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RESUMO 

HONG, H. J. Imigração e envelhecimento na Cidade de São Paulo: perfil de um grupo 
de idosos coreanos. Dissertação de Mestrado em Gerontologia. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, 2010.    

                                                            

A história dos primeiros  imigrantes coreanos no Brasil tem como marco oficial 
a data de 12 de fevereiro de 1963. Hoje, estima-se uma população de 50 mil 
pessoas no País. São Paulo foi a cidade eleita por eles. Atualmente, abriga 
90% da comunidade coreana. No entanto, não há pesquisas sobre as pessoas 
idosas coreanas no País. Este estudo, com abordagem quantitativa, visa traçar 
o perfil de um grupo de idosos coreanos, imigrantes, que vive na cidade de São 
Paulo, comparativamente entre homens e mulheres. Aplicou-se questionário 
semiestruturado, com perguntas fechadas e uma aberta, e respostas de 
múltipla escolha. Participaram desta investigação 167 sujeitos, sendo 120 
mulheres, 35 homens (12 não responderam o item “sexo”). Todos acima de 60 
anos, indicados por lideranças de igrejas evangélicas, católica e pessoas da 
rede social da pesquisadora, membro da comunidade coreana. Entre os 
diversos dados coletados, constatamos a longevidade dos idosos coreanos, 
grande parte de 70 a 79 anos (44%), e de 80 a 85 anos (35%). Dos 
pesquisados, 59,2% eram viúvas, e apenas 18,2% eram viúvos, demonstrando 
a feminização da velhice na comunidade coreana. Quanto ao tempo em que 
moram na cidade de São Paulo, constatamos que 38% dos participantes 
residem na metrópole de 36 a 45 anos; ou seja, chegaram à cidade entre os 
anos de 1965 a 1974, na grande corrente migratória, sendo maior o fluxo na 
década de 70. O envelhecimento da população foi o fenômeno demográfico do 
século XX, tornando emergencial se pensar nas políticas e ações para os 
idosos, a fim de preservarem autonomia e independência, e sua inserção nos 
programas de promoção de saúde e nas políticas de prevenção de doenças, 
apesar da barreira do idioma, forte fator impeditivo. Os dados levantados 
contribuem à formulação de norteadores de ações sociais e educacionais 
abrangentes, informativas e inclusivas, para a comunidade de idosos coreanos, 
que se excluem dos programas voltados à população idosa no País, por 
desconhecimento e dificuldade de comunicação. E contribuem ainda para 
promover a solidariedade e ações que melhorem a qualidade de vida dos 
imigrantes instalados na cidade de São Paulo, lembrando que em 2013 a 
comunidade completará 50 anos de imigração. 
  
 

Palavras-chave: Imigração Coreana, Envelhecimento, Idoso, Coreia do Sul, 
São Paulo 
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ABSTRACT 

HONG, H. J.; Immigration and Aging in the City of São Paulo: Profile of a 
Group of Korean Elderly People. Dissertation in Gerontology. Catholic 
University of São Paulo, 2010.     

                                                   

The history of the first Korean immigrants in Brazil has as its official landmark 
the date of February 12, 1963. Today, it is estimated that the country has a 
population of 50 thousand Koreans. São Paulo was the city they elected. 
Nowadays, it houses approximately 90% of the Korean community. However, 
there is no research into the Korean elderly people in Brazil. This quantitative 
study aims to outline the profile of a group of Korean elderly immigrants who 
live in the city of São Paulo, drawing a comparison between men and women. A 
semi-structured questionnaire was administered with closed and one open 
question, and multiple choice answers. A total of 167 subjects participated in 
this investigation: 120 women and 35 men (12 did not answer the item “sex”). 
All of them were older than 60 years and were designated by leaders of 
Evangelical churches, of the Catholic Church and by people belonging to the 
social network of the researcher, who is a member of the Korean community. 
Among the collected data, we verified the longevity of the Korean elderly 
individuals, as a large part of them are aged between 70 and 79 years (44%) 
and between 80 and 85 years (35%). Of the subjects, 59.2% were widows and 
only 18.2% were widowers, which demonstrates the feminization of old age in 
the Korean community. Concerning the time they have been living in the city of 
São Paulo, we found that 38% of the participants have been living in the 
metropolis for 36 to 45 years; that is, they arrived at the city between the years 
of 1965 and 1974, in the great migratory current, and the largest flow was in the 
1970s. Population’s aging was the demographic phenomenon of the 20th 
century. Thus, it has become imperative to think about policies and actions 
targeted at the elderly, so that autonomy and independence can be preserved, 
and to reflect on the inclusion of this population in health promotion programs 
and disease prevention policies, despite the language barrier, a strong 
impeding factor. The collected data contribute to the formulation of guidelines 
for comprehensive social and educational actions, informative and inclusive, to 
the community of Korean elderly people, who exclude themselves from the 
programs directed to the elderly population in Brazil, due to lack of knowledge 
and difficulty in communication. In addition, they contribute to promote solidarity 
and actions that improve the quality of life of the immigrants settled in the city of 
São Paulo, in view of the fact that in 2013 the community will complete 50 years 
of immigration. 

 
Keywords: Korean Immigration, Aging, Elderly, South Korea, São Paulo. 
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 브라질의 한국인 이민역사는 1963년 2월 12일에 시작되었습니다. 현재 90%이상의 한인들이 사웅 파울로시에 거주하는데, 총 인구는 5만명으로 추정됩니다. 그러나 한인 노인들에 대한 조사는 아직 이루어지지 않았습니다. 이 논문은 많은 분들과의 인터뷰를 통하여, 남녀를 비교하면서, 사웅 파울로시에 거주하는 한인 노인들의 현황 파악을 목적으로 합니다.   질문서는 여러 닫힌 질문과 하나의 개방 질문 그리고 사지선다형 질문으로 구성되었습니다. 이 조사를 위해 각각 35명과 120명의 남녀노인들이 참가하셨는데 그 중 12분은 남녀 구분란에 대답하지 않았습니다. 모두 60세 이상으로, 한인 장로교와 천주교의 지도자들, 그리고 본인 주위의 분들에게서 소개받은 분들입니다.  수집된 자료들을 통하여 한인들의 긴 수명을 입증할 수 있었는데, 70에서 79세사이가 44%로 가장 많았고, 80에서 85세가 35%였습니다.   이 중 59,2%가 과부들이었고, 홀아비는 18,2%로 한인 노인사회의 여성두각화를 보였습니다. 사웅 파울로시에 살고있는 기간을 보면 38%가 36년에서 45년으로, 이 대도시에서 1965년에서 1974년사이 부터 살기 시작했으므로, 이는 1970년대의 많은 한인 이민자들의 입국을 보여줍니다.      인류의 노령화는 20세기 이후의 현상인데, 비록 언어의 장벽이 있더라도 한인 노인들이 자립을 유지하고 건강 프로그램이나 질병예방 정책에 참가할 수 있도록 정책을 수립하는 것은 매우 시급한 일입니다.    이 자료들은 그동안 무지나 언어의 장벽문제때문에 노인들을 위한 정부 프로그램들의 혜택을 받지 못하는 한인 노인들에게 포괄적인 사회, 교육 행사들의 홍보 지침을 수립하는데 기여할 것입니다. 2013년에 한인사회는 이민 50주년을 맞이하게 되는데, 이 자료들은 또한 사웅 파울로시에 사는 이민자들의 삶을 향상시키는데 기여하고자 합니다.      핵심핵심핵심핵심    단어단어단어단어 :   한국인 이민, 노령화, 노인, 한국, 사웅 파울로  
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Os pensadores mais admiráveis não separam 
seu trabalho de suas vidas. Encaram ambos 

demasiado a sério para permitir tal dissociação, 
e desejam usar cada uma dessas coisas para o 

enriquecimento da obra. 
Wright Mills 

Do Artesanato Intelectual, 1982 
 

    

Iniciamos com a citação da obra Do Artesanato Intelectual, pois, como 

Mills, entendemos que a pesquisa é precioso artesanato, e o pesquisador um 

artesão intelectual. A pesquisa também é comparável a uma pedra bruta que, 

ao ser identificada, especialmente se for nova, proveniente de um terreno no 

qual jamais nenhuma foi explorada, necessita ser lapidada pelas mãos hábeis 

do pesquisador. 

A integração entre pesquisa e biografia, embora nada fácil, é altamente 

estimulante, pois atribui vida ao estudo, pois a incorporação da experiência 

vivida confere alma à pesquisa, conforme ressalta Wright Mills, que fala da 

relação entre o tema estudado e a biografia do pesquisador, como o caso desta 

investigação. 

  A identificação da pesquisadora com a pesquisa tem relação direta, pois 

esta partiu de Seul, na Coreia do Sul, rumo ao Brasil, em 1969, sendo uma das 

primeiras imigrantes coreanas a desembarcar em São Paulo via aérea, pois 

somente a partir da década de 1970 as viagens seriam por esse meio de 

transporte. Anteriormente à década de 1970, apenas a via marítima era 

utilizada, chegando a 56 dias em alto-mar. 

  A condição de imigrante e pertencente à comunidade estimula a 

contribuir para que as pessoas que um dia deixaram sua terra natal e 

encontraram no Brasil sua "nova pátria", ou sua "segunda pátria", desfrutem de 

uma velhice digna, com autonomia e independência. Mas, principalmente, 

tentarem viver uma velhice feliz, pois são donos de biografia com diversas 

adversidades e histórias de superação. 
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   Apesar de ser um grupo crescente e atuante economicamente na 

cidade, pouco ou quase nada há escrito sobre o envelhecimento de sua 

população. Trata-se de grupo imigrante de perfil mais fechado. Portanto, esta 

pesquisa se justifica e é de relevância social. Certamente, com ela, 

conheceremos o perfil de um grupo de coreanos acima de 60 anos. 

 Apesar de pertencerem a um grupo étnico bem diferenciado da 

população local, há sinergia entre os povos. Com casamentos inter-raciais, a 

distância diminui cada vez mais. 

  A dificuldade com a língua e as diferenças culturais remetem a vínculos 

com as associações específicas, quer sejam de caráter religioso, ou ligadas ao 

comércio, indústria, artes, universitárias ou sociais. 

  No mestrado em Gerontologia da PUC constatamos que existem 

diferentes velhos e diferentes possibilidades de viver a velhice. Apesar de 

tentarmos agrupar e classificar um grupo étnico, isso seria apenas um 

parâmetro, referencial para compreender de modo mais incisivo a imigração 

coreana no País. 

  Nova terra! Nova cultura! Novo trabalho! Sucesso! Desafios a serem 

superados e um único lema: vencer! Sonhos e esperanças que afloram em 

pessoas arrasadas pela guerra, pela dominação japonesa e por um golpe 

militar. 

  Assim desembarcaram no Brasil os primeiros imigrantes sul-coreanos. 

  Uma série de dificuldades os esperava na nova terra. Apesar das 

adversidades, culturas de extremos, comunicação deficiente, prosperaram à 

custa de extremos sacrifícios familiares. 

  Diversos desafios de caráter econômico e social, e o próprio estresse da 

imigração tiveram de ser superados. Passados 47 anos, um grande número 

obteve expressivo reconhecimento social e profissional. A preocupação inicial 

de vencer, não medindo esforços e sacrifícios, frequentemente negligenciando 

a própria saúde, com o passar do tempo deu lugar a uma ideologia calcada em 
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qualidade de vida e cuidados com a saúde física, psíquica e espiritual, 

buscando a longevidade.  

Tendência mundial a qual em 2025 elevará o Brasil à sexta posição com 

número de pessoas acima de 60 anos, segundo a Organização Mundial de 

Saúde, inclui imigrantes e pessoas naturalizadas. 

  O envelhecimento é distintamente vivido pelos indivíduos e gerações. 

Essa diversidade de experiências faz do idoso um indivíduo único, com 

historicidade e percurso próprios. 

  A identificação de parâmetros sociais, culturais, econômicos, traços 

individuais e traços fisiológicos intervém positiva ou negativamente na 

qualidade de vida da velhice e do envelhecimento dessa população. 

  O envelhecimento deve ser encarado como estado ativo e não passivo, 

fenômeno universal, com problemas e dificuldades comuns, a serem 

enfrentados de modo diferente pelas distintas culturas, as quais podem 

assimilar e adaptar as necessidades das pessoas idosas com base nas 

referências sociais e culturais de cada povo. 

  Infelizmente, cabe lembrar que a tendência mundial de perseguir a 

eterna juventude leva ainda a sempre pensar a velhice como estágio de 

perdas, declínio, improdutividade e queda, isolando e excluindo o idoso, 

tornando-o invisível socialmente. 

  Com relativa frequência, os idosos, inseridos no mundo capitalista 

moderno, acabam isolados, “esquecidos” em decorrência da correria imposta 

pelo trabalho numa grande cidade como São Paulo. Ou, em tendência inversa, 

substituem os pais que necessitam cumprir jornada exaustiva de trabalho, com 

escasso tempo para os filhos. Torna-se, para muitos idosos, uma atividade 

prazerosa que preenche o tempo e faz com que se sintam úteis. Ou um 

transtorno, pois na fase em que exerceriam atividades para sua satisfação 

pessoal, são impedidos pelo compromisso não assumido, mas imposto pelos 

filhos. 
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  Na imigração coreana para os Estados Unidos, os idosos "recrutados" 

pelos filhos que estudaram e fizeram carreira naquela terra se veem 

sobrecarregados pelas tarefas domésticas e cuidados com os netos, pois 

empregados domésticos são onerosos naquele país. A distância entre os dois 

“mundos” é extrema e, portanto, desconfortável para os imigrantes, 

principalmente idosos. No Brasil, na metrópole de São Paulo, o bairro do Bom 

Retiro foi eleito pela colônia não somente para as atividades laborais, mas para 

o comércio típico e moradia. 

  Inicialmente, um bairro de judeus foi cedendo espaço aos coreanos, e 

passaram a conviver no caldeirão de etnias, com judeus, gregos e italianos. Os 

mais idosos e os recém-chegados gostam de residir no bairro, pela facilidade 

de comunicação e locomoção. Letreiros em coreano são comuns na região. 

  Existem ainda, no bairro, diversas igrejas evangélicas, uma igreja 

católica e uma igreja budista da comunidade. A igreja é local de importante 

apoio e conexão para os coreanos. Aliam espiritualidade ao fato de serem 

ponto de encontro: ali também se tecem, por exemplo, articulações de 

negócios e casamentos apresentados (djún mé).1 Várias igrejas, além do 

conforto espiritual, fornecem arroz para quem está em dificuldade. Na cultura 

coreana, o arroz equivale à cesta básica para o brasileiro. 

  No início, com poucos coreanos, as igrejas - presbiterianas 

principalmente - foram fundamentais na adaptação à nova terra, assumindo o 

papel de redes de suportes sociais. Atualmente, as lideranças coreanas 

(associações) empenham-se em ampliar a integração dos imigrantes com a 

sociedade brasileira. 

A fim de contribuir com políticas que promovam um melhor envelhecer 

àqueles que escolheram a metrópole para viver sua longevidade, fomos a 

campo para levantar o perfil dos imigrantes coreanos idosos na cidade. No 

Brasil, poucos são os estudos sobre o envelhecimento dos imigrantes 

coreanos. Na cidade de São Paulo, esta é a primeira produção acadêmica 

                                                           

1 Promoção de eventos esportivos e eventos sociais e religiosos para todas as faixas etárias, 
com especial ênfase nas crianças e idosos. 
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sobre a imigração coreana na área da Gerontologia. Com ela inauguramos 

uma fase na qual se pretende estimular outras investigações que visem ao 

bem-estar dos idosos coreanos de hoje e de amanhã. 

