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RESUMO

Este trabalho analisa as necessidades e

problemas

mais comuns do indiv[duo na faixa etiria a partir de 65
nos, denominado de idoso,

a

como solidão, dependência,

nalização, inatividade. Enfatiza a importincia da educação,

--

aquele

p~

r[odo, e a necessidade da educação permanente do idoso.

De

particularmente dos jovens, para se viver

fende a ideia de se,manter o idoso junto

~elhor

ã fam[lia como for

ma de prevenção de sua marginalização. Recomenda o desest[mu
lo ã institucionalização do idoso que,

com freqUência,

va os problemas inerentes ao envelhecimento. Finalmente

agr~

re

lata a implantação de um Centro de Convivência de Idosos na
capital de São Paulo, criado com o objetivo de oferecer
portunidades de conVÍvio e estímulo aos interesses dos

sos.

o
"ido

xii

S U MM A R Y

Thís paper analyses the needs and most common
problems of the elderly, persons aged 65 years or m-or-e. It
emphasízes the ímportance of educatíon, particularly
young people,
'

in order to live a better life in that

---

...

of
pe-

riod, as well as the continuous education of the elderly.
The Autho,r supports the idea of keeping
. I
elderly in the fam1ly environment as a way of

his

margina~ity.

the

preventing

The ínstitutionalization of the

elderly

is not recommended, sínce ít frequently íntensífíes

hís

specifíc problems.
Fínally,

thís paper descríbes a Center

for

the Elderly in S.Paulo, Capital, whose goal ís to províde
opportuníties for companíonshíp among Íts members
stímulatíon of theír ínterests.

and

1

I

INTRODUÇAO

2

A idade avançada, período da vida que a cada
se torna mais longo
fatores de risco

graças i

profilaxia e i

dia
dos

diminuiçio

nos indivíduos acompanhados medicamente

e

controlados clínica e laboratorialmente, está chegando a

um

ponto

fi

que já preocupa toda uma sociedade, Muitos estio

cando idosos, e o que·se dá ·ao idoso está muito aquém

daqui_

lo que é oferecido ao jovem bu adolescente ou mesmo ao

adul

to normal,
A idade avançada nao e,na maioria das vezes, o
co
i
/ '
roamento de uma vida.
Ao contrário, é um perÍodo
estéril,
de solidio, de dependincia, d~ marginalizaçio, de

inativida

de, de pob~eza e de um vazio extremo,dependendp das
ç~es

condi

clÍnicas, psicol~gicas e sociais.
Nio e o que queremos, mas é o que enfrentamos.

No

futuro este problema se· expandirá e se.agravara, porque mais
pessoas estarao sobrevivendo para serem os atores deste
ma da vida, a despeito Ae um crescente enriquecimento,

dra
prod~

tividade e refinamento de nossos. recursos.
O idoso quase sempre é mencionado como

problema,

rarament·e em termos de solidariedade familiar e social ou das
contribuiç~es

'positivas que pode oferecer a outras

geraçoes;

particularmente quando lhe é permitido funcionar no ambiente
de seu prÓprio lar.
A polÍtica atual relacionada ao idoso baseia-se em
dois princípios: manter a pessoa de idade avançada
que possível na comunidade e dar atençao especial aos
tos preventivos visando a um envelhecimento sadio.

sempre
aspe~

3

sem~re

Manter a pessoa de idade avançada

que possf

vel na comunidade implica em aumento cada vez maior de
sos

em seus

lares.

Para conseguirmos

isto,

e

preciso

ido
darmos

condiçÕes para o idoso continuar sua vida em comunidade.

Is

to significa, por um lado, nao 6acilita4 ~ua inte4na~ão

e,

por outro, criar situaçoes de vida em que o indivfduo
continuar a viver o mais

independentemente possível.

possa
A inter

'
naçao e uma das Únicas soluçÕes a ele proposta. Mas esta nao

e uma proposta satisf~t6ria, mesmo.porque qualquer soluçio

§

-· e e considerada imposiçao.
nica nio permite op~oes
A internação é inevitável, e necessária e,

até cer

to ponto, e mesmo a Única opçao para aqueles que, em virtude
de suas condiçÕes crônicas de saúde, não podem prover-se

a

si prÓprios.
Na pritica nao temos observado isto.

Num

estudo

que fizemos em 1973 nas entidades que abrigam idosos, no
nicfpio de são Paulo 16

,

pudemos constatar que os

em !elaçio ao idoso internado eram ociosidade,

mu

problemas
inatividade,

falta de motivação, marginalização, problemas esses que

g~

ram depressão,

de

ansiedade, sensação de abandono,

pendência e que em Última analise significam

tensao e

de~valo~za~ão

da 1 ido~o como pe~~oa.
Precisamos, portanto, coqtar com outras formas
ate~dimento a pessoa em idade

de

avançada. Quanto mais variadas

as soluçÕes disponfveis para o idoso, tanto mais provável se

4

rã para ele encontrar as condiçÕes de vida que melho~

pree~

cham suas necessidades mentais,· psicológicas, espirituais,fi_.
sicas e sociais que afetam e influenciam seu bem-estar.
Está na hora de concentrarmos es'forços e dedicarmos
muito mais de nossa atenção aos idosos para tirá-los do

fim

da lista de prioridades de todo e qualquer programa de
tica familiar ou social •

.-I fato hoje .cada vez mais aceito que as

necessida

'
des sociais e psicológicas peculiares dos idosos sao

melhor

atendidas no ambiente ativo e afetivo da famÍlia,onde

eles

têm um papel a desempenhar e onde se sentem necessários e es
timados.
Através da educação é possível interaçao

dinâmica

entre os membros da f~mília de todas as idades. Através
educação também é possível cultivar o interesse do

da

pÚblico

pelos fatos ligados ao envelhecimento, colocã·-lo em situaçao
de poder encarar o problema; de analisar as sugestoes no que
se refere a medidas de caráter preventivo e terapêutico

que

visam a combater os efeitos negativos do envelhecimento; de to
mar consciência e assumir atitudes com relação aos problemas
econ;micos, polÍticos, sociais e culturais que afetam a vida
de uma comunidade em que os membros de idade avançada vao se
tornando mais numerosos,

capacitando-os a aprender a usar os

benefícios que a tecnologia moderna oferece.
Desenvolver no indivÍduo a necessidade de

manter-

se ativo é uma das formas básicas para o desenvolvimento
processo do envelhecimento sadio.

do

5

Quase toda a literatura gerontol6gica enfatiza
valor da atividade, sobretudo pelas razÕes positivas

o

entre

atividade e saúde.
A inatividade e a desmotivação para as

atividades

sao constantes em quase todas as entidades de atendimento ao
idoso, porém decorrem do desconhecimento da necessidade

de

se manter o idoso ativo e da metodologia para consegui-lo .

.--

A posiçao que defendemos e preventiva.
I
O preparo/fÍsico e os cuidados com a saúde

devem

visar, sobretudo,· ao aspecto preventivo. Do ponto de

vista

economico,
ao chegar

todo individuo precisa ter um pecúlio para

ã

idade avançada, possa prover-se a si mesmo.

que,

O

idoso deve ser responsável por sua manutençao. É preciso evi
tar o paternalismo, a exclusão social e a super-proteçao,que
constituem uma carga demasiado penosa para as pessoas
sas.

ido

6

li

-

OBJETIVOS

7

Este trabalho tem por objetivos:

1. destacar a importância e a necessidade da educa

çao para o processo do envelhecimento sadio;

2. destacar a necessidade da educação

continuada

para o idoso;

.--

3. mostrar a importância·e a necessidade da
pia Ocupacional em serviços de

Tera

atendimento

ao

idoso;

4. focalizar os efeitos da atividade e suas

v anta

gens no campo da geriatria e gerontologia

so

cial;

5. enfatizar medidas preventivas e o papel da SaÚde
PÚblica em relação ao processo de envelhecimento.

6. implantar um Centro de Convivência de Idosos;

7. oferecer subsÍdios para o planejamento de servi
ços de atendimento ao idoso.

8

111

CONSIDERAÇOES GERAIS

9

1. GERONTOLOGIA, GERIATRIA E GERONTOLOGIA SQCIAL

A gerontologia é a ciência que estuda todos os

as

pectos do envelhecimento (sanitários, sociolÓgicos, econo
micos,

ambientais e outros)

23

•

í
A organizaçao Mundial .da SaÚde 23 define a Geriatria

como um ramo da gerontologia e da medicina
.

·---

da

que trata

saúde das pessoas em idade avançada em todos os seus
pectos:

preventivo,

Para

ZAY 36 ,

terap~utico,

as

clÍnico e de reabilitação.

a Gerontologia Social estuda as

mudan

ças que acompanham o processo do envelhecimento do

ponto

de vista ps_icol6gico,

soci.o15gico e psjco-sociol5gico,

natureza e as modalidades de adaptação do indivíduo
sas

transformaçÕes e,

enfim,

a evolução da

a

es

personalidade

e da saúde mental num contexto social concreto. Ela
da ainda o papel do ambiente,

a

da cultHra e das

estu

mudanças

sociais no processo do envelhecimento, da mesma forma que

as atitudes, o comportamento e as condiç~es de vida

das

pessoas idosas.

BIRREN 5

e

BUSSE 10 consideram que o estudo e

tratamento do indivÍduo idos~ requerem aproximação

o

multi

disciplinar que envolva o controle dos fatores biolÓgicos,
sociais e psicológicos. O idoso não pode ser

entendido

sem que todos esses aspectos tenham sido considerados.
Um aspecto bastante controvertido e o da idade
que começa a velhice. Segundo estudiosos da
atual,

em

gerontologia

cada pessoa tem na realidade três tipos de idade:

10

a idade cronológica, determinada pelo numero

de

anOs que jã viveu;

condiçÕes

a idade biolÓgica, determinada pelas
de saude ou desgaste de seu fÍsico;

a idade psicológica, avaliada pelas atitudes que
a pessoa assume diante dos altos e baixos da

e

xistência. Sem duvida, a idade cronolÓgica
serve
e

como

Índice perfeito,

velhice não são

pois

sinonimos.

nao

envelhecimento

Velhice

é

um

perí~

do da vida nao nitidamente delimitado.
A Organização Mundial da Saude, bem como a maioria
das legislaçÕes e dos conceitos, considera 65 anos

como

limite inicial caracterizador da velhice. Este critério é
também o que adotamos no presente estudo, sabendo que
te limite não é rÍgido: há indivÍduos em que as
rísticas

da velhice

aparecem antes

dos

65

anos,

es

cara c te
outros

em

que surgem depois.
Sentimos necessidade de detalhar aspectos

relacio

nados ao assunto, no intuito de tornar mais conhecido

e

conscientizado esse perÍodo da vida,

o

pois,

quanto mais

!conhecemos, melhor nos compreenderemos a nós prÓprios

e

aos outros. Temos também a intenção de despertar o intere~
se de todos os que direta e indiretamente se acham

envol

vidos com os problemas do envelhecimento humano.
Destacamos como problemas sérios no processo do en
velhecimento: a marginalização,
para a velhice e a inatividade.

a solidão, o

despreparo

11

Interessa-nos, pois, conhecer as implica'ções de f~
tos sociais para o processo do envelhecimento, a importi~
cia da educação para a velhice e o valor da atividade
mo princípio básico para o envelhecimento sadio.

B!IIL!OTECA
fiiQIJ)ADE Dl SAOIJE I'OIUcl
UNIVfftSIDADE Df. sAO PAJ.Le

co

12

2. IMPLICAÇDES VE FATOS SOCIAIS PARA O PROCESSO VO ENVELHECI
MENTO
"Fala!l Mb!te ajw..tarnento piU>!.>Oal e Meia! J.>.{_grúó-(.ca
6alM Mb!te M d11a1.> g~tandu meta~.> da v-<-da em qua!:_
que!t -<-dade. Há wna haJUnorúa -<-nteft.{_oJt, que
coMti
tu-<- o aj UJ.>tamento pU !.>Dal, e wna hMmorúa com
o
que noó Mdúa, que con~.>titui- o ajUJ.>tame.nto
!.>O
úal. O pMbiema de wna ciê.nua como a ge.Mntoiog.<_a
,- .co nJ.>.{_J.>te em comp!te.e.nde.Jt tM!.> haJUno VÚM, de;., cite vêiM objetivamente., medt--I'.M, ~e poi.>I.>Zve.-1'., e duco
bft.{_Jt l.>ua Jte.up!toca conexão e a conex:ao com oó
ou
tlt01.> Mpectoó da v.<_da hwnana".

O fato de uma pessoa pensar que é jovem,
dade ou velha depende de muitos fatores:
ca,

saúde

fÍsica,

modo

sociais predominantes

como
e

é

idade

tratada pelos

atitudes

de meia i

relativas

cronolÕgi:_

outros,normas
às

diferenças

de idade.
A involução senil de um indivÍduo sempre se produz
no seio de uma sociedade; depende muito da natureza desta
e do lugar que nela ocupa o indivíduo em questão.
Para compreender a realidade e o significado da
lhice é indispensivel examinar qual o lugar nela
do ao idoso, qual a imagem que dele se tem em
épocas e em diferentes

v~

atribuÍ

diferentés

lugares.

Não seri feito aqui um relato exaustivo da

condi

ção do idoso através dos tempos, mas apenas algumas consi
deraçÕes que, pela natureza do trabalho, são julgadas

cessãrias.

ne

13

Para os hebreus, envelhecimento equiparava-se a sa
bedoria. Basta lembrar a figura do patriarca.
Já os gregos glorificavam a juventude,

procurando

desfrutá-la ao máximo, e sua literatura reflete o

temor

ao envelhecimento. Na realidade, para os antigos

gregos

o envelhecimento era um destino pior que a morte, segundo
'F LACE LI tRE

1 7

Os romanos

continuaram a· desvalorizaç~o

helenÍsti

ca do anciao e do envelhecimento. Sua imitação dos gregos es
tendia-se não soment.e

ã ling-uagem,ã religião, à

filosofia,

como também ã sua conduta e ao conceito mais prático de con
siderá-los excluÍdos da sociedade, segundo ALBR~CHFT 1 •
Os
lhice,
cionado

egÍpcios

pois

sob

o

acalentavam esperariça de
ponto

anteriormente,

insofismivel e,

de
a

vencer

a

vista orgânico, como foi

velhice

dessa forma,

representa um

ve
men

declínio

a maioria dos .homens a

tem

receado. Para transformar "um homem velho em jovem",

os

egÍpcios recomendavam a ingestão de glândulas frescas

re

tiradas de animais jovens.
Com o advento do cristianismo

o

anciao passou

receber maior reconhecimento do que na civilização

a
anti

ga. A preocupaçao da Igreja com a salvação da alma na o ex
:cluiu a humildade, a pobreza, as doenças, nem a

velhice.

i

A caridade,

a hospitalidade e os cuidados eram

essenciais na vida e

~enfartaram

mentos de necessidade.

muitos

elementos

velhos em seus mo

14

o"pr~

Os problemas sociais atuais que influem sobre
cesso de envelhecimento· prendem-se a dois fatores
pais: enve.l'.he.c.ime.n;to da popu.l'.aç.ão

e

princi_
;te.c.no.I'.Õg~

pttogtte.~~o

c.a.
Por

envelhe.c.ime.n;ta da populaç.ãa

au

entende-se o

mento da proporção de indivÍduos nos grupos de mais

idade

da população. Os diferentes aspectos do fen;meno do

enve

.--

lhecimento podem ser calculados mediante Índices estatísti
cos

como:

/

- a proporçao de pessoas em idade avançada (por
xemplo, os aposentados)

e

na população total;

a proporçao de pessoas bem velhas

(cronologica-

mente) na população de idade avançada (por

exem

plo, os indivÍduos de 80 anos e mais no grupo

de

65 anos em diante);
a razao entre um e outro sexo (n9 de homens

com

parados com o n9 de mulheres dà mesma idade)
A longevidade pode ser determinada por:
·- ,esperança

de vida nas diversas idades

(60,65,75

anos);
probabilidade de que uma pessoa que chegou a
determinada idade (por exemplo, 60 anos)

uma

chegue

a outra idade (por exemplo, 65, 70 anos)

o e.nve..l'.he.c.ime.n;to da populaç.ão ê
dos

menos contestáveis

um fato;

talvez

e de marcha mais segura.

um

Ainda

15

que pareça um fen~meno simple~, suas conseqUincias

sao

mÚltiplas e quase nunca reconhecidas. Uma proporçao muito
alta de pessoas de idade avançada em relaç~o com a

força

de trabalho,por exemplo,representa uma pesada carga econo
mica.

As pessoas

idosas hoje não so são muito mais

sas que antigamente,

como

também se integram mais

numero
espont~

neamente ã sociedade.
Permanecer em uma situação de acomodação nao e mais

.--

possível, porque tal processo já está afetando o

equil.f

brio da soci~dad~. Cada membro da comunidade necessita
tualmente ter consciincia de que seu prÔpri0 futuro
_em pauta e quase todos

a

está

temos relaçÕes estreitas e pessoais

com alguns velhos.
e outro fator

intimamen

te ligado aos problemas sociais relacionados com o

proce~

so de envelhecimento.
Os antigos ideais,
mente corretos,

ainda que pragmáticos e

moral

tornam-se inaplicáveis ã sociedade atual.

