessoas jurídicas
estão alocadas no terceiro quartil das medidas de OutDegree.
Figura 3 – Centralidade de grau de saída (OutDegree) e de entrada (InDegree) dos
membros da rede da ILPI, segundo quartis e tipos de parceiros. São Caetano do Sul,
2015.

Fonte: elaboração própria, com uso do Microsoft Excel®

Considerando que mais da metade da rede é composta por pessoas físicas, as
ONG e as empresas podem ter mais dificuldade em conhecer pessoas físicas que
ajudam à ILPI por atuarem em ramos de atividade distintos à causa, como indústria,
comércio, pessoas com câncer, crianças etc. Além disso, as relações entre pessoas
físicas e empresas podem ser superficiais, ou seja, o indivíduo pode adquirir produtos
ou serviços em uma empresa, sem identificar-se ou sem conhecer os dirigentes.
Em relação ao InDegree, a distribuição dos valores para as ONG e para as
pessoas jurídicas é heterogênea entre os quartis, havendo maior frequência no quartil
2. Isto pode ser explicado pela especificidade técnica do ramo de atividade de 11 das
17 empresas, tornando-as menos conhecidas por pessoas físicas, ONG e órgãos
públicos que pouco utilizam seus produtos ou serviços. Curiosamente, as 11
empresas não estão relacionadas à gerontologia ou ao cuidado ou à saúde, mas
ajudam a ILPI por conhecerem um ou mais membros dirigentes da ILPI.
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Considerando que os órgãos públicos e pessoas jurídicas prestam serviços
para qualquer cidadão, estas instituições podem ser muito úteis para divulgar a
existência e a natureza da ILPI, o público assistido e a necessidade de colaboração.
Alguns órgãos públicos não conhecem o presidente da ILPI, e este poderia se
aproximar de tais órgãos e solicitar ajuda na divulgação da ILPI por meio de
folhetos, campanhas, divulgação interna e externa, vinculação da ILPI nas ações
sociais da instituição (caso existam). O mesmo pode ser feito nas empresas que já são
parceiras da ILPI, mediante acordo com os proprietários.
Analisando as pessoas físicas, nota-se que possuem valores mais elevados de
OutDegree, compondo grande parte do terceiro quartil. Isto significa que o grupo de
pessoas físicas conhece mais membros da rede em relação aos outros tipos de
parceiros. Quanto aos valores de InDegree, observa-se distribuição heterogênea nos
quartis.
De acordo com VALENTE (2010), a maioria das pessoas e das comunidades
não tem controle sobre sua posição em uma rede, e desconhecem seu papel ou
importância para a manutenção das relações e da finalidade da rede. Considerando
que os membros dirigentes até a presente pesquisa ignoravam a existência da rede da
ILPI, os achados poderão revelar a estrutura relacional e vislumbrar possibilidades de
intervenção perante atores e fluxos.
Cultivar relacionamentos proporciona oportunidades de compartilhamento
ideias, preocupações, permitindo a busca de soluções a partir do engajamento
espontâneo de pequenas comunidades (TOMAÉL et al., 2005).
4.4.3 - Como é a vizinhança na rede? Centralidade de proximidade
A medida de centralidade de proximidade (closeness) resultou em dois
indicadores: InCloseness e OutCloseness, sendo o primeiro a medida de proximidade
baseada nas relações que chegam a um ator e o segundo é a medida de proximidade
calculada a partir dos laços que partem de um ator.
O membro da rede que possui maior valor de InCloseness é aquele que pode
ser alcançado pelos outros a partir do caminho mais curto. O membro da rede que
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possui maior valor de OutCloseness é aquele que pode acessar outros membros da
rede percorrendo o caminho mais curto.
VALENTE (2010) discute a situação de nós (atores) desconectados da rede
ou com distâncias indefinidas, conforme ocorreu com oito atores da rede da ILPI. A
ausência de dados ou o isolamento de membros provocaria uma distância infinita
entre este e outros atores, o que prejudicaria o cálculo desta medida de centralidade.
A substituição da distância infinita por uma constante é razoável, considerando que
apesar de não mensurável nesta rede, a distância entre tal ator com a rede poderá ser
alterada, dependendo do objeto de avaliação em uma nova análise.
Prevendo esta situação, o software UCINET® 6 oferece algumas
possibilidades para minimizar distorções, dentre elas: a) atribuir o valor de (D + 1),
em que D é a maior distância entre nós conectados (ou seja, o diâmetro da rede); b)
N ou N - 1 (em que N é o tamanho da rede). A primeira tem a vantagem de conferir
distâncias médias perto da média existente entre os componentes conectados, mas
não permite comparação desta medida entre redes de tamanhos diferentes. A segunda
pode ser comparada entre redes de diferentes tamanhos, mas infla os valores de
distância consideravelmente e isso pode prejudicar uma análise mais aprofundada
dos dados (VALENTE, 2010). No presente estudo, adotou-se a primeira opção.
A figura 4 mostra a distribuição crescente por quartis das medidas de
centralidade de proximidade. As medidas de OutCloseness variaram entre 0,25 e
0,97, obtendo-se média de 0,62 (DP=0,17) e mediana de 0,39. A média da medida de
InCloseness foi de 0,56 (DP=0,06) e mediana de 0,54, com valores entre 0,43 e 0,71.
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Figura 4 – Centralidade de proximidade de entrada (InCloseness) e de saída
(OutCloseness) da rede de apoio da ILPI, segundo tipos de parceiros. São Caetano do
Sul, 2015.

Fonte: elaboração própria, com uso do Microsoft Excel®

Observa-se que não há órgãos públicos e nem ONG posicionados no terceiro
quartil para valores de OutCloseness. Caso precisem alcançar outros membros da
rede, estes parceiros percorrerão caminhos mais longos, ou seja, precisarão
comunicar-se com vários outros atores para acessar um determinado ator. Por outro
lado, seis dos oito órgãos públicos estão alocados no terceiro quartil para valores de
InCloseness. Os caminhos percorridos por outros atores para acessá-los serão mais
curtos, pois têm relações diretas (díades) com vários outros atores.
O terceiro quartil para as medidas de OutCloseness (variando entre 0,73 a
0,97) é constituído em sua maior parte por pessoas físicas e apenas por duas pessoas
jurídicas. O primeiro quartil contém valores entre 0,25 a 0,53 e apresenta elementos
de todos os tipos de parceiros.
Quanto aos valores de InCloseness, a distribuição das pessoas físicas,
jurídicas e ONG nos quartis é heterogênea, havendo atores destas categorias em
todos os quartis.

152

A análise de rede social proporciona a identificação de falhas de
comunicação, do panorama do fluxo de informações e colaboração, revelando
oportunidades e desafios (GUIMARÃES e MELO, 2005).
4.4.4 - A rede e suas pontes: centralidade de intermediação
A centralidade de intermediação (Betweenness) é mensurada como a
frequência com que um ator está posicionado no caminho mais curto que liga todos
os outros na rede (VALENTE, 2010). Este conceito ilustra as posições estratégicas
que os atores podem ocupar em uma rede. Os atores com maior centralidade de
intermediação podem ser considerados “pontes” entre atores mais afastados e os mais
centrais, mesmo que estes atores não conheçam muitas pessoas na rede. Isto significa
que nem sempre valores maiores de intermediação estão relacionados a maiores
valores de centralidade de grau.
Os atores “ponte” permitem a conexão entre os laços relacionais diretos e
indiretos de uma rede. Para ADLER e KWON (2002), estas conexões contribuem
tanto para que as pessoas se ajudem entre si, quanto para que mobilizem recursos
através de seus próprios laços relacionais. Dependendo do contexto, as conexões e os
recursos a que um ator “ponte” dão acesso são mais significativas para a ILPI do que
os recursos financeiros que poderiam ser doados à ILPI por este membro, diante de
sua capacidade de comunicação, de alcance e de mobilização de novos recursos e
conexões.
A figura 5 é um sociograma da rede da ILPI, em que os atores estão
distribuídos conforme a centralidade de intermediação, representado pelo tamanho
das formas do sociograma: quanto maior a forma, maior a centralidade de
intermediação do ator. As cores das formas indicam os tipos de parceiros: vermelho
para pessoas físicas, amarelo para pessoas jurídicas, verde para ONG e azul para
órgãos públicos. Os laços relacionais estão representados por linhas intermitentes.
Observa-se que os maiores valores de intermediação pertencem a pessoas físicas, a
saber P7, P22, P40, membros dirigentes da ILPI e P64, a funcionária administrativa
da ILPI, que também exerce outras atividades voluntárias. Outros membros
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dirigentes são proeminentes quanto à intermediação: P18, P61 e P31. No entanto, a
distribuição desta medida para o grupo de pessoas físicas é heterogênea.
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Figura 5 – Sociograma da rede da ILPI, segundo tipos de parceiros e centralidade de intermediação (Betweenness).

Fonte: elaboração própria, com o uso de NETDRAW® (BORGATTI, 2002)
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A figura 6 mostra a distribuição por quartis da centralidade de intermediação
(Betweenness) dos atores. Observa-se que todos os elementos do primeiro quartil
possuem valores de Betweenness igual a zero. Isto pode ter ocorrido pelo fato de que
há atores que conhecem poucos membros da rede e que também são pouco
conhecidos, dificultando deste modo, a intermediação entre os fluxos de informações
e a comunicação entre as pessoas. Tal situação pode ser analisada pelos gestores da
ILPI para que providenciem estratégias para aumentar as medidas de centralidade da
rede, em especial destes atores com capacidade nula de intermediação, caso
desejado.
Figura 6 – Distribuição da centralidade de intermediação (Betweenness), segundo
quartis e tipos de parceiros. São Caetano do Sul, 2015.

Fonte: elaboração própria, com uso do Microsoft Excel®

Apesar do posicionamento de cinco órgãos públicos no segundo quartil e dois
no terceiro quartil, o que significa valores maiores de Betweenness, para que esta
posição seja aproveitada pelos membros dirigentes, ou seja, para que estes atores
exerçam o papel de “pontes” na rede, é necessário estreitar os laços relacionais entre
os membros dirigentes. Durante as entrevistas foi constatado que há gestores de
órgãos públicos que não conhecem os membros dirigentes da ILPI, constituindo um
empecilho para que estes órgãos divulguem a ILPI ou transmitam informações entre
os membros. Por outro lado, há dois órgãos públicos (P34 e P41) que prestam apoio
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dentro da ILPI, proporcionando entretenimento para as idosas. Há contato direto
entre os prestadores do apoio e as residentes e os membros dirigentes. Estes seriam,
portanto, os órgãos com condições mais favoráveis de exercerem o papel de
“pontes”. Esta atuação fica clara diante do relato destes atores de que divulgam a
ILPI para outras pessoas de suas redes pessoais e profissionais.
Para Inkpen e Tsang (2005), a compreensão comum da finalidade da rede, de
seus objetivos e das atividades desenvolvidas interferem sobremaneira no
comportamento da rede e de cada um de seus membros, afetando a dimensão
cognitiva do capital social. Sob este ponto de vista, componentes da rede da ILPI que
conhecem pouco sua missão, estrutura organizacional, rotinas e dificuldades, estarão
mais afastados desta realidade, sendo menos provável que estes membros
compartilhem e contribuam intensamente com a ILPI, em termos de frequência e
quantidade de apoios ofertados, principalmente o trabalho voluntário presencial.
Algumas medidas podem ser adotadas pelos membros dirigentes para
divulgar a missão, os objetivos, a estrutura e as necessidades da ILPI, tais como
inserir estas informações no site institucional, redes sociais virtuais, bem como nas
diferentes formas de comunicação, como uma carta ou e-mail para cada um dos
membros da rede da ILPI, que também podem difundir as informações para suas
próprias redes sociais. Outra sugestão é que a missão esteja sinalizada em local
visível na estrutura física, assim como a divulgação das necessidades ou de fatos que
ilustrem a colaboração dos membros para a ILPI.
4.4.5 – Correlação entre medidas de centralidade
Após a apresentação e discussão dos resultados sobre cada uma das medidas
de centralidade, foram calculados e analisados os coeficientes de correlação entre as
medidas de centralidade da rede.
No presente estudo, foi calculado o coeficiente de correlação de Pearson entre
as medidas de centralidade, a saber: InDegree, OutDegree, InCloseness,
OutCloseness e Betweenness. A avaliação qualitativa do coeficiente foi feita de
acordo com CALLEGARI-JACQUES (2003, p.90):
se 0,00 < r < 0,30, existe fraca correlação linear;
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se 0,30 ≤ r < 0,60, existe moderada correlação linear;
se 0,60 ≤ r < 0,90, existe forte correlação linear;
se 0,90 ≤ r < 1,00, existe correlação linear muito forte.
A figura 7 mostra os coeficientes de correlação de Pearson entre as medidas
de centralidade da rede, a saber: InDegree, OutDegree, InCloseness, OutCloseness e
Betweenness. Os dados foram distribuídos na figura conforme a apresentação de
VALENTE (2010, p.92), que calculou os coeficientes de correlação de Pearson, as
médias e respectivos desvios padrão. Dentre as dez medidas calculadas do
coeficiente, houve correlação forte ou muito forte em seis, conforme a figura 7. Os
resultados mostram que os maiores coeficientes de correlação foram encontrados
entre as medidas de centralidade de grau (Degree) e centralidade de proximidade
(Closeness), corroborando VALENTE (2010). A média entre os coeficientes foi de
0,61, correspondendo a forte correlação linear, de acordo com CALLEGARIJACQUES (2003).
Figura 7 – Distribuição dos coeficientes de correlação de Pearson entre as medidas
de centralidade da rede de apoio de uma ILPI em São Caetano do Sul, 2015 (n=86).