O primeiro capítulo estuda o envelhecer e a longevidade humana, 

descrevendo o que são esses territórios, independentemente de raça e 

situação socioeconômica. O segundo capítulo apresenta parte da história da 

Coreia, causas e consequências de guerras, e como está hoje, centralizando o 

trabalho na Coreia do Sul. O terceiro capítulo dedica-se à imigração coreana 

em São Paulo, os motivos que levaram milhares de coreanos a sair de sua 

Pátria para aportar em outra, com idioma totalmente diferente, a chegada e as 

gerações que aqui habitam. O quarto capítulo descreve o panorama geral do 

envelhecimento no Brasil e Coreia do Sul. 

O perfil dos imigrantes coreanos idosos na cidade de São Paulo é o tema 

do quinto capítulo. Nele narramos nossa trajetória metodológica e 

apresentamos os nossos sujeitos. O sexto e último capítulo ressalta os 

resultados da pesquisa - feminização da velhice, dificuldades de comunicação 

e função social das igrejas no acolhimento e projeção social. Questões a serem 

levadas em conta ao se aparelhar a cidade a fim de oferecer diversos recursos 

àqueles que nela habitam e envelhecem. 
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CAPÍTULO I 

O envelhecer e a longevidade 
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O início do novo século foi e continua sendo marcado por um fenômeno 

de grande impacto que é o envelhecimento populacional, problema estrutural e 

estruturante da sociedade contemporânea, tornando-se tão relevante para a 

civilização a ponto de ser tema de pesquisa em diversas universidades. Por 

mais paradoxal que possa parecer, o estudo do envelhecimento, como este 

que apresentamos, passa a ser próprio da modernidade. 

A velhice como provável futuro de todos se expressa no que a 

Demografia relata: está previsto que o número de pessoas acima de 60 anos 

(600 milhões em 2000) passará a ser de 2 bilhões em 2050. O aumento da 

expectativa de vida cresce de forma galopante nos países considerados do 

Terceiro Mundo, entre eles o Brasil, os quais ainda não resolveram suas 

questões sociais básicas, nem tampouco criaram estruturas e preparo para 

atender um número crescente de pessoas acima de 60 anos. O número de 

idosos acima de 80 anos também aumentará nos continentes.2 

Se hoje essa etapa da vida é predominantemente marcada pela ênfase 

da doença, certamente os números indicam novos desafios, como, por 

exemplo, a defesa da ética. A organização social, estilos de vida, produtos 

culturais, políticas e até o planejamento dos projetos de vida exigirão 

urgentemente novos paradigmas quanto aos anos alargados que se viverá de 

modo heterogêneo. Afinal, o envelhecer é perpassado por um sujeito que 

possui história e vive em determinada cultura (CÔRTE, MERCADANTE e 

GOMES, 2006). 

Vários autores, entre eles Minayo (2006), Helman (2003) e Mercadante 

(2003, 2005), chamam a atenção da sociedade sobre o envelhecer, 

assinalando que é fenômeno complexo e não homogêneo. Mercadante (2005) 

considera ainda que a identidade na velhice é questão complexa e precisa ser 

entendida em sua totalidade, como construção biológica e cultural. Mas hoje a 

identidade de idoso é construída em contraste à de jovem. Ser idoso é não ter 

                                                           

2 Pela Organização Mundial de Saúde (OMS), é considerada idosa a pessoa com 60 anos ou 
mais em países em desenvolvimento, como o Brasil, e 65 anos ou mais em países 
desenvolvidos. A classificação cronológica é necessária para aplicação dos direitos e deveres 
pertinentes. Como exemplo, o Estatuto do Idoso. 
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as características normalmente atribuídas à juventude: força, vitalidade, 

memória, beleza, viço e produtividade.  

Essa forma de construção identitária atua, na sociedade, como modelo 

ideológico do “ser velho”. Por isso, a dificuldade de se viver em uma sociedade 

que coloca a juventude como desejo permanente. Os valores culturais e as 

tradições determinam, na verdade, como a sociedade encara as pessoas 

idosas e o processo de envelhecimento. 

Na maioria das sociedades de cultura ocidental, é comum a negação do 

processo de envelhecimento e dos eventos a este associados. Muita energia, 

tempo e dinheiro são investidos exclusivamente para esconder os efeitos do 

envelhecimento (todas as “perdas” envolvidas), como se fosse “problema” 

solucionável.  

O envelhecimento é parte importante de todas as sociedades humanas, 

refletindo mudanças biológicas, mas também convenções sociais e culturais, 

além das conquistas biotecnológicas. E o envelhecer, resultante de ações e 

estilo de vida ao longo de toda a existência, manifesta-se de forma particular 

para cada pessoa.  

O envelhecimento é a consequência da passagem do tempo, processo 

cronológico pelo qual um indivíduo se torna mais velho. Processo 

biopsicossocial de transformações, com alterações progressivas da eficiência 

de funções orgânicas (biológica), criação de novo papel social, positivo ou 

negativo, de acordo com os valores sociais e culturais do grupo ao qual o idoso 

pertence (social/cultural); e pelos aspectos psíquicos vistos pela sociedade e 

pelo próprio idoso (psicológico). Alguns países da Europa chegaram a levar um 

século inteiro para o aumento da sua população de idosos. 

No Brasil e em países emergentes, esse fenômeno ocorre de forma 

bastante acelerada e, em 2020, segundo a OMS, o país será elevado à sexta 

posição no ranking mundial. No Brasil, 11,1% dos aproximadamente 191,5 

milhões de brasileiros são compostos por indivíduos idosos, segundo dados da 
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Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio (PNAD) de 2008. São, portanto, 

aproximadamente 21 milhões de pessoas com 60 anos ou mais (IBGE, 2009). 

O advento da pílula anticoncepcional, a entrada da mulher no mercado 

de trabalho, a obstinação pela construção de carreiras e consequente retardo 

da primeira gestação e a baixa taxa de fecundidade e natalidade fizeram com 

que a pirâmide etária de base bastante alargada iniciasse seu processo de 

verticalização ou quase inversão. É o chamado fenômeno da Transição 

Demográfica. Seguida também pela Transição Epidemiológica, procedente dos 

avanços tecnológicos, científicos e farmacológicos que modificaram os padrões 

de saúde e doença. Controlaram, por exemplo, doenças antes letais e que, 

com a introdução dos antibióticos, foram reduzidas. Ou seja, as pessoas que 

não chegavam à velhice superaram a doença, envelheceram e vivem nessa 

etapa da vida mais anos do que nas anteriores. 

O crescimento acelerado da população cada vez mais idosa, ou seja, de 

pessoas acima de 75 anos, e sua longevidade, resultam na substituição das 

doenças infecciosas agudas pelas doenças crônico-degenerativas: diabetes, 

cardiovasculares, depressão, demências como Alzheimer e não Alzheimer, 

respiratórias e aids. As enfermidades crônicas são passíveis de tratamento, 

porém, diferentemente das doenças infecciosas agudas, para as quais não 

existe cura, apenas o controle. As quais, com o avançar da idade, tendem a 

piorar, quando não controladas. 

Essas transformações, demográficas e epidemiológicas, exigem nova 

perspectiva ante a humanidade que, por sua vez, demanda também um cuidar 

que leve em conta a fragilidade da existência, especialmente daqueles que já 

vivem a velhice. 

A Organização Mundial da Saúde, em vários documentos, assinala que 

os países podem custear o envelhecimento se governos, organizações 

internacionais e sociedade civil programarem políticas para melhorar a saúde, 

participação e segurança dos cidadãos e cidadãs mais velhos. A ONU prioriza 

ações relacionadas aos direitos humanos, capacidade de independência, 

participação, autorrealização e assistência.  
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Um dos marcos de referência para as políticas implantadas pelos órgãos 

públicos de diversos países é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

assinada em 1948, que proclama que homens e mulheres têm os mesmos 

direitos, independentemente da idade. No direito internacional, e após 60 anos 

da declaração, o envelhecimento passou a ser reconhecido como objeto de 

políticas sociais, envolvendo diretamente o Estado. 

Entre as políticas está o Plano de Ação Internacional, adotado em 1982, 

e que constitui até hoje a base das políticas públicas elaboradas para a 

população idosa. Côrte (2008) assinala que um dos aspectos reconhecidos 

como essenciais desse plano é o papel da mídia na elaboração de imagens 

positivas do envelhecimento. Em seguida veio outro plano, no qual se passou a 

reconhecer independência, participação, cuidados, autorrealização e dignidade.  

Percebe-se nesse cenário internacional uma mudança de paradigma. A 

pessoa idosa passa a ser vista além da doença, concretizando-se outra 

estratégia internacional, na qual foram definidas as diretrizes prioritárias que 

orientam as políticas públicas relativas à população idosa para o século XXI, e 

reforçam o conceito de envelhecimento ativo – bem-estar físico, social e mental 

durante toda a vida -, para ampliar a vida saudável, a produtividade e qualidade 

de vida na velhice. Côrte (2008) comenta que a partir daí se começou a pensar 

na velhice não como sinônimo de doença, mas inserida em uma cultura e meio 

social. 

Para Neri (2007), que foca a fragilidade da vida, na velhice o ser humano 

fica mais sujeito a perdas evolutivas em vários domínios. Seja em virtude de 

sua programação genética, dos eventos biológicos, psicológicos e sociais 

característicos de sua história individual, ou dos eventos que ocorrem ao longo 

do curso de cada sociedade. Ela chama atenção para a subjetividade do ser 

humano em seu processo de envelhecer. Em nosso mestrado na PUC-SP 

aprendemos que relacionar a questão da vida e do envelhecimento em termos 

unicamente biológicos (sem perceber o sujeito que nele habita) significa não só 

uma tendência reducionista, mas fonte de exclusão e de sofrimento para os 

idosos, que não se identificam nesse discurso. 

O Brasil, desde a década de 90, mas principalmente após a aprovação 

do Estatuto do Idoso (2003), dedica programas sociais à população idosa, 
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embora muitas vezes sejam negligenciados e relegados a plano secundário, 

fazendo com que, na prática, as pessoas acima de 60 anos fiquem fora da 

maioria dos planos de ação governamentais. 

O envelhecimento ativo é uma das últimas estratégias da OMS e orienta 

as políticas nacionais para um melhor envelhecer. Trata-se do processo de 

otimização das oportunidades para saúde, participação e segurança, com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas 

envelhecem. Aplica-se a indivíduos e a grupos populacionais. O 

envelhecimento ativo permite que as pessoas percebam o potencial para o seu 

bem-estar físico e mental ao longo do curso da vida, e ainda possibilita que 

essas pessoas participem da sociedade de acordo com suas necessidades, 

desejos e capacidades, protegendo-as. 

O envelhecimento ativo requer compreensão mais abrangente e 

adequada de um conjunto de fatores que compõem o dia a dia da pessoa 

idosa. A palavra “ativo” refere-se à participação contínua nas questões sociais, 

econômicas, culturais, espirituais e civis. Isso porque a sociedade, e até 

mesmo muitos profissionais da saúde, viam a velhice como sinônimo de 

doença. Essa concepção teria que ser transformada, pois, afinal, é mais uma 

etapa no curso da vida. 

O termo “envelhecimento ativo” foi adotado pela Organização Mundial da 

Saúde no intuito de ampliar a ideia de envelhecimento saudável, reconhecendo 

que, além dos cuidados com a saúde, outros fatores afetam o modo como 

indivíduos e populações envelhecem (KALACHE e KICKBUSH, 1997). A 

filosofia mostra que deve-se viver de modo mais saudável em todas as etapas 

da vida. Kalache e Kickbush se baseiam nos direitos, necessidades, 

preferências e habilidades das pessoas idosas, e ainda incluem uma 

perspectiva de curso de vida que reconheça a importância das experiências 

pregressas na maneira como as pessoas envelhecem. 

Referimos como ativo um sentido mais amplo, como a participação 

contínua do indivíduo nas questões sociais, comunitárias, econômicas, 

culturais, espirituais e civis, e não somente à capacidade de estar fisicamente 

ativo ou fazer parte da sociedade economicamente ativa. O envelhecimento 

ativo considera a responsabilidade dos idosos exercerem sua participação nos 
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processos citados à medida que há manutenção da autonomia (capacidade de 

tomar decisões pessoais) e independência (realizar funções relativas à vida 

diária). 

O envelhecimento ativo é proposta inclusiva, que envolve dos 

senescentes aos mais frágeis, e até pessoas com dependências físicas. 

Aplicam-se os conceitos do “envelhecimento ativo” aos indivíduos e aos grupos 

populacionais, permitindo que as pessoas percebam seu potencial para o bem-

estar físico, social e mental, ao longo da vida, e que participem da sociedade 

de acordo com necessidades, desejos, sonhos e capacidades, proporcionando-

lhes proteção, segurança e cuidados adequados. A adoção de intervenções 

que criem ambientes de apoio e promovam opções saudáveis é importante em 

todos os estágios da vida, e influenciará o envelhecimento ativo (DUARTE e 

LEBRÃO, 2007). 

 

O planejamento assistencial deixa de ter enfoque baseado em 

necessidades, quando as pessoas idosas são alvos passivos, e passa a ter 

abordagem baseada no direito dos idosos, igualdade de oportunidades e 

tratamento em todos os aspectos da vida. Essa abordagem apoia a 

responsabilidade dos mais velhos no exercício de sua participação nos 

processos políticos e em outros aspectos da vida em comunidade. 

 

O envelhecimento ativo ocorre dentro de um contexto que envolve várias 

pessoas. A interdependência e a solidariedade entre as gerações são seus 

princípios mais relevantes. O prognóstico da qualidade de vida dos pré-idosos 

e idosos dependerá não somente dos riscos e oportunidades que vivenciaram, 

mas também da maneira como as gerações posteriores oferecerão, quando 

preciso, ajuda e apoio mútuos. 

 

Diversos setores da sociedade deverão estar envolvidos para o sucesso 

do processo de envelhecimento ativo, como serviços sociais e de saúde, 

incluindo educação, trabalho, segurança social e financeira, habitação, 

transporte e justiça. As políticas devem apoiar os programas intergeracionais e 

atuar especificamente na quebra de mitos e paradigmas, além de combater a 
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discriminação pela idade e reconhecer a singularidade e a heterogeneidade 

dos idosos. Pessoas idosas e seus cuidadores devem ser ativamente 

envolvidos no planejamento, implementação e avaliação dessas políticas, 

programas e atividades. 

 

A abordagem do envelhecimento a partir desta perspectiva proporciona 

uma base para o desenvolvimento de estratégias locais, nacionais e globais 

sobre a população que está envelhecendo. As propostas de políticas e as 

recomendações são de pouca utilidade, a não ser que ações subsequentes 

sejam implementadas. Políticas voltadas para o envelhecimento ativo devem 

reconhecer a importância do encorajamento e da delegação de 

responsabilidade ao indivíduo pelos seus cuidados, criar ambientes amigáveis 

e estimular a solidariedade entre diversas gerações. 