Ate meados do século passado o homem vivia em média 30

a

40 anos e as coisas se transformavam lentamente. Hoje,

tu

do se transforma rapidamente_e ele vive perto de 70 anos.
O progresso da industrialização, da especialização,
da urbanização e da automatização quebrou as instituiçÕes
sociais tradicionais e enfraqueceu o poder

estabelecido

dos_membros mais velhos da :omunidade, principalmente

di

ficultando sua adaptação às transformaçÕes muito rápidas.
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geraçoes

Hi hoje, provavelmente, separaçao funcional de

em cada família, que resulta, em Última anilise, da

sep~

ração geogrifica e da separação "afetiva" entre os velhos
e os membros mais

BROWN 9

jovens

observa

da comunidade,conforme

•

A vida industrial urbana deu origem a agrupamentos
~~cupacionaÍS em que

as

interaçÕes e

as

relaçÕes de caráter

afetivo tendem a desenvolver-se fora da situação de trab~

.--

lho. A família e outros agrupamentos sociais

primários

/

têm de adaptar-se às exigências da situação de

trabalho.

A evolução tecnológica e social, as diferenças de
são entre pais e filhos,

a educação, a habitação,

cialização profissional e as pressoes sociais

pro fi~
a

esp~

constituem

a causa dessa distância entre uma geraçao e outra. Exist~
por assim

dizer, ambivalência com respeito a noçao de

lhice conferida por uma luta de classes 9

•

De certo modo, parece ter o prestÍgio da

velhice

decrescido em conseqUência de se achar desacreditada.
ra uma sociedade tecnocrata,

oS anOs. Torna-se,

o

saber não se acumula

ao con.trário,

superado.

Pa
com

Com a idade vem

a desqualificação. Os valores apreciados são os que se
i

ve

a

cham ligados a juventude.

CAPISAN0 11

,caracterizando a pessoa idosa,

coloca

como ponto de partida os mecanismós de defesa usados pelo
Velho contra o meio que o

cerca,

reportando-se a esse meio

como sendo quase sempre hostil. Quando nos referimos
jovens,

a nossa visao

ê

o

futuro

e

com essa

aos

perspeetiva
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dedicamos energias otimistas.
horizontes definidos,

Com os velhos, lidamos

com

fechados, pessimistas, sem lucros e

sem vantagens. Desta forma, o velho tem de se

defender,

~

afastando-

tornando-se desconfiado,

com medo do futuro

se cada vez mais da sociedade.

CUMMING

HENRY 12

e

observaram que "a velhice é ·uma

retirada mútua e inevitável, que resulta na diminuição da
interação entf~

social

as pessoas

idosas

e

as

sistema

outras no

a que perte:ncem".

As relaç~es que persistem sao al~eradas em

qual!

dade e sao aceleradas pelo declínio da saúde e da mobilidade.
A causa das
mento

diferenças no processo de

sao muito variáveis

quanto ao

tempo em que

cia e a rapidez com que se desenvolve.
de

tamb~m

instalado,

envelheci

O grau de

difere de um individuo para outro;

mas,

se

ini

qualid~

uma vez

assume marcha progressiva.

TALLMER

e

KUTNER 34

concluíram que é "a correlação

da velhice, isto e, a diminuição da saúde, a morte de
miliares e a diminuição da vida social devida a

fa

fatores

relacionados ã idade que parecem produzir a retirada

so

cial do individuo''.
Inegavelmente há uma redução sistemática do
de interação social como um dos sinais mais evidentes

grau
de

velhice.
Concorrem para agravar essa situação vários

fato
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res demogrâficos,sócio-culturais e epidemiológicos,
aposentadoria, perda de companheiros de trabalho,

como

aumento

de tempo livre, mudanças nas normas sociaisi impacto

da

idade sobre o indivíduo, impacto social da velhice, perda
de segurança econômica, rejeiçao pelo grupo,
dos filhos,
lizada,

afastamento

dificuldades criadas pela sociedade industria

condução difícil,

trânsito congestionado,

contami

nação do ar afetando a saúde, aumento de freqUência de de
terminadas en{;;midades, dificuldades de aceitação de
vas

id~ias

que

s~ chocam

com os modelos

no

tradicionais

de

conduta, fazendo o idoso duvidar do que vem até então

se

guindo.

De

todos

os-fatores

ac1ma citados

aten

chamamos

çao especial para a apo~en~ado4~a, pelas conseqUências n~
gativas que acarreca para a maioria dos indivíduos e pela
necessidade de medidas) sobretudo educativas e terapêuticas)
capazes de solucionar os problemas por ela ocasionados.
A vida profissional do homem,

segundo

LAMBERT 22 ,

passa por três etapas, que correspondem ao processo
lógico natural da vida humana:

a adolescência, o

bio

perÍodo

de iniciação profissional e de aquisição de independência
social, e a velhice, ou a terceira idade, que evolui

po~

co até a inatividade profissional e que culmina com a ap~
sentadoria.
As reaçoes variam de um indivíduo para outro.
guns se ressentem teimosamente.de qualquer tipo de
sao que sobre eles se pretenda exercer, no sentido de

Al
pre~

re
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duzir seus encargos, diminuir suas responsabilidades
aliviar-lhes o trabalho. Outros morrem como sempre
ram, ativos e integrados. Há os que desprezam

e
vive

qualquer

conselho, mesmo dado com boa intençao e no seu prÓprio i~
teresse, quando se trata de fazê-lo abandonar uma ativida
de que havia constituÍdo o centro de sua vida:

trabalho,

negÕcio, ocupação científica.
'

De quaiq~er forma sempre há uma luta contra o

pr~

cesso, em diferentes níveis, porque afinal o idoso
possu1

os mesmos

recursos

fÍsicos

e

mentais

nao

de quando era

mais novo.
Praticamente,
ca em que
dentes,

os

sinais

embora tais

a aposentadoria
de

envelhecimento

sinais

coincide com_ a

ep~

se

evi

tornam mais

se manifestem de maneira

dis

tinta em cada indivÍduo. A variedade de constituiçÕes pe~
soais,

as diferenças de forma de vida, do meio social

de alimentação se combinam, dando ao envelhecimento

•

e

cara

ter estritamente individual.
Aos 50 anos um trabalhador pode estar no auge
sua forma fÍsica e

mental,

1dade, e até com menos,

enquanto outro,

de

com a mesma

i

poderá apresentar desgaste premat~

ro chegando a verdadeira ancianidade.
"As variaçÕes do ritmo de envelhecimento)' diz
i

L1tRE 6 ,

"têm como conseqUências particularmente

BOUR

importa~

tes as de ordem profissional. Na medida do possível,.ievese adaptar o tipo de trabalho de acordo com a

evolução

das possibilidades do indivíduo, para nao provocar

de se
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quilÍbrio e agravar posteriores situaçÕes".
Todas as funçÕes humanas sofrem deterioração

com

a idade; no· entanto, precisamente porque as diferentes fun
çoes do organismo se combinam e se completam, e a

exper.!:_

encia adquirida permite utilizá-las melhor e com mais efi
ciência,

a deterioração das funçÕes humanas pode ser,

em

grande parte, compensada pela facilidade de integração.

----·A aposentadoria pode ser apontada como uma das

pri~

cipais causas de.redução sistemática do grau de interação
social,

tao

na medida em que

caracaterística da pessoa

~

vança em idade. Não é por si mesma que a aposentadoria é,
por assim dizer,
ela o

é

uma

conseqU~ncia

pela maneira como

da evoluçio social,

ocorre para o

mas

indivÍduo.

Pessoas com antecedentes de difíceis relaçÕes

so

ciais se isolam mais depressa e mais completamente do que
as que mantêm relaçÕes sociais consideradas normais.
Prolongar anos de produção; quando as pessoas
condiçÕes,

é uma medida razoável, particular:mente

têm

quando

se tra~a de indivíduos com ocupaç~o profissional definid~
como médicos,

advogados,

cientistas,

engenheiros e

outros

que passam muitos anos estudando ~ adquirindo experiência
profissional.
O vigor fÍsico e mental, durante todo o perÍodo de
maturidade ~ mesmo até a velhice, não é uma idéia de
çao cientÍfica, é um objetivo aceitável e realista.
gir esse objetivo, porem,

leva~ta

fie
Atin

o problema: o que se de
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ve. fazer com a pessoa em idade de aposentar-se que

ainda

e capaz de trabalhar e tem vontade de fazê-lo?
Não se pode estabelecer um padrão,ou uma forma mais
perfeita de adaptação. Ela deriva lenta e logicamente dos
padrÕes de comportamento anteriores.

BOURLIERE 6 considera que ''a adaptação e

considera

da eficaz quando o indivÍduo supera com eficiência as suas
frustraçÕes, resolve conflitos, consegue satisfaçÕes e rea
lizaç~es

socialmente aceitiveis''.

MULLAN 26 cita como atitudes de boa adaptação:
a)

com relação a si pr&prio: o indivÍduo aceitar o
processo de envelhecimento; de modo geral estar
satisfeito com seu estado e seu papel; nao simu
lar a pr&pria idade; não estar preocupado

com

seu aspecto e nao requerer perfeição de si mesmo;
b)

com relação aos familiares:
res,

aceitar os

família
acre

vendo nos mesmos companhia razoável,

ditando-se livre e satisfeito, ainda que esteja
separado dos mesmos;
c) com relação ao mundo: considerar a

enfermidade
tentan

e a morte como experiência da vida, nao
do negâ-las,

tendo crenças religiosas

que

in

cluam a concepção de que existe um alem.
Não resta

d~vida

de que esses sao alguns dos

aspe~

tos de boa adaptação. Mas como pode o indivÍduo chegar
esse tipo de adaptação? Sabe-se que nao existe nenhum

a
ho
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mem igual diante da velhice;

a adaptação de cada um

na interdependência de inúmeros fatores,

está

os quais, muitas

vezes, não dependem diretamente dó indivíduo.
A sociedade determina o lugar e o papel do

idoso,

levando em conta suas idiossincrasias, sua impotência,sua
experiência;

além disso,

o indivÍduo é condicionado

pela

atitude prática e ideolÓgica da sociedade a seu respeito.
Julgar-se quite com o
penas o benefÍcio material,

ção da sociedade;

indivíduo,ass~gurando-lhe

é,

de

certo modo,

além disso, para os

aA:.ivob

uma acomoda

idoso

o

deve

representa um peso, quando na realidade a sociedade
ria ver nos .inaüvob

nao um peso,

mas

a

a

garanti~

do

fu

turo de seus at.ivob.
Os fatores

~ociais,

envol

culturais e economicos

.

.

vem de tal forma o processo de envelhecimento, que J ama1s
poderão ser desligados de quaisquér éstudos,

análises

pesquisas que se façam sobre este perÍodo d~ vida.

ou
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3. EVUCAÇÃO

E PROCESSO VE ENVELHECIMENTO

A educação e fator muito importante a ser

conside

rado quando se fala em envelhecimento, seja a educação p~
ra a velhice,seja a educação

do idoso.

3.1 Educação pana a veth~ee

--A atual geração de pessoas idosas enfrenta

sérios

problemas de ordem midica, social, psicol6gica e cultura~
isto se deve em grande parte ao fato de que o idoso de ho
je não foi educado para essa fase,

como tambim não lhe fo

ram oferecidas condiç;e~ para essa educação.
A abordagem informal atravis de informação
gente e de massa i

abran

excelente recurso. A preponderância do
pelo

esforço pioneiro em qualquer campo tende a começar
nível informal -

em comunidades,

grupos,

impre~

famílias,

sa e outros meios de comunicaçao. E isto pode ser
deiro, uma vez que grande parte de nosso lazer i
uso de

~omunicaçÕes

de massa,

especialmente a

verda
gasto no

televisão.

Tal participação passiva, extensa, pode ter efeitos impo~
tantes sobre a saúde física e mental em todas as

idades.

A integração da geração mais velha na sociedade pode
facilitada atravis da imagem mais realista e mais

ser

positi

va da,velhice veiculada pelos meios de comunicaçao.
A educação para a velhice deve satisfazer aspectos
como atividade, saÚde fÍsica, hibiios sociais

A futura geraçao de

idos~s

tambim apresentari

adequados.
problemas,
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mas, ~evidamente educada, estari em condiç;es de
los,

supera-

conscientizando-se da necessidade de assumir

obrigaç;es com relação ao seu futuro,

certas

tais como:

a) empregar todos os esforços para continuar a ser
membro útil,

ativo e capaz, mesmo depois de ap~

sentado, planejando assim a melhor maneira

de

continuar participando de sua comunidade;
b) aprender e aplicar em tempo hibil os princlpios
que levem a estado satisfatório de saúde ffsica
e

mental;

c).manter relacionamento com a famflia, parentes e
am1gos e ter algum pecÚlio.
A abordagem formal compreende o ensino nas escolas
GALL

e o treinamento de pessoal no atendimento do idoso.
e

FRAMPTON 18

afirmam que

"a educação,

no que

respeita

aos problemas economicos, psicológicos, sociais e de
de ·dos idosos

sau

deve começar com a juventude nas escolas e

ser processo continuado".

Segundo J.R.

MARCONVES 25

,

a velhice feliz deve ser
cedo,qua~

preparada, e esse preparo deve iniciar-se desde

do se é adolescente e jovem.· Continua o autor: "Uma velhi
ce sadia depende, e muito, da adolescência; a
seguida e os cuidados tomados neste perlodo,
rão ~a velhice,

SBD

necessirios i

orientação
q~e

influi

saúde do adolescente

e

do adulto jovem e nao representam um encargo a mais. Esta
constataçao, se aumenta a responsabilidade dos pais,
outro lado é mais um estimulo, por lhes dar a

por

conhecer

25

que os esforços que os filhos deles exigem na
cia vão redundar

adolescên

como subproduto de uma velhice feliz".

A educação para a velhice realmente deve começarna
infincia e na adolescência.
Ida~a,refere-se

JACOBS 20

em

Educa~ãa

pana a

a estudos conduzidos no Centro de

Idade

de New England, em Boston, e na Universidade de ColÚmbia,
em New York,

.--

os quais revelam que as crianças

começam

a formar conceitos sobre idade muito precocemente, em tor
no dos 3 ou 4 anos de idade. Por ocasião dos 6 anos,
acordo com descobertas da pesquisa de New England,

de

a maio

ria das crianças jã desenvolveu um "bias" definitivo

con

tra pessoas idosas. A pesquisa na ColÚmbia mostrou
por volta do começo da idade ginasial,

a criança

que,

possui

todas as atitudes negativas sobre o envelhecimento e
bre pessoas idosas que
Desta forma,

s ao

so

encontradas entre adultos.

quanto mais cedo os procedimentos

cacionais que envolvam e~forços

ed~

cooperativos entre

a fam{

lia, a igreja e o sistema escolar forem iniciados,

tanto

mais efetivos serão os esforços gastos nessa direção.
Uma reorientação das escolas de Medicina, de Enfer
imagem e afins é necessária para que se dê a devida

aten

ção ao conhecimento das necessidades pr6prias das pessoas

.

... .

em idade avançada e aos pr1nc1p1os de assistência integr~
da completa, orientada face ã famÍlia e a comunidade e ba
seada na prevençao.
As escolas de Medicina colocam o assunto de

,,·:r e ri -a

tria como irea de interesse apenas para o clÍnico geral,e
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as escolas de Enfermagem e de outras profiss~e~ ligada~ i
sa~de

muito pouco ·se dedicam. ao assunto.

Todavia, seria su

fi ciente computar. o tempo de serviço e os lei tos

hospit~

lares gastos com idosos para se ter noçao da amplitude do
problema.
A vida media está aumentando cada vez mais e o· me
dico, diante do cliente, inevitavelmente tem de

conside

rar a idade do-paciente e a condiçio derivada desse fatoL
Conforme r.efere PARISOT 2

9

,

em todas as atividades ,e
saúde,

particularmente nas desenvolvidas pelo pessoal de

têm lugar nao somente os atos técnicos específicos de

de

terminada profissão, mas também a açao educativa, aplica~
do-se a cada caso individual os métodos de educaçio
adequados. Assim,

mais

toda a atividade profissional deve

ser

acompanhada pelo componente educativo correspondente, que
prolonga o efeito do ato técnico,

torna-o mais valioso

mais eficiente e lhe confere um significado social

e

mais

humano.
Isso também deveria ser aplicado em nosso meio:
educaç~o deve abranger profissionais

ji que o desenvolvimento

econ~mico.

de diferentes áreas,

está condicionado i

ducação e que a formação de recursos humanos,
lidade como em quantidade,

a

e

tanto em qu~

tem que estar de acordo com

o

processo economico.

3.2 Educação do

Ido~o

Dos estudos sobre apendizagem de adultos -

conduzi
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do~

por Edward L. Thorndike e colaboradores, na

Universi

dade de Colúmbia, nos idos de 1920, dos estudos longitudi
nais de William Orvens, na Universidade Estadual de Iowa,
em 1949, com um seguimento

em 1963, dos estudos

contf

nuos de Nancy Bayley e colaboradores na Universidade

de

Stanford, antes e na metade do século vinte, e do

estudo

completado por Nir Zaman, na Universidade de Iowa

ampla

evidência tem sido acumulada para demonstrar que as

pe~

.--

soas nao perdem sua capacidade para aprender ao ficarem mais
velhas e que elas podem aprender qualquer coisa que
necessário,

se assim o quiserem 20

seja

•

Há necessidade,portanto,de aprendizagem

contínua,

incluindo alguma educação para o idoso. Alguma coisa

que

os atinja. Assuntos que sejam de seu interesse,tais como:
desigualdade de oportunidades para emprego, renda

i nade

quada para viver dignamente, aposentadoria, medidas

prom~

toras de saúde (como cuidados com os dentes,
audição), problemas legais,

com avisao,

tipos de atividades na apose~

tadoria, o impacto da mudança da vida familiar sobre o
doso, aspectos sociais e psicológicos do

i

envelhecimento.