VALENTE (2010) apresentou resultados de um estudo que analisou 58 redes,
com coeficientes de correlação que variaram de 0,18 a 0,92. Em geral, a centralidade
de grau (Degree) obteve o maior coeficiente de correlação (r=0,70) em relação às
outras medidas. A correlação média entre todas as medidas de centralidade foi de
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0,54, indicando que estas medidas parecem representar um conceito bastante
consistente. A reciprocidade dos laços relacionais foi fortemente correlacionada às
medidas de centralidade.
A figura 8 apresenta o diagrama de dispersão das variáveis OutDegree e
OutCloseness. Houve correlação linear muito forte entre as medidas de OutDegree e
OutCloseness (r=0,95). Isto significa que há interdependência entre estas medidas, ou
seja, conforme houver um aumento da medida de OutDegree da rede, também
ocorrerá um aumento da medida de OutCloseness da rede. Em outras palavras,
quando os atores de uma rede aumentarem o número de membros aos quais
conhecem (e portanto, aumentarem a medida de OutDegree da rede), mais curtos
serão os caminhos a serem percorridos por eles para chegarem aos outros membros
da rede (aumentando também a medida de OutCloseness da rede).

Figura 8 - Diagrama de dispersão das variáveis OutDegree e OutCloseness dos
parceiros da rede de apoio de uma ILPI em São Caetano do Sul, 2015

Fonte: elaboração própria, com uso do Microsoft Excel®

A figura 9 apresenta o diagrama de dispersão das variáveis InDegree e
InCloseness. Houve correlação linear muito forte entre as medidas de InDegree e
InCloseness (r=0,99). Isto significa que há interdependência entre estas medidas, ou
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seja, conforme houver um aumento da medida de InDegree da rede, também ocorrerá
um aumento da medida de InCloseness da rede. Em outras palavras, quando
determinados atores de uma rede forem mais conhecidos pelos outros membros (e
portanto, aumentarem a medida de InDegree da rede), mais curtos serão os caminhos
a serem percorridos por outros membros para alcançar determinados membros da
rede (aumentando também a medida de InCloseness da rede).
Figura 9 - Diagrama de dispersão das variáveis InDegree e InCloseness dos parceiros
da rede de apoio de uma ILPI em São Caetano do Sul, 2015.

Fonte: elaboração própria, com uso do Microsoft Excel®

A figura 10 mostra o diagrama de dispersão das variáveis OutDegree e
Betweenness. Houve forte correlação linear entre as medidas de OutDegree e
Betweenness (r=0,68), conforme CALLEGARI-JACQUES (2003). Isto significa que
diante do aumento do número de atores que um determinado membro da rede
conhece (e portanto, do aumento da centralidade de grau de saída ou OutDegree),
espera-se que também ocorra um aumento de sua capacidade de intermediação
(aumento da medida de Betweenness), ou seja, de difundir a informação para
membros mais distantes, de favorecer a conexão entre membros da rede.
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Figura 10 - Diagrama de dispersão das variáveis OutDegree e Betweenness dos
parceiros da rede de apoio de uma ILPI em São Caetano do Sul, 2015.

Fonte: elaboração própria, com uso do Microsoft Excel®

A figura 11 mostra o diagrama de dispersão das variáveis InDegree e
Betweenness. Houve forte correlação linear entre as medidas de InDegree e
Betweenness (r=0,61), conforme CALLEGARI-JACQUES (2003). Isto significa que
diante do aumento do número de atores que conhecem um determinado membro da
rede (e portanto, do aumento da centralidade de grau de entrada ou InDegree),
espera-se que também ocorra um aumento da capacidade deste ator de intermediar o
fluxo de comunicação e informação para outros membros (aumentando, assim, sua
medida de Betweenness).
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Figura 11 - Diagrama de dispersão das variáveis InDegree e Betweenness dos
parceiros da rede de apoio de uma ILPI em São Caetano do Sul, 2015.

Fonte: elaboração própria, com uso do Microsoft Excel®
As figuras 12 e 13 apresentam, respectivamente, os diagramas de dispersão
das variáveis OutCloseness e Betweenness (figura 11) e InCloseness e Betweenness
(figura 12). Houve forte correlação linear entre as medidas de OutCloseness e
Betweenness (r=0,65) e entre InCloseness e Betweenness (r=0,63), conforme
CALLEGARI-JACQUES (2003). Deste modo, quanto mais curtas as distâncias a
serem percorridas por determinado ator para chegar a outro membro, e também
quanto mais curtas as distâncias dos outros atores para alcançarem este determinado
ator (resultados do aumento das medidas de centralidade de proximidade, ou
InCloseness e OutCloseness), espera-se que haverá variação semelhante de sua
medida de centralidade de intermediação (Betweenness), ou seja, um aumento de sua
capacidade de difundir a informação para outros membros da rede.
Estes achados são úteis para direcionar esforços dos membros dirigentes em
planejar ações para proporcionar oportunidades de aumentar a proximidade dos
membros, principalmente aqueles que estão mais distantes e menos conectados.
Também seria uma forma de compensar a discreta atuação dos órgãos públicos como
“atores ponte”, diante da prestação de serviços compulsórios que os “desobrigariam”
a colaborar como intermediadores na rede em questão.
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Figura 12 - Diagrama de dispersão das variáveis OutCloseness e Betweenness dos
parceiros da rede de apoio de uma ILPI em São Caetano do Sul, 2015.

Fonte: elaboração própria, com uso do Microsoft Excel®

Figura 13 - Diagrama de dispersão das variáveis InCloseness e Betweenness dos
parceiros da rede de apoio de uma ILPI em São Caetano do Sul, 2015.

Fonte: elaboração própria, com uso do Microsoft Excel®
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Analisando separadamente as medidas de centralidade para o grupo de
parceiros representado por pessoas físicas (n=50), obteve-se coeficiente de
correlação de Pearson acima de 0,60 para todas as medidas, caracterizando
correlação linear forte ou muito forte, conforme ilustra a figura 14. A média entre as
medidas de coeficiente de correlação foi de 0,83, sendo mais elevada em relação à
média das medidas de correlação da rede (que foi de 0,61). Nota-se que a média das
medidas de correlação da rede está muito próxima do limite inferior (que é de 0,60)
para forte correlação linear e a média das medidas de correlação do grupo de pessoas
físicas está próximo ao limite superior para forte correlação linear (que é de 0,89),
conforme CALLEGARI-JACQUES (2003).

Figura 14 - Distribuição dos coeficientes de correlação de Pearson entre as medidas
de centralidade do grupo de pessoas físicas da rede de apoio de uma ILPI em São
Caetano do Sul, 2015 (n=50).

O resultado do coeficiente de correlação entre as medidas de centralidade de
grau de entrada e saída (OutDegree e InDegree) no grupo de pessoas físicas foi o
dobro do coeficiente encontrado para correlação das mesmas medidas da rede em
geral (0,40 para a rede e 0,83 para o grupo de pessoas físicas). Entre este grupo, à
medida que uma pessoa conhece mais membros da rede (aumentando sua
centralidade de grau de saída, OutDegree), espera-se que haja aumento de sua
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centralidade de grau de entrada (InDegree), ou seja, que tal pessoa também seja
conhecida por um maior número de membros da rede, conforme sugere a figura 15.
Apesar deste resultado parecer óbvio, na rede em questão, isto pode ter
ocorrido apenas para o grupo de pessoas físicas devido ao fato de que a rede de apoio
é composta por oito órgãos públicos que são muito conhecidos pelos outros membros
da rede, considerando que prestam serviços compulsórios para a população, sendo
facilmente reconhecidos ou lembrados por outros parceiros. Deste modo, os órgãos
públicos têm medidas elevadas de InDegree e medidas baixas de OutDegree,
principalmente por não conhecerem grande parte do grupo de pessoas físicas que
compõem a rede de apoio da ILPI. Isto pode ter contribuído para o modesto resultado
do coeficiente de correlação entre as medidas de InDegree e OutDegree da rede.
Figura 15 - Diagrama de dispersão das variáveis OutDegree e InDegree do grupo de
pessoas físicas da rede de apoio de uma ILPI em São Caetano do Sul, 2015 (n = 50).