 

A cultura na qual o indivíduo está inserido molda sua forma de 

envelhecer, considerando-se que valores culturais e tradições permeiam a 

visão que a sociedade tem do envelhecimento. Sociedades que tendem a 

atribuir mais doenças e sintomas ao idoso são menos propensas a prevenir ou 

detectar precocemente a doença. O sexo é um viés pelo qual se considera a 

propriedade ou não de determinadas políticas e como elas afetarão o bem- 

estar de homens e mulheres. Tradicionalmente, as mulheres têm função de 

cuidadoras de família, e isso aumenta a possibilidade de pobreza e morbidade 

na faixa mais idosa. Por outro lado, os homens são mais expostos a lesões 

debilitantes ou morte por violência, doenças ocupacionais e suicídio. Ainda têm 

maior chance de desenvolver hábitos de risco, como fumo, consumo abusivo 

de álcool e drogas. 

 

Para promover um bom envelhecer, os sistemas de saúde precisam ter 

em conta uma perspectiva voltada para todo o curso de vida, visando à 

promoção de saúde, prevenção de doenças e acesso homogêneo aos serviços 

de saúde e de cuidados em geral. A principal razão pela qual os idosos 

adoecem mais do que os jovens é que, por causa da longa vida, eles já foram 

expostos a fatores externos, comportamentais e ambientais, que tendem a se 
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acumular. Enquanto o componente genético pode estar envolvido na 

causalidade de algumas doenças, para diversas outras a causa é ambiental. 

 

As organizações não governamentais (ONGs), pastorais, empresas 

privadas e serviços profissionais voltados à saúde e serviços sociais devem 

ajudar a manter as redes sociais para idosos. Esses programas devem abordar 

o aspecto intergeracional e preparo de voluntários. Aspectos voltados à 

prevenção da violência e abusos contra a pessoa idosa merecem abordagem 

multidisciplinar envolvendo justiça, serviços sociais e de saúde, líderes 

espirituais, advogados e idosos. É preciso também que os profissionais que 

lidam com idosos saibam identificar os sinais de abuso. 

 

A baixa escolaridade é associada ao aumento dos riscos para 

demências e morte entre idosos, e para o desemprego. A educação precoce 

combinada com oportunidades de aprendizado por toda a vida pode ajudar as 

pessoas a manterem autoestima e habilidades que necessitam para se adaptar 

ao envelhecer. Pontes de aprendizado entre gerações devem ser criadas 

propiciando a transmissão de valores culturais e promovendo benefícios a 

todas as idades. Estudos mostram que jovens que aprenderam com idosos têm 

atitudes mais positivas e realistas em relação à geração mais velha. 

 

As mulheres idosas são mais vulneráveis e mais pobres; raramente têm 

poupança ou aposentadoria dignas. Idosos que não tiveram filhos ou aqueles 

sem relações familiares têm futuro incerto e ficam mais vulneráveis ao 

desabrigo e desamparo. Na maior parte dos países os idosos são amparados 

pela família. Com o desenvolvimento, porém, observou-se aumento na 

tendência do idoso morar só. Em contrapartida, nos países em 

desenvolvimento não é raro o idoso sustentar a família com sua pensão.  

 

Dar suporte mais significativo às mulheres idosas, considerando que têm 

maior tendência a serem expostas a fatores de risco para perda da 

independência e autonomia (baixa escolaridade, pouco contato com trabalho, 

com administração financeira e outras atividades em geral), e também à 
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pobreza e ao desamparo, considerando-se que neste grupo há maior chance 

de viuvez e ausência de fonte de renda garantida. 

 

O idoso em geral tem como função cuidar da casa, de crianças, de 

doentes, para os adultos trabalharem. Isso ocorre nos países desenvolvidos e 

em desenvolvimento. Deve-se dar condições para ele manter seus cuidados. 

Isso inclui desde a criação de sistemas de atendimento em geral (saúde, 

bancário, comércio) mais amigáveis e afinados com esta faixa etária, até 

estruturas que deem suporte quando há perda de independência.  

 

Informações sobre o bom envelhecer deveriam ser incorporadas aos 

currículos e programas de formação de todas as áreas profissionais, inclusive 

para os pré-escolares e escolares que, assim, estariam se preparando para 

aquela que é apenas mais uma etapa da vida. Reduzir preconceitos e rever 

questões éticas  – o idoso é discriminado em vários ambientes, por outros 

indivíduos e pela própria estrutura, que o impede de ter liberdade de estar e ir 

aonde quiser. O fato de que teremos muitos anos de velhice nos leva a olhar 

para nós mesmos e para nosso entorno de outra maneira. Afinal, sociedades 

que planejam conseguem enfrentar adversidades e dificuldades que ocorrem 

no processo de envelhecimento. 
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CAPÍTULO II 

Coreia e as eras de colonização 
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2.1. História 

 

 A história da Coreia é dividida em períodos. Segundo Won (2005), 

inicia-se na era do Antigo Chosun (a.C. 2333108), quando, segundo a lenda, 

ocorreu a fundação do país, e estende-se pelas eras dos Três Reinos (a.C. 57-

676); respectivamente os impérios de Koguryo, Baekje e Shilla; Shilla Unificado 

(676-935), Koryo (936-1392) e Chosun da Dinastia Lee (1392-1910). De acordo 

com Won, seguem-se então a colonização da Coreia pelos japoneses (1910-

1945), a guerra civil coreana (1950-1953), e, finalmente, a atual era 

contemporânea, do crescimento econômico. 

 Uma história também marcada pelo domínio estrangeiro. Primeiramente 

(e durante séculos), o domínio chinês. Em seguida o Japão, num período de 

expansão neocolonialista, como parte de um processo que pretendia 

transformar o Japão na principal potência oriental (1910-1945).  

 

O desenvolvimento capitalista do Japão iniciou-se com a "Revolução 

Meiji", a partir de 1868, que levaria o país à modernização industrial, segundo o 

modelo ocidental, preservando aspectos da cultura nacional. Não apenas o 

modelo industrial foi adotado, mas também a política expansionista e 

imperialista: interveio em rebelião na Coreia em 1895, levando-o à guerra com 

a China. A vitória japonesa garantiu a independência da Coreia, que ficou sob 

influência do Japão, sendo anexada em 1910. 

  

A dominação da Coreia pelos japoneses foi caracterizada por grande 

violência – militar e cultural. O ensino da língua coreana nas escolas foi 

substituído pelo ensino do japonês, sociedade e costumes modificaram-se 

profundamente, indústria e economia integraram-se por completo no sistema 

de produção japonês e verificou-se acelerado processo de expansão. 

  

A principal reação nacionalista ocorreu em 1° de março de 1919, com a 

manifestação de milhares de coreanos, violentamente reprimidos pelo governo 

japonês. Mais de 20 mil pessoas morreram e cerca de 50 mil foram presas. Em 
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Xangai, formou-se um governo coreano no exílio. A era da colonização durou 

até 1945. Desde 1910, o território era ocupado pelos japoneses, que se 

renderam após a explosão das bombas atômicas. Com o fim da Segunda 

Guerra Mundial, a Coreia foi dividida ao meio. 

 

A divisão ocorreu em 1948: Coreia do Norte, de regime socialista, sob 

influência e apoio da extinta União Soviética, e Coreia do Sul, capitalista, sob  

influência e apoio dos Estados Unidos.  

 

 

 2.2. Guerra Civil da Coreia 

 

  

 

O impasse entre americanos e comunistas pelo controle da Coreia 

acabou gerando a Guerra da Coreia, no dia 3 de julho de 1950. A Coreia do 

Norte invade de surpresa a Coreia do Sul, mas as Nações Unidas resolvem 

mandar tropas contra o governo da Coreia do Norte, que tende a recuar porque 

seus 70 mil soldados não conseguem deter os 140 mil soldados das Nações 

Unidas.  

 

 Somente três anos depois, em 1953, é firmado um acordo de paz - 

armistício. Nesse período, foram destruídos 43% do parque industrial sul-

coreano, e a Coreia do Sul passa a ser comandada pelo governo autocrático 

de Syngman Rhee, e uma ditadura comandada por Park Chung Hee. A revolta 

da sociedade, entretanto, acabou retirando a ditadura de Park Chung Hee. Foi 

esta a primeira república sul-coreana, com 12 anos de governo autoritário. A 

China exigia que todas as tropas estrangeiras abandonassem a península, mas 
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os Estados Unidos não concordavam com a retirada das forças das Nações 

Unidas. Os países socialistas propunham o restabelecimento do paralelo 38 

como fronteira entre as duas Coreias, enquanto os Estados Unidos queriam 

fixá-la nas últimas linhas da frente de combate. 

Outro problema era dos prisioneiros de guerra, muitos dos quais não 

queriam voltar ao país de origem, que reclamavam seu retorno. Depois de 

difíceis negociações, concordou-se em fixar a fronteira entre as Coreias na 

linha de batalha. 

Em 1954, Rhee conseguiu que a Assembleia Nacional o nomeasse 

presidente vitalício. Em março de 1960, o descontentamento geral obrigou-o a 

renunciar e ele se refugiou no Havaí. 

A segunda república durou apenas nove meses. Nesse período, o 

Parlamento se fortaleceu, em contraste com o forte presidencialismo do 

anterior. Um golpe militar derrubou o governo em 16 de maio de 1961. A junta 

que assumiu o poder dissolveu a Assembleia e proibiu todas as atividades 

políticas; impôs a lei marcial e criou um Conselho Supremo de Reconstrução 

Nacional, presidido pelo general Park Chung Hee. 

 Em novembro do ano seguinte, reformas constitucionais deram mais 

poder ao presidente e enfraqueceram a Assembleia. As mudanças na 

constituição foram aprovadas por plebiscito em dezembro de 1962. Em março 

de 1963, Park quis prolongar o governo militar por quatro anos, mas encontrou 

grande resistência civil e teve de marcar eleições para o fim do ano. O próprio 

general Park concorreu como candidato à presidência pelo Partido 

Democrático Republicano. 

 As eleições que deram origem à terceira república foram realizadas em 

15 de outubro de 1963. Park venceu por pequena margem, obtendo também 

maioria no Parlamento. Em outubro de 1969, após graves distúrbios, Park 

recorreu a um plebiscito para se reeleger para um terceiro mandato quadrienal. 

 Acabou derrotando a oposição do Novo Partido Democrata, de Kim 

Dae-jung, embora esse grupo tivesse ampliado sua representação no 

Parlamento. 
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Em dezembro de 1971, Park declarou estado de emergência nacional, e 

em outubro do ano seguinte dissolveu a Assembleia e suspendeu a 

constituição. Em dezembro de 1972, implantou-se um novo regime 

constitucional, que previa a reeleição indefinida do presidente para mandatos 

de seis anos. Park adotou novo sistema político, conhecido como Yushin, isto 

é, revitalização e reforma. 

 Instaurou-se uma Conferência Nacional para a Unificação, organização 

baseada na "vontade coletiva do povo", cujo fim era "obter a unificação pacífica 

da pátria". A Conferência reunia de 2 mil a 5 mil membros, eleitos por um 

período de seis anos, tendo como presidente o próprio Park. 

 Este organismo também elegia dois terços da Assembleia Nacional e 

aprovava as emendas constitucionais por ela propostas. Em dezembro de 

1978, Park foi reeleito segundo o novo sistema. 

 Na gestão de Park, a Coreia do Sul logrou impressionante crescimento 

econômico, sobretudo durante o terceiro plano quinquenal, de 1972 a 1976. O 

Produto Interno Bruto cresceu 11,2% por ano. O volume de exportações sul-

coreanas chegou a dobrar, e a indústria de construção obteve contratos no 

exterior. 

 Esses resultados se devem à política de diversificação da produção 

industrial e modificações nas estruturas econômicas nacionais. Além disso, 

adotou-se uma política de distribuição de renda que garantiu a ordem social. 

 Park foi assassinado, segundo a versão oficial, em 26 de outubro de 

1979, por Kim Jae-Kyu, diretor da Agência Central de Inteligência da Coreia. 

Cinco guardas do presidente também foram mortos nesse incidente, que não 

ficou esclarecido. Pela primeira vez na história do país um governante foi 

eliminado nessas circunstâncias. Depois da morte de Park, o primeiro-ministro 

Choi Kiu-han assumiu a presidência provisória, e em dezembro foi efetivado no 

cargo. 

 No princípio, tudo indicava que o novo presidente liberalizaria a vida 

política do país. Todavia, o poder logo voltou às mãos dos militares, que em 

maio de 1980 proibiram as atividades políticas, ampliaram a lei marcial e 
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suprimiram os focos de resistência civil, como as universidades, que foram 

fechadas. 

 Após um período de desordens, em 27 de agosto de 1980 foi eleito 

presidente provisório o general Chun Doo Hwan, que prometeu anular a 

constituição Yushin. 

 Em 27 de outubro daquele ano inaugurou-se a quinta república. A nova 

constituição limitou os poderes presidenciais em favor da Assembléia, e o 

mandato presidencial ficou reduzido a um único período de sete anos. Chun foi 

eleito presidente em fevereiro de 1981. 

 O Partido Democrático da Justiça, apoiado pelo presidente, tornou-se 

majoritário na Assembleia Nacional, ficando na oposição o Partido Democrático 

e o Partido Socialista Democrático. 

 O enfraquecimento da economia e a corrupção política provocaram uma 

reforma no governo em 1982. Ao mesmo tempo, as relações com a Coreia do 

Norte, que haviam melhorado temporariamente com Chun, passaram por fase 

conturbada. 

 Em 1983, diversos diplomatas sul-coreanos morreram em um atentado 

em Rangum, na Birmânia (atual Mianmar), e um avião civil do país foi abatido 

por mísseis soviéticos. 

 Em 1987, pressões internas e externas obrigaram o presidente a 

submeter a plebiscito um projeto de lei que democratizava a vida política 

nacional. Nesse mesmo ano, houve eleições presidenciais, com a vitória do 

candidato do partido oficial, Roh Tae Woo, que assumiu o poder em 1988, ano 

em que Seul foi sede dos Jogos Olímpicos.   

 Limitada com a Coreia do Norte, encontra-se a leste com o mar do 

Japão, ao sul com o estreito da Coreia, faz fronteira com o Japão e com o mar 

da China Oriental, e a oeste com o mar Amarelo, que pertence à China. Limita-

se ao norte com a China. 
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 A maior parte da península é montanhosa. Entre os montes mais altos e 

mais belos encontra-se o Hala (1.950 metros), na ilha Chejudo, o Chiri (1.915 

metros) e Sorak (1.708 metros). 

 Além do território do continente existe um grande número de ilhas. 

Dentre os muitos rios, destacam-se Naktong, Ham e Kum. A península da 

Coreia está dividida em dois pelo paralelo 38, que separa a Coreia do Norte da 

Coreia do Sul. 

 

2.3. Coreia do Sul hoje 

Na década de 50, a Coreia do Sul era um dos países mais pobres da 

Ásia, época em que alguns coreanos saíram do país em busca de futuro 

melhor para os seus filhos. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o país herdou 

um sistema econômico colonial projetado apenas para as necessidades 

japonesas. Grande parte da infraestrutura do país foi destruída durante a 

Guerra da Coreia (1950-1953). 

 Após a guerra, a Coreia do Sul tornou-se muito dependente do auxílio 

norte-americano. Após o golpe militar liderado pelo general Park Chung Hee 

em 1962, a Coreia do Sul embarcou numa série de planos quinquenais para o 

desenvolvimento econômico, provocando onda de imigração.   

 A ênfase foi direcionada ao comércio exterior, com a normalização das 

relações com o Japão em 1965, e houve subsequente "explosão" no comércio 

e nos investimentos, seguida de rápida expansão das indústrias leves e 

pesadas, nas décadas de 1960 e 1970. 