Há necessidade, em nosso meio, de publicaçÕes, livros, re
vistas que tratem desses assuntos, que podem ser

instru

mentos valiosos no sentido de poderem levar o idoso a

a

prender, mudar e se adaptar a novas circunstâncias.
A preparaçao para a aposentadoria também e

exige~

cia em nossos dias.
As pessoas devem falar sobre seus problemas e

pr2_
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curar soluçÕes possíveis.
tas vezes

se

Desta forma,

os problemas

mui

tornam oportunidades para um crescimento

con

tínuo. Pensar sobre a aposentadoria e planejar para a

ap~

sentadoria não deve ser exceçao. A aposentadoria e
da vida, distinta e separada - não o fim dela. É

fase
preciso

que se pare de comparar a aposentadoria com a velhice.
Podemo.~-

processo e

definir a aposentadoria como um evento,um

uma instituição social.

É evento, porque i
aposentados a experimenta.

desta forma que a maioria
Certo dia eles param seu

dos
trab~

lho. Quando isto acontece, ocorre mudança fundamental

em

seus papiis, atividades e ritmos de vida.

E

um processo,

porque

tem continuidade

e

se dã

a

travis do tempo.
Como instituição social, a aposentadoria se refere
a

todo o

corpo

de

costumes,

práticas,

comportamentos

.ganizaçoes que giram em torno dos eventos e processos

e

or

de

cessar de trabalhar em determinado momento do ciclo de v1
da.
Entre as muitas razoes que contribuem para as

di

ficuldades encontradas na aposentadoria podemos destacar
:como

prin~ipais·:

- dificuldades em preencher o tempo na

aposentad~

ria;
- ressentimento com relação a aposentadoria compu.!_

só ria;
dificuldade economica.
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A falta de preparo para a aposentadoiia

aumenta

ainda mais as dificuldades em preencher o tempo. Hi

in di

impostas

vÍduos que se acostumaram a executar atribuiçÕes

externamente e são incapazes de lidar com sistema de moti
vaçoes internas. Hi em aposentados,

contririos à aposent~

daria, a noçao de que a aposentadoria compulsÓria a uma

1

dade fixa é a maior causa de suas dificuldades.
Para SALGAV0
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o preparo para a aponsentadoria, in

tegrando um processo educativo,

permite

a ascensão

a

ní

vel de vida mais elevado, adaptando o comportamento as mu
danças profundas de vida que irão ocorrer em função da ruE_
tura da vida profissional.
A fixação de uma idade(para a aposentadoria compu~
sória no Brasil, 70 anos)

é

uma discriminação

indivÍduo,o qual deve ser capaz de decidir

o

contra

por si mesmo qua_!!

to tempo deseja trabalhar. Ela inclusive é falha por

nao
p~

utilizar as habilidadese a experiincia deste grupo da
pulação. A aposentadoria compulsória aumenta a

insatisfa

çao pessoal do indivÍduo.
É preciso,contudo,considerar que uma política mais
flexível para a aposentadoria precisa reconhecer um
ro de problemas e de assuntos que nao serao

nume

solucionados

pela abolição da idade fixa para a aposentadoria.

Grande

parte das pessoas que se aposentam na idade fixada ou

an

tes dela assim o fazem por raz;es fÍsicas ou de saGde.
Entre aqueles que sao fÍsica e mentalmente capazes
para.trabalhar e querem trabalhar, a permissão da

apose~
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tadoria voluntária a uma idade ~lexlvel pode simplesmente
retardar o dia quando eles terão que enfrentar o ajustame~
to ã.aposentadoria.
Para a maioria das pessoas chegará fatalmente
dia em que o empreJador, o trabalhador, o seu midico

o
ou

sua famllia determinem que ele ou ela não podem continuar
a trabalhar. Então os problemas de ajustamento a aposent~
doria terão de ser enfrentados.
Alim disso,um dos pontos de decisão mais diflcil,
em qualquer esquema de aposentadoria voluntária, ocorrera
~mpregado

quando o

afirma que i

capaz de trabalhar,mas os

outros, envolvidos na sit~ação de trabalho,

discordam

sua auto-avaliação. Por exemplo: quem vai decidir

quando

um excelente professor não

é mais tao eficiente na

de aula como o era em anos

anteriores

sor,

seus colegas,

pa~entes?

seus superiores,

-

seus alunos ou

''Se o sistema atual parece arbitr~rio e

flexível

cas, o que poderá ser duro e doloroso para alguns
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seus

cruel,-

pode precisar de padrão de medidas e de avaliaçÕes

tados'', di' STREIB

sala

profe.':!_

o prÓprio

pode-se concluir que o sistema de aposentadoria

pÚbl~
apose~

,

Quando se discute sobre o desejo de padrÕes
luntários de aposentadoria, i
excepcional

que i

de

vo

freqUente mencionar o idoso

altamente capaz de levar a cabo

a ti vi

dades complexas, em sua sétima ou oitava dicadas de vida.
tim uma energia

psi

f{sica e emocional. Picasse, Winston Churchill

e

sio pessoas

quica,

realmente

difer(!Ut~s,

que
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De. Gaulle sao exemplos; contudo, somente uma minoria

de

pessoas idosas é capaz de reunir tais recursos. são

pe~

soas admiráveis e servem como inspiração para todos

nos,

de qualquer idade, mas não são o comum da popula~ão idosa
em geral.
A maneira como o dinheiro, ou a sua falta,

entra

na situação de aposentadoria é também aspecto que deve ser
considerado. A·-renda é, de fato, fonte incontestável

de

ansiedade para muitas pessoas.

Por todas essas razoes podemos concluir que o ind!_
viduo precisa ser preparado para a aposentadoria e qu~ i~
to pode ser feito através da educação. Embora nos interes
semos especificamente pelo idoso, quando falamos em educa
ção precisamos vê-~a

como processo,

como um todo,pois

as

necessidades estão ligadas em linha não dividida,desde
começo até o fim da jornada humana. E assim que nos
ximamos da maturidade, vemos que esta,
ventude,

apr~

j~

tem suas dificuldades de crescimento, suas

tunidades,
rage~,

tanto quanto a

o

as quais,

se reconhecidas e enfrentadas com co

podem indicar crescimento pessoal satisfatório

enriquecimento de uma vida.

e
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4. ATIVIVAVE

O ponto de vista que defendemos baseia-se na

teo

ria da atividade, complementado por um dos princÍpios
damentais da Terapia Ocupacional que i

fun

''manter o indivÍduo

ativo".

4.1

Teo~a

da

at~v~dade

prova que,segundo a teoria da

atividade,

nhã um relacionamento positivo entre atividade e satisfação
de vida".

HAVIGHURST e ALBRECHT (1953), citados pelo

mesmo

autor,foram os pioneiros a explicitar a importância da
ticipação do papel ou da função exercida pela pessoa
to ao seu ajustamento positivo na velhice. Vários

pa~

qua~

estudio

sos ,ainda citados pelo mesmo autor, BURGESS (1954), KUTNER
(1956), REICHARV,

LIVISON e

PETERSON(l962), TALLMER

KUTNER(l970), são unânimes em afirmar que

a atividade

consistentemente importante para se predizer o

e

e

bem-estar

de uma pessoa na velhice.
Uma pesquisa realizada na ârea examina o relaciona
mento entre vários tipos de atividade e a satisfação de vi
'i
da correspondente.

A atividade i

definida como sendo qualquer ação fo

ra da rotina ou da manutenção pessoal; e a oportunidade p~
interacão.
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Satisfaçio de vida i

o grau em que a pesso~ se

en

contra realizada com sua situaçio geral de vida.
Assim, quanto mais a atividade oferece
de para inter-relacionamentos pessoais,

oportunid~

tanto mais

excelen

te e tal atividade para o indivÍduo.
Na velhice, epoca em que se operam muitas mudanças
de funçÕes,
brio

as quais por sua vez causam rupturas no equili
...-.-

do idoso, "hâ necessidade", diz NYSTRON 28

,

"de se man

1

terem os nfveis de atividade da idade adulta e da meia ida

de para evitar curvas decrescentes no potencial

funcional

da velhice e aumentar a satisfaçio pela vida".
De acordo com a teoria da atividade, quanto mais

p~

peis a serem desempenhados pelo indivíduo, mais atividades
ele realiza e
Isto

mais

torna mais

relacionamentos

inter-pessoais

ele

tem.

positivo seu autoconceito e,conseqUenteme~

te,maior satisfaçio de vida ele terâ.
A teoria da atividade parte do pressuposto de

que

os indivíduos, por um processo educativo, são levados a as

sumir p.apeis e funçÕes na vida. Quanto maior a participaçio
em diferentes grupos, maiores os papiis e funçÕes e,

sobre

tudo,o sentido de responsabilidade que tanto dignifica

a

vida.

, Assim, ao deixarem a vida economicamente produtiva,
ao diminuír~m as responsabilidades familiares e

educaçio

dos filhos, estao os indivíduos a merce do processo de

de

sajuste, pelo pr6prio sentido di inutilidade de suas vidas.

MILIOTJI:CIA
l'aiiA.DADE Df SAOilE I"OILICil
ttNivtRSIOÀOE DE SAO Plll..O
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Desta forma, ao envelherierem e perderem

determina

dos papéis e funçÕes sociais, devem os indivÍduos procurar
outras atividades que restabeleçam ocupação responsável

e

socialmente dignificante.
Observa também essa teoria que a chave de uma

ve

lhice ajustada e feliz reside no passado do próprio indivf
duo, na maneira .... como ele cultivou hábitos e
tos,

relacionamen

com os quais poderá replanejar a vida a partir de

de

terminada época.
A velhice deve representar a substituição

gradati

va de papéis e funçÕes sociais que nao permitam rompimento
dos indivíduos, mesmo apos~ntados,

com a vida da sociedade

em geral.

4.2

Te4ap~a Ocupac~onat

e

At~v~dade

Conce~tuaç.ão

A American Occupational Therapy Association define
Terapia Ocupacional como

"A arte e

a ci~ncia de

a resposta do homem, através de atividades
com o

fim de favorecer e manter a

cidade, valorizar a conduta,

saúde,

trat•r ou

selecionadas,

prevenir a

capaci~ar

tes com disfunçÕes fÍsicas e/ou psico-sociais" 2

REEV
ta:

e
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dirigir

os

incap~
pacie~

•

dão uma definição mais

compl~

''A Terapia Ocupacional e a análise e a aplicação de

tividades, especificamente

&tividades

de

a

automanutençao,

produtividade e lazer, através do processo de avaliação,i~
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terpretaçao e tratamento de problemas que int~r~erem no de
sempenho funcional ou adaptativo em pessoas cujas

fÍsica,pr~

des estao prejudicadas por doença, incapacidade
blemas emocionais,
menta,

a ti vida

incapacidade congênita ou de desenvolvi

ou pelo processo de envelhecimento,

com o

objetivo

de capacitar a pessoa a alcançar desempenho funcional e
~aptativo

Ótimo, prevenir o

a

comprometimento funcional e pr_::

mover a saÚde".-·.-

A Terapia Ocupacional baseia-se

fundamentalmente

no princípio da atividade: manter o indivíduo ativo.
O valor da atividade é salientado sempre que se di~
cutem assuntos de sa~de, sobretudo pelas relaç~es

positi:_

vas existentes entre ambas. Pode-se perguntar:
- A participaçao na atividade diminui com a idade?
Podem as mudanças de idade ser responsáveis

por

forma mais passiva ou ativa da atividade?
A resposta a essas perguntas está na
de muitos fatores,
cular.

ANVERSON 3

dependência

e de cada um deles, em cada caso

parti:_

deduz de suas investigaç~es ''que o indiví

duo deve estar sempre submetido a quantidade mÍnima de
~Ímulo

~eral;

de outra forma,

poderia ocorrer grave disfun

çio psicol6gica, sugerindo que a falta de estímulo
~

es

conduz

diminuiçio -da atividade, a qual, em circulo vicioso,

causa de estímulo menor e, finalmente,

da deterioraçio

e
da

conduta. Embora tal deterioraçio possa suceder em qualquer
idade e em qualquer pessoa, a pessoa em idade avançada
particularmente vulnerável a ela. A diminuiçio das

e

capaci:_
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dades sensoriais e de energia predispÕe o indivíduo

vel. h o

i privaçio de estímulos, com •uas fatais conseqUincias

pe~

niciosas para a conduta".

KUTNER 21 chega i

conclusão de que os estados de d~

pressao observados na velhice estão fortemente

relaciona

dos com a inatividade, uma vez que a "atividade

favorece

"status", realização e aceitação pela comunidade".
A Tera~ia Ocupacional, diz ENGELHARVT 15
limitada a

conceitos

li~ada sobre

de

doença:

ela estã;ao

,

nao

está

contrãrio,foca

o sucesso dos indivÍduos na descoberta de rea

lização atravis da atividade. Seu objetivo i

a

realização

d.:. pessoa, em e a.:tJr.a.vé.ó da, funçio, colocando infase especial
sobre as consideraçÕes da pessoa como um todo.
A Terapia Ocupacional oferece programas de serviços
para auxiliar os indivíduos a satisfazerem suas

necessida

des atravis do desempenho das atividades de automanutençao,
produtividade e lazer,que irao levá-los a uma vida satisfa
tória e produtiva.
A atividade tem valor terapiuti~o intrínseco e
tencial, dizem TROMBLY

e SCOTT 3

5

;

o Terapeuta

p~

Ocupacional

analisa a atividade para determinar seu valor intrínseco e
pode adaptá-la para desenvolver seu valor potencial.
, Análise de atividade i

o processo de exame

cri te

rioso das atividades para determinar seus componentes.

O

Terapeuta Ocupacional experiente pode mais facilmente sele
ciottar a atividade mais apropri~da terapeuticamente

entre
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aquelas que estao dispon[veis e "que sao do interesse do in
divÍduo.
Quando se analisam as possíveis atividades a serem
utilizadas por um indivíduo ou grupo de indivíduos, hi

fa

tores importantes na seleção que devem ser considerados,c2
mo

aspectos cognitivos, que devem equiparar-se às

capaci_

dades da pessoa, e aspectos psico-sociais, visto que a ati_
'vidade deve ser de interesse da pessoa, ·que deve se benefi

-·.-

...

ciar com a mesma. Ainda, se a atividade deve ser feita iso
ladamente ou pode e deve ser feita em grupo; qual a facili
dade com que os erros podem ser corrigidos. Esses sao

al

guns dos aspectos da seleção de atividade que podem ser psi_
cologicamente importantes para as pessoas.
Embora o Terapeuta Ocupacional possa determinar
que

parece ser a atividade ideal, necessita ele,

averiguar os interesses da pessoa, ou do grupo,

o

contudo,
discutir
ativida

com.eles a escolha, permitindo assim selecionar a
de entre as virias que são igualmente efetivas.
A atividade so tem valor quando o indivíduo
mente participa dela, isto e, quando a mesma tem

real

signific~

do para a pessoa.

REILLY 30

estabelece que, ''em Terapia

a mais fundamental irea para pesquisa é, e

Ocupacional,
provavelmente

sempre sera, a natureza e o significado da atividade".
O Terapeuta Ocupacional que se dedica ao campo
geriatria e da gerontologia social precisa ter

da

conhecimen
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to profundo das transformaçÕes biolÓgicas, psicolÓgicas

e

sociais prÓprias da velhice. Precisa tambim ter conhecimen
to de Comunidade, de SaÚde PÚblica e de Reabilitação.
A velhice, diz

BEAUVOIR 4 , ''não e a conclusão neces

siria da existincia humana; e uma fase da existincia, dife
rente da juventude e da maturidade, mas dotada de um

equi

1ibrio próprio, que deixa aberta ao individuo ampla

gama

de possibilidades''.
O Terapeuta Ocupacional va1 ao encontro dessa

rea

lidade oferecendo ã pessoa em idade avançada o meio de uti
lizar essas possibilidades. Precisa, contudo, conhecer

de

perto tal fase da vida, e os problemas que podem advir das
transformaçÕes bio-psico-sociais e

nesta fase. Na realidade,essas

ocupacionaiS

ocorridas

transformaçÕes ~ó podem ser

consider•das em conjunto porque são inter-relacionadas.
Hi casos em que problemas psicolÓgicos podem

ser

tidos como doença mental e tratados como tal. Pode se
tar,por exemplo a perda da orientação da realidade,
de identidade, autoconceito negativo, perda de

ci
falta

motivação.

Acontece o mesmo com problemas sociolÓgicos, aqueles

que

ienvolvem interaçÕes com outras pessoas e meio ambiente,por
exemplo: risco do meio ambiente, dificuldade para agir

em

grupos, dificuldade de comunicaçao.
Um fator muito comum de desajustamento na velhice,
como ji dissemos, é a aposentadoria. Para muitos a

E.pose~

tadoria significa perda do emprego, da ocupaçao. Isto Leva
muitas vezes a rebaixamento do conceito de si prÓprio,

re
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sultando em crises de identidade e freqUentemente de

~c

ri

ses depressivas.
Há necessidade,portanto,do Terapeuta

Ocupacional

conhecer cada pessoa em particular. Para VE LARGY 1

3

"O

,

rapeuta Ocupacional deve conhecer seu cliente como
duo, que freqUentemente esconde seus medos;

indiví

se ele nao sou

ber descobrir tais medos, muitos aspectos de sua

terapia

sõ afetarão sup;rficialmente a personalidade da pessoa

o hisic~·,,.