Fonte: elaboração própria, com uso do Microsoft Excel®

A figura 16 apresenta quatro diagramas de dispersão entre as variáveis
resultantes apenas do grupo de pessoas físicas, a saber: OutDegree e OutCloseness
(diagrama 1), OutDegree e InCloseness (diagrama 2), InDegree e OutCloseness
(diagrama 3) e InDegree e InCloseness (diagrama 4).
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Para o grupo de pessoas físicas (n=50), houve correlação linear muito forte
entre as medidas de InDegree e InCloseness (r=0,99) e entre as medidas de
OutDegree e OutCloseness (r=0,97). Estes resultados são quase idênticos aos
coeficientes de correlação da rede em geral para as mesmas medidas (r=0,99 e
r=0,95, respectivamente). Isto pode ser explicado pelo fato de que o grupo de pessoas
físicas constitui mais da metade da rede de apoio da ILPI (58,1%), influenciando o
resultado dos coeficientes da rede. No entanto, o cálculo do coeficiente de correlação
para os outros tipos de parceiros (retirando-se do cálculo as medidas do grupo de
pessoas físicas) resultou em uma forte correlação linear (r=0,83) para as medidas de
OutDegree e OutCloseness e em correlação linear muito forte (r=0,99) para as
medidas de InDegree e InCloseness.
Destarte, os resultados mostram que há interdependência entre as medidas de
centralidade de grau e centralidade de proximidade. Em outras palavras, nesta rede,
pessoas físicas que possuem valores elevados de OutDegree, também possuem
valores elevados de OutCloseness, ou seja, o fato de uma pessoa conhecer mais
membros da rede, possibilita que tal pessoa percorra distâncias mais curtas para
acessar outros membros da rede. Também uma pessoa que é conhecida por muitos
atores da rede (valor elevado de InDegree), poderá ser alcançada por meio de
distâncias mais curtas por outros membros da rede (valor elevado de InCloseness).
Analisando os diagramas entre as variáveis de InDegree e OutCloseness, e de
OutDegree e InCloseness, nota-se maior espaçamento entre os pontos, o que
significa que os coeficientes se afastam da correlação perfeita. Em outras palavras,
há menor interdependência entre o fato de uma pessoa ser muito conhecida na rede
(InDegree) e desta pessoa encontrar-se em distâncias mais curtas entre outros atores
(OutCloseness), corroborada pelo coeficiente de correlação (r=0,80). Do mesmo
modo, há menor interdependência entre o fato de uma pessoa conhecer muitos
membros da rede (OutDegree) e ser acessada por outros atores por meio de
distâncias mais curtas (InCloseness), corroborada pelo coeficiente de correlação
(r=0,81).
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Figura 16 - Diagramas de dispersão entre as variáveis de centralidade de grau e de centralidade de proximidade resultantes do grupo de pessoas físicas da rede
de apoio de uma ILPI. São Caetano do Sul, 2015 (n=50).
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Observou-se entre o grupo de pessoas físicas, valores mais elevados do coeficiente de
correlação entre a centralidade de intermediação (Betweenness) e a centralidade de grau de
entrada (InDegree), bem como entre a centralidade de intermediação e a centralidade de
proximidade (InCloseness), quando comparados aos valores dos mesmos coeficientes
atribuídos às medidas de centralidade da rede em geral. Estes últimos estão alocados nos
limites inferiores da forte correlação linear (r=0,61 entre Betweenness e InDegree; e r=0,63
entre Betweness e InCloseness), enquanto os coeficientes para o grupo de pessoas físicas estão
mais próximos aos limites superiores para a forte correlação linear (r=0,84 para Betweenness
e InDegree; e r=0,87 para Betweenness e InCloseness), de acordo com a avaliação qualitativa
de CALLEGARI-JACQUES (2003).
Destarte, para pessoas físicas, à medida em que há aumento das medidas de InDegree
e/ou InCloseness, espera-se que também ocorra um incremento na medida de Betweenness.
Isto significa que se a ILPI promover oportunidades para que o grupo de pessoas físicas seja
mais conhecido pelos outros membros da rede, espera-se que este grupo esteja mais próximo
de outros membros e que melhore sua capacidade de intermediação entre os parceiros.
Resultados semelhantes não podem ser esperados dos outros parceiros, principalmente dos
órgãos públicos, que apesar de possuírem valores elevados de centralidade de grau de saída,
não necessariamente poderão ser considerados como “atores ponte” para aproximar membros
ou intermediar o fluxo de informações.
A análise isolada do grupo de pessoas físicas mostrou elevadas correlações entre as
medidas de centralidade, sendo útil na orientação dos gestores e direcionamento das ações
para ampliação e manutenção da rede de apoio da ILPI.
4.4.6 - Comportamento da rede de acordo com atributos
Este tópico pretende analisar o comportamento da rede conforme a prestação do apoio,
as medidas de centralidade e os atributos. A Figura 17 mostra as relações estabelecidas entre
os atores conforme o tipo de parceiro. Nota-se menor número de laços entre as ONG e as
pessoas jurídicas, e maior número de laços entre pessoas físicas com os demais tipos de
parceiros.
O grupo de pessoas físicas detém a maior frequência e a maior quantidade de apoios
ofertados, ilustrado pelo maior número de círculos (frequência diária ou semanal) e pelo
maior tamanho das formas. Nos grupos das pessoas jurídicas e das ONG, a frequência do
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apoio se divide entre mensal e trimestral (triângulo) e semestral, anual ou esporádica
(quadrado), havendo apenas duas empresas que colaboram semanalmente com doação de
alimentos e um grupo de alunos de uma universidade que realizam diariamente estágio
curricular supervisionado na área de enfermagem na ILPI.

169

Figura 17 – Sociograma da rede de apoio da ILPI segundo tipos de parceiros, frequência, quantidade e tipos de apoios prestados. São
Caetano do Sul. 2015

Fonte: elaboração própria, com o uso de NETDRAW® (BORGATTI, 2002)
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Os atores representados por losangos são aqueles que não foram entrevistados
e não foram obtidos dados sobre a frequência do apoio com os membros dirigentes.
As formas de menor tamanho também correspondem aos atores em que não se
obteve informações sobre a quantidade de apoios oferecidos. Vale lembrar que um
dos membros da rede (P20) corresponde a uma ONG que é ajudada pela ILPI ao
invés de ajudá-la. A ILPI faz doações de alimentos em quantidades excedentes (que
se não forem consumidos, perderão a data de validade; roupas que não são usadas
pelas idosas e também não são vendidas no bazar beneficente, cobertores e outros
equipamentos, sempre diante do não aproveitamento destes produtos pela ILPI.
Destarte, este parceiro apresentará menores proporções no sociograma, pois não
fornece nenhum tipo de ajuda à ILPI, apesar de compor a rede.
O serviço prestado pelos órgãos públicos, apesar de ser compulsório em seis
dos oito equipamentos mencionados, é ofertado esporadicamente, conforme demanda
das moradoras da ILPI, por se constituírem serviços de saúde, justificando então a
menor frequência. O órgão público utilizado com frequência diária ou semanal é o
serviço de transporte de pacientes, utilizado para o deslocamento de moradoras
acamadas ou cadeirantes para os equipamentos de saúde do município ou fora dele.
O órgão público que colabora com mais tipos de apoio é a escola municipal de
ensino fundamental que arrecada alimentos, roupas, produtos de higiene e limpeza, e
também proporciona entretenimento para as idosas.
A figura 18 mostra as curvas de tendência de correlação entre o número de
atores, tipos de parceiros (pessoa física, pessoa jurídica, organizações não
governamentais e órgãos públicos) e a frequência da prestação de apoio. Os círculos
sem preenchimento representam membros da rede em que não se obteve informação
a respeito da frequência do apoio.
Entre as pessoas físicas, houve correlação positiva entre a quantidade deste
tipo de parceiro e a frequência do apoio ofertado (R2 = 0,97). Isto significa que caso
a rede da ILPI seja ampliada em número de pessoas físicas, há uma forte tendência
de que a distribuição da frequência do apoio ocorra do mesmo modo, aumentando a
frequência conforme há aumento do número de pessoas físicas na rede. Esta é uma
informação valiosa aos membros dirigentes ao planejarem estratégias de ampliação
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da rede de apoio da ILPI. Há que se investir na captação de pessoas físicas, caso haja
interesse em aumentar a frequência do apoio.
Quanto aos órgãos públicos e às pessoas jurídicas, as curvas representam
parábolas. Isto significa que conforme há aumento do número de pessoas jurídicas ou
de órgãos públicos na rede, a distribuição da frequência do apoio será muito
semelhante à configuração atual, ou seja, mais parceiros contribuirão mensal ou
trimestralmente e menos parceiros colaborarão esporádica, semestral ou anualmente
e menos parceiros ainda contribuirão diária ou semanalmente.
Figura 18 – Distribuição dos tipos de parceiros da rede da ILPI segundo frequência
de apoio prestado. São Caetano do Sul, 2015.

Fonte: elaboração própria, com uso do Microsoft Excel®

As figuras 19 e 20 apresentam os diagramas de dispersão entre as medidas de
centralidade de grau, (InDegree e OutDegree, respectivamente), e a quantidade de
apoios ofertados. Observa-se que há dentre os parceiros com maiores centralidades
de grau e maiores quantidades de apoios ofertados, o predomínio de pessoas físicas
em relação aos outros tipos de parceiros. Os órgãos públicos, por outro lado,
possuem melhores valores de InDegree, mas oferecem menor quantidade de apoios
(abaixo, inclusive, da média para o grupo, que foi de 3,45 tipos de apoio).
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Figura 19 – Diagrama de dispersão das variáveis InDegree e número de apoios
prestados por parceiro da rede de apoio de uma ILPI em São Caetano do Sul, 2015 (n
= 86).

Fonte: elaboração própria, com uso do Microsoft Excel®

Figura 20 – Diagrama de dispersão das variáveis OutDegree e número de apoios
prestados por parceiro da rede de apoio de uma ILPI em São Caetano do Sul, 2015 (n
= 86).

Fonte: elaboração própria, com uso do Microsoft Excel®
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A figura 21 mostra que o número de apoios variou de forma aleatória entre os
tipos de parceiros e entre as medidas de centralidade de proximidade, corroborado
pelo espaçamento entre os pontos. Isto significa que o número de apoios que cada
membro da rede provê à ILPI não está relacionado à centralidade de proximidade
deste ator.
Observa-se que os atores que colaboram com mais tipos de apoio (oito ou
mais) são pessoas físicas e estes membros possuem valores de centralidade de
proximidade altos. No entanto, também há pessoas físicas com valores semelhantes
de proximidade que ofertam menor quantidade de apoio. Situação semelhante foi
encontrada ao analisar a centralidade de intermediação e a prestação de apoio.
Figura 21 – Diagrama de dispersão das variáveis OutCloseness e número de apoios
prestados por parceiro da rede de apoio de uma ILPI em São Caetano do Sul, 2015 (n
= 86).

Fonte: elaboração própria, com uso do Microsoft Excel®

Parece que o fato de encontrar-se em posições privilegiadas na rede e
conectar-se facilmente a outros membros ou ainda o fato de conhecer poucos atores e
conectar-se com mais dificuldade, não orienta as formas e a frequência com que o
apoio é prestado.
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Observa-se que o grupo de pessoas físicas apresenta mais condições de
atender às necessidades da ILPI, devido ao maior número de membros na rede, à
maior frequência de prestação de apoio e à maior quantidade de tipos de ajuda
ofertados. Os membros dirigentes, que também compõem este grupo, podem
otimizar as estratégias de divulgação das necessidades da ILPI a estas pessoas;
promover formas de reconhecimento e agradecimento aos membros, de modo a
fidelizá-los.
4.4.7 - Quem são os “ativos” da rede?
De acordo com ADLER e KWON (2002), a posição e a influência de um
determinado ator em uma rede social consistem em vantagens que podem ser
convertidas em informações, conhecimentos, compartilhamentos e até benefícios
econômicos. Sob esse ponto de vista, os laços relacionais entre os atores de uma
rede, bem como os recursos atuais e potenciais existentes e disponíveis advindos
desta rede constituem seu capital social, um “ativo” da rede, no qual podem ser
investidos recursos (como tempo, capacitação, significados) visando à obtenção de
benefícios futuros.
A presença de laços fortes entre os parceiros, obtidos por confiança mútua,
laços em comum e troca de informações ou apoio, constitui-se fator preponderante na
potencialização dos objetivos da rede (GRANOVETTER, 1973; INKPEN e TSANG,
2005).
O termo multiplexidade de relações é atribuído às funções que cada um dos
atores possui para a finalidade da rede e nos laços entre os atores, desenvolvidos ao
longo do tempo. Trata-se da intensidade das relações, do conteúdo e de suas
características, ou seja, da dimensão relacional do capital social de uma rede
(GRANOVETTER, 1973; ADLER e KWON, 2002).
A tabela 3 mostra a distribuição dos atores de acordo com as maiores medidas
de centralidade, na seguinte ordem de classificação: 1) nOutDegree; 2) nInDegree;
3) nOutCloseness e 4) nBetweenness. Este grupo está alocado no 3o. quartil,
considerando a distribuição decrescente das medidas. A escolha foi pautada na
importância das medidas de centralidade para a ARS, conforme VALENTE (2010).
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Dentre os 21 atores alocados neste quartil, 19 são pessoas físicas e dois são
pessoas jurídicas. Entre as pessoas físicas, 13 são membros dirigentes da ILPI (atores
negritados em vermelho), sendo que cinco destes participaram da fundação da
entidade.
Tabela 3 – Distribuição decrescente dos atores da rede da ILPI no primeiro quartil,
segundo medidas de centralidade. São Caetano do Sul, 2015.