 Durante esse período, a economia sul-coreana cresceu numa média 

anual de 8,6%. Esse crescimento fenomenal é muitas vezes chamado de 

"milagre do rio Han", principal rio que passa pela capital e maior cidade do 

país, Seul. 

 Nas décadas de 1980 e 1990, o crescimento continuou: a Coreia do Sul 

transformava-se de exportadora de tecidos e sapatos em grande produtora 
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global de automóveis, eletrônicos, navios e aço. Mais tarde, campos de alta 

tecnologia, como monitores digitais, celulares e semicondutores. 

O modelo sul-coreano de encorajar o crescimento de grandes 

companhias, competitivas internacionalmente, por meio de financiamento fácil 

e incentivos fiscais, levou ao domínio dos conglomerados controlados por 

famílias, chamadas de chaebol, que cresceram com o apoio do regime Park. 

Algumas viraram corporações globais, como Hyundai, Samsung, Daewoo e LG. 

 Em 2004, combinado a tudo isso, a Coreia do Sul entrou para o "clube 

das economias globais trilionárias". Desde a crise financeira asiática de 1997, o 

cenário empresarial mudou consideravelmente, resultado de grandes falências 

e reformas do governo. 

 A crise expôs fraquezas persistentes na economia sul-coreana, como 

um setor financeiro indisciplinado e elevados empréstimos estrangeiros, o que 

acabou levando a duas rodadas de reestruturação financeira e econômica, uma 

em 1997 e outra em 1999, após o colapso da Daewoo, considerada uma das 

maiores falências da história. 

 Em 2003, restava somente metade dos 30 maiores chaebol3 de 1995. 

Entre 2003 e 2005, o crescimento econômico moderou-se para cerca de 4% ao 

ano. A queda no poder aquisitivo do consumidor, atribuída a enormes dívidas 

pessoais no sistema de cartões de crédito, foi ofuscada pelo crescimento de 

exportações, especialmente para a China. 

 Em 2005, o governo propôs reforma na legislação trabalhista e 

esquema de pensão corporativa para ajudar a deixar o mercado de trabalho 

mais flexível, assim como novas políticas no mercado imobiliário para amenizar 

a especulação imobiliária.  Uma inflação moderada, baixo nível de desemprego, 

muitas exportações e boa distribuição de renda caracterizam a economia da 

Coreia do Sul. 

                                                           

3Grandes conglomerados de empresas de controle familiar da Coreia do Sul que se 
caracterizam por fortes vínculos com órgãos governamentais. O nome significa associação 
empresarial. Os dez maiores Chaebol da Coreia do Sul são Samsung, Hyundai Motor 
Company, LG, SK, Hanjin, Hyundai Heavy Industries, Lotte, Doosan, Hanhwa e Kumho Asiana. 
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 O país se destaca pelo elevado Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH)4 e tecnologia. Em 2000, houve a primeira conferência entre Coreia do 

Norte e Sul, chamada de “política do sol” pelos sul-coreanos, que desejam uma 

Coreia unida (COREIA DO SUL, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

4 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é utilizado pelo Programa das Nações Unidas 
desde 1993. Este índice, estudado pelo economista paquistanês Mahbud Ul Haq, utiliza 
critérios de avaliação (renda, longevidade e educação) para medir o desenvolvimento humano 
em 177 países. 



 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

Imigração coreana em São Paulo 
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3.1. A chegada, o encontro, o choque 

 

 

       “... Mãe... mãe... a moça é assim...” 
Uma criança internada na enfermaria de um hospital, 

proveniente da zona rural, arregala os olhos, cutuca a mãe, 
posiciona as mãos no rosto e fala com ar de espanto, puxando 

com  os dedos os cantos dos olhos, simulando os olhos 
puxados da então estudante de medicina. 

 

 

           Este episódio, ocorrido na década de 80 com a autora deste estudo, 

retrata o “choque” cultural vivenciado por muitos imigrantes orientais que aqui 

chegaram. 

          Na bagagem da imigração existem muitos sonhos e esperança de um 

futuro melhor. Mas, ao mesmo tempo, há adversidades. As dificuldades a 

serem enfrentadas não são lembradas, ou propositalmente esquecidas, pois o 

desejo de vencer é muito maior. 

          Após a libertação dos escravos, as fazendas de café no Brasil, que 

prosperavam na época, não tinham mão de obra para continuar os negócios. 

Inicia-se a busca por trabalhadores. Abrem-se as portas para os imigrantes. As 

grandes levas de imigração inicialmente eram provenientes da Europa, 

principalmente portugueses e italianos. 

          A cidade de São Paulo era centro de concentração de imigrações, 

principalmente regiões periféricas às linhas férreas e às hospedarias de 

imigrantes. Muitos se instalaram nas suas redondezas - bairros do Bom Retiro 

e Brás. 

Após os portugueses, italianos e alemães, os povos asiáticos iniciaram a 

entrada no País no início do século XX. Entre os asiáticos, os japoneses foram 

os primeiros a vir para o Brasil, no qual já viviam brancos, africanos e índios. E, 

agora, os latino-americanos, com grande demanda de bolivianos, seguido 

pelos argentinos, peruanos, uruguaios e outros.           
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O Brasil, especialmente a cidade de São Paulo, é verdadeiro caldeirão de 

etnias (TRUZZI, 2005). Pessoas de diversas partes do mundo vivem em 

harmonia. Os choques culturais foram inevitáveis, mas todos aprenderam a se 

adaptar à escala de valores e crenças, em verdadeiro intercâmbio, uma 

simbiose cultural.             

O Brasil foi construído basicamente por imigrantes. Dados do IBGE, em 

2000, assinalavam que a população brasileira total era de 146.048.028 

pessoas, sendo 161.151 estrangeiros naturalizados brasileiros (0,11% da 

população total), e 606.624 (cerca de 0,41% da população nacional) de 

estrangeiros legalizados.  

A ONU, em 1989, estimava em 50 milhões o número de migrantes que 

viviam fora de suas fronteiras. Pessoas que saíam do país de origem por causa 

de guerras, pobreza, perseguição política ou desastres ecológicos. Em 1992, 

dados da ONU assinalaram que o número havia sido duplicado, fato que levou 

alguns estudiosos, entre eles García-Ramírez, Martínez-García & Santolaya-

Soriano (2002), a afirmar que o sistema migratório - definido como uma 

associação - está se tornando um dos desafios mais importantes para os 

sistemas políticos, econômicos e sociais do mundo. A associação seria dotada 

de certa intenção de permanência, acompanhada de denso tecido de inter-

relações sociais, políticas, econômicas e culturais, que se estabelecem entre a 

região receptora de imigração e o conjunto de países emissores de emigração 

(PIZZINATO & SARRIERA, 2004). 

             Apesar de os japoneses terem sido os primeiros imigrantes orientais a 

chegar ao Brasil, e terem uma história de imigração bastante antiga, datada do 

início do século XX, por seu percurso laboral mais voltado à área rural, muitos 

que viviam nas cidades desconheciam este “povo de olhos puxados”. 

          O diferente muitas vezes assusta. Os primeiros imigrantes tiveram de 

enfrentar hostilidades. 

           O relato de uma senhora que supervisionava uma mudança é 

emblemático. Ela observava a mobília ser colocada no caminhão, e enfrentou 

intensa hostilidade, com insultos, porque conversava com sua mãe em 

coreano, pois não falavam português. Foram mal-interpretadas e cobradas  
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para falarem em português, como se estivessem ofendendo-os em língua 

estrangeira. 

          Hoje não é agradável se conversar em língua estrangeira se conhecem a 

língua comum ao grupo, mas não era esta a situação. Tratava-se de total 

desconhecimento do idioma, sendo, portanto, impossível as duas pessoas se 

comunicarem em português. 

         Houve diversas feridas, que deixaram cicatrizes, até se adaptarem à nova 

cultura.  

         As pesquisas transculturais são de suma importância quando se trata de 

imigração, pois mostram crenças, valores e costumes de cada povo. Assim, ao 

se conhecer os modos como vivem os coreanos, consegue-se compreender as 

diferenças culturais e os possíveis choques com a nova pátria adotada. 

          Houve grandes dificuldades - desde as diferenças físicas às quais o povo 

brasileiro não estava acostumado, até adversidades na comunicação e 

choques com o tipo de alimentação. Azeitonas e feijoada, por exemplo, antes 

intragáveis ao paladar oriental, hoje fazem parte costumeira do cardápio.     

           Ao traçar o perfil dos idosos coreanos, estabelecemos possíveis 

quadros comparativos futuros com idosos coreanos no Brasil, idosos coreanos 

na Coreia e idosos brasileiros, como mostram pesquisas longitudinais da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS), liderados por 

Moriguchi (2003), a respeito de uma comunidade italiana no Rio Grande do Sul. 

A pesquisa é realizada em Veranópolis, nome que faz alusão à cidade de 

origem dos imigrantes, sujeitos de estudo por serem considerados os mais 

longevos do Brasil. A pesquisa mostra que essa população é mais longeva do 

que os próprios moradores da aldeia natal, na Itália. 

          Numa nova fase, os filhos desses longevos mais longevos são 

estudados a fim de serem analisadas repetições de padrão ou mudanças e 

suas consequências para a longevidade. Modos de enfrentamento e modos de 

assimilação na nova terra são, com certeza, preditores preciosos ao sucesso 

ou melhor adaptação. 
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          A aculturação e a assimilação poderiam ser substituídas pelas palavras 

intercâmbio transcultural, pois, apesar de estarem em terra diferente da 

original, e ser esperado que os imigrantes se adaptem à nova cultura com o 

tempo, a tendência é ocorrer a interface, intersecção na qual ambos doam e 

ganham: uns mais, outros menos... 

Além da miscigenação racial que constitui o chamado povo brasileiro, 

cada pessoa trouxe as próprias tradições e costumes. Da mistura com outras 

etnias formou-se um cenário único, multicultural ou multiétnico (CHUN, 2001). 

Assim São Paulo foi se constituindo como metrópole. E de caldeirão étnico 

passou a ser conhecida como a capital gastronômica do país (pizzas, sushis, 

sashimis, kimtchis, bulgoguis...), contribuições preciosas dos imigrantes à 

cidade que os acolheu. 

    

3.2. As gerações de imigrantes 

Em janeiro de 1961 foi criada, na Coreia do Sul, uma associação de 

emigração, com o objetivo de negociar e intermediar as imigrações com o 

Ministério da Agricultura no Brasil. Delegações coreanas foram enviadas para 

pesquisar o terreno onde pretendiam assentar, e os resultados foram além das 

expectativas. 

  O golpe militar de 1961, na Coreia, comandado pelo general Park Chung 

Hee, despertou o interesse de muitos sul-coreanos pela imigração. Os 

primeiros imigrantes vieram a bordo do navio holandês Tjitjalengka, que, longe 

de ser um transatlântico, era navio cargueiro (KIM, 2008). Partiu do porto de 

Busan, na Coreia, em 18 de dezembro de 1962. Após 56 dias suportando e 

superando o desconforto, na esperança de uma nova vida em terras 

brasileiras, desembarcaram no porto de Santos, em 12 de fevereiro de 1963. 

Porém, anteriormente a essa data, pequenos grupos de coreanos que haviam 

sido prisioneiros na Guerra da Coreia (1950-1953) já haviam chegado ao Brasil 

(OH, 2004; LEE, 1995; OLIVEIRA, 2005). 

  Inicialmente, chegou um grupo de 93 pessoas (fevereiro de 1963). E 

mais 350 pessoas em novembro do mesmo ano, as quais vieram na condição 
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de colonos agrícolas, sendo assentadas nas proximidades de Guarulhos e 

Mogi das Cruzes, em São Paulo. Em 1964, outros dois grupos, totalizando 635 

pessoas, chegaram e se instalaram em São Paulo e Rio de Janeiro. 

  Nos anos seguintes (1965 e 1966), mais 1.065 chegaram ao Paraná e 

outros 3.032, de 1967 a 1970, permaneceram em São Paulo. O maior fluxo 

ocorreu em 1971 e 1972, com a chegada de 4028 pessoas. Após essa data, 

registram-se ainda outros 752, de 1973 a 1979, e mais 848, de 1980 a 1985 

(LEE, 1995). 

 A grande onda de imigrantes coreanos (de 1964 a 1985) chegou ao País 

quando este também era governado pelos militares, período da ditadura militar. 

Época que se caracterizou pela falta de democracia, supressão de direitos 

constitucionais, censura, perseguição política e repressão aos brasileiros que 

se oponham ao regime. Período em que foi estabelecido o Ato Institucional 1, o 

qual dava ao governo militar o poder de alterar a Constituição, cassar 

mandatos legislativos, suspender direitos políticos por dez anos e demitir, 

colocar em disponibilidade ou aposentar compulsoriamente qualquer pessoa 

contrária à “segurança” do País, ao regime democrático e à probidade da 

administração pública, além de determinar eleições indiretas para a presidência 

da República.  

Como na Coreia, o regime militar fortaleceu o poder central. No Brasil, o 

Poder Executivo atribuiu para si a função de legislar, em detrimento dos demais 

poderes estabelecidos pela Constituição de 1946. O Alto Comando das Forças 

Armadas passou a controlar a sucessão presidencial, indicando um candidato 

militar referendado pelo Congresso Nacional. Partidos políticos, sindicatos e 

outras organizações representativas da sociedade foram extintos ou sofreram 

intervenções do governo. A censura prevaleceu nos meios de comunicação e 

manifestações artísticas.  

 Ressalte-se que na década de 1960 o País iniciou período de grandes 

modificações na economia: modernização da indústria e serviços, 

concentração de renda, abertura ao capital estrangeiro e endividamento 

externo, atraindo capital humano e financeiro. Nesse contexto o projeto entre 

os dois países foi inicialmente firmado, o qual visava à colonização agrícola. 
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Uma das razões conferidas a este aumento de estrangeiros em solo brasileiro 

foi o momento vivido pela economia brasileira.    

A inexperiência dos imigrantes coreanos na área e as adversidades e 

problemas de infraestrutura das fazendas que os haviam contratado fizeram 

com que o acordo fosse um fracasso. Diante das dificuldades e impossibilidade 

de sobreviver da agricultura, outras atividades foram tentadas, como 

charutarias, bares, quitandas, oficinas de costura e frutarias.  

Algumas mulheres iniciaram a venda em domicílio de roupas típicas, 

perucas importadas e até objetos pessoais, inicialmente para os japoneses, 

com os quais podiam se comunicar. Eram os primórdios da indústria de moda 

feminina, pelas mãos dos coreanos, iniciada com um sistema de venda porta a 

porta e que sintonizava mais com os imigrantes do que a área agrícola. 

  O Brasil, naquela época, mais industrial e economicamente mais 

desenvolvido que a Coreia do Sul, apresentava-se como opção possível. O 

êxito da emigração japonesa em anos anteriores também contribuiu para o 

interesse do governo e do povo coreano pelo Brasil ser grande. 

           Em maio de 1998, a revista Veja divulgou que o número total de 

imigrantes chegava a 45 mil (OLIVEIRA, 2005). Hoje, esse contingente gira em 

torno de 50 mil pessoas. Desses, 40 mil estão em São Paulo.  

Atualmente, destacam-se no ramo do comércio de artigos de vestuário, 

indústria e varejo. Sobressaem-se ainda no comércio de produtos 

eletroeletrônicos, comércio exterior e profissões liberais (médicos, dentistas, 

engenheiros, artistas), além de representantes no quadro de funcionalismo 

público (delegados de polícia, promotores, juízes fiscais). 