O conhecimento
e

as experiências

ser transmitidas
leva muito

e

profundid~

nao conseguirá chegar àquele relacionamento em
de, que e

Te

teórico

obtidas
aos

é

necessário e

por especialistas

no

que nao passaram por ela,

tempo para aprender

i

e

importante,
campo devem
porque

se

custa da prÓpria vivenci~

e tanto o profissional experimentado pode transmitir

boa

parte dessa experiincia, como boa parte pode ser aprendida
pelo profissional inexperiente.
Todavia, a teoria tem que se associar a prática e,

em geriatria e gerontologia social, para se conhecer a
soa em idade avançada, é preciso observá-la durante

pe~

algum

tempo. Convivendo e trabalhando com ela, visitando-a,é que
se pode desenvolver novos aspectos para estudo e, por
seguinte, novos meios para a melhoria das condiç~es

con
f[si

cas, sociais e psicológicas da prÓpria pessoa em idade

a

vançada.
Tendo feito essas consideraç~es gerais em

relação
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as implicaçÕes de fatos sociais para o processo de

enve

lhecimento, à necessidade de educação do idoso e da educa
ção para a velhice e ã importância da atividade como meio
de se conseguir envelhecimento sadio,

acreditamos que

hã

necessidade de inovaçÕes audaciosas no cuidado dos idosos
- inovaçoes que dêem ênfase ã sua participação ativa
vida familiar,

na

social e na comunidade.

Nossa p~oposta
i
---.

a de que sejam criadas condiçÕes

que possibilitem ao idoso a oportunidade de continuar sen
do Útil, de poder ocupar seu tempo livre com

atividades

satisfat6r{as, de poder desfrutar da companhia de
pessoas, de ter adequada estimulação mental e
pessoal; enfim, que os direitos do idoso sejam

outras

satisfação
preserv~

dos e que ele disponha de alternativas tanto quanto

a

criança, o adolescente e o adulto.
Nesse sentido e,

como Assessora Técnica do

mento PrÓ-Idosos - MOPI, assumimos a responsabilidade

Movi

da

implantação de um Centro de Convivência de Idosos na refe
rida Entidade o qual jã vinha constando de suas

preocup~

çoes desde 1978. Este Centro darã subsídios a muitos
tros

que venham a

se

abrir como uma das

o idoso da comunidade.

alternativas

ou
para
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IV

-

MOVIMENTO PRÓ-IDOSOS - MOPI
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1.

HISTURICO*
Em 18 de janeiro de 1972 um grupo de pessoas

pre~

cupadas com. a situação do idoso e, sobretudo, com seu bemestar psico-social reuniu-se para tentar discutir o que

p~

deria ser um trabalho com o idoso e para o idoso.
Nesse primeiro

retros

contato partiu-se para uma

pectiva do qu~_ . _estava sendo feito para os idosos em países
desenvolvidos e o que jã existia no Brasil. Foi
da a polÍtica
aspectos

.
soéial

considerad0s

question~

.

alguns

do idoso e também enfocados
comuns

ã

velhice,como a solidão,

a

inatividade, a marginalização e o desajustamento da pessoa
por ocasião de sua aposentadoria.

A partir desse primeiro contato o grupo, que
tava com a participação de integrantes do Serviço
do Comércio (SESC), do Instituto Nacional de

con
Social

Previdência

Social (INPS),do Departamento de Geriatria D.Pedro li, da
Irmandade da Santa Casa de MisericÓrdia de São Paulo,

da

Secretaria da Promoção Social,da Sociedade de Aposentados
e Ati~os do Serviço PGblico, do Instituto Social do Morum
bi, da Divisão Regional da Grande São Paulo,da Associação
CÍvica Feminina, além de particulares, passou a reunir-se
periodicamente para estudo.
Numa primeira etapa foram levantados os

seguintes

pontos:

*

Documentos e anotaçoes particulares de D. Dagmar
I:atistat.

XandÓ
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Necessidade do c6nhecimento das entidades que

a

tendem idosos, através de levantamento.
Necessidade da participação de pessoal

voluntá

rio como uma das medidas para se oferecer melhor
atendimento ao idoso.

Os componentes do grupo foram posteriormente subdi
vididos em

Grupo de Estudo e Grupo de Execução.

-·.-

...

O Grupo de Estudo teve a seu cargo:
a)

coletar e ordenar material de interesse relacio
nado

b)

com o

assunto;

fazer levantameato das

entidades de

atendimen

to ao idoso;

c) elaborar um documento básico.
O documento bis~co deveria conter as seguintes pr~

posiçÕes e reflexÕes:

1~) Existe a preocupação de estudiosos de

'

centros urbanos

com

grandes

o fato de pessoas na fai

xa etária de. 35 .a 40 anos em diante

encontra

rem bloqueios para obtenção de emprego, Em

fa

ce disso, que reformulaçÕes poderiam ser

prE_

postas para a legislação, a fim de evitar

que

o problema assuma maiores proporçÕes? Alem dis
so, de que forma conseguir com que as
idosas analisem

t!

pessoas

estudem sua pr6pria· situaç~o

vital e apresentem. sua contribuição para
cionar problemas que eventualmente sintam,

solu
ou
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estejam vivendo?

2~)

Como agir para que a sociedade seja esclareci
da quanto as características que envolvem
envelhecimento e aceite o idoso. sem o

o

margin~

lizar? Que programas concretos poderão ser d~
senvolvidos em prol do preparo social visando
este objetivo?
Que tipos de atividades poderiam ser
das

com as pessoas idosas,

visando

realiza
a atender

/

suas necessidades?
Dadas as dificuldades de um paÍs em
vimento,

que

recursos

desenvol

jã existentes na comuni

dade poderiam ser utilizados para a

organiz~

çao de. centros comunitários que atendam as pe~
soas idosas, que programaçÕes poderiam serre~
lizadas nesses centros e de que forma,através
deles, se poderia promover a intercomunicação
de geraçÕes, visando à troca recÍproca de

ex

periências vivenciais?
Sa) ·As entidades que recebem as pessoas

idosas

são tidas comumente como "dep9sito de velhos".

Para que se modifique esta imagem, quais

os

tipos de profissionais necessários e que

pr~

gramaçoes poderiam ser desenvolvidas nas

ins

tituiçÕes para que o i~oso, embora internado,
continue participando da comunidade social
se considere elemento Útil para a
s·ocial?

e

engrenagem
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Estas proposiçoes constitu[ram o n~cl~o do

doeu
todos

mento basico. Houve grande interesse por parte de
em relação às mesmas e as varias soluçÕes

.sugeridas

mar

caram o in[cio das atividades do Grupo, que traçou a

se

guinte programaçao:
a) Organização de encontro de entidades que
gam

;tbri

ido~os.

b) Incentivo a nucleação de grupos de idosos.
c) Promoção da semana do

idoso~

/

Inspiradas em modelos europeus, houve

sugestoes

no sentido de se denominar o movimento de ''Movimento

da

3! Idade''; porem, ap6s algumas reuniÕes de discussão,

em

18/04(72 foi aprovada a denominação de Movimento

Pr6-Ido

sos - MOPI - São Paulo.
Para dar

.

~

.

ao plano de açao mister se

fazia

procurar uma sede, em local de facil acesso, e que

pude~

se

1fl1C10

ser o ponto de encontro dos interessados no Movimento.
Em 21 de maio de 1972, com a colaboração do Servi

ço Soc"ial do Comércio, que cedeu uma de suas salas,as reu
niÕes do MOPI passaram a ser realizadas em uma de suas de
pend;ncias, na Rua Dr. Vila Nova.
Uma vez em sua sede provis6ria, pÔde o MOPI

esta

belecér sua estratégia de ação, que consistiu em elaborar
uma escala de prioridades para o trabalho. Essa

escala

foi assim distribu[da:
a) recrutamento .de idosos voluntarios,que deseja~
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sem trabalhar sem remuneraçao,

apenas

como meio

de superar a solidão;
b) arrolamento de idosos que desejassem

trabalhar

mediante remuneraçao, ou em empregos

temporã-

rios;

c) entendimento com empresas industriais e
ciais para levantamento de

~mpregos

para

comer
idoso~

d) entendimento com associaçoes recreativas e

es

portivas para levantar as possibilidades de con
venios para a participação de idosos nessas

en

tidades.
A execuçao das tarefas dessa escala de prioridades
começou a partir de 30 de maio de 1972, ocasiao em que

se

realizou o I Encontro de Entidades que Abrigam Idosos, que
teve como tema a Integração Social do Idoso. Esse encontro
possibilitou o estudo e a troca de experiências, motivando
a busca de novos caminhos para a maior participaçao e inte
graçao do idoso na sociedade.
Participaram desse I Encontro representantes de
tidades que abrigam idosos e

e~

de grupos organizados que tra

balham com idosos. Algumas prioridades foram definidas nes
se encontro, dentre as quais um trabalho com aposentados e
demais pessoas interessadas, objetivando a preparaçao para
as novas situaçÕes dessa etapa do processo vital.
Em outubro de 1972 foi realizada a I Semana do Ido
so e constitu[do o ''Grupo de L[deres da Comunidade'',progr~
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maç;es essas que vem sendo realizadas sistemiticamente ati
a presente data.
O MOPI organizou, no perÍodo de 25 de maio a 08 de
'

"junho de 1973, um ciclo de palestras para aposentados

e

pri-aposentados, visando a informa-los e conscientizá-los
sobre o problema da velhice em seu aspecto global e

rea

'tiva-los atravis da nucleaçio.
Nessa ocasiio foram abordados os seguintes temas:

"Como enveiheeelt

Sad~amente"

Equacionamento da problemitici do idoso no
sil. Introduçio de aspectos i serem

Bri

aprofund~

dos nas unidades seguintes do ciclo.
"A~peeto~ MéMeo~ ALLmentaJte~"

Conceitos e

sinais de velhice.

Exercícios e

pouso. Problemas midicos mais comuns.

re

Importâ~

cia da boa alimentaçio e sua relaçio com a

sau

de. NoçÕes de conservação e utilização dos

ali

mentos. Alimentaçio da pessoa idosa. Tabus

ali

mentares.
"A~peeto~

JtLJuMeo~"

O trabalho pÔs-aposentadoria. Aspectos da Previ
dência Social. Casamento (comunhio e

separaçao

de bens).

- "V .L da

A~~ o e.Lat.L v a"

Necessidades que levam o indivíduo a participar
dos grupos. Importância dessa participaçio

p~

ra o desenvolvimento individual.Estabelecimento
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de novos papeis a partir da aposentadoria ...Lazer.

- "V.(. da. ComunLtâJti a." ·
Pa:rticipação em grupos voluntários e associaçÕes.
Sociedade de aposentados.
Durante o ano de 1974 deu-se continuidade aos

tra

balhos já em andamento, preparando os idosos para sua inte

-

graçao nos grupos e na comunidade.
Em 1975 as atividades do MOPI concentraram-se

.
seguinte'programação:

torno da
rente i

estudo da legislação

aposentadoria e da necessidade do

em
refe

prep~ro psico-s~

cial, previdenciário e jurÍdico do idoso; organização

da

''III Semana do Idoso''.
Nesse ano começou-se a comemorar o

''Dia

Internaci~

nal do Idoso" em 06 de outubro, apesar de que no Brasil já
se comemorava o Dia do Ancião em 27 de setembro.
Em OS de novembro de 1975 realizou-se a

"Assem

bleia de Constituição do Movimento PrÓ-Idosos - MOPI". Nes
sa reunião foram apresentados os estatutos, estudados e re
digidos· por comissão especialmente organizada para
fim. Os estatutos propostos e aprovados nessa

Assembléia

Geral foram posteriormente reformulados em alguns de
itens, a fim de tornarem mais praticável o

esse

seus

funcionamento

externo~~

2.

ESTJWTURA
O MOVIMENTO PRa-IDOSOS - MOP1

e uma entidade civi~
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sem fins lucrativos, que tem por objetivo suscitat_,incjnt!
vare empreender iniciativas-tendentes a promover o
estar das pessoas idosas, sem distinção de raça,

bem-

condição

social, credo polltico _ou religioso.
A entidade i

dirigida por uma Diretoria, um

Canse

lho Deliberativo e um Conselho Fiscal, integrados por

re

presentantes da comunidade que exercem a incumbência, a ti
tulo voluntário.
A sede acha-se instalada ã R. D. Germaine Burchard,
344 -Água Branca- São Paulo, SP, em pridio prÓprio doado
pela Secretaria da Promoção Social em 1978.

2.1

Obje..U.vo-6
São obje.zivo-6 do MOPI:
- desenvolver programas que conscientizem a comuni
dade em relação ao idoso;
pugnar pela adoção de medidas '.de bem-estar, amp~
ro e proteção da velhice;
·- trabalhar em prol de legislação que atenda as ne
cessidades da pessoa idosa, principalmente

para

a polltica nacional do bem-estar do individuo em
idade avançada;
- estimular e desenvolver atividades referentes

a

Gerontologia Social;
incentivar e promover a disseminação dos

ensina

mentos relacionados com a Gerontologia Social;
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organizar e manter um serviço de Documentação

e

Informação GerontolÕgica;
formar e treinar pessoal profissional e

volunta

rio na area de atendimento ao idoso;
estimular o entrosamento entre entidades,

profi~

sionais, voluntários e grupos da comunidade

que

trabalham em programas de Gerontologia Social;
p~

manter regime de colaboração com os poderes

blicos e entidades privadas, nacionais ou estran
geiras,

que se ocupam com o idoso, visando ao

tabelecimento de convenios e contratos de

es

prest~

çao de serviços;
desenvolver atividades que favoreçam a realização
de seus objetivos.
Pa~a a~ende~

a

e~~e~

obje~ivo~

o MOPI,

ao promover o bem-estar dos idosos que vivem
comunidade, procura oferecer meios e

na

oportunid~

des para que possam retornar a sua posiçao na fa
mília, no mercado de trabalho e na comunidade,d~
senvolvendo aptidÕes culturais e

profissionais,

pratica de lazer sócio-cultural e de convívio so
cial;
ao se relacionar com a· comunidade, procura sensi
biliza-la e mobiliza-la ~os esforços que

possa

despender e atender aos anseios atinentes aos
dosos e

i

estabelecer ligaçÕes com os demais age~

tes que desenvolvem ~rogramas de apoio;
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-ao trabalhar com os 6rgios pGblicos·e·

entidades

privadas que atuam na ãrea do idoso, age como

e

lemento coordenador, articuladorepropiciador de
princÍpios e práticas de Gerontologia Social, de
conhecimentos da realidade brasileira, da

viven

cia do idoso no Brasil e nos demais paÍses;
ao incentivar e promover disseminação dos ensin~

mentos relacionados com a Gerontologia

Social,d~

senvolve atividades, programas e cursos de

va

I

rias moáalidades e nÍveis na ãrea de atendimento
ao idoso, organiza documentaçio e oferece

in for

mação sobre Gerontologia Social.

2.2 Centna~

de

Pne~ta~ãa

de

Se~v~~a~

O MOPI desenvolve seu trabalho através dos

segui~

tes Centros de Prestaçio de Serviços:

2.2.1 Cent~a

de

Vaeumenta~ãa

e

In6a~ma~ãa Ge~antal5g~-

ea
Aberto ao pGblico em geral, é muito

freqUentado

por estudantes. Seu objetivo é selecionar, adquirir,oE
ganizar, reproduzir e distribuir documentos

nacionais

e estrangeiros relacionados .com a Gerontologia Social,
promover o intercâmbio com entidades relacionadas
a gerontologia a nível nacional e internacional.

com
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2.2.2 Cen.tJto de Foltma.ç.ã.o e Tltd.na.men.to de "pet.t.oa.i · piL!!_

6-{.u-<.ona.i e voiun.t.ãJL_(_o na. ãJtea. de a..tend-<.men.to ao
ldot. o

Dada a deficiência de pessoal profissional e

vo

luntario para trabalhar na area de atendimento ao

ido

so, o Centro de Formação e Treinamento de pessoal

pr~

move e realiza cursos de varias modalidades e

,

.

n1ve1s

destinados-·.-a profissionais, técnicos, voluntários e aos
idosos,Como:

Cursos de treinamento para voluntarios.Cursos de
Gerontologia Social. Cursos para Dirigentes de

Entida

des que abrigam idosos e outros.
Este Centro

~ealiza,anualmente.

•

Seminários

Esta

duais para entidades que abrigam idosos, Semana do Ido
so, Semana de Cultura, Encontro de Voluntários, Concur
so

Literário.
A Semana do Idoso,ja em sua nona realização em

destaca-se

pela realização pÚblica de

1981,

atividades

congregando o maior número possível de idosos, com

o

objetivo não sõ de confraternização, reunião e manifes
tação dos idosos, como também de provar ao prÓprio ido
so sua força, motivando outros a participarem e a

con

tinuarem atuantes na comunidade.
A Semana do Idoso sempre conta com um Culto

Ecumê

nico, sessÕes de lazer, sessÕes artísticas e um

baile

que jã se tornou trad~cional.