Fonte: elaboração própria

Dentre estes parceiros há predominância da ajuda semanal ou diária (maior
frequência na categorização dos dados para a ARS), com número de apoios
oferecidos acima da média para a rede (quatro ou mais). A maior frequência e a
maior quantidade de tipos de apoio ofertados podem ocasionar o aumento da
permanência destes atores na ILPI, ampliando a possibilidade de conhecerem e
serem conhecidos por outros membros da rede, e consequentemente aumentando a
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centralidade de grau (medida individual), a densidade e a conectividade (medidas da
rede como um todo).
Nota-se o papel central dos membros dirigentes na rede. O fato de
pertencerem ao corpo diretivo faz com que assumam diversas responsabilidades
perante a ILPI e que solicitem mais ajuda aos parceiros para suprirem as
necessidades da casa, havendo mais oportunidades de conhecê-los, manter e fidelizar
a prestação de apoio.
De acordo com MARTELETO (2001), estes achados são esperados ao se
avaliar a rede de uma organização, ou seja, atores que desempenham funções de
chefia ou diretoria geralmente apresentam alta centralidade de grau por possuírem
relacionamentos ativos e comunicação frequente com os demais atores, exercendo
maior influência sob os demais. A autora salienta que os membros não dirigentes
com alta centralidade de grau são muito importantes para a organização, por
constituírem elos de comunicação com os demais atores.
Entre os membros integrantes da rede que não pertencem ao corpo diretivo e
que constam da Tabela 3 estão:

1-A funcionária administrativa com vínculo formal de trabalho na ILPI, que exerce
várias outras atividades voluntárias na ILPI, totalizando sete tipos de apoios
prestados, tais como ser voluntária na organização, preparação e execução dos
eventos beneficentes; divulgação da ILPI para comunidade externa; apoio emocional
e espiritual para as moradoras; e doações em geral. Mesmo não compondo a
diretoria, sua função na entidade lhe confere centralidade de intermediação elevada,
por constituir o principal canal de comunicação entre a ILPI e pessoas que telefonam,
visitam e/ou enviam e-mails, independentemente de conhecerem ou não algum
membro dirigente. Todas estas tarefas são executadas por ela (atribuições de seu
vínculo remunerado de trabalho), justificando as altas medidas de centralidade de
grau. O fato de conhecer todos os membros da diretoria, que exercem papel central
na rede, justifica sua elevada centralidade de proximidade. Caso esta funcionária seja
desligada ou rescinda o vínculo formal de trabalho, talvez deixe de contribuir como
voluntária na ILPI, alterando de modo relevante as conexões e a configuração da
rede.
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2-Uma moradora que promovia apoio emocional e espiritual às outras moradoras,
por meio de orações, leitura de textos religiosos ou não, estímulo aos debates e
conversas entre as idosas, e ajuda em algumas tarefas simples da cozinha.
Infelizmente, a moradora faleceu no ano que sucedeu a coleta de dados. Novamente
há alteração da configuração da rede em se tratando das medidas de centralidade. No
entanto, a perda do apoio gerada pelo falecimento da idosa é direcionada aos dois
tipos específicos de ajuda que a idosa prestava, o que não diminui sua importância.
Esta moradora era um dos poucos membros da rede que prestava apoio emocional e
espiritual às residentes. Com a perda, a rede individual de apoio de cada residente
pode ser afetada. Conforme discutido anteriormente, a rede de apoio da ILPI exercia
o papel de membro da rede individual de apoio das moradoras.

3-O médico voluntário da ILPI que presta sete tipos de apoio, como doações em
geral, divulgação da entidade, trabalho voluntário em eventos, ajuda com a
manutenção das edificações e outros. No entanto, o que pode ter contribuído para
elevar as medidas de centralidade de grau e proximidade deste membro é que ao
ajudar a ILPI, o mesmo trouxe mais cinco membros de sua família para integrar a
rede, mobilizando inclusive outras redes sociais ao qual pertence para obter doações.
Além disso, por já ter sido médico da rede municipal de saúde, é bastante conhecido
pelos órgãos públicos e por algumas ONG.

4-Duas pessoas físicas e uma pessoa jurídica que apesar de contribuírem
esporadicamente, possuem medidas elevadas de proximidade e de centralidade de
grau. Estes membros são importantes para divulgar informações de maneira mais
rápida e ampliada, o que deve ser considerado pelos membros dirigentes ao
planejarem eventos beneficentes ou campanhas de captação de recursos, por
exemplo.

5-Uma empresa cujo proprietário é amigo pessoal de um dos dirigentes da ILPI. No
entanto, este membro pertence à maçonaria e traz para a rede da ILPI três
associações de maçons e suas esposas (nomeadas como ONG neste estudo, apenas
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para padronização da natureza jurídica), que mobilizam suas próprias redes para
promoverem eventos beneficentes totalmente organizados por eles, cuja renda é
doada à ILPI. Além disso, mensalmente estas associações e outras pessoas físicas da
rede contribuem com doações em geral, algumas inclusive com dinheiro. O
proprietário da empresa encarrega-se da divulgação da ILPI e dos eventos em redes
sociais, e a empresa também fornece doações e outros apoios. A saída deste membro
da rede da ILPI poderia ocasionar também a saída da comunidade de maçons da rede,
impactando a prestação da quantidade e da frequência do apoio ofertado.
De acordo com VALENTE (2010), atores com maior centralidade de grau
encontram-se em posições privilegiadas para acessar informações sobre o que está
acontecendo na rede ou na comunidade. Eles podem analisar ambientes e situações
de modo mais eficaz do que os outros membros, devido ao maior número de contatos
que possuem, permitindo-lhes julgar se uma ideia ou atividade (um evento para
arrecadar fundos para a ILPI, por exemplo) serão aceitos pelos outros atores. A
percepção desses “elementos centrais” sobre o comportamento da rede deve ser
considerada na tomada de decisão, por sinalizarem a aceitação da comunidade.
Outra ponderação do autor é que os membros da rede monitoram e analisam o
comportamento dos membros centrais, aumentando o poder de influência e de
liderança destes atores. Isto significa que os parceiros menos centrais ou mais
periféricos da rede podem reagir positivamente às ideias propostas ou apoiadas pelos
atores centrais. As medidas de centralidade de grau seriam indicadores mais
fortemente associados à rapidez da difusão das trocas e fluxos em relação às outras
medidas de centralidade.
Um aspecto interessante é a configuração familiar dos membros dirigentes da
ILPI. Há pelo menos quatro famílias envolvidas com as atividades da diretoria (por
exemplo P40 e P61; P18 e P32; P56 e P35), além de outros membros. Uma delas
possui membros da primeira e segunda gerações (P7, P31, P70, P72, P77), todos
compondo a diretoria. A família em questão configura entre os fundadores da ILPI e
nas entrevistas fica explícita a motivação destes atores por valores e ideais pessoais,
por modelos religiosos e pelo exemplo de atuação voluntária fornecido pelas
gerações anteriores. Cada um destes membros, conectados entre si pelo vínculo
familiar, possuem “redes dentro da rede da ILPI”, que também podem conectar-se
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entre si, pelo fato de conhecerem algum membro da mesma família, aumentando a
proximidade e a intermediação da rede. Isto pode ser constatado na figura 22 que
ilustra a reciprocidade dos laços, ou seja, exibe as relações recíprocas e não
recíprocas entre os atores. Nota-se que as relações recíprocas estão mais distribuídas
à direita, justamente por concentrarem os principais componentes da rede, incluindo
os membros dirigentes e das famílias citadas.
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Figura 22 - Rede de apoio da ILPI segundo reciprocidade de relações, tipos de parceiros, frequência e quantidade de apoio ofertado. São
Caetano do Sul, 2015.

Fonte: elaboração própria, com o uso de NETDRAW® (BORGATTI, 2002)
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KADUSHIN (2004) afirma que os indivíduos pertencem a círculos sociais
diferentes, de acordo com seus propósitos. A multiplicidade de círculos implica que
os ideais de coletivismo e individualismo são aproximados na mesma medida. A
partir dos círculos (e, portanto, da reciprocidade das relações), as inclinações e
aspirações individuais ou coletivas são mais facilmente correspondidas e satisfeitas.
Outra vantagem é a experiência organizacional proporcionada pelas atividades em
grupo, como o conhecimento adquirido, planejamento de ações, compartilhamento
de resultados e recursos.
De acordo com NAHAPIET e GHOSHAL (1998), as trocas sociais podem
ser restritas ou permitidas a partir das representações, interpretações e sistemas de
significados compartilhados entre atores de uma rede.
A rede é um dos maiores “ativos” da ILPI. Compreender os movimentos e os
comportamentos da rede, intensificar ou fortalecer laços, investir na escuta e na
busca por ações ou atitudes que sinalizem o entendimento das motivações individuais
e coletivas dos atores e de suas relações significa investir no “ativo”, fidelizar os
membros, ampliar horizontes da rede, captar mais e novos recursos e benefícios. Para
ADLER e KWON (2002), como em qualquer capital, investir no capital social pode
ou não concretizar benefícios, ou os recursos podem ser obtidos em maior ou menor
valor. No entanto, investir no capital social pode gerar poder, solidariedade,
confiança e acesso à informação, o que provavelmente seria convertido em recursos
necessários à sobrevivência econômica da ILPI e às moradoras.
A reciprocidade de relações pode aumentar a confiança entre os membros e o
capital social da rede. Para BRAZ e CARDOSO (2013), a continuidade e
perpetuação de um empreendimento social são possíveis somente a partir de redes
sociais de cooperação, confiança e solidariedade, pautadas em relações fracas ou
fortes de reciprocidade. Estes autores corroboram a importância da configuração dos
laços na rede de apoio da ILPI, seja pela reciprocidade, seja pela oportunidade de
inclusão das redes da rede na prestação da ajuda.
Liao e Welsch (2003) analisaram 462 empreendedores americanos e
identificaram a confiança como elemento disparador para captação de recursos,
compartilhamento de conhecimentos e parcerias. Membros que conquistaram
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elevados índices de confiança e confiabilidade obtiveram mais oportunidades de
apropriar-se dos recursos disponíveis em sua rede social.
De acordo com KADUSHIN (2004) e VALENTE (2010), as pessoas podem
ser influenciadas por aquelas em quem confiam, aderir à uma ideia ou causa.
Analisado sob espectro positivo, o capital social gerado pelas relações de confiança
pode abastecer a rede com valorosos recursos tangíveis e intangíveis, como capital
financeiro, ativos e equipamentos, boa reputação, cooperação, credibilidade e
fidelização dos membros (BRUSH et al., 2002).
Os principais componentes da rede da ILPI podem ser considerados o
patrimônio de “ativos” da ILPI, por seu poder de potencializar e ampliar as conexões,
influenciar membros, por sua reputação e por sua capacidade de analisar o
comportamento

da

rede

(ADLER

e

KWON,

2002).