  Os bairros do Bom Retiro e Brás se destacam por abrigar inúmeras 

indústrias e comércio de artigos de vestuários. Principalmente o Bom Retiro, 

bairro que se destaca como referencial também para moradia dos coreanos 

com comércios locais étnicos, como mercearias e restaurantes típicos. 

Tomamos emprestado de Chun (2001) a classificação feita por ele para 

explicar os imigrantes coreanos e sua inserção no País. Ele dividiu as gerações 



 

 

34

de imigrantes em três categorias: primeira geração, a geração 1.5, e a segunda 

geração, as quais descrevemos a seguir. 

a) Primeira Geração 

Em 1970, imigrantes coreanos começaram a chegar ao Brasil em 

grandes levas. São os adultos coreanos que imigraram para o Brasil os 

que constituem a primeira geração. 

Esta geração chegou ao País sob forte pressão e estresse para ter 

sucesso na nova terra. Cada dia era uma nova batalha para sobreviver 

em uma sociedade que os tratava como estrangeiros e forasteiros. 

  Eles tentaram ser parte ativa da vida da comunidade local, mas as 

barreiras culturais e linguísticas os inibem. Por causa dessas 

dificuldades, adotaram postura de recolhimento e se reuniram em torno 

de igrejas de imigrantes, nas quais podiam se expressar livremente e 

compartilhar frustrações e esperanças. Preservaram o idioma coreano, 

patrimônio e a estrutura de poder hierárquico e os transmitiram às 

gerações mais jovens. O número vem reduzindo dia a dia, pois o fluxo 

de novos imigrantes coreanos no Brasil tem sido interditado desde os 

primeiros anos da década de 80. 

Notamos sua retirada gradual do mercado econômico por causa da 

redução numérica pelo processo de envelhecimento, mas o poder 

econômico que mantém a comunidade coreana no Brasil ativa no meio 

do mercado nacional ainda é competitiva em suas mãos. 

b) Geração 1.5 

  Este grupo inclui aqueles que imigraram para o Brasil, com os pais, da 

Coreia, quando eram crianças ou adolescentes, e trouxeram a 

identidade cultural coreana e bom domínio do idioma. São bilíngues e 

"biculturais". Verdadeiramente uma geração “meio e meio”.  

Em seu processo de assimilação cultural e social, enfrentam sérios 

problemas, porque a primeira e a segunda gerações de coreanos 
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rejeitariam o modelo "sanduíche" de geração. A primeira geração os 

rejeitaria por serem muito "abrasileirados", enquanto a segunda os 

rejeitaria porque ainda são muito “coreanos”.  

Eles tendem a “jogar” em ambos os lados de acordo com interesses e 

capacidades, sem realmente fazer parte de um ou outro. No entanto, 

também é verdade que tendem a desempenhar papel crucial de ponte 

efetiva na comunidade entre as culturas coreana e brasileira. 

c) Segunda geração 

  A segunda geração refere-se aos brasileiros - coreanos que nasceram 

no Brasil ou vieram para cá na tenra idade. A Coreia tem pouco espaço 

em sua identidade psicossociocultural. 

  O português é a língua primária. São brasileiros em todos os sentidos, 

exceto pela aparência oriental. Assim como a geração 1.5, não são 

plenamente aceitos pelas sociedades coreana ou brasileira. 

Por causa do curto período de imigração coreana no Brasil (47 anos), 

muitos ainda estão solteiros e vivem com os pais, a geração 1.5, e 

receberam quantidade razoável de educação cultural coreana a partir 

deles. Assim, uma porcentagem significativa deles ainda é bilíngue, são 

biculturais. As divergências intergeracionais, especialmente com a 

primeira geração, são intensas. 

As expectativas e aspirações pessoais dos três subgrupos são distintas.    

Nenhuma das três gerações de coreanos aqui mencionados é 100% coreana 

ou 100% brasileira, pois todos vivem integrados em ambiente bicultural, nele 

implícito o desenvolvimento de identidade bicultural. Segundo Arnett (2000), 

parte da própria identidade é enraizada na cultura local, enquanto outra parte 

origina-se de uma consciência de sua relação com a cultura de origem, 

conceito que vem há muito tempo sendo discutido por Berry (1997, 2001), hoje 

estendido à identidade global. O que realmente distingue os três grupos não 

são os locais de origem, mas a variação dos graus de assimilação com que 

cada um deles se insere na estrutura bicultural.  
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 A ideia central desses conceitos é que as três gerações coreanas são 

inevitavelmente biculturais, desde o momento que pisaram em solo brasileiro. A 

capacidade individual de assimilação cultural e preferências pessoais para as 

culturas brasileira e coreana, ou predominantemente para uma, devem ser 

respeitadas e incentivadas. Como a cultura em si não tem poder de fazer algo, 

mas apenas as pessoas, é tarefa humana estabelecer, de forma otimista e 

criativa, ambiente de relacionamento mutuamente benéfico entre os diversos 

povos que compartilham um momento determinado.  

No campo das ciências sociais, a temática acerca da integração de 

imigrantes nos países receptores tem sido o foco de estudos de Barth 

(1969/1997) e Fausto (1999), os quais assinalam o papel da escola como fator 

de integração dos imigrantes. Como essa relação simbiótica5 culturalmente é 

construída em três distintas gerações coreanas, o próximo passo desse 

processo é o envelhecimento dos imigrantes em sua unidade cultural. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Simbiose na biologia é uma relação mutuamente vantajosa entre dois ou mais organismos 
vivos de espécies diferentes. Na relação simbiótica, os organismos agem ativamente em 
conjunto para proveito mútuo 
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CAPÍTULO IV 

 Panorama do envelhecimento: Brasil e Coreia 
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4.1. Panorama brasileiro 

Não se pode falar sobre o panorama do envelhecimento no Brasil sem 

mencionar dados estatísticos. Os números do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística em 2007 disseram, primeiramente, que o País tinha população de 

187.228 milhões de pessoas em 2006, das quais 91.196 eram homens e 

96.031 mulheres. Em segundo lugar, que da população total, 120,4 milhões 

viviam nas regiões Sudeste, Sul e Centro-oeste. Em terceiro, que o grupo 

social de idosos é o que apresenta, desde os anos 40 do século XX, as mais 

altas taxas de crescimento: 19.077 milhões. Quarto, do total de pessoas idosas 

brasileiras, cerca de 9,04 milhões viviam na região Sudeste (São Paulo, que 

abrigava 4,3 milhões (22,8%); Rio de Janeiro (11,4%) e Minas Gerais (11,1%), 

com pouco mais de 2,1 milhões cada um), a qual concentra quase a metade, 

47,4%. O que indica que a região apresenta estágio mais avançado do 

envelhecimento populacional. Em quinto lugar, que entre as Regiões 

Metropolitanas (RMs), Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo concentram de 

pessoas idosas, respectivamente 14,4%, 10,8% e 10,2%. Sexto, que a 

sociedade brasileira ainda é marcada pelas “desigualdades sociais e regionais; 

a pobreza extrema; grande concentração de renda e estoques de riqueza; 

insegurança no trabalho e nas ruas; discriminações de raça, gênero e idade; 

baixa qualidade dos serviços públicos, entre outros problemas” (IPEA, 2007). 

O panorama brasileiro do envelhecimento ainda apresenta a transição 

demográfica, que se define a partir das alterações verificadas no 

comportamento das taxas de fecundidade e de mortalidade, as quais, 

consequentemente, determinam o padrão etário e o ritmo do crescimento de 

dada população, de acordo com características históricas da sociedade 

(PESSOA, 2009). Isso determina a heterogeneidade e os diferentes ritmos do 

padrão de crescimento populacional que, por sua vez, apresenta-se como 

indicativo da queda da mortalidade, interferindo no padrão da estrutura etária 

das populações. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a 

população de 60 anos e mais seguirá aumentando nesta primeira metade do 

século XXI.6 

                                                           

6
 Cf. <http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm> Consultado em 15/04/2009. 
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A população do município de São Paulo, onde vive a maior parte dos 

imigrantes coreanos, de acordo com o IBGE é de 10.886.518 habitantes. Se se 

considerar a região metropolitana (38 municípios que circundam a capital), a 

população chega a aproximadamente 19 milhões de habitantes. A cidade de 

São Paulo ocupa a quarta posição das capitais com maior número proporcional 

de idosos. As pessoas idosas representam 10% da população total. Desse 

contingente, 12% têm mais de 80 anos, sendo que 67,5% desse total são 

mulheres, e mais de 3 mil já ultrapassaram os 100 anos. Grande parte dos 

“idosos mais velhos” requer atenção e cuidados para o desenvolvimento da 

autonomia.7 

A grande maioria dos velhos da metrópole vive só, traço mais acentuado 

entre mulheres e na região central. Estudo feito por Castro e Medeiros (2004) 

evidencia que o envelhecimento da população da metrópole ocorre de forma 

desigual nas diferentes localidades da metrópole. Verifica que nas áreas onde 

o perfil socioeconômico da população é mais elevado, a presença de idosos é 

muito mais marcante do que nas regiões mais pobres. 

A grande concentração de idosos que moram sozinhos se dá nas 

regiões mais centrais da capital. Cabe lembrar que o início da verticalização é 

constituído de edifícios de escritórios localizados no centro de São Paulo, 

tendência que se transforma a partir dos anos 40, quando a verticalização 

assume caráter residencial e passa a ocupar bairros próximos ao centro, 

expandindo-se a Sudoeste, onde se localizaram os principais investimentos 

públicos em sistema viário, com a concretização do Plano de Avenidas de 

Prestes Maia. A legislação de condomínio criada em 1928, ao tornar possível a 

                                                           

7 Cf http://www.sescsp.org.br/sesc/images/upload/conferencias/365.rtf 
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divisão e, portanto, a venda dos edifícios e terrenos em frações ideais de 

copropriedade, contribuiu para acelerar essa modalidade de edificação. 

Até a Segunda Grande Guerra, 70% dos edifícios estavam localizados 

nessa área, e 65% eram de uso comercial. Dos edifícios construídos de 1940 a 

1957, 71% estavam ainda localizados em torno da área central, mas apenas 

25% foram destinados ao comércio. A metrópole continua a crescer em ritmo 

desenfreado, a ponto de o IBGE calcular a população urbanizada no País - 

81,2% do total (Censo Demográfico 2000).  

Nessas regiões, o percentual de idosos que vivem só varia em torno de 

20%. Em algumas dessas áreas estão concentradas as camadas mais ricas da 

população - os mais velhos tiveram oportunidade de comprar a casa própria 

quando eram mais jovens, mas hoje estão empobrecidos. Nas regiões 

periféricas, os idosos moram com a família e contribuem para o orçamento. 

De acordo com Pandjiarjian et al.,8 nas áreas centrais algumas pessoas 

idosas não têm suporte familiar, outras possuem familiares (sobrinhos e 

primos) ou “amigos” - pessoas com algum vínculo de solidariedade ou de 

gratidão (vizinho, ex-patroa) -, que oferecem apoio para garantir estrutura 

mínima de sobrevivência, mas com pouca aproximação. Há ainda os que têm 

familiares próximos, como filho ou filha, mas são por eles negligenciados. Os 

mesmos autores assinalam que o envelhecimento da população brasileira, 

aliado aos novos formatos de estruturas familiares – idosos ou casais de idosos 

vivendo sozinhos, sem a companhia de parentes –, exige que a sociedade 

pense e elabore estratégias para apoio e suporte desses cidadãos, a fim de 

poderem, ao longo do tempo, manter a autonomia, sendo amparados em casos 

de emergência. 

Embora São Paulo seja conhecida como cidade que oferece a seus 

moradores um bom acesso à saúde, educação e compras, ela reflete os 

contrastes e contradições do País. Os idosos, na metrópole de São Paulo, se 

veem diante de situações de verdadeiro despreparo da cidade para os acolher, 

especialmente as mulheres, que têm maior longevidade. Entre os aspectos que 

                                                           

8http://www.portaldoenvelhecimento.net/artigos/acompanhamento.doc 
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permeiam a temática da longevidade na metrópole, e no País, estão a 

feminização da velhice e a demanda maior por serviços específicos. 

Ao mesmo tempo, é possível afirmar que a cidade, por suas 

características, tem vantagens comparativas como poucas, como 

infraestrutura, rede de serviços e principalmente a multiculturalidade. A 

miscigenação das etnias produz uma soma de hábitos, costumes, 

conhecimentos e cultura que enriquece o cotidiano da metrópole e certamente 

contribui para delinear eixos de uma nova comunidade (PROJETO 

CONDOMÍNIO AMIGO DO IDOSO, 2009). Ao mesmo tempo, edifícios e 

equipamentos públicos e particulares, meios de transporte, espaços de lazer e 

esportes e outros quesitos que fazem parte ou deveriam fazer parte do 

percurso diário dos idosos não foram pensados e preparados para recebê-los. 

A importância dos idosos para o País não se resume à sua crescente 

participação no total da população. Boa parte dos idosos hoje é chefe de 

família, e nessas famílias a renda média é superior àquelas chefiadas por 

adultos não idosos. Segundo o Censo 2000, 62,4% dos idosos e 37,6% das 

idosas são chefes de família, somando 8,9 milhões de pessoas. Além disso, 

54,5% dos idosos chefes de família vivem com os filhos e os sustentam; 13% 

dos idosos vivem sós ou apenas o casal. Muitas vezes, não possuem uma rede 

de suporte social para cuidados; em idades muito avançadas e situação de 

extrema pobreza e saúde frágil, são considerados em situação de 

vulnerabilidade, merecendo atenção especial da Assistência Social do 

município. 

 O número cada vez maior de idosos demanda produtos e serviços, e 

torna o envelhecimento parte da agenda pública da cidade de São Paulo, 

especialmente a partir de uma grande conquista, o Estatuto de Idoso, de 1º de 

outubro de 2003. O Estatuto assegura direitos e privilégios à pessoa idosa: 

gratuidade no transporte urbano - como ônibus e metrô, descontos em shows, 

cinemas e museus, assentos preferenciais em transportes coletivos, 

atendimento preferencial em bancos, estabelecimentos comerciais, vagas de 

estacionamentos preferenciais em shoppings, supermercados e em vias 

públicas. 
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        Com relação aos mecanismos sociais de proteção da saúde dos idosos, 

os gerontólogos consideram que para a saúde mental, a rede de apoio familiar 

mostra-se fundamental. Morar com filhos ou com parentes estimula afetividade 

e sociabilidade. No Brasil, a proporção de idosos que moravam com filhos, em 

2008, era de 33,3%. Em São Paulo, ações como o Programa de Saúde da 

Família auxiliam muitos idosos nos atendimentos domiciliares. As equipes são 

multidisciplinares e têm médicos, odontologistas, fisioterapeutas, nutricionistas, 

terapeutas ocupacionais, psicólogos e assistentes sociais. 

O atendimento domiciliar também é conquista, e reduziu o número de 

retornos aos hospitais e internações de repetição. Permite ao idoso 

permanecer no conforto do lar e reduz os custos que as constantes internações 

e intervenções custam aos cofres públicos. Os sistemas privados de saúde têm 

investido na medicina preventiva em função de uma melhor qualidade de vida e 

para postergar o advento ou a piora das doenças crônico-degenerativas. 