5~

-

A partir de 1975

a comemoraçao do Dia Internacio

nal do Idoso (06 de outubro)

passou a integrar a

gramaçio da Semana do Idoso. Tal comemoraçio vem
tecendo

pr~

acon

em sessio extraordinária da Câmara Municipal

de Sio Paulo. Na VIII Semana do Idoso, realizada

em

1980, o MOPI conseguiu congregar,no dia 06 de outubro,
as entidades mais representativas na área do atendimen
to ao idoso:~como Secretaria de Estado da Promoçio
cial - Programa Pro-idoso, Coordenadoria do

So

Bem-Estar

Social da Prefeitura Municipal de São Paulo, Sociedade
Brasileira de Geriatria
'

e

Gerontologia - Seçio Sio Pau

-

lo, Fundaçio Legiio Brasileira de Assistência - Progr~
ma Alpha II, Serviço Social do Comércio - Programa
Serviço da

3~.Idade,

e

e Associaçio Cristi de Moços

Programa Super Veterano,que, de pÚblico, puderam

de

monstrar seu trabalho em prol do idoso no sentido

de

manter o maior entrosamento entre os diversos

progr~

mas oferecidos com o mesmo objetivo.

3.

RECURSOS FINANCEIROS

- de seus programas
Para manutençao e execuçao
1tividades

e a

o MOPI conta com:

•
- o apoio de Õrgios governamentais e entidades pri_

vadas, através da concessio de subvençio e conve
nios técnico-financeiros;
o apoio da comunidade,da qual recebe

solidarie

dade,. colaboraçio e algum recurso financeiro.
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4. RECURSOS HUMANOS

O MOPI conta em seu quadro de pessoal com:
a) voluntários,que integram a:
- Diretoria.

'

-Secretaria Geral;
-Assessoria dos Centros.
b)

funcionários remunerados:
Contador;
-Secretária Administrativa;
- Serviçal,e
- Mensageiro.
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V - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA
DE IDOSOS - MOPI
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1. INTRODUÇÃO

··Com.sede própria, e desejando ampliar seus

servi

ços no sentido de oferecer atendimento direto ao idoso da
comunidade, houve uma proposta de se criar no MOPI

mais

um centro de prestação de serviços, um Centro de Convi.vên
cia de Idosos (CCIY, que pudesse oferecer ao idoso da
munidade uma fÕrma dele se manter engajado em

co

situaçÕes

que possibilitassem ajudá-lo a viver melhor em uma cidade
'

como são Paulo, é~jas condiçÕes de vida dificuttam

cada

vez mais sua adapta;ão ao meio.
Tendo em vista os objetivos do CCI e considerando
a atuação do Terapeuta Ocupacional, já defendida em

capf

tulo anterior, assumimos a responsabilidade do Centro
~onvivência,

de

como Assessora Ticnica da Entidade e como Te

rapeuta Ocupacional.

2. ESTRUTURA

.Sendo o CCI mais um Centro de Prestação de
ços do MOPI, tivemos algumas facilidades para a sua

Servi
im

plantação, como área física, recursos humanos,

recursos

financeiros. Está instalado na sede ã rua

Germaine

D.

Burchard, 344.

À disposição do CCI ficaram dois salÕes, uma

lan

chonete, uma sala de atila, um a~eliê, um pátio, sala para
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a coordenadora, recepção e lavabos, áreas todas
das no andar térreo

Localiza

(Planta·do MOPI, onde se podem

as are as utilizadas ·pelo CCI -

ver

Anexo l).

2.2 Reeu4404 humano4
Atendendo aos requisitos de possuir curso
rior,

experi~ncia na irea do

idoso,

sup.!:_

conhecimento de

corou

nidade, disponibilidade para dar 6 horas diárias de traba
lho e real interesse pelo programa, o MOPI contratou

uma

/

Assistente Social~ que passou a desempenhar suas

funçÕes

sob nossa responsabilidade.

Como um Centro de Prestação de Serviços do
a ·manutençao do

ccr

MOPI,

também ficou a seu· cargo,inclusiv"e as"

despesas com· material de consuri10 e ma·te"rial p"ermanente.

2.4 Reeu4404 eomunitá~a4
Fizemos um levantamento desses recursos

através

de ficha (Anexo 2) e visitas de identificação.
Chegamos a conclusão que a região onde está localizado o CCI ê servida por hospitais gerais,.prontos-soco~
ros,

centros de saÚde, asilos e dispensários.Conta também
...;

com uma agencia de serviço social da LBA, um posto de aten
dimento do Instituto Nacional de Assistinciá Médica "e Pr"e
vidincia Social -

INAMPS, uní ambulatório odontológico

Serviço Social da IndÚstria - SESI, um centro
e um centro esportivo do SESC.

do

paroquial
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Algumas destas

IAtidad~s

trabalham

identificadas

especificamente na area do idoso, como a Casa são Vicente
de Paula, cujo objetivo ê dar assistência a mulheres
sas em regime de internato, com uma capacidade de

ido

atendi

mento para 100 mulheres nao doentes.
Grande parte das entidades trabalha com

indivi

duos de diferentes idades, atingindo também a faixa

etã

esportivo

ria de 60 anos e mais, como o centro cultural

do SESC, que atende indivíduos de todas as idades e

que

proporciona atividades para um grupo de idosos.
O centro paroquial ê também outro local comum.
várias idades e que tem

u~a

freqUência grande de

a

pessoas

idosas. AÍ elas prestam seus serviços voluntariamente

na

forma de trabalhos ·manuais, artesanato, distribuição de ma
terial, roupa,

calçados e enxovais para be~ês.

3. PLANO VE AÇÃO
3.1 Obje:ti.vot>
O CCI - MOPI foi criado tendo pdr objetivos:
-

oferecer um ambiente de convívio onde os
cipantes pudessem estabelecer relaçÕes

parti
signifi

cantes entre si e com outras pessoas;
estimular interesses e iniciativas para o comba
te ã solidão, ã inatividade e ã marginalização.
A fim de alcançar seus objetivos o CCI

'.

a realizar as seguintes Btividades:

prop~s-se
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- ReuniÕes sistemáticas de

t:onvivênc"ia.

Atividades culturais com oferecimento de

~

·

palestras, seminários, projeçio de filmes.
Atividade~

de lazerf

passeios, pequenas excursoes,

v f si tas a pontos

históricos, museus e bibliotecas;
sessoes de cinema,

concertos,

teatro,artesan~

._--.i o;

,,

I

tard~~

festivas

com comemoraçoes divét§as, mu

sica, poesia, apresentaçao de peças teatrais.
Atividades artesanais e ocupacionais:
tapeçaria,

ceramica,

croch~,

tric~,

bordado;

costura, jardinagem.
Atividades de expressao e comunicaçao:
teatro, expressao corporal.
-

Cursos:
~

de artesanato, de jardinagem, de noçoes

g~

.rais de geriatria e gerontologia.

3.2 População Atvo

Para a implantaçio do CCI foi necessário identifi
car qual seria sua populaçio alvo. Partiu-se entio

p~

~a a identificaçio da referida populaçio obedecendo aos

seguintes critérios: indivíduos de ambos os sexos resi
dentes na comunidade, nao institucionalizados, vivendo
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- ou pensionato, com 50 anos ou mais · de
em casa, pensao
idade.

lí oportuno esclarecer que, embora o critério

que

adotamos de idoso seja o da OMS (65 anos e mais),

opt~

mos por 50 anos e mais visto que nosso plano de

açao

pretendia atingir o nível preventivo.
Para conhecer .a população idosa e"laboramos um

--.-

for

...

mulario (Anexo 3) que foi aplicado no perÍodo de 19 de
março a 30 de ,abril de 1979 ,, em todos os domicílios das
ruas que circundam a sede do MOPI. Fizemos Í51 visitas
domiciliarias, sendo entrevistadas .83

pessoas.Colabor~

ram nessa fase 4 estagiarias de Serviço Social, previ~
mente treinadas.
Dessa pesquisa inicial pudemos levantar os

segui~

tes dados expressos nas Tabelas .de 1 a 7 e Quadros 1 e
2.
TABELA 1 - POPULAÇÃO ESTUDADA, SEGUNDO A IDADE. 1979.

FAIXA ETÁRIA
50
60

---

70
8.0 e mais
TOTAL

n9

%

59

27

32,6

69

29

34,9

79

24

28.9

03

3,6

83

100,0
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TABELA 2 -POPULAÇÃO ESTUDADA, SEGUNDO O SEXO. 1979.

SE X O

n9

%

Mulheres

45

62,7

Homens

38

37,3

TOTAL

83

100,0

TABELA 3 - POPULAÇÃO ESTUDADA, SEGUNDO O LOCAL

DE

ORIGEM, NO BRASIL E EXTERIOR. 1979.
3 B

3 A

BRASIL

n9

são Paulo
(Capital)

32'

38,3

são Paulo

30

36,5

Minas Gerais

03

3,6

Bahia

03

Pernambuco

EXTERIOR

nQ

%

03

3,6

02

2,4

Romênia

02

2,4

3,6

Portugal

01

1,2

02

2,4

Japão

01

1,2

Santa Catarina

02

2,4

Alemanha

01

1,2

Bel em

01

1,2

73

88,0

10

12,0

1.

Itália

. Iugoslávia

(Interior)

SUB-TOTAL
TOTAL

3 A

+

3 B

=

83

62

TABELA 4 - POPULAÇÃO ESTUDADA, SEGUNDO O ESTADO
CIVIL. 1979.

ESTADO CIVIL

n9

%

=

Casado

48

57,7

Viúvo

21

25,5

Solteiro

10

12,0

Não responderam

04

4,8

83

100,0

TOTAL

TABELA 5

-

POPULAÇÃO ESTUDADA, DE ACORDO COM
NfVEL DE INSTRUÇÃO. 1979.

NfvEL DE INSTRU_ÇÃO

I

n9

%

19 Grau completo

31

37,3

29 Grau completo

17

20,4

19 Qrau incompleto

16

19.2

29 Grau incompleto

04

4,8

Superior completo

05

6,3

Superior incompleto

01

1,2

Nenhuma instrução

08

9,6

Não responderam

01

1,2

83

100,0

TOTAL

o
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QUADRO 1 - DISTRIBUIÇÃO DAS PROFISSÕES DA POPULAÇÃO
ESTUDADA. 1979.

Advogad·o

2

Mecânico

5

Almoxarife

1

Motorista

2

Caixa

1

Operário

1

Comerciante

2

Pedreiro

2

Téc. de Contabilidade

2

Prendas Domésticas

30·

Corretor

1

Professor Primário

7

Costureira

3

Sapateiro

1

Dentista

2

Secretária

1

1

Servente

1

1

Téc. de Laboratório

1

Escriturário

1

Telegrafista

1

Faxineiro

1

Vendedor

4

1

Viajante

1

Inspetor. de TV

1

Zelador

2

Jogador de Futebol

1

Não responderam

3

,._-·~

Encanador
Engenheiro

/

·Gráfico

TOTAL

83

=

QUADRO 2 - OCUPAÇÃO ATUAL DAS PESSOAS ENTREVISTADAS.
1979.

i

Alfaiate
Aposentado

33

Porteiro
Prendas Domésticas

1
30

Autônomo

1

Professor

1

Comerciante

1

Repres. Comercial

1

Cozinheira de Res t.

1

Sapateiro

Costurefra

2

Escri.tor

1
.1

Faxineiro

1

Vendedor

1

Funcionário PÚblico

1

Zelador

2

Jornaleiro

1

Sem

TOTAL

=

83

ocupaçao

4

TABELA 6 - P,OPULAÇÃO ESTUDADA, SEGUNDO A COMPOSIÇÃO
FAMILIAR. 1979.

FAMl'LIA COMPOSTA DE

n9

%

Oito elementos

03

3,6

Sete elementos

01

1,2

Seis elementos

09

10,8

Cinco elementos

02

2~4

Quatro elementos

.06·

7,2

Três elementos

23

27,7

Dois elementos

26

31,5

13

15,6

83

100,0

-

. Um elemento
TOTAL

TABELA 7 -

SITUAÇÃO DOS ENTREVISTADOS QUANDO EM CA
SA. 1979.

ENTREVISTADOS

n9

%

-·
Com P.arentes

49

59,2

Ficam sozinhos

32

39. 6.

2

1. 2

83

100,0

Não responderam
TOTAL

Quanto às atividades diárias, via de re~ra

eram

relacionadas com a ocupaçao atual: predominavam os afa
zeres domésticos para 50,7% dos entrevistados (42),

la

65

s~m

zet 22,8%(19),

atividride definida 19,2%(16),e 7,3%

dos entrevistados (6)

tinha~

ritivid~de

remtineradi.

Indagados sobre seu interesse e possibilidade
freqUentar um local de convívio onde as pessoas

de

pude~

sem se conhecer e realizar atividades em conjunto,56,6%
(47) responderam

afirmativ~mente,

43,4% (36),

negativ~

mente.
Com relação ao dia e horãrio preferidos pelos que
1

responderam afi rmativamente ã questão acima, 5,8%
feriram qualquer· dia no hor~rio da manhã, 62,8%

·pr~

qua_!_

quer dia no hotã~io da tatde e 31-,4% qualquer horãrio,
qualquer dia.
Durante as entrevistas pudemos observar que as

a

tividades para as mulheres, além de serviços
cos,

inclulam:

fazer~compras no supermercado,

realizar
pr~

trabalhos manuais, cuidar de plantas e assistir a
gramas de televisão.
Alguns homens, ainda que aposentados,

realizavam

atividades de corretagem e pequenos consertos; e
vam seu tempo freqUentando bares ou

ocup~

esquinas,conversa~

do em bancas de jornais ou com amigos.
De modo

~eral

pudemos observar uma atitude

~~ss!

va ou negativa com relação à vida e ã velhice.
3.3

Banco de Atividadeh
Ap;s algumas reuni~es ~ntre ass~ssotia té~nl~a

coordenadoria do

~CI,

e com base no

interess~

e
dos
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. participantes, foi· cr.iad,o um· "Banco ·de Ativi·dades"
jo capital seria construJdo por atividades que

cu

·corres

pondessem is necessidades dos idosos~ Assim,

fizeram

parte desse elenco de atividades:
Tea.tJLo

O teatro i

atividade que oferece in~meras oportunid~

des de expressão,

comunicação e orientação para a rea

lidade.
1

O objetivo dp teatro com idosos i· estimuli-los a con
tinuarem funcionando nos diferentes nÍveis de vida in
telectual, emocional, espiritual e' ·física,e a

mante

rem a tapacidade de comunicação e expressão de

seus

sentimentos.
Um estudo fei t_o por

BILL

e

CHARLOTTE BROOMALL 8 ,

tores de teatro, juntamente com Terapeutas

Ocup aci _<?_

nais, cujo trabalho diirio envolve a satisfação
necessidades dos idosos,foi apresentado na

referind~ a

of

participação

·positiva de pessoas idosas em atividades de
Afirmam

das

Universi

dade de Wisconsin, EUA, na Milwaukee's School
Allied Health Professions,

di r~

teatro.

estes autores que "é onaturêll encontrarmos'

dentro de

os· mesmos atributos bisicos do

do teatro, das peças

teatr~is

mundo

e de todas as suas con

sideraç;es sobie a vi4a hdmana''.

FRANK STEIN,

citado por

BROOMALL

e BROOMAL~ 8 , obser

vou que "i tempo de a Terapia Geriitrica orientar pr_<?_
blemas de confus;es e perda de ide~~idade dos idosos
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com esforços melhor planefados antes que tais probl!:_
mas aconteçam, pois, uma vez

instalado~,

tim que ser

trabalhados com técnicas muito caras como as de
entaçao para a realidade". Naquele estudo os
tos internos do teatro,

ori
aspe~

como identidade, imaginaçao,

imitaçio, capacidade de mudança,. foram testados.
tre os resultados positivos

apre~entados,

En

os autores

chegaram ~ conclusio de que,. ''embora
o grupo
.
. de
~

tea

tro com idosos nio procurasse nenhuma aplicabilidade
específica co'mo terapia por si só, os benefícios
mesmo sio invariavelmente desenvolvidos em

do

virtude

da compartilhaçio,do calor, da estimulaçio e da

ex

pressao, que sao car3cterísticas naturais de uma

in

teração grupal. Ele é fonte de entretenimento, e

um

instrumento de aprendizagem e e, de modo geral,

uma

experiência de prazer".

J a.Jtd.i.n a.g em
Outra atividade do "Barico de Atividades" foi a jardi_
nagem, que proporcionã benefícios intelectuais,
ciais, emociortaié e

so

f{~icos.

Trabalhando na terra e acompanhando os ciclos do mun
do das plantas, das quais o homem é tão dependente,!:_

I

la traz um envolvimento com tudo ao nosso redor.

uma atividade dinâmica, porque hâ sempre algo acont!:_
cendó,

üma nova raiz ou folhã ée formando,

abrindo-se

I

OÍl

uma

flor

murchando e.precisando ser removida.

uma atividade que de•re ser estimulada e

incentiva
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da porque reduz tensoes, na medida em q~e di
nidade ao idoso

de

oport~

trabalhar num meio vivo e de sen

tir a estabilidade de um retorno ao mais bisico e pri:_

mitivo material,

a terra.

Oferece também a oportunidade para criar, sem

colo

car muita exigencia ou competição, pois o sentido de
realização não depende do tamanho da tarefa

realiza

da. !:: ao mesmo tempo um prazer, um "hobby", e um

---·.-

en

tretenimento.
Para o idoso, especificamente, esta atividade

signi:_

fica muito e ê bastante gratificante. Plantas sao coi
sas

vivas~

dependendo dele para crescer e

oferecer

condiçÕes para lhes dar assistência. Isto di vontade
de prosseguir. A planta precisa ser
tada,

regada,transpla~

cultivada, alimentada e adubada.