Conforme

ressalta

MARTELETO (2001), membros não dirigentes com altas medidas de centralidade
são fundamentais por também constituírem canais de comunicação entre atores
desconhecidos à diretoria.
4.5 – A rede e seus outros papéis
A institucionalização decorre de vários fatores, dentre eles, a diminuição da
rede de apoio social. Por outro lado, a institucionalização provoca o afastamento dos
amigos e familiares, tornando a rede de apoio do idoso mais fragilizada e escassa
(RODRIGUES e SILVA, 2013).
Fica evidente no presente estudo que a rede de apoio da ILPI exerce papel
fundamental na rede de apoio social das residentes, à medida em que os atores
tornam-se potenciais componentes das redes individuais. Ou seja, a provisão das
necessidades das idosas que deveria ser ofertada pela rede de apoio social de cada
uma, é, em parte, exercida pelos membros da rede da ILPI.
Para NERI (1993, p. 10), a avaliação da qualidade de vida da pessoa idosa
envolve indicadores como longevidade; saúde biológica; saúde mental; satisfação;
controle cognitivo; competência social; produtividade; atividade; status social; renda;
continuidade de papéis familiares e ocupacionais; e continuidade de relações
informais.
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Figuras como os voluntários que promovem mensalmente a festa das
aniversariantes institucionalizadas; o grupo da Secretaria da Cultura, que
semanalmente promove atividades de canto e dança, integrando e entretendo as
moradoras; os alunos da escola municipal que visitam a ILPI, contam histórias e
conversam com as idosas, possibilitando o convívio intergeracional; os voluntários
que promovem ações para valorizar a autoestima, como cuidados com as unhas e
cabelos (manicure; pedicure; limpeza de pele; corte, tintura e escovação dos
cabelos); e os voluntários que prestam apoio emocional e espiritual às moradoras, por
meio de conversas, aconselhamento, orações, demonstrações de afeto e estima, são
exemplos de oportunidades para interação social, estabelecimento de vínculos
afetivos e coletivos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das idosas,
conforme corroboram CREUTZBERG et al. (2007b); RODRIGUES (2010) e
QUALLS (2016).
BREEN et al. (2009) elencaram as dez principais deficiências nas ILPI:
higiene e segurança alimentar, qualidade do cuidado, acidentes, protocolos de
procedimentos profissionais, prevenção de acidentes, limpeza do ambiente,
prevenção e cuidados com úlceras de pressão, planos de cuidado, respeito à
dignidade, e controle de infecção. Com relação às deficiências provenientes das
equipes, os autores apontaram escassez de recursos humanos, supervisão ineficiente,
sanções inadequadas, baixa remuneração e benefícios, problemas de autoestima, e
técnicas ineficazes de garantir a eficácia do desempenho ocupacional.
No presente estudo, a problemática das deficiências na prestação de cuidados
e na provisão de recursos humanos também pertencem ao cotidiano da ILPI. No
entanto, a presença de um grupo de alunos de graduação em Enfermagem, que
realizam estágio curricular obrigatório supervisionado na ILPI, contribui para a
melhoria da qualidade dos cuidados. A preocupação com o rigor e excelência na
execução dos procedimentos e protocolos profissionais como um dos objetivos do
processo ensino-aprendizagem da disciplina de estágio supervisionado favorecem a
implantação de condutas preconizadas pela legislação e pela ética profissional, tais
como prevenção de úlceras de pressão e de acidentes, elaboração e implantação de
plano de cuidados e medidas de controle de infecção. A equipe de professores e
alunos da universidade incrementa (ainda que de forma temporária) o quadro de
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profissionais de enfermagem, possibilitando a melhor distribuição de tarefas e do
tempo disponibilizado para os cuidados.
Há que se considerar que a parceria entre a universidade e a ILPI é
estabelecida por meio de um acordo de cooperação técnica, e portanto, pode ser
rescindido, independentemente da vontade dos gestores da ILPI. Observa-se que a
relação estabelecida não é compulsória e também não é voluntária, caracterizando a
fragilidade do vínculo e a perda do apoio oferecido à ILPI mediante a saída deste
parceiro da rede, ainda que alunos e supervisores queiram continuar a colaborar com
a prestação do cuidado às residentes.
Profissionais da saúde que prestam serviço voluntário na ILPI do presente
estudo, como uma nutricionista e uma psicóloga, possibilitaram a adequação da
instituição às normas de higiene e segurança alimentar, preparação de cardápio geral
e específico, de acordo com as necessidades das moradoras, bem como
oportunidades de atividades psicoterápicas em grupo com o objetivo de proporcionar
apoio emocional às idosas. Apesar de temporárias, estas intervenções colaboram para
a melhoria da qualidade do cuidado e para o respeito à dignidade da pessoa.
Os órgãos públicos prestam serviços essenciais e compulsórios à ILPI.
Apesar da menor frequência e de menores quantidades de apoio ofertados, se estes
atores fossem eliminados da rede (por exemplo os serviços de emergência e os
hospitais), deixariam de assistir às moradoras, aumentando o risco de morte e de
complicações. A ILPI precisaria buscar serviços hospitalares em outros municípios,
onerando despesas. Outro exemplo em que haveria aumento de custos para a ILPI ou
até impossibilidade da entidade atender a esta necessidade seria a retirada do serviço
de transporte de pacientes da rede da ILPI, utilizado semanalmente e em alguns casos
diariamente para levar idosas às sessões de fisioterapia, psicoterapia, realização de
procedimentos diagnósticos etc. A ILPI possui apenas um automóvel popular de
pequeno porte, que foi doado sem qualquer tipo de adaptação para cadeirantes,
inviabilizando o transporte de moradoras dependentes. Nota-se a importância dos
órgãos públicos para a manutenção da saúde das idosas e indiretamente para a
sobrevivência econômica da ILPI.
A assistência prestada pela Estratégia Saúde da Família (ESF) da área de
abrangência da ILPI é restrita às moradoras que conseguem se deslocar à unidade,
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pois não há acompanhamento do PSF na ILPI. A assistência poderia ser aumentada,
estreitando-se o relacionamento entre os membros dirigentes e a gerência da unidade.
A ILPI conta com um médico voluntário que acompanha as idosas e a ESF poderia
contribuir diante de situações em que há necessidade de agendamento de
especialidades, exames e outros procedimentos. Em alguns casos, a Central de
Regulação de vagas do município exige que o formulário de encaminhamento para
outras esferas de atenção seja emitido por um médico da rede municipal, dificultando
o agendamento das solicitações feitas pelo médico voluntário da ILPI.
O exemplo acima ilustra uma situação real vivenciada pela equipe de
enfermagem da ILPI, que busca voluntariamente garantir a equidade da assistência à
saúde para idosas institucionalizadas, mencionado em entrevista. Para BREEN et al.
(2009), diante da incapacidade da ILPI para prestar os serviços necessários aos seus
residentes, independentemente dos esforços da equipe, pode haver diminuição da
motivação para oferecer um serviço de qualidade. Os membros da equipe percebem
que são incapazes de atender às demandas dos moradores devido à ausência de
recursos e tecnologias adequadas e isso pode provocar sentimentos de desânimo e
impotência na equipe.
A equidade de acesso à população é garantida pelos princípios do SUS e
consta nas diretrizes das Políticas Nacionais de Saúde da Pessoa Idosa. A RDC 283
(BRASIL, 2005a) define o “caráter residencial” da ILPI, ou seja, trata-se de uma
instituição com finalidade de oferecer moradia, assim como outras residências que
abrigam famílias atendidas pelo PSF. Deveria, portanto, ser contemplada no
cadastramento, monitoramento e acompanhamento deste serviço essencial.
A Política Nacional do Idoso (BRASIL, 1994) prevê como competências dos
órgãos e entidades públicos na área de promoção e assistência social a prestação de
serviços e o desenvolvimento de ações voltadas ao atendimento das necessidades
básicas do idoso, mediante a participação das famílias, da sociedade e de entidades
governamentais e não governamentais. Ou seja, as instituições privadas sem fins
lucrativos que oferecem cuidados de longa duração ao idoso integram uma das
alternativas de garantia do atendimento às necessidades básicas.
Conforme esta política, compete ao Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, por intermédio da Secretaria Nacional da Assistência Social,
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articular políticas intersetoriais, intergovernamentais e interinstitucionais que
afiancem a completude de atenção às pessoas com deficiência e aos idosos (BRASIL,
1994).
Um exemplo de articulação intersetorial no Brasil é um dos 40 projetos
sustentadores da Prefeitura de Belo Horizonte, denominado "Programa de
Atendimento ao Idoso (Maior Cuidado)" – PAI, coordenado pela Secretaria
Municipal de Políticas Sociais, e que atua por meio do Grupo de Trabalho
Intersetorial, composto por membros das equipes técnicas das Secretarias Municipais
de Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional, Direitos da Cidadania,
Esportes, Políticas Sociais, Saúde, Educação, Fundação Municipal Cultura, entre
outros órgãos. O objetivo é promover a intersetorialidade das ações para atender de
forma adequada às demandas da população idosa (REZENDE, 2012).
SARTINI e CORREIA (2012) apresentaram a trajetória e os resultados do
Projeto Cuidador de Idosos, coordenado pela Secretaria Municipal Adjunta de
Assistência Social (SMAAS), com a cogestão da Secretaria Municipal de Saúde
(SMSA) e acompanhamento da Secretaria Municipal de Políticas Sociais (SMPS).
Idosos semidependentes ou dependentes, moradores das áreas de abrangência dos
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), em situação de vulnerabilidade
social e de insuficiência familiar, recebem apoio institucional por meio da
disponibilização de um cuidador domiciliar por um número de horas diárias,
dependendo da necessidade do idoso, determinada por avaliação funcional, social e
econômica prévia. A seleção para entrada no projeto é feita por técnicos da Atenção
Básica à Saúde e da Secretaria de Assistência Social, conferindo, indiscutivelmente o
caráter intersetorial e híbrido do planejamento, gestão e acompanhamento do projeto.
Ao serviço de saúde compete a elaboração de um Plano Terapêutico Individual e o
estabelecimento de uma Rotina de Cuidados Diários. Ao CRAS, cabe o atendimento
às famílias, com o objetivo de fortalecer vínculos e incentivar o protagonismo na
superação de vulnerabilidades.
Este

projeto

contribui,

entre

outros

benefícios,

para

evitar

a

institucionalização e a hospitalização, além de favorecer a permanência do idoso em
seu lar, mantendo ou melhorando as relações familiares e sociais. O Estado atua
conjuntamente para que a família continue sendo a responsável pelo cuidado digno e
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pela manutenção do bem estar do idoso. No entanto, neste caso, a família recebe
parte do apoio necessário para exercer adequadamente o cuidado. SARTINI e
CORREIA (2012) corroboram:
“A presença do cuidador não implica na falta de responsabilidade
da família. Os cuidadores têm a função de dar apoio aos idosos e às
famílias, não de substituí-las”.
Discutindo o papel do Estado, UDE (2003, p. 128) aponta:
[...] nossa história apresenta-se marcada por uma relação de
dependência com o Estado, como se fosse o único responsável
pelas políticas de assistência e de seguridade da população. Esse
traço social tem nos impedido...de pensar uma outra forma de
organização social, na qual o Estado fosse regulado por decisões
surgidas da coletividade.
O caminho da intersetorialidade como ferramenta de execução e de gestão da
efetividade das políticas públicas voltadas à população idosa requer a atuação
responsável e integrada dos atores sociais e órgãos envolvidos, sem minimizar o
papel do Estado. Conjuntamente, a participação social e os espaços organizados de
escuta qualificada, como os Conselhos Municipais e os Grupos de Trabalho,
permitem o exercício de cidadania e da coletividade na busca de soluções adequadas
para a promoção do envelhecimento ativo e saudável (REZENDE, 2012).