Há ainda programas de vacinação contra gripe, farmácia para idosos 

(nas quais retiram-se os medicamentos por meio de procuração, sem a 

presença física do usuário), e o Programa Acompanhante do Idoso, que atende 

14 bairros da cidade de São Paulo, com a equivalência do Serviço de Boa 

Vizinha da Inglaterra e Home Help Service, da Coreia. O principal objetivo é 

desenvolver ações de cuidado domiciliar e apoio às atividades diárias da 

população com dependência funcional, em decorrência de problemas de saúde 

física e mental. A preocupação é reforçar a autonomia e independência dos 

participantes, como parte do processo de melhoria da qualidade de vida e 

saúde. O suporte é oferecido por agentes especialmente selecionados e 

treinados para o trabalho. O projeto resulta de parceria da Secretaria Municipal 

de Saúde, Associação Saúde da Família (ASF) e Centro Social Nossa Senhora 

do Bom Parto.    

São Paulo tem ainda o Centro de Referência do Idoso (CRI Norte) e 

Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG, antigo CRI, de São Miguel 

Paulista). Ambos são centros de convivência que visam à promoção da 

integração daqueles que chegam à maioridade, colocando à disposição  

atividades culturais e educacionais que têm como objetivo reinserir o idoso e 
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fortalecer a rede de seu convívio social. No IPGG, além dos espaços de 

convivência, os idosos têm acesso ao atendimento médico ambulatorial.     

        Centros-dia públicos são escassos e/ou quase inexistentes. A Associação 

de Familiares de Idosos (AFAI), em iniciativa dos familiares de idosos 

semidependentes, é mantida por mensalidade que varia de acordo com a 

situação social, doações e bazares beneficentes, além do voluntariado dos 

familiares e profissionais das áreas de geriatria e gerontologia. 

O envelhecer urbano tornou-se também tema de pesquisa e intervenção 

em projeto da UNIFESP (Escola Paulista de Medicina) com a Prefeitura de São 

Paulo, intitulado “Envelhecimento Ativo e Cidade Amiga do Idoso: estudo para 

a Implantação do Bairro Amigo do Idoso da Vila Clementino do Município de 

São Paulo/SP”.  

O Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento – Olhe, 

organização não governamental, criou e implantou na cidade o projeto de 

intervenção urbana denominado “Condomínio Amigo” (Olhe, 2009), premiado 

pelo grupo Santander Brasil (antigo Banco Real), como Programa Exemplar.  

Trata-se de ação exclusiva, que identifica e fortalece redes de apoio, 

atendimento e serviços a idosos que vivem em condomínios, visando à 

autonomia e ao exercício da cidadania das pessoas acima de 60 anos. 

Contudo, deve ser ressaltado que uma das primeiras experiências de 

trabalho dirigidas às pessoas acima de 60 anos ocorreu nos anos 1960, com o 

início dos trabalhos sociais com os idosos no Sesc São Paulo. Na época, eram 

poucos aqueles com mais de 60 anos, e em consequência não tinham 

visibilidade social. As esporádicas ações sociais eram de natureza 

assistencialista, a fim de reduzir os sofrimentos provenientes da miséria e da 

doença. Não havia oferta de alternativas de convivência e participação aos 

idosos saudáveis física e mentalmente; não havia programas, políticas públicas 

para melhorar a qualidade de vida dos idosos. As dificuldades e a quase 

inexistência de programas de lazer e cultura levaram-nos ao isolamento, à 

inatividade, solidão, insegurança, com perda da saúde física, mental e social. 

Em 1963 nasce o Trabalho Social com Idosos do Sesc São Paulo, programa 

pioneiro no País e na América Latina. Nos anos 60 e 70, o Sesc incentivou a 

criação de grupos de convivência para o idoso ter oportunidade de sociabilizar-



 

 

44

se, compartilhar preocupações, angústias, sonhos e desejos com aqueles que 

viviam problemática semelhante. 

A partir da década de 80, o Sesc incentivou a criação das Escolas 

Abertas da Terceira Idade, após a constatação da necessidade de atualização 

e reciclagem de conhecimentos, para os mais velhos adquirirem melhores 

condições de acompanhar as transformações políticas, econômicas e culturais. 

Essa iniciativa estimulou a formação das Universidades Abertas para os 

Idosos, as quais oferecem cursos com as mais diversas temáticas e valorizam 

a participação do aluno e seu envolvimento no aprendizado. Hoje, existem 

diversas universidades que oferecem esse curso de extensão, como UNIFESP, 

USP, PUC, Mackenzie e Universidade Cruzeiro do Sul. 

 

4.2. Panorama da Coreia do Sul 

A expectativa de vida dos coreanos na Coréia, em 1960, foi de 52,4 

anos. Em 2000, era de 75 anos, e espera-se que chegue a 79 anos até 2030. 

Em 1960, havia 726 mil idosos com 65 anos, ou 2,9% da população coreana. 

Atingiu 3,37 milhões, ou 7,1% da população, em 2000, e espera-se uma taxa 

de 10,1 milhões, ou 19,3%, em 2030. 

O impacto da rápida industrialização e urbanização afeta as relações 

familiares dos idosos coreanos. As decorrentes transformações sociais 

acarretaram problemas de ordem econômica e de saúde, perda de função e 

sentimentos de alienação e isolamento.  

Na sociedade tradicional coreana, os pais idosos sempre foram bem 

tratados e respeitados, como membros mais influentes no sistema familiar 

patriarcal. O código de piedade filial exigia dos filhos adultos cuidar dos pais 

idosos. 

A população idosa na Coreia tem serviços como o Home Help Service, 

semelhantes ao “Programa Boa Vizinha” da Inglaterra, na qual voluntários vão 

à casa dos idosos e, além de fazer companhia, os auxiliam nas compras e 

serviços domésticos e de higiene, muitas vezes negligenciados pela perda da 
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independência física e/ou cognitiva. Atualmente, existem na Coreia 78 centros 

de Home Help Service, com cerca de 9 mil voluntários que prestam serviços 

diversos de casa para ajudar os idosos fragilizados e isolados. Muitos idosos 

coreanos e seus familiares desconhecem o Programa de Day Care Service 

para Adultos. Com o aumento populacional de velhos, a demanda cresceu. 

Em 2000, havia 97 instituições operando com capacidade quase 

máxima. Citamos o Serviço de Curta Estadia (Short Stay Service), que permite 

ao idoso a estadia em casas de repouso e ser cuidado por um período limitado 

de curta duração (geralmente 2 a 45 dias completos) por internação, e também 

são oferecidos em 36 lugares a partir de 2000. A proporção de idosos 

institucionalizados na Coreia (0,3%) é muito menor do que a dos Estados 

Unidos (5%), países europeus (4-7%) e Japão (2%). 

Programas de Visitas de Equipe de Enfermagem (Visiting Nurse 

Program), em atendimento domiciliar são considerados um dos principais 

serviços de saúde da comunidade. São oferecidos por hospitais gerais, centros 

de saúde da comunidade, Associação de Enfermeiros Coreanos e centros de 

bem-estar da comunidade. Segundo pesquisas estatísticas do Conselho de 

Serviço Social de Hong Kong,9 a maioria dos usuários dos serviços de 

enfermagem é composta de idosos com 60 anos ou mais. 

Dois centros sêniores multiuso (Multipurpose Senior Centers) funcionam 

desde 1998 em Seul, e oferecem vários tratamentos de saúde e programas de 

serviço social, incluindo educação em saúde, atendimento domiciliar, 

atendimento-dia de adultos, nutrição, oferta de emprego e programas de lazer. 

Ultimamente, mais de 100 unidades foram abertas em grandes cidades, para 

prestar serviços aos idosos na comunidade. Ambos os governos, central e 

local, planejam abrir mais centros multiuso em cada distrito administrativo, para 

atender às necessidades crescentes dos idosos coreanos. Muitos programas 

são também vinculados ao setor de serviço social das igrejas, especialmente 

as evangélicas. 

                                                           

9 Ver www.hkcss.org.hk 
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Os idosos coreanos enfrentaram diversas dificuldades e eventos 

históricos únicos, como a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia. 

Ajudaram a construir um país industrial e alavancaram a economia em longas 

jornadas de trabalho. Não mediram esforços. Investiram quase todo o salário 

na criação e educação dos filhos. 

Em julho de 2008, a República da Coreia (ROK) introduziu um sistema 

de seguro, em longo prazo, de cuidados aos idosos. Pessoas com 65 anos ou 

mais, dependentes de pessoas que os ajudam nas exigências da vida 

cotidiana, são abrangidas pelo novo sistema. Pessoas com idade inferior a 65 

anos de idade também são beneficiadas se avaliadas como dependentes, 

resultado de condição médica diagnosticada, incluindo demência, doenças 

cardiovasculares e Alzheimer.  

Considera-se idosa, na Coreia, a pessoa com 65 anos ou mais, segundo 

categorização da OMS. A reforma segue o caminho de Israel (1980), Alemanha 

(1995), Luxemburgo (1998), Japão (2000), Singapura (2002), França (2004) e 

Espanha (2007). O desenvolvimento coreano confirma a tendência 

internacional à introdução do seguro em longo prazo dos cuidados de saúde, 

principalmente para ajudar o segurado a lidar com a perda da independência, 

como resultado da idade ou invalidez. 

        A introdução do novo ramo da segurança social coreana responde às 

grandes mudanças na sociedade, incluindo o rápido envelhecimento da 

população. Os demógrafos preveem que a proporção da população coreana 

com 65 anos subirá do seu nível atual, de 9,1%, para 11%, em 2010, 15,6% em 

2020, e 24,2% em 2030. Atualmente, existem quase 5 milhões de coreanos 

com 65 ou mais, dos quais nada menos que um milhão sofre de demência ou 

doença cardiovascular. 

 

        Mudanças sociais significativas também estão por trás desse 

desenvolvimento. A desagregação das estruturas familiares tradicionais, o 

afrouxamento dos laços comunitários e as novas configurações familiares, 

junto com crescente nível de mulheres que trabalham fora de casa, fizeram a 



 

 

47

tradicional rede de segurança da família coreana ser esticada a ponto de 

ruptura. 

 

Com o rápido envelhecimento da população, a Coreia sofreu grande 

aumento das despesas com cuidados de saúde para idosos. Segundo dados 

recentes, os custos dos cuidados de saúde relacionados ao tratamento de 

doenças geriátricas aumentaram 192,5% de 2002 a 2007. Parte do aumento 

deriva de uso inadequado dos recursos de saúde, pois muitos idosos com 

doenças crônicas são internados nos hospitais de cuidados agudos, não sendo 

tratados nas unidades de cuidados de longa duração.10 

 

A ausência de um sistema nacional de saúde para os idosos na Coreia 

do Sul contribuiu para a sobrecarga da tarefa do cuidar nas famílias com 

membros idosos. Infelizmente, constatou-se que não era incomum parentes 

idosos serem abandonados pelas famílias. Significativamente, estima-se que 

63% dos idosos que necessitam de apoio não recebem nenhum cuidado ou 

assistência. 

 

A República da Coreia escolheu a via da solidariedade nacional para 

financiar o novo sistema, como acontece com seu plano de Seguro Nacional de 

Saúde (NHI) em que todos os contribuintes, atualmente, pagam uma soma a 

mais, equivalente a 4,05% da sua contribuição. Isto significa que os segurados 

do programa NHI são os mesmos do novo sistema. O governo central, por sua 

vez, paga subsídios iguais a 20% das receitas das despesas previstas. Os 

beneficiários pagam uma contribuição do próprio bolso, entre 15% do custo dos 

“home service”, atendimentos domiciliares, e 20% para atendimento nos 

serviços institucionais. O pagamento efetuado pelo usuário do serviço é 
                                                           

10
 Os cuidados de longa duração reúnem um conjunto de serviços médicos e sociais 

destinados a pessoas em situação de dependência. Trata-se de pessoas que necessitam de 
apoio para tarefas cotidianas básicas porque sofrem de doença crônica, são portadores de 
deficiência física ou mental ou têm idade avançada. Esse tipo de cuidado é frequentemente 
prestado, pelo menos em parte, por cuidadores informais, como familiares ou amigos. Pela sua 
natureza, os cuidados de longa duração situam-se na fronteira entre os cuidados de saúde e os 
cuidados sociais. 
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reduzido pela metade para os beneficiários do programa de ajuda médica, 

certas categorias de pessoas com baixos rendimentos e proprietários de 

imóveis de baixo valor, e totalmente isento para beneficiários da Lei Nacional 

de Segurança Básica de Vida.  

 

No entanto, um fator pode dificultar a implementação imediata do 

sistema: a escassez de trabalhadores qualificados e infraestrutura de 

cuidados. Cerca de 250 mil pedidos de cuidados de longa duração foram 

registrados até o final de julho de 2008, dos quais 165 mil foram avaliados 

como correspondendo a uma das três categorias,11 e os candidatos receberam 

os serviços de cuidados de longa duração. Confrontados com essa demanda 

crescente, é imperativo que o Estado ofereça instalações suficientes de 

cuidados e apoie a orientação e formação de cuidadores. 

 

Os serviços de cuidados em longo prazo incluem atendimentos 

domiciliares, serviços institucionais e benefícios em dinheiro. A gama de 

serviços domiciliares cobre a visita domiciliar de cuidados destinados a ajudar o 

idoso nas atividades de vida diária, incluindo banho, higiene, limpeza, cozinha, 

limpeza, compras, visita domiciliar de enfermagem para prestar cuidados e 

tratamentos prescritos por um médico, um médico ou dentista, cuidados dia e 

noite (incluindo terapia funcional e tratamentos médicos), cuidados temporários 

de curto prazo aos idosos nas ocasiões em que o membro da família que cuida 

do idoso não estiver disponível. Certos itens de equipamentos médicos ou 

ortopédicos também são oferecidos às pessoas idosas, incluindo, por exemplo, 

cadeiras de rodas e colchões ortopédicos. 

 

                                                           

11 Categoria 1: a pessoa idosa tem uma das seguintes desvantagens: não pode ir ou sair da 
cama sem ajuda, sofre dificuldades comportamentais, o julgamento está prejudicado e tem 
perda de memória frequente como resultado de lesão cerebral grave, ou precisa de ajuda em 
todos as atividades da vida diária. Categoria 2: o idoso não pode se alimentar ou vestir-se, tem 
julgamento prejudicado e perda de memória por causa da demência. Categoria 3: o idoso 
precisa de algum grau de ajuda na alimentação, vestir-se e cuidar de si mesmo, nas tarefas 
domésticas e atividades diárias fora de casa. 
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Os serviços institucionais incluem cuidados de longo prazo, serviços de 

assistência, lares licenciados, ILPIs e estabelecimentos licenciados 

(residencial). Os benefícios em espécie são fornecidos para auxiliar os idosos 

que residem em locais com poucos recursos ou disponibilidade de serviços de 

longa duração. Eles também são destinados a pessoas que necessitam de 

cuidados, mas cujas condições de saúde física, mental ou psicológica os 

tornam impróprios para admissão em estabelecimento de cuidados de longa 

duração. E podem, ainda, ser utilizados para atender parte dos custos dos 

cuidados de longa duração previstos em casa ou em instituição, por prestador 

de serviço não registrado. Essa cobertura parcial dos custos pode igualmente 

ser aplicada aos longos períodos de permanência nas instalações de cuidados 

em geriatria. 