A jardinagem

segundo

BROOKS 7 ,

propicia ào idoso

o

sentido de sucesso e insucesso, baseado em suas habi
lidades em encontrar as necessidades da planta
seus cuidados. Tudo isso o ajuda a fazer um

sob

esforço

maior em seu próprio interesse, algo com que ele

p~

de se relacionar de forma muito pessoal.Curiosidade,
respeito, a prÓpria esperança crescera na pessoa que
aceita a responsabilidad.; de dar a uma planta a essen
cia da vida.
O sucesso no cultivo de qualquer planta parecera uma
grande vitória:

com a aquisição de conhecimento>

e

experiência, o idoso tentari cultivar as plantas mais
difíceis e sentiri o orgulho e o estímulo que

-

vem
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com o fato de dstar apto a descobrir as nece~sida~es
de uma planta e v;-la florescer.
Para a. família,

coisas crescendo em casa podem

nar-se uma forma da
Isto

~ode

atividade

tor

grupal.

contribuir muito para um relacionamento

fetivo entre avós e netos e entre geraçoes. Cada
taçao traz sua prÓpria atraçao. A satisfação de

e
es
ter

cortad6 cebolinha para uma salada ou hortelã para um
châ, do quintal de sua prÓpria casa, é algo

valioso

para qualquer idade. A jardinagem e uma atividade ex
celente para o idoso,

além de ser prâtica. Exige po~

co material (colheres, faca,

tesoura, pâ, regador) e

pode ser realizada em espaço físico pequeno,tanto em
casa como em apartamento, e até mesmo no próprio qua.E_
to.
O uso de vasos diferentes, o cultivo de plantas

em

aquârios e gaiolas demandam atenção, -criatividade, i
maginaç~o e

senso artrstico •.

Com o despertar de um interesse maior na relação
homem com

~eu

ambiente, as plantas fornecem a

vital para entender a Biologia -

do

chave

a ciincia da vidá.A

jardinagem oferece oportunidade para evoluir no

mun

do biológico em qualquer nível desejado.

CeJr.â.m-i. c a.
Também. como atividade do "Banco de Atividades"foi in
cluÍda a cerâmica com os seguintes objetivos:
desenvolvimento de relacionamento grupal pela

pro
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pria atividade, aceitação do outro e receptividade
pelo outro;
criatividade;
livre expressao de sentimentos;
troca de vã-rias técnicas de artesanato em ceramica;

• desenvolvimento de um ''hobby'';
oportunLdade de entretenimento e prazer;
oportunidade de realização pessoal.
/I

Te.c.e.!a.gem
A tecelagem é também uma das atividades do "Banco de
Atividades'' que oferece uma riqueza de oportunidades
na sua execuçao. Contribui muito para a criatividade,
relaxamento de tensÕes e comunicação grupal.
A~~v~da.deó

de taze~

As atividades de laze·r foram incluídas no "Banco

de

Atividadesi• por permitirem aos "indivÍduos idosos uma
variação de escolhas relaeionadas is

possibilidades

de sua existincia p6s-trabalho.
Lazer, segundo VUMAZEVIER 1 " ,

''ê um conjunto de

o cu

'
paçoes as quais o indivÍduo
pode entregar-se de

li

vre vontade, seja para desenvolver sua informação ou
formação desinteressada,

sua participação social

luntiria ou sua livre capacidade criadora, apos
vrar-se ou desembaraçaJ:-se das obrigaçÕes
nais, familiares e socj:ais".

vo
li

profissiE_
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Distingue Dumazedier como funç;es mais importantesdo
lazer

o descanso, o divertimento,

a recreaçao ou en

tretenimento e o desenvolvimento, A primeira
liga~se

função

i fadiga. O descanso libera a fadiga.

sentido, o lazer i

Neste

um reparador das deterioraç;es f!

sicas e nervosas provocadas pelas tensoes

resultan

tes das obrigaç;es cotidianas e particularmente

do

trabalho.,_"_

A segutida função,
nimento,

divertim~nto,

recreaçao ou entrete

lig'a-se ao tidio; âiz o áut"or que esta

fun

ção do lazer pode ser um fator de equil[brio,um meio
de suportar a

dis~iplina

e as coerçoes inerentes

a

vida social.

A terceira função, a de desenvolvimento, permite uma
participação social maior

no

e mais livre, oferece

vas possibilidades de integração voluntária i

vida

de agrupamentos recreativos, culturais e sociais. Po
de ainda criar novas formas de aprendizagem
ria suscitando no indiv[duo,libertado de suas

voluntã
obrig~

çoes profissionais,comportamentos livremente escolhi
dos. O dia i

ocupado essencialmente pelo trabalho

comporta horas de lazer. Nesse sentido,

expressa-se

VUMAZEVIER 14 , ''i um homem incompleto, atrasado e
certo modo alienado

e

de
N

aquele que não aproveita ou nao

sabe aproveitar seu tempo livre''.

f preciso estimular e dar ao idoso oportunidadeH

de

"lazer.

MURPHY 27 identifica dois conceitos de lazer que

têm
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implicações diretas para os idosos e refletem

nossa

atitude com relaçio a eles.O primeiro i o conceito de
''tempo discricionirio''. Este conceito ~firma que

o

lazer i o tempo que sobra quando o trabalho e as ati
vidades de existência básica já foram feitos.
tal, o lazer i visto como um tempo nao

Como

obrigatório,

no qual se e livre para escolher atividades para
entretenimento pessoal. O problema com essa
gem

ê que,

pa~a

a maioria,

ela e

o

aborda
con

vista corno uma

pensaçao pel; trabalho. Amplia o conceito de que

o

tempo livre deve ser ganho atravis do trabalho. Para
o idoso.que está aposentado ou não está mais
tando as incontáveis tarefas de tomar

co~ta

execu

da

casa

e criar filhos, esta filosofia traz pouca satisfatio.
Se o lazer deve ser

g~nho

atravis de um emptego

tajoso, como as pes•oas podem

pens~r

van

em entretenimen

to, se elas nio podem mais trabalhar? I pre~isamente
este tipo de filosofia e de atitude, diz

MURPHY 27

que tem tornado impossível a muitos indivíduos
sos gozarem a vida e encontrarem alegria atravis

'

ido
do

lazer.
O segundo conceito de lazer e mais humanístico em sua
filosofia. Ele enfatiza que o lazer nao se refere so
mente ao tempo que sobra - de fato, o tempo, em
mesmo, nao i

s1

focalizado.

HENVRICKS e BURVGE 19 o definem, dizendo:''O lazer

en

tendido dessa forma. e visto como um complexo de mui
tos relacionamentos envolvendo certas escolhas

que
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indicam tanto as aspiraçoes sociais como individuais,
bem como estilos de vida.
Dentro desta abordagem

as atitudes em relação ao tem

po livre mudam, para refletir o conceito de que o

pr~

prio entretenimento e a auto~realização são direitos
dos indiv{duos,

economico e

independendo do ''status''empregatfcio,

social.

No amago (f~ filosofia está a "realização ,da

ampli t~

de total das express~es, aspiraç;es e sentimentos de
uma pessoa 112

7

•

Esta abordagem do

laze~

permite aos idosos

encontra

rem atividades e exp8ri~ncias significativas, nao re
lacionadas a umá ética de trabalho, e isto e

vital

para os idosos uma vez que eles precisam estabelecer
e manter uma atitude e um estilo de vida que

sejam

satisfatórios e auto-realizadores em seus Últimos

a

nos.

-

At~v~dade~

Cut~u~~~

IncluÍdas no "Banco de Atividades", tendo em vista as
possibilidades de um contínuo crescimento mental

e

desenvolvimento pessoal ,do idoso, figuram as ativida
des culturais.
''A velha idéia de que a educação deve se

interessar

unicamente pela socialização e desenvolvimento
cial de crianças e jovens, com apenas um
mÍnimo no período expansivo da maturidade e

so

interesse
virtual

mente nenhuma consideração pelos anos de velhice, es
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tâ rapidamente se tornando obsoleta"; segundo .JACOBS 2
A educaçiQ do idoso nao deve s~r simplesmente um
to humanitário para ,com as pes·soas 'idosas por
das instituiç;es educacionai~, r~ligiosas e

0

•

ge~

parte
recreati

vas. Ela deve ser acima de tudo uma que~tão de

auto-

interesse pelo saber.

..

Em vista d'!_ __ mudança rápida e dinâmica,no mundo em que
vivemos,

todas as faixas etárias,

incluída a dos

ido

sos, devem se conservar mentalmente alertas.
,I

Um erro do sistema educacional é pressupor uma

files~

fia terminal de educação, que o processo educativo d~
ve terminar em algum

po~to

nos anos iniciais do

ví"d"uo. Podemos afirmar que isto é falso por duas
zoes:

indi
ra

primeiro,-porque pressupoe qu~ se pode ensinar,

na infância e juventude, o suficiente para a vida

in

teira; segundo, porque pressupoe que adultos mais

ve

lhos nao podem aprender.
Todavia, dos estudos realizados no campo, ampla

evi

dência tem sido acumulada para demonstrar que as

pe~

soas nao perdem

s~a

capacidade para aprender ao

fica

rem mais velhas e que elas podem aprender qualquer coi
sa que seja necessário, se assim o quiserem.
Rátlficando esta visao mais otimista com relação

aos

anos mais taidios, um n~mero crescente de idosos

es

tá

se envolvendo em novas aventuras

de aprendizagem.

Haja vista o aparecimento das Universidades e daa

Es

cblas da 3~. Idade, que of~recem aos idosos interessa
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dos em ampliar e atualizar seus conhecimentos

um cur

rículo amplo constituÍdo de quase todos os ramos

de

estudos universitários, incluindo até disciplinas

co

mo ''Estudo e Pesquisa sobre os Problemas da Velhice''.
A educação para o idoso deve promover sua

auto-reali

zaçao, auto-atualização e sua integração a sociedade.
São elementos essenciais desta educação:

........

estabelecimento e fortalecimento de relaçÕes sociais;
desenvolviménto de hab-ilidades e interesses adquiri
dos;
favorecimento da criatividade, novas habilidades

e

interesses;

re-investimento de experiincia pessoal na sociedade.

~

.

Dada a importância dos exerc1Cl.OS físicos e principal
mente considerando exigincia da idade, dado

alto

o

grau de sedentarismo na velhice com repercussoes
rias para a pessoa idosa, incluímos atividades

se
fÍsi

casem nosso "Banco de Atividades".
~

.

A ginástica, os exercl.cl.os físicos sao necessários

e

indispensáveis aos idosos. O idoso estã num

perLodo

da vida e\11 que .os fenÔmenos de nutrição, de

assimila

çao e de desassimilação tendem a diminuir de
"dad~.

Começam entao doenças generalizadas: a

intensi
obesida

d•,o reumatismo cr~nico e ~utras, comuns a esse per{~

do da.vida.
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A atividade f{sica, atravis de
f{sicos. cioga i

relaxamento. i

da, principalmente

pa~a

.,.

.

ginisti~a,

.

.

exerCl.Cl.OS

vi tal ness·a epoca da vi

combater a inatividade, que e

a maior inimiga da pessoa de idade.
A atividade f{sica ajuda a fortalecer os

músculos,co~

respirat~

tribui para a .eficiência cirdio-vascular,
ria e de todos os orgaos.

Ainda, a atividade

ffsica

4. IMPLANTAÇÃO VO CENTRO VE CONVIVtNCIA
Uma vez conhecidos os recursos comunitários

e xis

tentes, a populaçio idosa das imediaç~es do CCI e instal~
do o"Banco de Atividad"?s",partimos para a convocaçio

de

todos os que inicialmente demonstraram estar interessados
em participar, enviando uma carta em que eram

convid•dos

para uma reuniio n• sede do MOPI. Foiam enviadas 47

car

tas.

Nove pessoas compareceram a primeira reuniao, que
ocorreu no dia 5 de julho de 1979, tendo ccomo objetivo reu
nir os idosos para que se conhecessem é realizar
mento de

expectativa~

levanta

e interesses sobre os programas

CCI. Ap~s apresentaçi6 dos participantes, a

do

coordenadora

do CC! fez uma e~posiçio sobre o MOPI. Em seguida

deu-se

aos participantes oportunidades para expressarem seus

an

seios, insatisfaç~es, frustraç;es e discutirem alguns aspectos do problema como significado da velhice,
e aceitaçio da pessoa idosa.

rejeiçio

7}

integr~

Foi. observada 4ificuldade de expressao e
çao de início,embora a maioria tivesse demonstrado

in te

resse em participar do ·CCI. Por decisão d.os prÓprios

pa_E.

,tici:·pantes foram marcadas reuniÕes sistemáticas ãs sextas
feiras, no periodo da tarde,

Nas primeiras reuniÕes os idosos foram
muito i

deixados

vontade p~ra que expies~assem suas necessidades e

'fizesse.m suges·tÕes. Facultou-se a

possibilidade

de se f a

zerem acompanhar nas reuniÕes por amigos e conhecidos ido
sos·.

Marcou-se entrevista de cada participante com
coordenadora do CCI,

momen-to em que

o

idoso

a

rl)spondeu

a um questionário, através do qual se obtiveram dados

p~

ra traçar o perfil do idoso do CCI.
Da segunda reunião participaram 14 .idosos. O
po mostrou ansiedade para colocar suas queixas em

gr~

evidên

cia e expressar suas insatisfaçÕes •
.Nas reuniÕes que se sucederam houve sempre prece~
paçao em explicar os objetivos do CCI, numa tentativa
se conseguir dos prÓprios idosos elementos para a

de

elabor~

, ção e definição do plano de ação a ser executado pelo CCI.
Aos poucos foi aumentando a interaçao entre os pa.E_
ticipantes e diminuindo as tensões.
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5. DESENVOLVIMENTO VAS ATIVIVAVES

-

-

Na execuçao da programaçao

os idosos

particip!!.

ram de:
- Atividades programadas pelo CCI, constantes

do

Banco de Atividades;
- Atividades programadas pelo MOPI •

.-5.1

Aüv.i.da.de~

p!togJta.ma.dM. pe.to CCI
f

I

O programa de atividades baseou-se nas
des e

interesses dos

necessida

idosos.

A primeira atividade pela qual os idosos se

inte

ressaram foi o teatro.As 'primeiras sessÕes de teatro

ti

veram como objetivo_ fazer com que os participantes se

co

nhecessem

mutuamente~

s~. ~~pr~ssass~m,

se

descontraíssem

e melhorassem seu relacionamento. Durante várias sessoes
falaram sobre si mesmos, sobre suas experiincias passadas
e sua visão da realidade.
O interesse por teatro foi a!Jmentando, o que se
de

com~rovar

pelo maior numero de

participant~s

p~

nessa ati

vidade e de comparecimentos_, pela atuaç_ão. e contribuições
trazidas ao grupo.
Houve o desejo expresso do grupo de apresentar

u

ma peça de Natal, embora revelando certa ansiedade em. tor
no do tema .e representação,. pois nenhum havia ainda
do em qualquer peça teatral,
cada um

tin~adentro

de si.

des~onhecendo

Resolver~m

atua

o potencial que

que ainda era

muito
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cedo para se apresentarem e preferiram aguardar nova opo.E_
tunidade.
gr~

Iniciamos as atividades de jardinagem com um
po pequeno numa sessio bastante informal, falando

sobre

plantas em geral, dando a oportunidade a cada um para

fa

lar sobre o assunto.
As sessoes {oram monitoradas por uma

voluntária,

participante do CCI, com conhecimentos, experiência e

in

teresse na area da jardinagem,
Despertou grande interesse uma sessao sobre

p 1 a E_

tas cultivadas em garraf;es e outra sobre plantio de

ro

sas.

Na medida em que os participantes foram se tornaE_
do mais descontrardos, e as sessoes mais freqUentes,
receram propostas de visitar uma exposiçao de plantas
de .se fazer no CCI uma Festa do Verde, que foi

ap~

e

realizada

no dia,9 de maio de 1980.
A ceramica foi iniciada no CCI em meados de
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com um grupo que se apresentou por motivos bem diferentes.
aprende r

Alguns procuraram a atividade com interesse de

técnicas de cerâmica. Outros,como lazer, O relacionamento
entre o idoso e o monitor também variou.
Para os que procuraram a atividade com

interesse

de aprendizado, o relaciona,nento foi na linha de·

pro f e~

sor --aluno, pois da parte do idoso houve essa exigência.
Anotaram as técnicas que aprenderam, indagaram sobre o ma
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teria! necessário. De um modo geral nao esqueceram

nada,

conservaram o material, limparam e arrumaram o ateliê

a

pós cada sessão. Seguiram a seqUência das técnicas, proc~
·rando aprender todas. Solicitaram orientação do monitor e
pediram sugestÕes para os trabalhos. Fizeram planos

para

expor os trabalhos e presentear os amigos.
Já os idosos que utilizaram a atividade para
'encher o

tempo;··- como

lazer ou como "hobby", não

pr~

tiveram

interesse em obedecer ã seqUência das técnicas e

preferi

ram fazer o que mais lhes agradou. Quando as técnicas eram
mais elaboradas, não se interessavam.

Tomavam

emprestado

material de outros, reclamavam que sujavam as maos,

com

freqUência esqueciam de trazer o material, e eram mais pa!!_
sivos durante a atividade, interrompendo as atividades sem
motivos

aparentes.