4.6 - Aplicabilidade
De acordo com CROSS et al. (2000), as teorias e a metodologia de análise de
redes sociais podem ser empregadas para investigar a interconectividade e suas
interações, promovendo uma perspectiva interdependente da pesquisa científica,
evidenciada na sua aplicabilidade prática no estudo de risco de negócios, falta de
recursos, mudanças organizacionais e outros. Para ALVES e SANTOS (2010), o
benefício da visualização das redes é a constelação dos sistemas de interrelações,
enfatizando a estrutura e o dinamismo dos relacionamentos.
JARIEGO e RAMOS (2005) realizaram uma pesquisa para identificar como
os estudantes representam visualmente suas redes pessoais de apoio. Os autores
observaram que o tamanho dos nodos é interpretado em termos de importância
relativa dos atores que proporcionam apoio, parecendo induzir uma classificação em
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função da intensidade da relação (dispondo grupos e indivíduos do maior ao menor).
Esse ranking de atores se organiza segundo a polivalência dos provedores, sendo
menos saliente a importância relativa em termos de centralidade ou de
intermediação, entre outros indicadores relacionais. A representação dos laços fortes
mostra com maior nitidez os espaços sociais em que os membros estão inseridos.
Um aspecto importante a ser discutido é a finalidade da rede em questão.
Diferentemente de uma rede intraorganizacional, em que a comunicação e a
interdependência entre os integrantes podem interferir diretamente no desempenho
individual e coletivo, a rede da ILPI é composta por membros que tem objetivos
diversos, mas que estão articulados nesta rede para promover diferentes tipos de
apoio à ILPI.
Os órgãos públicos, por exemplo, pertencem à rede por prestarem serviços
compulsórios à ILPI (em sua maioria), sem oferecer auxílio voluntário. Apenas uma
escola da rede municipal de ensino fundamental colabora com doações advindas das
campanhas feitas pela escola e às visitas dos alunos para proporcionar entretenimento
e convívio intergeracional às idosas. Tais ações são utilizadas como estratégias de
ensino dos projetos pedagógicos da instituição.
Os demais componentes integram a rede por livre arbítrio, com a finalidade
de apoiar a ILPI. No entanto, isto não significa que tenham conhecimento da
existência e da amplitude da rede e que empenhem esforços para mantê-la. Os
membros dirigentes também não tinham ciência da totalidade de pessoas ou
organizações que pertenciam a esta rede, sendo até o momento da pesquisa uma
“rede de conexões ocultas”, conforme observa CAPRA (2002).
Por outro lado, os dirigentes afirmaram nas entrevistas que dependem das
doações, do trabalho voluntário e da prestação de diversas formas de ajuda para a
sobrevivência da ILPI, conforme corroboram FRANK e SERAFIM (2008), que
encontraram a mesma situação nas entidades assistenciais sem fins lucrativos no
município de Criciúma-SC. A rede visível, concreta e analisada pode contribuir
sobremaneira como ferramenta de gestão dos recursos existentes ou escassos, do
planejamento estratégico e das ações de marketing (ainda que amadoras) para
captação dos diferentes tipos de apoio, bem como de ações de retribuição (não
remuneradas) aos membros da rede.
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A articulação dos atores de uma rede, voltada a uma determinada finalidade,
gera a oportunidade destes atores atuarem em conjunto, por meio de seus laços
relacionais. Para ADLER e KWON (2002), a solidariedade é um dos benefícios do
capital social gerados pela rede. Crenças e normas sociais fortes, associadas a um
elevado grau confiança e de proximidade da rede, incentivam o cumprimento de
regras e costumes locais, reduzindo a necessidade do controle formal e aumentando o
compromisso. É a partir de valores que se incute nos membros os hábitos de
cooperação, solidariedade e espírito comunitário.
Apesar do software utilizado no presente estudo ser disponibilizado
gratuitamente na internet por apenas 3 meses, devendo ser adquirida a licença após
este prazo, há outros programas livres (gratuitos) que podem ser utilizados para
reproduzir esta pesquisa ou para conduzir novos experimentos, tais como Cfinder,
GraphViz, Yed e Pajek, que também executam a análise de rede social, inclusive com
tutoriais disponíveis no idioma português (Brasil), facilitando o manuseio dos
softwares (AZEVEDO e RODRIGUEZ, 2010).

4.7 - Limitações
O estudo apresentou algumas limitações, apontadas a seguir:

1-Os membros da rede não foram entrevistados em sua totalidade (oito atores foram
citados e não foram entrevistados). Conforme previsto na metodologia e na literatura,
os membros dirigentes forneceram informações a respeito dos atributos destes
membros, não sendo possível apenas a coleta das medidas de centralidade, à exceção
da centralidade de entrada (InDegree).

2-A rede encontra-se em constante movimento. Deste modo, os estudos mapeiam
fotografias da configuração da rede no momento da coleta. Novos estudos sobre a
mesma rede podem derivar medidas de ARS distintas, devido à entrada e saída
contínua de membros.
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3-Diante do contexto brasileiro em que as entidades sem fins lucrativos que prestam
cuidados de longa duração ao idoso estão inseridas, a utilização do software
empregado neste estudo pode ser dificultada, devido à falta de recursos humanos e
capacitação técnica.

4-Diante da escassez de estudos semelhantes no Brasil, a comparação quanto ao
desempenho da rede da ILPI em relação às redes de mesma finalidade tornou-se
limitada, sendo necessário compará-la às redes organizacionais de empresas privadas
com fins lucrativos, ou voltadas aos movimentos sociais ou ao empreendedorismo
social em suas diversas causas.

4.8 - Contribuições
Dentre as contribuições do estudo, estão:

1-O ineditismo da aplicação do método de ARS para mapeamento da rede de apoio
de uma ILPI privada sem fins lucrativos brasileira. Apesar da existência de estudos
nacionais e internacionais na área da Gerontologia envolvendo o método de ARS,
não foram encontradas publicações aplicadas à ILPI filantrópica.

2- A oportunidade de destacar o mapeamento da rede de apoio de ILPI como
ferramenta gerencial, de captação e retenção de recursos, considerando os elementos
motivacionais, seus significados e representações.

3-Alertar a comunidade e os decisores políticos sobre a possibilidade de utilizar
recursos humanos e tecnológicos já existentes em outras Secretarias para articulação
intersetorial e atuação em rede, visando melhorar a qualidade e as condições de
estrutura e funcionamento das ILPI filantrópicas (sem dispor de recursos financeiros,
apenas expertise e tecnologia), a começar pelas instâncias municipais, como o
Conselho Municipal do Idoso, a Vigilância Sanitária local, Conselhos de Classe e
Secretarias Municipais de Assistência Social, de Saúde, Habitação, Agricultura,
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Esportes e Lazer, entre outras, (a exemplo de países como o Japão, e do município de
Belo Horizonte, citados anteriormente).

4-O reconhecimento da articulação dos parceiros em rede, bem como a identificação
das características dos atores e do apoio fornecido (atributos) podem ser obtidos sem
a aplicação de um software (ainda que de modo superficial), a partir de uma planilha
(por exemplo), sendo de grande valia aos gestores.

5-A coleta de dados e as entrevistas provocaram inevitavelmente modificações nos
laços relacionais da rede da ILPI. Receber a pesquisadora, aceitar falar sobre a ILPI e
as relações estabelecidas com os membros dirigentes ou com as moradoras, comentar
sobre os motivos que levam cada ator a prestar apoio, enumerar os tipos de apoio
oferecidos e reconhecer outros membros da rede, provocaram ressignificações e
despertaram sentimentos e anseios pelo menos em parte dos entrevistados (situações
comentadas logo após ou até durante as entrevistas), a respeito de seu papel na rede
da ILPI, para si próprios e para as beneficiárias (as idosas). Este achado não foi
objeto de análise (o que pode prospectar outros estudos), no entanto pode ter
contribuído para a ampliação da rede, bem como da intensidade e frequência da
prestação de apoio (conforme relatado posteriormente pelos membros dirigentes da
ILPI).

5- CONCLUSÕES
São apontadas aqui as principais conclusões, priorizando os objetivos do
estudo:

1-O mapeamento da rede da ILPI permitiu a descoberta da rede invisível, com seus
atores e conexões. A rede em questão pode ser considerada o capital social da ILPI,
constituído principalmente por pessoas físicas, com potencialidades para ampliar a
extensão da rede, a densidade das conexões e a captação de recursos.
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2-A rede de apoio da ILPI é composta por pessoas físicas, jurídicas, organizações
não governamentais e órgãos públicos, que proveem recursos materiais, humanos,
cognitivos e informativos, imprescindíveis à sobrevivência econômica da ILPI, sendo
inclusive, membro integrante da rede individual de apoio de moradoras com reduzido
suporte social, que contam com a atuação e a colaboração dos atores da rede de apoio
da ILPI para suprir suas necessidades materiais, afetivas, espirituais e sociais.

3-A análise de rede social mostrou correlações lineares positivas fortes entre as
medidas de centralidade de grau e de proximidade da rede, sendo possível concluir
que o aumento das conexões entre os membros da rede, seja por relações recíprocas
ou não, aumentará a proximidade entre os atores, melhorando o fluxo das trocas e
informações. Entre o grupo de pessoas físicas houve forte correlação linear entre as
medidas de centralidade de grau, de proximidade e de intermediação.

4-Os elementos motivacionais são precursores do envolvimento de um ator na rede e
no caso da maior parte da rede da ILPI - o grupo de pessoas físicas - estão atrelados à
finalidade da entidade, e à busca por gratificações não remuneradas, como a
autorrealização, a oportunidade de obter proximidade social ou ainda de dar
continuidade às experiências positivas, e à prática de valores e ideais pessoais.

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS
A rede de apoio da ILPI é importante para a sobrevivência econômica da
entidade, devendo ser continuamente fortalecida e ampliada, além da necessidade de
fidelizar os membros, potencializar conexões e captação de recursos.
Os

órgãos

públicos

representam

o

papel

do

Estado,

atuando

compulsoriamente, mas também com oportunidades de otimizar recursos humanos já
existentes nos diversos equipamentos e que podem prover apoios “não previstos na
lei”, como o convívio intergeracional, assim como a atuação intersetorial articulada,
valendo-se dos benefícios da configuração em rede. Outra forma indireta de
colaboração do Estado é por meio da contribuição advinda dos benefícios da
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Seguridade Social percebida pelas residentes e repassada, nas devidas proporções, à
ILPI.
Os gestores podem elaborar estratégias para fidelizar a permanência e atuação
destes membros na rede e captar novos componentes, mostrando nas diferentes
formas de linguagem e comunicação a compreensão dos elementos motivacionais e
as oportunidades conferidas pela ILPI para corresponder aos motivos e expectativas
do voluntário.
As medidas de centralidade não estão relacionadas às quantidades de apoio
ofertado, reforçando a importância dos elementos motivacionais e sinalizando a
estreita relação entre a finalidade da rede, a confiança estabelecida na entidade e nos
membros dirigentes para a intensificação do apoio e a fidelização dos membros.
O grupo de pessoas físicas apresenta maior potencial para ampliar a rede de
apoio e intensificar a frequência e a quantidade de apoios, detendo a maior parte da
reciprocidade das relações, o que pode aumentar a confiança entre os membros.
O trabalho de campo realizado neste estudo e a consequente análise dos
dados produziu várias possibilidades de aprofundamento que ainda poderão ser
exploradas em estudos futuros, tais como a correlação entre os elementos
motivacionais e as medidas de centralidade dos atores; o estudo dos vários cliques
(subgrupos) da rede; a análise comportamental dos grupos de parceiros e a correlação
com a reciprocidade dos laços; e um novo mapeamento da rede da ILPI após a coleta
dos dados, que tornou a rede visível, visando analisar possíveis mudanças nas
medidas de centralidade; entre outros.
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APÊNDICE I - QUESTIONÁRIO SOBRE INFORMAÇÕES GERAIS DA ILPI
Data do Preenchimento:

Responsável pelas informações:

Razão Social:

CNPJ:

Nome Fantasia:

Endereço Completo:

Telefones:

E-mail:

Classificação na CONCLA (Comissão Nacional de Classificação, de acordo com o
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão):
Natureza jurídica:
Possui CEBAS (Certificado de Entidades : ( ) sim

( ) não

Possui certificação de utilidade pública:
( ) municipal

( ) estadual

Início das Atividades da ILPI:
Sede: ( ) Própria

(

) Alugada

Número atual de idosos:

( ) federal
Capacidade:
(

) Cedida/Comodato
Homens:

Mulheres:

Composição Atual do Corpo Diretivo: (nome, categoria profissional e registro):

Formas de receita:
( ) benefício do idoso. Porcentagem:

( ) subvenção

( ) convênio municipal ou estadual

( ) doações

( ) geração de renda (eventos, bazar, artesanato, venda de produtos em geral)
( ) outros. Especificar:

Descontos obtidos por lei:

Quadro de colaboradores:
Funcionários
Número de profissionais contratados pela Carga
(descreva a categoria ILPI ou cedidos por órgãos públicos Horária
profissional)
(excluindo voluntários e estagiários)
Semanal
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Despesas Mensais:
Aluguel:

Despesa Fixa/Serviços básicos: água, luz, gás, telefone

Alimentação:

Vestuário:

Recursos Humanos:
Transporte:

Medicamentos:

Manutenção geral da edificação (diária e eventual):
Lazer:

Outros:

Por favor, assinale todas as alternativas que contém ambientes/locais existentes na
ILPI: (ATENÇÃO! VOCÊ PODE ASSINALAR MAIS DE UMA ALTERNATIVA)
( ) Sala de TV e/ou vídeo

( ) Sala ecumênica ou capela

( ) Jardim/Pátio/Quintal

( ) Piscina

( ) Biblioteca ou sala de leitura

( ) Horta / Pomar

( ) Sala de jogos

( ) Sala de fisioterapia/ginástica

( ) Consultório médico

( ) Consultório dentário

( ) Posto de enfermagem

( ) Enfermaria

( ) Sala de visitas

( ) Salão de atividades culturais/lazer

( ) Salão de Festas

( )Refeitório

( ) Outros. Especificar: ______________________________________________

Por favor, relacione no quadro abaixo as instituições em que a ILPI utiliza-se de
serviços por elas prestados, por direito (como o Sistema Único de Saúde, agências da
Previdência Social, órgãos públicos em geral) ou por meio de pagamento. Considere
todas as empresas ou pessoas físicas de que a ILPI utiliza-se de serviços (exemplos:
supermercados, feiras, farmácias, estabelecimentos comerciais em geral, postos de
saúde, hospitais, bancos, escritórios, fórum, cartório, agência funerária, entre outros).
Atenção! Neste quadro ainda não relacionaremos os parceiros da ILPI que fornecem
algum tipo de apoio, serão relacionados apenas aquelas empresas ou pessoas em que
a ILPI paga pelo serviço ou que utiliza por ser um serviço público, de acesso
universal.

Nome da Empresa ou Tipo de serviço Público
Pessoa ou Serviço
utilizado pela ILPI

218

Privado

Observação

APÊNDICE II - QUESTIONÁRIO GERADOR DE ATORES/PARCEIROS

Este questionário tem por objetivo identificar, por meio de sua ajuda, quais
são os parceiros da Instituição de Longa Permanência ao qual você trabalha ou
compõe o corpo diretivo. Para isso, pedimos a gentileza de que você responda a este
questionário, nomeando todas as pessoas ou empresas que de alguma forma auxiliam
a instituição, em qualquer aspecto. O pesquisador marcará as respostas por você
fornecidas nas células das tabelas, para facilitar o preenchimento. Posteriormente,
entrevistaremos as pessoas que você indicou para então mapearmos a rede de apoio
da instituição. Desde já, agradecemos sua colaboração e atenção. Sua participação
será de muita valia ao nosso trabalho. Muito obrigada.

Rede de Apoio

1)Relembrando os últimos 12 meses, pense nas pessoas a quem você ou outra pessoa
da ILPI recorreu como fonte de apoio sob diversos aspectos, ou seja, pense nas
pessoas ou entidades/instituições que de alguma forma prestaram algum tipo de
apoio à ILPI. Não há limite de nomes, você pode listar quantos quiser.

2) Considerando os nomes citados anteriormente, identifique quais deles são pessoas
físicas, jurídicas ou outro tipo de organização.

3)Considerando os nomes citados anteriormente, em caso de pessoa jurídica (ou seja,
neste caso o apoio não vem de uma única pessoa, mas sim de um estabelecimento,
em que pode haver apoio de várias pessoas em nome deste estabelecimento), aponte
o setor de atuação da instituição parceira (descrito abaixo).

1= órgãos públicos (instituições do governo nas áreas de saúde, previdência social,
fóruns, ministério público, defensoria pública, vigilância sanitária)
2=ensino (creches, berçários, escolas de ensino fundamental, médio, superior e de
idiomas)
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3= saúde (serviços de saúde filantrópicos e privados, como hospitais, ambulatórios,
clínicas, consultórios médicos, odontológicos e de outros profissionais de saúde,
laboratórios)
4= industrial (empresas, fabricas)
5= comercial (lojas em geral, supermercados, farmácias, marcenarias, vidraçarias,
assistência técnica etc)
6= de assistência social (outras ILPI, etc)
7= contábil e/ou jurídico (apenas instituições privadas ou filantrópicas: escritórios de
advocacia, escritórios de contabilidade, cartórios)
8= econômico (bancos e financeiras)
9= prestação de serviços (pessoas que realizam algum tipo de serviço para a
população)
10= telefonia fixa ou móvel
11= serviços básicos (água, luz, saneamento básico, coleta de lixo)
12=segurança (delegacias de polícia, delegacia do idoso, empresas de segurança
privada)
13= esporte, lazer e entretenimento (parques, museus, cinemas, clubes, academias,
agências de turismo etc)
14= agricultura e afins (feiras, produtores rurais)
15= religioso (igrejas, templos, e afins)
16= conselhos (de assistência social, municipal do idoso etc), associações de bairro,
ONG (Organização Não Governamental), conselhos de classe (COREN, CRM, CRP
etc)
17= alimentício (restaurantes, bares, confeitarias e padarias)
18= outros. Especificar neste espaço: ______________________________________

4)Considerando TODOS os nomes citados anteriormente, identifique o(s) tipo(s) de
apoio prestado à ILPI:
1= dinheiro (em espécie)
2= pagamento de despesas da ILPI (recursos humanos, despesas da casa, compras
etc)
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3= recursos humanos (esta entidade/pessoa envia profissionais para trabalharem na
ILPI, sob a responsabilidade da entidade e não da ILPI)
4= insumos por meio de doações (fraldas, medicamentos, alimentos, vestuário,
produtos de higiene pessoal e limpeza, produtos para venda no bazar,
eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos etc)
5= estágios supervisionados de cursos técnicos ou de graduação, em que os alunos
desempenham alguma atividade para a ILPI ou para os idosos
6= apoio espiritual (orações, celebrações, entrega de materiais religiosos,
sacramentos)
7= apoio emocional (visitas para conversar, escutar ao idoso, passar tempo junto aos
idosos)
8= prestação de serviços por meio de voluntários (corte de cabelo, poda de jardim,
pintura externa, contabilidade, assistência jurídica, podologia etc)
9= prestação de assistência à saúde por meio de voluntários – APENAS PESSOA
FÍSICA
10= organização e administração de recursos para geração de renda (bazar, feiras,
rifas etc)
11= organização e promoção de eventos para arrecadação de verba para a ILPI
12= desenvolvimento de atividades de entretenimento para os idosos (regulares ou
não), como artesanato, pintura, canto, dança, jogos, bingo etc.
13= descontos ou parcelamentos de compras
14= recolhimento de notas fiscais para a ILPI
15= informações (atividades educativas para idosos e colaboradores, treinamentos
para colaboradores, normatizações, atualizações sobre leis e portarias etc) – não
considerar aqui as atividades realizadas pelas instituições de ensino que já realizam
estágio na ILPI, apenas para instituições ou pessoa física que não possuam este
vínculo.
16= outros (Especificar neste espaço: ____________________________________)
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APÊNDICE III - QUESTÕES NORTEADORAS PARA ENTREVISTA COM
PARCEIROS DAS ILPI

Nome:

Gênero:

Idade:

Profissão:

Ocupação atual:

Escolaridade:

1)Nesta entrevista, o(a) senhor(a) representa pessoa física ou jurídica? (Todas as
respostas abaixo serão consideradas ou para pessoa física ou para pessoa jurídica,
dependendo da informação aqui fornecida pelo entrevistado)

2) O(A) senhor(a) conhece a ILPI? Há quanto tempo?

3) O(A) senhor(a) ajuda a ILPI de alguma forma? Há quanto tempo?

4)Por favor, explique qual é o tipo de ajuda/apoio que o(a) senhor(a) oferece para a
ILPI? Caso haja mais de um tipo, por favor, explique cada um deles.

5)Qual é a frequência desta ajuda (semanal, mensal, semestral etc)?

6)Por favor, explique os motivos que o(a) levam a ajudar a ILPI e os motivos que
o(a) levaram a escolher esta ILPI:

7) Há algum pré-requisito para que a ajuda seja fornecida? Qual(s) são?

8) O(A) senhor(a) pede auxílio para outras pessoas e/ou outras empresas para que
possa ajudar a ILPI? Quem são e que tipo de ajuda prestam?

9) O(A) senhor(a) espera que a ILPI retribua de alguma forma o auxílio prestado?
Por favor, explique de que formas a ILPI lhe retribui ou poderia lhe retribuir.
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APÊNDICE IV - TCLE PARA COLABORADORES INTERNOS DA ILPI

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título do Estudo: Tecendo a teia de uma instituição de longa permanência para
idosos: estudo de rede social
Pesquisador Responsável: Rosamaria Rodrigues Garcia

Esta pesquisa tem o objetivo de identificar de que forma a instituição de
longa permanência para idosos (ILPI) forma sua rede de apoio, ou seja, pretende-se
identificar quem são as pessoas ou empresas que ajudam de alguma forma a ILPI,
que tipos de apoio são oferecidos, e de que modo a ILPI pode melhorar sua rede de
parceiros. É importante saber quem são essas pessoas, empresas ou instituições para
que a ILPI possa aumentar o auxílio recebido e com isso melhorar a qualidade do
atendimento prestado aos idosos, assim como melhorar as condições de
funcionamento da ILPI.
Para tanto será necessário que uma pessoa responsável pela ILPI ou um
representante dela, responda a um questionário sobre informações gerais da ILPI,
como o tipo de instituição (se é filantrópica ou não, se tem algum certificado
fornecido por órgãos do governo), quantas pessoas moram na ILPI, qual a idade e
gênero destes idosos, que tipo de profissionais e de serviços existem na instituição,
enfim informações que possibilitem que a pesquisadora conheça melhor a ILPI. Em
seguida, serão entrevistadas quatro ou cinco pessoas que dirigem a ILPI ou que são
responsáveis técnicos pela ILPI. Estas pessoas nomearão empresas ou pessoas que
consideram parceiras da ILPI e que tipo de ajuda elas fornecem. E por fim, serão
entrevistadas as pessoas nomeadas por este grupo, para que estes parceiros
expliquem de que forma começaram a auxiliar a ILPI, por que o fazem e se eles
conhecem o trabalho realizado pelos outros parceiros. Quando necessário, serão
utilizados com a autorização prévia dos responsáveis, conteúdos de e-mails,
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reportagens, documentos em geral, para auxiliar na elaboração de um mapa que
mostrará a rede de apoio da ILPI. Para garantirmos que o conteúdo da entrevista não
se perca e seja reproduzido com precisão pela pesquisadora, pedimos autorização
para gravar as entrevistas, por meio de um gravador. Depois as entrevistas serão
passadas para o papel (transcritas) e analisadas. O material produzido pelas
entrevistas, bem como pelas gravações e transcrições ficará sob guarda da
pesquisadora durante 5 anos.
Durante toda a pesquisa será garantido o anonimato da ILPI, de seus
colaboradores e de todos os parceiros, visando a confidencialidade dos dados e
manutenção da privacidade dos entrevistados.
Durante a execução do projeto pode haver um risco mínimo aos sujeitos
entrevistados, como por exemplo, o desconforto causado pelo tempo da entrevista ou
a cessação de suas atividades para fornecer a entrevista. Desta forma, no intuito de
evitar ao máximo tal desconforto, as entrevistas serão agendadas de acordo com a
disponibilidade do entrevistado, sendo possível realizá-las em mais de uma etapa, em
local de conveniência do entrevistado. Após ler e receber explicações sobre a
pesquisa, e ter meus direitos de:
1-Receber resposta a qualquer pergunta e esclarecimento sobre os procedimentos,
riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa;
2-Retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo;
3-Não ser identificado e ser mantido o caráter confidencial das informações
relacionadas à privacidade.
4-Procurar esclarecimentos como o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Saúde Pública da Universidade de São Paulo, no telefone (11) 3061-7779 ou Av. Dr.
Arnaldo, 715 – Cerqueira César, São Paulo - SP, em caso de dúvidas ou notificação
de acontecimentos não previstos.
Declaro estar ciente do exposto e desejar participar da pesquisa.
São Paulo, _____de_______ de ______ .
Nome do sujeito:_______________________ Assinatura:____________________
Eu, Rosamaria Rodrigues Garcia, declaro que forneci todas as informações
referentes ao projeto ao participante.
___________________________________ Data:___/____/____
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APÊNDICE V - TCLE PARA PARCEIROS DA ILPI