 

O novo sistema, lançado em julho de 2008, foi implementado depois de 

três períodos experimentais, durante os quais foram introduzidos programas-

piloto em determinadas áreas do país. Ao introduzir, em longo prazo, o seguro 

de assistência aos idosos, o governo coreano espera alcançar uma série de 

objetivos: 12 

• Melhor saúde e melhor qualidade de vida para os idosos;  

flexibilização, por meio da solidariedade social, dos encargos para as 

famílias que incluem idosos;  

• Abrandamento das despesas de saúde nacional, racionalizando a 

utilização dos recursos de saúde a partir do incentivo aos idosos com 

condições crônicas, para uso em longo prazo, de outras facilidades de 

cuidados, evitando os hospitais de cuidados agudos, onerosos para o 

Estado;  

• Liberar os membros das famílias que cuidam de parentes idosos para 

que eles estejam mais aptos a ter vida ativa econômica e socialmente;  

• Criação de novas oportunidades de emprego, incluindo postos de 

trabalho para paramédicos e assistentes sociais. 

                                                           

12
 http://www.issa.int/News-Events/News2/Republic-of-Korea-Reform-of-long-term-care-for-the-

elderly 
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        Tais investimentos sociais na República da Coreia e em outros países 

sugerem que a tendência para a introdução do seguro de cuidados de longa 

duração é lenta, mas será seguramente crescente. Como o fenômeno global do 

envelhecimento da população torna-se mais pronunciado, e cresce a 

necessidade percebida de seguro de cuidados prolongados, não há dúvida de 

que a Coreia fará parte de um grupo seleto, e crescente, de países (como 

alguns da Europa) que serão modelo a ser seguido, para melhor qualidade de 

vida dos idosos dependentes e familiares. 
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CAPÍTULO V 

Perfil dos imigrantes coreanos idosos em São Paulo 
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5.1. Trajetória metodológica 

Este estudo teve abordagem quantitativa, pois a preocupação era 

conhecer a intensidade do fenômeno estudado: levantar o perfil dos imigrantes 

coreanos idosos na cidade de São Paulo a fim de contribuir com políticas que 

promovam o melhor envelhecer de quem escolheu a metrópole para viver a 

longevidade. 

A abordagem da pesquisa é quantitativa, método de pesquisa social que 

utiliza técnicas estatísticas, e normalmente implica a construção de inquéritos 

por questionário fechado, de modo que seus dados sejam generalizados e 

projetados para o universo do envelhecimento dos imigrantes coreanos. 

A escolha por esta abordagem se deve à inexistência de dados quanto 

ao perfil dos idosos imigrantes coreanos, o que nos estimulou ao levantamento 

de informações como guia de incidências e prevalências para mensuração das 

representações estatísticas desse grupo (TURATO, 2005), a fim de mostrar 

quem são, como vivem, quando e como chegaram, por que vieram, o que 

fazem e onde moram na metrópole de São Paulo homens e mulheres coreanos 

acima de 60 anos de idade. 

Foram selecionadas 167 pessoas idosas; 120 mulheres, 35 homens e 12 

que não responderam ao item sexo do questionário, com 60 anos ou mais, 

imigrantes coreanos (nascidos na Coreia do Sul ou do Norte), todos residentes 

na cidade de São Paulo, Brasil.  

O presente estudo foi apresentado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob o protocolo 

número 115/2010 (APÊNDICE 1).  

Os sujeitos foram indicados aleatoriamente pelas lideranças das 

comunidades evangélica e católica, e associações da colônia. As pessoas 

indicadas foram convidadas a participar da pesquisa e informadas do projeto; 

foram coletadas assinaturas do termo de consentimento livre e esclarecido 

(APÊNDICE 2), assegurando ao participante a preservação do anonimato. 
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Para esta pesquisa, aplicou-se um questionário piloto com três pessoas 

idosas coreanas, feitos posteriormente ajustes em relação à linguagem e ao 

número de questões. No questionário semiestruturado aplicado (APÊNDICE 3) 

a 167 pessoas havia 34 questões fechadas e uma aberta. Apesar das questões 

serem fechadas, houve a manifestação de opinião em algumas perguntas ou 

mencionaram respostas diferentes das opções apresentadas. Para facilitar a 

comunicação e a autonomia dos sujeitos entrevistados, o mesmo foi traduzido 

para o coreano, assim como o termo de consentimento livre e esclarecido, 

apresentado de forma bilíngue: português e coreano. 

Não participaram desta pesquisa pessoas idosas com dependência 

física ou cognitiva. 

As pessoas foram agrupadas em três turmas e convidadas a responder 

coletivamente ao questionário, lideradas por uma colaboradora voluntária da 

pesquisadora, também membro da comunidade coreana. Cada turma levou 

cerca de 50 minutos para responder às 35 questões. 

O questionário abordou aspectos ligados ao envelhecimento; 

classificação por dados sociodemográficos, por períodos de imigração, por 

atividade laboral, local (país) em que gostaria ou acha ideal para envelhecer; 

tipos e locais de moradia; inserção dos idosos no campo familiar e suas redes; 

graus de relacionamentos; aposentadoria; problemas de ordem econômica, 

afetiva, de saúde; interação com pessoas de outras etnias; conscientização de 

seus direitos; participação e conhecimento dos programas e políticas públicas 

voltados à terceira idade, principalmente os programas relativos à saúde; 

assuntos de interesse e que mais agradam; uso de seu tempo livre; época de 

percepção da velhice, entre outras questões. 

 O questionário foi aplicado na língua coreana, pois em português o nível 

de compreensão seria mínimo para essa geração, principalmente por se tratar 

de pessoas idosas com concentração em idades mais avançadas, exatamente 

o grupo com maior dificuldade em se comunicar em português. Compactou-se 

ao máximo um tamanho legível da letra para que, mesmo na ausência de 

óculos, os sujeitos pudessem colaborar com a pesquisa. Compactou-se 

também a disposição dos enunciados para que o menor número de páginas 
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chegasse às mãos dos participantes, pois um número extenso de folhas 

poderia gerar alto índice de recusa em responder. 

 Mesmo sendo o questionário em língua coreana e ter sido feito o teste 

piloto, a avançada idade média de grande parte dos participantes da pesquisa 

e as dificuldades com visão e/ou audição, até mesmo dificuldades na 

compreensão do enunciado da questão, fizeram algumas pessoas deixar 

perguntas sem resposta. 

Houve aqueles que alegaram que não havia resposta pertinente nas 

opções oferecidas, ou não se lembravam, optando pela abstenção. 

Observou-se, no decorrer da evolução e participação, um desconforto, 

por parte de alguns, em responder a certas perguntas, principalmente no que 

tange a questões relativas à renda e aos relacionamentos familiares. 

Outros participantes deixaram de responder a questões nas quais havia 

múltipla escolha, com número maior de opções, talvez por ser uma lista um 

pouco extensa, não estarem dispostas a lê-la ou porque não portavam óculos 

de leitura. 

Escolhemos o software Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) para a digitação das informações coletadas a partir das questões 

fechadas do questionário semiestruturado, e tratamento estatístico dos dados. 

O SPSS é programa de computador utilizado para executar análises 

estatísticas, manipular dados e gerar tabelas e gráficos. Esse programa tem 

sido utilizado pelos centros de pesquisas com o objetivo de auxiliar as análises 

estatísticas dos dados (WAGNER, MOTT, DORNELLES, 2004). Optou-se por 

tal procedimento porque a informática tem sido utilizada em grande escala para 

tratamento de dados estatísticos de diversas pesquisas (BISQUERA, 

SARRIERA, MARTINEZ, 2004). 

A pergunta aberta consistia em um espaço para “ouvir” a voz dos 

sujeitos idosos. No entanto, apenas 6 pessoas, dos 167 participantes, se 

manifestaram. Entre as principais expressões à solicitação COMENTÁRIOS 

(Sua VOZ e VEZ), descrevemos as seguintes: 
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A Imigração é necessária; a Coreia é um país pequeno e é bom sair para 

vivermos num país maior, imigrar. Os imigrantes devem transmitir a cultura 

coreana, fazer com que seja conhecida por outras pessoas. O governo coreano 

deveria ter projetos de imigração, subsídios para os imigrantes, pois, quanto 

mais coreanos viverem em outros países, mais conseguiremos difundir a nossa 

cultura e dizer com orgulho que somos coreanos. 

 

Problemas de políticas públicas e serviço social instáveis para os idosos. 

Algumas instituições e pessoas se aproveitam dos idosos pelo 

desconhecimento de seus direitos; o consulado poderia nos dar esse tipo de 

apoio, consultoria e informação. 

 

Tem muito assalto; tem muitos mendigos. 

 

Vim para o Brasil para ajudar meu filho. 

 

Vim para o Brasil para juntar-me aos familiares que já estavam aqui. 

 

Agradecimento por viver em São Paulo. Pedido: falta de segurança e melhores 

condições de trânsito. 

 

 

 

5.2. Resultados13 e discussão 

 

Os dados levantados permitem pensar em norteadores de ações sociais e 

educacionais abrangentes, informativas e inclusivas, para a comunidade de 

idosos coreanos. E também promover ações que melhorem a qualidade de 

vida dos imigrantes instalados na cidade de São Paulo, lembrando que em 

2013 a comunidade completará 50 anos de imigração. 

                                                           

13 Disponibilizamos os resultados brutos como Apêndice 4, ao final desta pesquisa. 
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Gráfico 1 – Distribuição dos sujeitos por sexo 

 

 A feminização da velhice, fenômeno constatado na população brasileira, 

foi verificado na comunidade coreana, confirmando as tendências globais: dos 

167 entrevistados, 72% eram mulheres e apenas 21% homens; 7% deixaram 

de responder à questão, conforme se observa no Gráfico 1.  

A prevalência do gênero feminino leva a assinalar que o envelhecimento 

tende a assumir maior dimensão entre as mulheres que sobrevivem em 

maiores proporções e por tempo mais alargado que seus parceiros, 

conformando desta maneira questão social a ser levada em conta pelas 

políticas do País e pelo grupo étnico ao qual pertencem. Principalmente quanto 

a garantir arranjos nos modos de cuidar e morar, ainda não adequadamente 

existentes no Brasil. 

Gráfico 2 – Distribuição dos sujeitos por faixa etária 
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 Quanto à idade, as maiores prevalências dentre as pessoas abordadas 

foram de 44% de idosos na faixa de 70 - 79 anos, e de 35% para a faixa 80 - 

85 anos. Interessante observar que na faixa dos 70 - 79 anos, dentre homens e 

mulheres, aproximadamente a metade se classificava neste grupo; em 

números precisos, 48,6% de homens e 44,3% mulheres. Na faixa acima dos 80 

anos constatamos na tabulação dos dados índices de 40% de mulheres e 

34,4% de homens. A pessoa mais idosa era um homem na faixa superior a 91 

anos. Como mostra o Gráfico 2, a maior incidência etária é de 70 a 85 anos, 

indicando a entrada dos sujeitos na Quarta Idade.14    

O aumento do número de idosos cada vez mais idosos levanta duas 

grandes questões. Por um lado, a preocupação com a formação de 

profissionais que possam atendê-los, e a necessidade de se preparar as 

pessoas, especialmente as mulheres, para viver uma velhice cada vez mais 

longeva. Não mais o ideal de juventude, como ainda prevalece em diversas 

áreas, especialmente no mercado de trabalho e lazer, e dentro do próprio 

segmento idoso. A longevidade deve entrar na agenda das famílias, das 

instituições públicas e privadas, pois é essencial dispor de boa infraestrutura 

perto de lares cujas pessoas idosas moram sós - compras, lazer, atendimento 

médico e mesmo serviço de entrega de refeições em casa.  

Gráfico 3 – Distribuição dos sujeitos por estado civil 

 

                                                           

14 Por causa do traçado do perfil etário ter sido feito em faixas etárias, quase por décadas, não 
foi possível calcular a idade média dos participantes desta pesquisa. 
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Segundo o Gráfico 3, a maioria dos participantes da pesquisa era composta de 

viúvos, com 42%; casados, 38%; solteiros, separados e divorciados, 1% cada, e 15% 

não responderam à questão. 

  O estado civil mostra um dado interessante: entre as mulheres, 59,2% 

eram viúvas, contra 18,2% de viúvos; já a porcentagem de mulheres casadas 

era de 36,9%, e 72,7% de homens que relataram ser casados. O resultado é 

reflexo do fato de uma sociedade na qual, quando um homem fica viúvo, 

procura ou é incentivado a buscar, tão logo que possível, uma nova parceira, 

porque relatam não conseguir viver sozinhos. Já as mulheres, mesmo 

querendo se casar novamente, às vezes são julgadas, como se amor e 

companheirismo não lhes fossem possíveis. São mitos e tabus da velhice 

relacionados às questões de gênero presentes na sociedade brasileira, e que 

também envolvem a cultura coreana. 

Os baixos índices de separação demonstram que na cultura coreana o 

casamento é “para sempre”, especialmente para essas gerações, que acabam 

“suportando” um ao outro, mesmo quando os vínculos afetivos estão cortados. 

Gráfico 4 – Distribuição dos sujeitos por local de nascimento 

 

  Apesar de a pesquisa ser direcionada aos coreanos, questionou-se o 

local de nascimento, esperando encontrar altos índices de pessoas cuja terra 

natal é a atual Coreia do Norte: encontramos 54% de nascimentos na Coreia 

do Sul e 41% de nascimentos na Coreia do Norte; 5% não responderam, 

indicando outro provável local de origem. 
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Gráfico 5 – Distribuição dos sujeitos por opção religiosa 

 

  Apesar de as igrejas serem locais de agregação comunitária e 

consistirem em grande suporte social para os imigrantes coreanos, os valores 

aqui apresentados não traduzem a realidade religiosa da comunidade, pois, por 

causa do vínculo da pesquisadora às entidades cristãs, possivelmente o grupo 

entrevistado não seja fidedigno ao universo total de coreanos na cidade de São 

Paulo. Mesmo assim, apresentamos índices de 52% de evangélicos, 44% de 

católicos e 1% de budistas; 1% alegou não possuir uma religião e 2% não 

responderam. 

  Quanto às atividades laborais exercidas ou que exercem, a atividade 

comercial varejista ou atacadista de vestuário feminino prevaleceu com 32,9%; 

seguidas por 18% de atividades comerciais de outras áreas, excluindo-se o 

comércio de roupas. Como o universo etário pesquisado foi, em sua grande 

maioria, composto por idosas, 28,7% responderam ser donas de casa. 

Gráfico 6 – Distribuição dos sujeitos por opção pela naturalização 

 



 

 

60

A naturalização, ato pelo qual a pessoa voluntariamente adquire 

nacionalidade que não é a sua, apresentou índices de adesão de 23% dos 

pesquisados; 63% negaram, mantendo sua nacionalidade de origem, e apenas 

1% demonstrou desejo de se naturalizar; 13% deixaram de responder à 

questão. A naturalização revelou índices de 28% para as mulheres e 22,6% 

para os homens; ainda houve 1,2% de mulheres que gostariam de se 

naturalizar. 

A naturalização, segundo o Wikipédia,15 é quase sempre associada a 

pessoas que imigraram, estabelecendo-se em países diferentes do que 

nasceram, optando por adquirir a nacionalidade do país que as acolheu, 

cumprindo uma série de requisitos, que variam de acordo com a legislação 

nacional. A residência por determinado período de tempo ou a ligação à 

comunidade do país cuja nacionalidade pretende-se obter é um dos requisitos 

básicos para a naturalização.  

Esta ligação normalmente comprova-se pela residência continuada ou 

matrimônio com pessoas titulares da nacionalidade que se pleiteia. No caso 

dos nossos entrevistados, a comprovação se deu por residência continuada. 