As atividades de tecelagem e ceramica
se na mesma

ocasia~.

iniciaram-

A tecelagem é uma atividade que

ge tempo até começar a mostrar os resultados.

exi

Foi realiza

da em teares de mesa ou de parede, conforme o idoso
sesse trabalhar de pé ou sentado. Foram utilizados

qui
tea~es

de diferentes tamanhos.
i·

Seu objetivo era levar os participantes a
derem as técnicas,

apreE_

a realizarem o trabalho por si mesmos,

de modo a prepará-lo~ ~ara {azerem exposiçÕes e receberem
encomendas.
Desde que se iniciou·, a atividade de tecelage:n tem
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sido bastante procurada, virias trabalhos foram
dos pelos idosos com

sucess~,

realrza-

e ji foi feita uma

exposl

-

çao no final de 1980.
As atividades culturais foram realizadas na

medi

da em que foram solicitadas.
Em 1980 o CCI ofereceu um Curso de Noções de

Ge

riatria e Gerontologia, palestras sobre diversos assuntos
~-

de interesse dos idosos e participação no Concurso Liter~
proj~

rio do MOPI. Houye grande interesse por palestras e
çÕes de filmes.

As atividades de lazer também datam do início
CCI. Em 1980 foram realizados passeios a pontos

do

históri

cos de são Paulo, piquenique no sítio Ibiúna, passeio
Parque do Carmo,

excursao a cidade de Itu,

-

programaçoes

festivas aos sitiados, paras as quais, além dos idosos
CCI - MOPI,foram convidados e também puderam

outros
pr~

grupos de idosos da capital. Além das programaçÕes
foram tamb~m comemorados os

do

comparecer

idosos da comunidade em geral e participantes de

prias~

ao

aniversirios e

tas festivas e tradicionais como Fundação de são

as

da

Paulo,

Piscoa, Carnaval, Festa Junina, Dia das Mães, Natal e

ou

tras.

5.2

A~ividade~

p4og4amada6 peta MOPI

Os idosos do CCI participaram de virias
des do MOPI: Semana da Cultura, Semana do

a ti vida

Idoso,Coral,Co~

curso Literirio, além da assistirem a virias cursos.

são
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atividades que consti_tuem pr6gramas de outros Centros

de

Prestação de Serviços do MOPI e delas podem participar
d6sos da comun!dade em geral, idosos dos grupos do
da LBA, da ACM e de outros

i

SESC,

grupos de são Paulo.

6. AVALIAÇÃO VO CENTRO VE CONVIVtNCIA

O sald~ de um ano de existincié do CCI - MOPI
bastante positivo. Enfrentamos inúmeras dificuldades
execuçao dos programas,

e
na

lutamos bastante, mas o resultado

foi positivo porque alcançamos os objetivos que nos

prop~

semos ..

Podemos traçar o perfil do idoso do CCI,
ma análise dos programas realizados e mostrar as

fazer

u

dificul

dades encontradas.

6.t Pek6ii do

ido~o

Em agosto de 1980 contava o CCI - MOPI com 79 ido
sos. Pelos dados colhidos na entrevista realizada através
d~

formulário (Anexo 4), podemos traçar o perfil dos

mos, pelo estudo das tabelas de 8 a 30.

mes
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TABELA 8 -

FAIXA

IDADE DOS .IDOSOS DO CCI - MOPI 1 198b.

ETÁRIA

n9

7.

50

-

55

09

11 14

56

-

60

17

2115

t61

-

70

32

4015

71 -

80

20

2513

81 e mais

01

1 13

TOTAL

79

10010

TABELA 9 - SEXO DOS IDOSOS DO CC! - MOPI 1 1980.

n9

7.

Feminino

69

8713

Masculino

10

1217

79

10010

S E X O

TOTAL

84

TABELA 10 - ESTADO CIVIL DOS IDOSOS DO CCI - MOPI.
1980.
ESTADO CIVIL

n9

%'

ViÚvo

42

53,2

Casado

28

35.4

Não responderam

6

7,6

Solteiro

3

3,8

TOTAL

79

100,0

TABELA 11 -NACIONALIDADE DOS IDOSOS DO CCI - MOPI,
19 80.
NACIONALIDADE

n9

%

Brasileira

69

87,3

Portuguesa

6

7,6

Italiana

4

5 •1

79

100,0

TOTAL

85

TABELA 12 - GRAU DE INSTRUÇÃO D·os IDOSOS DO CCI - MOPI,
19 80.

INSTRUÇÃO

n9

%

Primário completo

25

31 '7

Ginásio completo

18

22,8

13

16,5

6

7 '6

Colégio completo

5

6,3

Colégio incompleto

5

6,3

Superior completo

5

6 '3

Superior incompleto

2

2,5

79

100,0

,_

.

Primário incompleto
Ginásio

incompleto

Analfabeto
TOTAL

TABELA 13 -

CONDIÇÃO DE VIDA DOS IDOSOS DO CCI - MOPI,
1980.

I

CONDIÇÃO DE VIDA

n?

Mora com a famÍlia ou cônjuge

53

6 7 ,o

Mora sozinho

26

33,0

79

100' o

TOTAL

%

86

TABELA 14 -OCUPAÇÃO DOS IDOSOS DO CCI - MOPI,
1980.

·i

OCUPAÇÃO

n9

%

Prendas domésticas

34

43,0

:Aposentados

25

31,6

,Trabalha fora

17

21,6

3

3,8

79

100,0

Sem resposta
TOTAL

TABELA 15

-

FILIAÇÃO A ÕRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS
DOS IDOSOS DO CCI

I

-

MOPI, 1980.

n9

%

I.N.P.S.

51

64,6

Outros

22

27,8

6

7,6

79

100,0

ÕRGÃOS
PREVIDENCIÁRIOS

I.P.E.S.P.

TOTAL

87

TABELA 16

-

FONTE DE, RENDA DOS IDOSOS DO CCI -

MO~ I,

1980.
n<]

FONTE DE,RENDA

%

Aposentadoria

32

40,5

Salário

22

27,8

Pensão

13

16,5

7

8,9

5

6,3

79

100,0

Outras fontes
~

Ajuda financeira

famÍlia

Renda mensal Vftalícia
Faz trabalho para fora
Não tem renda
/

'

i

TOTAL

TABELA 17 - RESPOSTA DOS IDOSOS DO CCI
PERGUNTA:

o

"o

-

MOP I , 1980 À

QUE GOSTARIA DE FAZER"?

QUE GOSTARIA DE FAZER?

n9

%

Viajar

8

15,4

Não responderam

8

Conversar e ler

7

15 '4
13,6

Estudar

6

11,5

Artesanato

4

7' 7

Pintura e cerâmica

4

Criar uma criança ou cuidar
de alguém

3

7 '7
5,8

Jardinagem

3

5,8

Trabalhar

2

3,8

Participar de cursos

2

3,8

Conhecer pessoas

2

3,8

MÚsica

2

3,8

Relaxamento

1

1,9

79

100,0

TOTAL

88

TABELA 18 - RESPOSTAS DOS IDOSOS DO CCI - MOPI, 1980
Ã PERGUNTA:

"SENTE-SE ÚTIL?"

SENTE-SE ÚTIL

n9

Sim

62 -

78,5

Não

17

21,5

79

. 100,0

TOTAL

.--

%

TABELA 19 - RESPOSTAS DOS IDOSOS DO CCI - MOPI, 1980

Ã PERGUNTA: ''POR QUE SE SENTE ÚTIL?''

POR QUE SE SENTE ÚTIL

I

n9

%

Não responderam

22

35,5

Sirvo ao prÓximo

13

21,0

Sou Útil em casa

8

12,9

Posso fazer algo

8

12,9

Sou capaz

4

6,5

·3

4,8

Sou comuniçativo

2

3,2

Sei orientar

1

1,6

Tenho saúde

1

1,6

79

100,0

Tenho planos

TOTAL

89

TABELA 20 - RESPOSTAS DOS IDOSOS DO CCI - MOPf, 1980

~

PERGUNTA: "ACHA QUE A PESSOA IDOSA ENFRENTA
MAIS PROBLEMAS QUE OUTRAS MAl S JOVENS?"

IDOSOS

X

JOVENS

n9

%

Sim

48

60,8

Não

28

35,4

3

3' 8

79

100,0

----Não sabe
/

TOTAL

TABELA 21 -TIPOS DE PROBLEMAS DOS IDOSOS DO CÇI - MOPI,
1980 COM RELAÇÃO ÀS PESSOAS MAIS JOVENS.

TIPOS DE PROBLEMAS

n9

Stress,marginalização,solidão

13

2 7 'l

Diferença de idade

9

18,7

Não responderam

9

18' 7

Dependência

6

12,5

Inadaptação familiar

6

12,5

Saúde

3

6,3

Trabalho

2

4,2

79

100,0

TOTAL

%

90.

TABELA 22 - RESPOSTAS DOS IDOSOS DO CCI
PE~GUNTA:

l

MOPI, 1980

~

''SENTE SOLIDiO?''

SENTE SOLIDiO

n9

Sim

43

54,5

Não

36

45,5

79

100,0

TOTAL

-·--

...

TABELA 23 - RESPOSTAS DOS IDOSOS DO CCI - MOPI, 1980

Ã PERGUNTA: ''O QUE I

O QUE I

i

SOLIDiO?

SOLIDiO?''

n9

Estar so

43

54,5

Apatia, ansiedade, angústia,
solidão

10

12. 7

Não sabe

8

10,1

Falta de ocupaçao

7

8,9

Estado de espÍrito

3

3,8

Não ter famÍlia

2

2., 4

. foi
Falta do que Ja

-

2

2,4

Não saber se doar

1

1•3

Pouco interesse

1

1. 3

Falta de comunicaçao

1

1, 3

... 1

1 ,.3.

79

100,0

Não se sente
TOTAL

bem consigo
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TABELA 24 - RAZÃO DA FREQU!l:NCIA DOS IDOSOS DO CCI MOPI, 1980.

n9

%

Conhecer pessoas/convivência

32

40,6

Não responderam

12

15,1

RAZÃO DA FREQU!l:NCIA

!Aprender alguma coisa
'
Distrair

8

10,1

8

10,1

Ambiente sadi~-e agradável

5

6,4

Suprir solidão

5

6. 4

Empregar o tempo

3

3,8

Ajudar-se a si e ao próximo

3

3. 7

Sair de casa

1

1•3

Melhorar relacionamento

1

1. 3

1

1. 3

79

100,0

-

Participar de excursoes
TOTAL

~ABELA

25 - RESPOSTAS DOS IDOSOS DO CCI - MOPI
À PERGUNTA:"GOSTARIA DE AJUDAR

1

VOLUNTA

RIAMENTE NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA?"
GOSTARIA DE SER
.Y.Q_LUNTÁRIO

n9

Sim

58

73,5

Não

12

15,2

9

11,3

79

100,0

Não responderam

i

TOTAL

1980

%

92

TÁBELA 26 -INTERESSE DOS IDOSOS DO CCI - MOPI, liSO
EM OUVIR PALESTRAS.

OUVIR PALKSTRAS

n9

%

68

Sim
Não responderam

8

Não

3

TOTAL

100,0

79

TABELA 27 -ASSUNTOS QUE OS IDOSOS DO CCI - MOPI,
1980 GOSTARIAM

·TEMAS

OUVIR.

D~

n9

%

21

26,5

Medicina, geriatria

8

10,2

Cultura

.8

10,2

Qualquer assunto

8

10,2

Não re~ponderam

8

10,2

Nutrição

6

7,5

Orientação geral

5

6,3

Família

5

6, 3.

Psicologia

4

5,1

Segurança

3

3,8

PolÍtica

2

2,5

Sobre a vida

1

1,2

79

100,0

Relacionado ao idoso

TOTAL

93

TABELA. 28 -

RESPOSTAS DOS IDOSOS DO CCI À PERGUNTA:

MOPI, 1980

"ACHA IMPORTANTE O

RELACIO

NAMENTO COM AS PESSOAS?".
RELACIO!<AMENTO CO,

n9

%

OUTRAS PESSOAS
Sim
Não responderam

72

91,2

7

8,8

79

100,0

Não
TOTAL

TABELA 29 -EXPECTATIVAS DOS IDOSOS DO CC! -

MOPI,

1980 SOBRE O CENTRO DE CONVIV~NCIA.
O QUE O CCI - MOPI PODE FAZER?

n'?

%
~

20

25,2

16

20,2

Aprendizado

8

10,2

Proporcionar maior convivência

8

10,2

Proporcionar maiores amizades

8

10,2

Ginástica -

relaxamento

6

7,3

Proporcionar orientação

4

. 5. o

Relacionamento

2

2,6

Proporcionar ambienta agradivel

2

2,6

Cultura

2

2,6

Poder ajudar no arquivo

1

1•3

Trabalho

1

1,3

Ajuda financeira

l

1;3

79

100,0

Distração -

lazer

Afastar solidão

Não sabe
TOTAL

94

TABELA 30 -

CONDIÇÃO DE SA0DE DOS IDOSOS DO ~CI-MOPI~
1980.

TEM PROBLEMA DE SAÜDE

n9

Sim

55

60,7

Não

18

22,7

6

7,6

79

100,0

Não responderam

.-

TOTAL

%

ca. /f. a. cte.JÚ z a.ç.ão

Os participantes do CCI - MOPI
(40,5%)

-

sao em sua maioria

idosos de 61 a 70 anos, com predominincia (87,3%)

de mulheres. A maioria v1uvos
de nacionalidade
ção (31, 7%

brasileira~

(53,2%) ou casados

(35,4%),

com relativo grau de

instru

têm o primârio completo e 22,8% o ginâsio com

pleto, não havendo nenhum analfabeto). Sessenta e sete po_E_
cento moram com algum parente ou cônjuge e 33,0%
sozinhos.

Como a maioria ê

moram

constituída de mulheres,

a ocu

pação maior (43,0%) é prendas domésticas, seguindo-se uma
.proporção grande (31,6%) de pessoas aposentadas.
São filiados ao I.N.P.S. 64,6%

e, do ponto de vis

ta sócio-econômico, podemos classificá-los como
duo~

indivf-

de classe média baixa. Não hi nenhum que viva ~s

pensas da Renda Mensal Vitalícia, o que nos permite

ex
afir

95

mar que nao sao indivíduos carentes absolutos, embora

to

dos tenham fonte de renda baixa.
são pessoas que apresentam ainda grande

potencial

e querem fazer alguma coisa. Muitos de seus desejos e
piraçoes e conviver com outras pessoas, aprender

as

coisas

que sempre quiseram mas que não puderam por falta de opoE
tunidade, como estudar, fazer jardinagem,artesanato,
ticipar de algum curso'
O desejo

d~/alguns

e conhecer

o~tras

pessoas e

lo

cais.

Sentem-se ainda úteis, pois têm saúde, têm

possibi

·-

lidade de ajudar outros, sao capazes e podem de fato

f a

zer muito.

I

uma população que julga enfrentar mais

problemas

que os jovens, principalmente pela diferença de idade,
la dependência, pelo stress, marginalização e solidão

p~

a

que são relegados.
A grande maioria sente solidão, expressa
diferentes formas, apatia, ansiedade, angústia,

das

mais

tristeza,

falta de ocupação, desinteresse pela vida, e a

grande

maioria se expressa pelo fato de ''se sentir s6''.
~

Muitos freqUettm o CCI. - MOPI para sair de

c~s~,

distrair-se, aprender alguma coisa; mas a maioriavem
que .sente .nec~s.sidad~ de se xelacionar com alguim,

com ou

tras pessoas, de conviver. Hâ um grande interesse no
cioriamento com as pessoas, que e considerado muito

POE

rel~
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tante pelos idosos. Nenhum "nid" foi registrado quando se
lhes perguntou se achavam importante o relacionamento com
as pessoas. Sete idosos deixaram de responder ã
mas nenhum disse ''nio'' i

importin~~a do

questao,

relacionamento

com as pessoas.

O progràma de atividades do CC!, estimulando

in te

resse e iniciatiya dos freqUentadores, alcançou os objeti
vos propostos de combater a solidio, a inatividade e a mar
ginalizaçio. Alim disso,contribuiu para que os

inscritos
pr~

se relacionassem entre si, com outros idosos ,e com a

pria comunidade. O aumento sempre crescente do numero
participantes evidencia o ixito .do Centro (Quadro ))

de
Ini

ciamos com 9 inscritos em julho de 1979, chegamos a 83 em
junho de 1980.

Reuni~ea

de

eonviv~neia

As reuniÕes de conv_ivência deram início às program~

çoes do CCI. Foram realizadas uma vez por semana e
deradas muito

i~portantes

pelos idosos. Essas

consi

reunioes

proporcionaram oportunidade para o idoso planejar suas
tividades, colocar-se ao corrente do andamento das

di ver

sas atividades programadas e, muitas vezes, motivar-se
ra participar delas, alim da promover o
pessoal entre os participantes.

a

p~

relacionamento
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QUADRO 3

NÚMERO DE IDOSOS INSCRITOS NO CCI NO
DO DE JULHO DE 1979 A JUNHO DE 1980.

PERÍO
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For•m realizadas 47 reuni;es no perfodo de julho. de
1979 a j~nho de 1980.

Tea..tJto

O te*tro,como j ; se

men~ionou,

foi a primeira ativi

dade escolhida pelos particip·antes, constit'uindo-se
6tima oportunidade par• os idosos

~e

uma

relacibnarem._

Ap6s algumas sessoes para integração do grupo, a mo
nitora passou a discutir especificamente assuntos

refere~

tes ao teatro: hist6ria, a escolha dos personagens·-,
cas em que se passaram as peças,

cenário,

ep~

vestuário,

sono

plastia, iluminação. Inscreveram-se no teatro 7 idosos.