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título do Estudo: Tecendo a teia de uma instituição de longa permanência para
idosos: estudo de rede social
Pesquisador Responsável: Rosamaria Rodrigues Garcia

Esta pesquisa tem o objetivo de identificar de que forma a instituição de
longa permanência para idosos (ILPI) forma sua rede de apoio, ou seja, pretende-se
identificar quem são as pessoas ou empresas que ajudam de alguma forma a ILPI,
que tipos de apoio são oferecidos, e de que modo a ILPI pode melhorar sua rede de
parceiros. É importante saber quem são essas pessoas, empresas ou instituições para
que a ILPI possa aumentar o auxílio recebido e com isso melhorar a qualidade do
atendimento prestado aos idosos, assim como melhorar as condições de
funcionamento da ILPI.
O(A) senhor(a) foi indicado(a) como membro pertencente à rede social de
apoio da ILPI, ou como pessoa física, ou como representante da pessoa jurídica
________________________. Isto significa que durante uma entrevista realizada
pela pesquisadora com os representantes desta ILPI, seu nome foi citado como um
parceiro que presta algum tipo de auxílio à ILPI.
Com o objetivo de compreender melhor como ocorre esta ajuda, gostaria de
entrevistá-lo(a), para que informe o tipo de ajuda que o(a) senhor(a) ou sua empresa
fornece à ILPI, há quanto tempo o(a)senhor(a) conhece a ILPI e há quanto tempo a
ajuda, quais os motivos que o levam a fornecer ajuda a esta ILPI, se existem outras
pessoas ou e/ou empresas que lhe ajudam a prestar o auxílio, se há pré-requisitos
para o fornecimento da ajuda, como entrega prévia de um projeto sobre como o
recurso será utilizado ou um relatório sobre as ações realizadas com o recurso, entre
outras informações sobre este assunto.
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Quando necessário, serão utilizados com a autorização prévia dos
responsáveis, conteúdos de e-mails, reportagens, documentos em geral, para auxiliar
na elaboração de um mapa que mostrará a rede de apoio da ILPI. Para garantir que o
conteúdo da entrevista não se perca e seja reproduzido com precisão pela
pesquisadora, peço autorização para gravar as entrevistas, por meio de um gravador.
Depois as entrevistas serão passadas para o papel (transcritas) e analisadas. O
material produzido pelas entrevistas, bem como pelas gravações e transcrições ficará
sob guarda da pesquisadora durante 5 anos.
Durante toda a pesquisa será garantido o anonimato da ILPI, de seus
colaboradores e de todos os parceiros, visando a confidencialidade dos dados e
manutenção da privacidade dos entrevistados.
Durante a execução do projeto pode haver um risco mínimo aos sujeitos
entrevistados, como por exemplo, o desconforto causado pelo tempo da entrevista ou
a cessação de suas atividades para fornecer a entrevista. Desta forma, no intuito de
evitar ao máximo tal desconforto, as entrevistas serão agendadas de acordo com a
disponibilidade do entrevistado, sendo possível realizá-las em mais de uma etapa e
em geral, no próprio local de trabalho do entrevistado, evitando desconfortos com
deslocamento e outros transtornos.
Após ler e receber explicações sobre a pesquisa, e ter meus direitos de:
1. receber

resposta

a

qualquer

pergunta

e

esclarecimento

sobre

os

procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa;
2. retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo;
3. não ser identificado e ser mantido o caráter confidencial das informações
relacionadas à privacidade.
4. procurar esclarecimentos como o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade
de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, no telefone (11) 3061-7779
ou Av. Dr. Arnaldo, 715 – Cerqueira César, São Paulo - SP, em caso de
dúvidas ou notificação de acontecimentos não previstos.

Declaro estar ciente do exposto e desejar participar da pesquisa.
São Paulo, _____de_______ de ______ .
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Nome do sujeito:_____________________ Assinatura:_____________________

Eu, Rosamaria Rodrigues Garcia, declaro que forneci todas as informações
referentes ao projeto ao participante.
___________________________________
Data:___/____/____.

RG: ____________________

Telefone : (11) 98187-0425
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APÊNDICE VI – MEDIDAS DE CENTRALIDADE DOS ATORES DA REDE DA
ILPI
Ator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Tipo de Parce iro
ÓRGÃO PÚBLICO
FÍSICA
FÍSICA
FÍSICA
JURÍDICA
FÍSICA
FÍSICA
FÍSICA
FÍSICA
FÍSICA
JURÍDICA
ONG
ONG
ONG
FÍSICA
JURÍDICA
FÍSICA
FÍSICA
FÍSICA
ONG
ÓRGÃO PÚBLICO
FÍSICA
ONG
JURÍDICA
JURÍDICA
ONG
JURÍDICA
JURÍDICA
JURÍDICA
FÍSICA
FÍSICA
FÍSICA
FÍSICA
ÓRGÃO PÚBLICO
FÍSICA
JURÍDICA
ONG
FÍSICA
FÍSICA
FÍSICA
ÓRGÃO PÚBLICO
FÍSICA
FÍSICA
FÍSICA
ÓRGÃO PÚBLICO
ÓRGÃO PÚBLICO
FÍSICA
FÍSICA
FÍSICA
FÍSICA
JURÍDICA
FÍSICA
JURÍDICA
ONG
ONG
FÍSICA
FÍSICA
FÍSICA
FÍSICA
FÍSICA
FÍSICA
FÍSICA
FÍSICA
FÍSICA
JURÍDICA
FÍSICA
FÍSICA
ONG
FÍSICA
FÍSICA
FÍSICA
FÍSICA
ONG
JURÍDICA
JURÍDICA
JURÍDICA
FÍSICA
JURÍDICA
FÍSICA
ÓRGÃO PÚBLICO
FÍSICA
ÓRGÃO PÚBLICO
FÍSICA
FÍSICA
JURÍDICA
FÍSICA

OutDe g

nOutDe g

Inde g

nInDe g

OutClos e

InClos e

B e twe e n

16
49
56
42
26
45
74
69
54
52
1
12
6
3
35
16
33
66
10
3
0
80
31
55
49
12
24
4
38
63
82
66
10
23
55
14
11
0
49
82
26
17
19
45
11
11
42
77
0
43
0
44
58
15
0
58
25
43
50
32
73
44
64
79
6
8
26
29
0
55
0
69
19
16
26
2
69
0
35
24
18
9
34
60
11
33

0,188
0,576
0,659
0,494
0,306
0,529
0,871
0,812
0,635
0,612
0,012
0,141
0,071
0,035
0,412
0,188
0,388
0,776
0,118
0,035
0
0,941
0,365
0,647
0,576
0,141
0,282
0,047
0,447
0,741
0,965
0,776
0,118
0,271
0,647
0,165
0,129
0
0,576
0,965
0,306
0,2
0,224
0,529
0,129
0,129
0,494
0,906
0
0,506
0
0,518
0,682
0,176
0
0,682
0,294
0,506
0,588
0,376
0,859
0,518
0,753
0,929
0,071
0,094
0,306
0,341
0
0,647
0
0,812
0,224
0,188
0,306
0,024
0,812
0
0,412
0,282
0,212
0,106
0,4
0,706
0,129
0,388

58
24
23
21
44
28
53
37
43
33
20
34
26
36
29
38
21
58
12
25
53
63
30
31
41
29
26
64
37
35
51
44
5
37
42
30
39
4
25
64
38
24
19
39
66
63
35
43
15
17
16
33
23
24
31
44
21
23
21
39
52
12
27
63
24
15
21
45
19
39
11
46
15
41
61
11
42
8
31
55
25
52
18
27
15
19

0,682
0,282
0,271
0,247
0,518
0,329
0,624
0,435
0,506
0,388
0,235
0,4
0,306
0,424
0,341
0,447
0,247
0,682
0,141
0,294
0,624
0,741
0,353
0,365
0,482
0,341
0,306
0,753
0,435
0,412
0,6
0,518
0,059
0,435
0,494
0,353
0,459
0,047
0,294
0,753
0,447
0,282
0,224
0,459
0,776
0,741
0,412
0,506
0,176
0,2
0,188
0,388
0,271
0,282
0,365
0,518
0,247
0,271
0,247
0,459
0,612
0,141
0,318
0,741
0,282
0,176
0,247
0,529
0,224
0,459
0,129
0,541
0,176
0,482
0,718
0,129
0,494
0,094
0,365
0,647
0,294
0,612
0,212
0,318
0,176
0,224

0,545
0,702
0,746
0,664
0,59
0,68
0,885
0,842
0,733
0,72
0,472
0,515
0,515
0,506
0,63
0,548
0,62
0,817
0,528
0,459
0,25
0,944
0,612
0,739
0,702
0,535
0,582
0,506
0,644
0,794
0,966
0,817
0,525
0,578
0,739
0,541
0,535
0,25
0,702
0,966
0,586
0,556
0,563
0,68
0,525
0,503
0,664
0,914
0,25
0,669
0,25
0,675
0,759
0,545
0,25
0,759
0,586
0,669
0,708
0,616
0,876
0,675
0,802
0,934
0,403
0,525
0,586
0,603
0,25
0,739
0,25
0,842
0,556
0,548
0,59
0,5
0,842
0,25
0,63
0,574
0,556
0,518
0,625
0,773
0,535
0,62

0,664
0,521
0,518
0,515
0,594
0,535
0,639
0,57
0,594
0,552
0,509
0,552
0,525
0,563
0,538
0,57
0,506
0,664
0,475
0,525
0,649
0,691
0,541
0,541
0,586
0,538
0,525
0,697
0,57
0,563
0,63
0,599
0,427
0,563
0,586
0,541
0,578
0,44
0,521
0,697
0,574
0,521
0,506
0,574
0,708
0,691
0,563
0,59
0,494
0,497
0,5
0,548
0,518
0,518
0,548
0,599
0,506
0,518
0,512
0,574
0,634
0,478
0,531
0,691
0,525
0,494
0,512
0,603
0,515
0,574
0,483
0,607
0,494
0,586
0,68
0,47
0,586
0,472
0,545
0,649
0,525
0,634
0,5
0,531
0,489
0,503

0,006
0,002
0,003
0,002
0,003
0,002
0,047
0,01
0,011
0,003
0
0
0
0
0,001
0,002
0
0,042
0
0
0
0,054
0,002
0,006
0,012
0,001
0,002
0,002
0,005
0,011
0,027
0,011
0
0,004
0,005
0,001
0,003
0
0,004
0,053
0,003
0
0
0,005
0,004
0,003
0,004
0,014
0
0,002
0
0,004
0,008
0,001
0
0,007
0,001
0,001
0,003
0,002
0,027
0
0,004
0,047
0
0
0
0,009
0
0,004
0
0,013
0
0,001
0,011
0
0,011
0
0,001
0,009
0
0,001
0
0,006
0
0,001

Fonte: elaboração própria
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ANEXO I - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA

229

230

231

232

ANEXO II – SUBMISSÃO DE ARTIGO À REVISTA BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA
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CURRÍCULO LATTES
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