·;a.Jtcüna.g em

A jardinagem, alim dos

bene~icios

da

~r6pria

ativi

dade, proporcionou o planejamento e execuçio do jardim da
sede do MOPI, cuja conservaçao continua a cargo dos
critos do

ins

ccr.

Pudemos comprovar que, na realização dessa

ativida

de, o idoso, embora um pouco relutante, passou muito
pidamente a querer participar ativamente da ,mesma,
do questão de realizar tarefas como revolver aplantar, cuidar das plantas.
Inscreveram-se nessa atividade 15 idosos.

ra
fazen

terra,
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A ceramica contribuiu muito para que o grupo se des
contraísse e funcionasse de maneira harmoniosa e provei
tosa, com bom relacionamento entre os participantes.

opo~

atividade favoreceu relaxamento fÍsico e mental e
tunidade para livre expressao. Pudemos observar

A

também

grande aproveitamento sob o ponto de vista terapiutico.
O grupp
peças

in~~iou

o trabalho usando
;

pequenas-~ue

técni~as

sim~les,

com

-

nao exigiam muita habilidade.

Inscreviram-se na atividade de ceramica 11 idosos.

Teeeia.gem

A tecelage~, alem dos benefícios fÍsicos,

concprreu

para o equilÍbrio emocional, contribuindo para

conser

var no idoso o sentido de ser capaz, de ser Útil,de con
servã-lo alerta e ativo.
Quatro idosos inscreveram-se nessa atividade.

At-i.v-i.da.de~

de f.a.ze![.

As atividades de lazer contribuíram

principalmente

para aumentar o relacionamento entre os

participantes,~

ferecendo também oportunidade para os idosos conhecerem
outras pessoas que não as de seu relacionamento.
Todos os inscritos

parti~iparam

das atividades

de

100

1 aze r.

At~v~dade&

cultu~al&

As atividades culturais, tanto na forma de

leitura

comentada como palestras .e cursos, trouxeram bons resulta
dos: despertaram interesse, provocaram discussÕes,

houve

-

muita troca ,......
de idéias. Pudemos observar que assuntos liga
dos

ã

saúde e

ã

religião sempre despertam interesse entre

os idosos. As atividades culturais estavam abertas a
dos os inscritos e houve participação de 90% dos

to

mesmos

nas referidas atividades.

Uma atividade bastante necessária, constante do''Ban
co de

Atividades~,e

muito solicitada pelo idoso foi a ati

vidade física sob forma de ginástica, ioga ou
to. Até o momento, porém, não tivemos êxito na

relaxamen

-

execuçao

desta atividade. Introduzida sob a forma de curso,

deve

ria levar o idoso, jã orientado,a fazer os exercícios por
si. Sem o estímulo do grupo, não houve continuidade na

e

xecuçao dos exercícios no domicrlio.

Inscreveram-se para o relaxamento 18 idosos.

Outlta& aü v~ da de&

De nosso ''Banco de Atividades'' rião constat•m

ini
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cialmente jogos, especialmente jogo de cartas.
mos que o idoso

Acredita-

nao necessita de um lugar para jogar;

e

le precisa de um lugar para conviver. Já sabíamos de ante
mao que a maioria dos idosos gasta grande parte de
tempo com esse tipo de atividade.

seu

Corno era de se esperar,

houve logo de início grande solicita~io e passamos a

pe.!::

mitir o jogo de cartas. Após alguns meses, a prÓpria

ati

vidade se extinguiu por desinteresse dos

participantes

que preferiram dedicar-se a outras atividades

oferecidas

pelo CCI.
gesurnindo, podemos dizer que há necessidade de mais
tempo para poder avaliar com précisao os efeitos para
idoso da sua participaçio no CCI. Podemos adiantar,
do,

que se nota menos

depressão,. menos

o

contu

tensao, mais rece_E.

tividade, mais vontade e razao para viver.

6.3 Vi6ieuldadeô eneont4adaô

Nesse perÍodo de funcionamento do CCI

encontramos

algumas dificuldades, que acharn"os interessante mencionar.
Sio dÍficu~dades relacionada~ i

área fÍsica e aos

recur

sos humanos.

6.3.1 Ã4ea 6~ôiea
O uso simultâneo das instalaçÕes do MOPI

pelo

CCI e outros Centros de Prestaçio de Serviços do MOPI,
principalmente em dias de reuniio geral,

prejudicou

a dinâmica do trabalho dos"participantes do nosso Cen

102

tro,

A realização de cursos, palestras e outras

ati
en~

vidades em locais de utilização mÚltipla implicou
danças e adaptação do idoso a outras areas ou
mas. Isto não agradou ao idoso, que tem

progr~

dificuldade

em aceitar mudanças, e que se sentiu lesado em
direito~_Disso decorreu muitas

mu

seus

vezes desmotivação

e

descontinuidade de programas.
Alim 4fsso, ~uando as programaçoes reuniram ido
sos do CC! - MOPI, da comunidade em geral e de outros
grupos de idosos da Capital, a area ficou

superlot~

da, prejudicando a e':iciência dos programas.
A falta de ârea destinada ao atendimento indivi
dual do idoso, de modo a manter sua privatização, oca
sionou problemas,

tais

como:

dificuldade para entrevistas;
atençao dispersa;
interrupção freqUente da entrevista;
duração mais longa da entrevista,
cansaço do

acarretando

entr~vistado;

tensao e insegurança por parte do entrevistado.

6.3.2

Recu~606

humano&

A falta de recursos humanos foi sentida desde a
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instalação do CCI. Tentamos usar, para minimizar essa
falta, o próprio idoso, sempre que ele se
voluntariamente. Notamos, porém, certa

apresentou
dificuldade
partic!_

de aceitação desses elementos por parte dos

pantes, que não valorizaram a atividade quando a

mes

ma foi orientada por elementos do prÓprio grupo.

Em

conseqUência, desinteressaram-se pela mesma .

......Pudemos observar também que nao houve aceitaça~
por parte do idoso, de elementos muito jovens na mon!_
/
estagiários
toraçao das atividades, com exceção dos
que,

emboia na maioria jovens, foram bem aceitos;

P!

rece que o idoso compreende que a situação do estagi~
rio é de aprendizagem.
O objetivo que nos propusemos de início foi
ombate a solidão, a inatividade e ã marginalização
uma das condiçÕes básicas para proporcionar uma vida
lhor aos idosos. Contudo, através do trabalho

o
como

me

realizado,

,chegamos a conclusão, apos um ano de funcionamento, que e
aten

necessário ampliar esses objetivos na tentativa de
der mais

pl~namente

às necessidades sentidas.

Assim, propomos incluir:
a prestação de atendimento no domicílio
do o idoso estiver impossibilitado de
tar o CCI;

qua~

freqUe~

io4
o envolvimento do idoso em atividades da comu
nidade para facilitar sua integração;
o oferecimento da terapia de apoio
com problemas emocionais sérios.

àqueles
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VI - CONCLUSOES
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As conclusÕes sao as seguintes:
A educação para a velhice é necessária desde a in
fância e durante toda a vida do indivíduo.

A educação continuada para o idoso e

necessária

para que ele possa desenvolver seu potencial

nos

anos que se seguem à aposentadoria .
...-·--

O Terapeuta Ocupacional, por sua formação,ê o pr~
fissional indicado para trabalhar em qualquer

ti

po de serviço de atendimento ao idoso.

Um programa de atividades e experiência de

soei a

lização para o idoso e o auxilia a se tornar

paE

te de um grupo pelo trabalho com outros.

As atividades programadas em serviços de

atendi

mento ao idoso devem ser simples o suficiente

p~

ra que o idoso possa acompanha-las e suficientemen
te complexas para conseguir seu interesse.

~

necessário oferecer ao idoso disponibilidade de

alternativas ãs varias comodidades que lhe são es
senciais

como~

saúde,

sociais,

de lazer e

religi~

sas.

O Centro de Convivência é um dos meios de se
plorarem as possibilidades de ajudar o idoso,

ex
for
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talecendo suas relaçÕes com a família,

cqm a comu

nidade 1 e valorizando-o como pessoa e como

elemen

to socialmente útil.

No Centro de Convivência o idoso tem oportunidade
de se engajar em atividades saudáveis,
rias, baseadas em suas necessidades e

satisfatÕ
interesses

individuais
.
..

i
No Centro de Convivência o idoso tem oportunidade
de ex~erimentar novos papéis e,
so,

reconstruir

através

do

suces

seu auto-conceito.

No Centro de Convivência o idoso tem oportunidade
de manter uma forma de vida ativa e independente,
e de organizar seu prÕprio tempo e atividade.

Como resultado de seu envolvimento em atividades
programadas pelo CCI

~

MOPI, houve mudança no n1

vel de comportamento e de funcionamento do

ido

so.

A permanência como mero observador nas

program~

çÕes realizadas traz quebra e prejuízo dos
gramas

pr~

instituÍdos.

Os idosos, de modo geral, raramente consideram a
si mesmos como idosos, pelo menos não tão idosos

108

como os

consideram as pessoas mais jovens que

os

rodeiam.

- Os idosos sao ansiosos com relação a sua segurança, saúde e relaçÕes familiares.

- Os idosos aprendem, mas sao lentos e requerem mui
to

~-empo

para realizar suas tarefas.
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VII - RECOMENDACOES

110

A implantaçio do CCI - MOPI,

como plano pilpto para

adquirir exp~riincia e promover o programa em grande

escala,

e uma realidade.
Com base em nossa experiência recomendamos

que:

bair

sejam criados Centros similares em diversos

ros para atender a populaçio idosa;
sejam os Centros localizados em local de fácil

a

cesso aos idosos da regiao;

I

seja identificada a populaçio idosa do bairro
os

recurso~

comunitários

aí

existentes

antes

e
da

implantaçio do Centro;
- o numero de participantes para trabalhar em grupo
deve ficar entre 30 e 50 no máximo, para que

nao

se perca· seu caráter de individualidade e nio
tornem verdadeiras massas
saro a

onde

os

se
pa~

elementos

ser numeras;

- o programa de atividades seja sempre baseado
interesses

e

nas necessidades

do

idoso

nos
geral

em

e atenda especialmente as necessidades de cada um
em particular;
sejam oferecidas oportunidades aos idosos para
sumirem papiis de liderança em atividades de

a~

gr~

po, envolverem-se em atividades comunitárias e te
rem relacionamento com grupos de diferentes

ida

des;
o idoso seja sempre estimulado, mas nunca

pressi~

.11

nado a participar das atividades;
a pessoa que trabalha com o idoso

deve ter

entu

siasmo face ao trabalho e a vida, pois esta e uma
atitude fundamental que deve ser transmitida

ao

idoso de forma nao verbal;
dada a escassez de profissionais

especializados

na área de atendimento ao idoso,

seja utilizado o

proftssional Terapeuta Ocupaci6nal como consultor.
Este poderá identificar problemas e sugerir
I

çoes,

solu
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ANEXO 2

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - MOPI
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS DA COMUNIDADE
nQ

-----------

Nome:
----------~----------------------------------Rua: ____________________________________________
___ CEP:
Bairro:

------------

Cid~de:

Telefone:

------------

---------------------

Ponto de Referência:
Categoria: _________________________________________________________

----------------------------------

Dire~oria:

~-

----------------------------------------------------

Elementos de contacto:

/

--------------------------------------

FINALIDADES:

SERVIÇOS QUE PRESTA•----------------------------------------~

RECURSOS: Fisicos:

-----------------------------------------------------------------------------Financeiros:

Humanos:

REQUISITOS PARA ATENDIMENTO: __________________________________

HORÃRIO E DIAS DE ATENDIMENTO:

-----------------------------------------------------ATENDIMENTO:
----------------------------------FÚNCIONAMENTO:

CAPACIDADE DE

OBSERVAÇÕES: _________________________________________________

sio Paulo.

-------------------de

19

Assinatura do entrevistador

ANEXO 3

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - MOPI
FORMULÁRIO DE ENTREVISTA
n'?

l.

Nome:

2,

Idade:

-------

------------------------------------------------------

Data de nasc.

---------------------

3. Sexo: Masc.~~----- F em.-------._-·.4. Nacionalidade:

--------------"---

/
5. E n d e r e ç o = - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CEP : ______ · B a i r r o : - - - - - - - - - - Telefone:

-----

6. Ocupação:
7 • Estado Civil:

Solteiro ( )
Casado

(

)

ViÚvo

(

)

8. Escolaridade:
Nenhuma

Alfabetizado

(

)

Primário completo

(

)

Ginâsio

completo

(

)

Colegial incompleto( )

Colegial completo

(

)

Superior incompleto( )

Superior completo

(

)

(

)

Primário incompleto( )
Ginásio

incompleto( )

9. Quantas pessoas residem em sua casa?

NOME

Familiares
Empregados

PARENTESCO

SEXO

IDADE

2

10. Quando fica em casa, com quem fica?
Sozinho:.______ Parentes'~·----- Especificar: _____

11. O que faz no dia a dia?

12. Que atividade gostaria de fazer fora de sua rotina?

13. Se

~xistisse

um local para as pessoas se encontrarem

rante o dia para conversar, praticar atividades de

du
inte

resse comum, gostaria de participar?
Sim C )
Não. ( )
Explique: ___________________________________

~

14. Se voce tem interesse, qual o horârio em que estaria dis
ponív~l?

Tarde ( )

Manhã ( )
Qualquer dia ( )
SÓ sâbado

(

SÓ domingo

c)

)

Qualquer horârio ( )
15. Que meio de transporte voce utilizaria para chegar
Centro de Convivência de Idosos
Ônibus: - - - ' - - Carro: ____

-

ao

MOPI?

Taxi '--'-----

Outros: _______

3

16. Outras pessoas que poderia indicar pata freqUentar o Cen
tio de Convivincia d~ Idosos - MOPI:
Nome:

----------------------------------------------------

Endereço: ____________________________________________________
Observaçio dó ~ntrevistado:

------------------------------

Parecer do entrevistador sobre a entrevista:

Nome:

---------

-----------------------

Patà: ______ / ________ / _______

ANEXO 4

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - MOPI

n9

-----

1. Nome:
2. Idade:
3. Sexo: Masc.

F em .

4. • Local de origem:

5. Endereço:
CEP:

Telefone: _ _ _ _ _ __

Bairro:

6 . Estado Civil:
Solteiro ( )
Casado

(

)

Viúvo

(

)

7. Escolaridade
Nenhuma

(

)

Primârio incompleto ( )
Ginâsio

(

)

Primário completo ( )
Ginâsio

completo ( )

Co leg_ial incompleto ( )

Colegial completo ( )

Superior incompleto ( )

Colegial completo ( )

8. iProfissão:
9 • Quantas

incompleto ( )

Alfabetizado

pessoas

' NOME
Familiares
Empregados

Ocupação atual:
residem em sua c as a?

PARENTESCO

SEXO

IDADE

2

10. Filiação a 6rgãos Previdenciários:

INPS

(

)

IPESP

(

)

Outros ( ) Especificar:
11. Qual ê a sua fonte de renda ou de manutenção?
Salário

( )

Pensão do cônjuge ( )
Aposentadoria ( )
Renda mensal vitalLcia ( )
/

Faz trabalhei para fora( )
Tem ajuda financeira da famLlia ( )
Outras fontes

( ) Quais? ________________

12. Hâ alguma coisa que o senhor nao faz, mas que

gostaria

de fazer?
Sim ( )

Qual? ________________________________________

Não ( )
13. O senhor se sente Útil?

Sim ( )

Por que? _____________________

Não ( )

14. Acha que a pessoa idosa enfrenta mais problemas que

ou

tras mais jovens?
Sim ( )
Não ( )

Quais?-------'-----------------

15.' O senhor sente solidão?

Sim ( )
· Não ( )

3

16.

o

que e solidão para o senhor?_

17. Por que quer freqUentar o Centro de Convivência de

Ido

sos - MOPI?

------.

·----

-----------------

18. Em que dias-·.·prefere freqUentar o Centro de Convivência de

Idosos - MOPI?

19. Em que período gostaria de freqUentar?
Manhã

( )

Tarde

( )

20. Gostaria de trazer algum amigo para freqUentar o Centro

de Convivência de Idosos - MOPI?
. Sim ( )
Não ( )
Nome:
Endereço:---------------------------21. Gostaria de ajudar,

a tÍtulo· voluntirio, nas

atividades

do Centro de Convivência de Idosos - MOPI?
Sim ( ) Como? ____________________________________________
Não ( )
22. Gostaria de assistir a palestras aqui no Centro de Convi

vência de Idosos
Sim ( )

MOPI?
Não

(

)

4•

2 3. Sob r e que assunto? ___________________~-----

24. O que o senhor acha que o Centro de Convivência de

Ido

sos - MOPI pode fazer para ajudá-lo? _____________

25.: Acha importante o relacionamento

com outras pessoas?

Sim ( )

--.-

...

Não ( )

26. Nome de um parente ou de um amigo:
Endereço: _____________________________________
Telefone:
27.

-----------------

Tem algum problema de saúde?
Sim ( )

Qual?

Não ( )
28. Tem medico particular?
Nome:

--------------------------------------------

Endereço: ________________________~------------------------------Telefone:

-----------------Data:

----------

Entrevistador:

_ _ ! ___ ! __

------------------