Gráfico 7 – Distribuição dos sujeitos por aposentadoria e valores mensais 

 

                                                           

15
 Ver mais em http://pt.wikipedia.org/wiki/Naturaliza%C3%A7%C3%A3o 
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  Observa-se no Gráfico 7 que a grande maioria manifestou que não era 

aposentada (59%). Recebem de 1 a 2 salários mínimos 19% dos pesquisados; 

4% recebem de 3 a 4 salários mínimos, e apenas 1% recebe de 5 a 6 salários 

mínimos;17% não responderam. Os baixos índices podem indicar falta de 

orientação de como contribuir para ter acesso ao benefício, consequentemente 

desconhecimento das políticas brasileiras.  

Gráfico 8 – Distribuição dos sujeitos por faixa de renda familiar mensal 

 

  Sobre a renda familiar, 47% não responderam, o que é comum em 

muitas pesquisas, fazendo com que se opte por levantar bens culturais no 

domicílio, o que não foi o caso desta pesquisa, pois não se teve acesso aos 

domicílios dos sujeitos. A explicação para tal fato se baseia no entendimento 

do enunciado da questão relacionada a este item, talvez por apresentarem 

dúvidas no que se categoriza aqui como renda familiar. Alguns idosos residem 

com os filhos, ou os filhos residem na casa dos idosos. 

 

Dos que responderam, 19% vivem com menos de R$ 2 mil mensais, e 

12% possuem renda de R$ 2.001 a R$ 5 mil. Possuem renda superior a R$ 10 

mil 8% dos pesquisados; 7% têm renda familiar mensal entre R$ 8.001 e R$ 10 

mil, e 6% renda de R$ 5.001 a R$ 8 mil. Ainda, 1,2% responderam alternativa 

“outros”, sem descrever o que é essa categoria. 

 



 

 

62

O contato cotidiano da pesquisadora com membros da comunidade 

coreana leva a assinalar que os idosos, sujeitos desta pesquisa, têm hoje vida 

melhor do que quando chegaram ao País, não se identificando neles impacto 

da pobreza na velhice, como é comum nos idosos brasileiros. 

 

Gráfico 9 – Distribuição dos sujeitos por prevalência de doenças-tratamentos  

 

   

Perguntados sobre doenças, seguindo a ordem das maiores incidências, 

constatamos a hipertensão arterial com 39,5%; diabetes, com 22,2%; doenças 

cardiovasculares, 21%, e doenças como artroses e artrites (reumatismo), 

18,6%; hipercolesterolemia na quinta posição, com 16,2%. As mulheres sofriam 

mais de hipertensão, constatando-se que 55,6% faziam tratamento; e os 

homens, 32%. A diabetes e as doenças cardiovasculares estavam empatadas 

em segundo lugar, com incidência igual de 28,3% em mulheres e 12% em 

homens.  

  Nesta questão, de múltipla escolha, o participante poderia assinalar mais 

de um item. As pessoas com mais de 60 anos normalmente têm de uma a 

cinco doenças, as chamadas comorbidades. Por causa do tratamento de 

diversas enfermidades, utilizam distintos medicamentos, constituindo-se a 

polifarmácia, isto é, um medicamento pode anular ou potencializar o efeito em 

função do outro. 
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  Constatamos que 36 participantes não responderam, alegando que não 

tratavam de nenhuma doença. Não havia uma assertiva com essa resposta, e 

alguns acrescentaram o item “não trato de nenhuma doença”. Talvez não 

tenham compreendido o enunciado da questão ou sejam realmente saudáveis. 

Ou, ainda, para eles o conceito de doença é sinônimo de dependência física e 

perda de autonomia, e como não se identificavam, deixaram em branco. 

  Gráfico 10 – Distribuição dos sujeitos por utilização de benefícios  

 

Ao perguntarmos sobre alguns programas (benefícios) do governo 

brasileiro para os idosos, 70,7% afirmaram se beneficiar das campanhas de 

vacinação, e 24,6% deixaram de responder à questão. Considerando apenas 

as pessoas que responderam, observamos no Gráfico 10 que a vacinação é o 

benefício mais utilizado pela comunidade coreana, seguida de mutirões de 

saúde (diabetes, pressão e colesterol), 13,2%; e gratuidade de medicamentos 

de uso contínuo, 10,8%. Verificamos que apenas 0,6% conhecia os programas 

de prevenção do câncer de pele, mama e próstata, e o mesmo (0,6%) para os 

que conheciam o hospital do homem. 

Direitos especiais, como passe livre em ônibus - fato que carrega a 

suposição de que estas pessoas já cumpriram sua cota -, até as medidas de 

compensação por suas fragilidades, como a vacinação antigripe, gratuita e 
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recomendada, são divulgados na mídia nos últimos anos, que dá maior 

visibilidade a projetos governamentais que procuram respaldar o idoso.  

Gráfico 11 – Distribuição dos sujeitos por tipo de assistência médica 

 

  No Gráfico 11 constatamos que 45% dos idosos possuem assistência 

médica, planos ou seguros de saúde, para consultas, exames e internações; 

5% alegam ter planos de saúde específicos apenas para casos de internação. 

Já 30% dizem não possuir qualquer tipo de plano de assistência médica 

privada, e 9% relataram que utilizam assistência médica pública.   

 Pela experiência empírica da pesquisadora em relação à temática, 

observa-se que muitos idosos não têm planos de saúde por serem muito caros 

para sua faixa etária. Além disso, pela barreira da língua, preferem 

profissionais particulares, da comunidade coreana. 

Ressalta-se que os planos de saúde figuram com destaque no cadastro 

de reclamações fundamentadas da Fundação de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Procon), e os idosos são os mais prejudicados. Geralmente, 

utilizam mais vezes o plano, e os problemas aí costumam surgir. Segundo, 

porque têm muita dificuldade em trocar de plano, em razão da idade, o que 

lhes retira parcela significativa da liberdade de escolha. Terceiro, porque, não 

raro, são portadores de doenças crônicas que, por serem consideradas 

preexistentes, acabam sendo abrangidas por carências e justificando a não 

cobertura de gastos. Para isso, os consumidores idosos têm a proteção do 
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Estatuto do Idoso, que proíbe a discriminação dos idosos em razão da idade, 

no seu art. 15, §3º. 

Gráfico 12 - Distribuição dos sujeitos por escolaridade 

 

Verifica-se no Gráfico 12 que 27% dos participantes desta pesquisa 

tinham o ensino médio; seguidos de 22% com ensino fundamental (primário) e 

18% com ensino fundamental (ginásio). As pessoas idosas com nível superior 

incompleto foram de 13%, e 9% responderam ter superior completo; 1% 

respondeu ter pós-graduação. Comparando-se os sexos, os homens têm mais 

graduação. Pelo sistema de valores confucionistas16 da época dos reinados, e 

que culturalmente perduraram até a revolução do movimento feminista nas 

décadas de 60, 70, a mulher coreana era preparada para o matrimônio e 

afazeres domésticos.  

As guerras e as dificuldades para sobreviver levaram muitas mulheres a 

ceder o direito ao estudo para os irmãos (homens), pois, assim, estes teriam 

melhores condições no mercado de trabalho, e seriam provedores da família. 

Pelos mesmos valores confucionistas, as mulheres, a partir do matrimônio, 

fariam parte da família do marido, não que não pertencessem mais à sua 

família nuclear. 

                                                           

16
 Lembramos que os valores mais importantes no confucionismo são obediência, disciplina, 

trabalho e respeito aos valores morais. 
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  Em nossa pesquisa e contrariando a fala anterior, observamos que boa 

parte das mulheres idosas imigrantes completou o ensino médio (antigo 

colegial), 31,8%; seguidas pelo ensino fundamental (antigo primário), 28%; 

ensino fundamental (antigo ginásio), 22,4%; superior incompleto, 11,2%; e 

superior completo, apenas 6,5%. Nenhuma mulher tinha título de pós-

graduação.   

Já os homens tiveram baixos índices que sinalizavam para o ensino 

fundamental, antigos primário e ginásio, com 8,8% cada, e ensino médio, 

antigo colegial, 29,4%; superior incompleto, 26,5%; superior completo, 20,6%, 

e 5,9% de pós-graduados. 

  Deixaram de responder à questão 10,18% dos participantes, 

possivelmente por não quererem manifestar sua baixa escolaridade, pois 

atualmente, segundo dados do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD, 2009), o índice de analfabetismo na Coreia do Sul é 

de menos de 1%. O PNUD é a rede global de desenvolvimento da Organização 

das Nações Unidas, presente em 166 países.  

Durante a aplicação do questionário observamos que houve oferta e 

procura por auxílio para as respostas, mesmo em coreano, demonstrando o 

baixo nível de escolarização desse grupo de idosos imigrantes, que, como os 

idosos do Brasil, têm baixa escolarização. O que reforça os principais motivos 

de deslocamento da maioria dos imigrantes, citados no relatório do PNUD 

(2009), intitulado Ultrapassar barreiras: mobilidade e desenvolvimento 

humanos: “A maioria parte em busca de melhores oportunidades, na esperança 

de poder aliar os seus próprios talentos aos recursos existentes nos países de 

destino, obtendo, assim, benefícios para si e para a sua família mais direta, que 

frequentemente os acompanha ou os segue posteriormente”.  

O mesmo se pode dizer da migração interna, quando várias pessoas de 

regiões mais pobres do país, em décadas passadas, vieram ajudar a construir 

a metrópole que hoje conhecemos, e obtiveram melhores condições para viver 

e sustentar a família. 
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Gráfico 13 - Distribuição dos sujeitos por motivos da imigração 

 

 Constatamos no Gráfico 13 que o principal motivo para a imigração foi a 

“fuga para os filhos não servirem no exército”, com 45%, seguido pelo “sonho 

de ascensão financeira”, com 29%, e “desejo de um futuro melhor para os 

filhos”, com 8%, corroborando o Relatório de Desenvolvimento Humano citado 

anteriormente, o qual assinala que a maior parte dos migrantes, internos e 

internacionais, consegue alcançar melhores rendimentos, melhor acesso à 

educação e à assistência médica e melhores perspectivas de vida para os seus 

filhos. 

Notamos respostas com prevalências diferentes para homens e 

mulheres: 55,8% das mulheres responderam que vieram para proteger os filhos 

para que não servissem ao exército, porque o medo era constante de invasão 

pela Coreia do Norte. Os rapazes servem por três anos. Já os homens 

responderam afirmativamente a esta assertiva, com 34,4%. Para os homens 

(46,9%), a maior porcentagem estava no sonho de ascensão financeira, índice 

que chegava a 30,8% para as mulheres. 

  O desejo de um futuro melhor para os filhos foi expresso por 10,6% das 

mulheres e 6,3% dos homens. Quanto à assertiva sobre instabilidade política, 

mais uma vez a questão de sexo se manifestou, computando agora 12,5% para 

os homens e apenas 2,9% para as mulheres, expressando a forte 

manifestação do papel materno na vida das mulheres coreanas. Notamos  

diversas variáveis por sexo nos resultados tabulados. 
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Gráfico 14 - Distribuição dos sujeitos por época de chegada ao Brasil 

 

  No Gráfico 14 observa-se  que as correntes migratórias foram 

confirmadas na pesquisa. A grande maioria veio na década de 70, 

correspondendo a 46% das respostas, seguida da década de 60, com 18%, e 

da década de 80, com 17%. Lembramos que 10% não responderam a este 

item, possivelmente por não se lembrarem com exatidão da data. 

 As imigrações reduziram exponencialmente, chegando a taxas de 2% 

após o ano de 2000. Dentro dessa estimativa, chegam hoje ao País 

normalmente altos executivos de multinacionais coreanas, com a família, e 

funcionários públicos em serviço temporário. 

              Gráfico 15 - Distribuição dos sujeitos por países em que moraram 
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  Perguntados sobre a moradia em outros países, 67% dos sujeitos 

entrevistados deixaram de responder à questão, pois não havia a assertiva “só 

no Brasil”; 21% apenas (a maior prevalência) responderam que moraram no 

Paraguai. Esta pergunta foi formulada para averiguar se tiveram de passar por 

outros países antes de vir para o Brasil, como rota para entrar no País. Porém, 

verificou-se que a grande maioria veio diretamente, em acordos para a 

agricultura, prestação de serviços ou, possivelmente, com visto para outros 

países, como Bolívia, sendo o Brasil parte da rota, mas aqui ficaram. Alguns 

assinalaram mais de uma resposta: moraram em mais de um país antes de 

imigrar para o Brasil. 

Gráfico 16 - Distribuição dos sujeitos por tempo de moradia em São Paulo 

 

  O tempo em que moram na cidade de São Paulo foi apurado em 38% 

para os imigrantes que estão aqui na faixa de 36 a 45 anos. Ou seja, chegaram 

à metrópole de 1965 a 1974, na grande corrente migratória da colônia, e 31% 

de 26 a 35 anos, os que aqui chegaram de 1975 a 1984. Em terceiro lugar, 

com 10% das respostas, ficaram as pessoas que residem na metrópole na 

faixa de 16 a 25 anos - chegaram de 1985 a 1994. 

 Pela experiência com a comunidade coreana e escuta sensível da 

pesquisadora, ressaltamos que muitos coreanos chegaram ao País 

indocumentados, e a eles foram oferecidas opções para regularizar a situação 

clandestina de imigrante, pagando alto preço. Na maioria das vezes, sem 
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sucesso, pois eram ludibriados. Como a situação se repetia com outras etnias, 

houve uma primeira anistia do governo brasileiro em 1988, outra em 1998, e a 

última em 2009. 

  A partir de 1985, houve queda acentuada no número de imigrações, 

porque o Brasil começou a dificultar a entrada para os imigrantes, e também 

porque a Coreia do Sul, por se projetar no cenário nacional e internacional, 

passou a ser um país economicamente viável. 

Gráfico 17 - Distribuição dos sujeitos por bairro onde moram em São Paulo 

 

  Quanto à questão do bairro onde moram, os eleitos e de maior 

expressividade numérica foram os bairros do Bom Retiro, com 40%, e 

Aclimação, com 27%. Liberdade e Cambuci, até por serem próximos 

fisicamente, obtiveram 6% das respostas, seguidos de Vila Mariana e 

Higienópolis, ambos com 4%.   

  Muitos idosos coreanos mudam-se para o bairro do Bom Retiro com o 

avançar da idade. Trata-se de lugar repleto de comércio típico, com produtos 

da Coreia, restaurantes coreanos, letreiros familiares, diversas igrejas 

protestantes, de várias denominações, uma igreja católica. No bairro, além da 

facilidade da comunicação para as compras, há vida social. A sensação de 

pertencimento é bastante forte. Há a facilidade dos meios de transporte, como 

o metrô, que lhes proporciona autonomia e independência para o ir e vir, sem 

“perturbar” os filhos, porque compreendem que estes têm sua vida e família. 
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  A quantidade de mulheres idosas que vivem no Bom Retiro é maior, 

porém, em termos proporcionais ao número total de sujeitos desta pesquisa 

(n=167), constata-se que o total do sexo masculino é maior.  

 Do total de residentes do Bom Retiro, 49,23% eram pessoas com idade 

de 70 a 79 anos; 36,92% tinham de 80 a 85 anos, e apenas 7,69% dos 

residentes tinham de 50 a 69 anos. Constatou-se que 6,15% tinham mais de 86 

anos. 

  O bairro da Aclimação mostra um índice de 29,4% de mulheres e 20% 

de homens. Deve-se observar que percentualmente distribuídas entre as faixas 

etárias há quase uma equivalência com o bairro do Bom Retiro. 

  A distribuição etária do total de residentes da Aclimação é de 50% para 

a faixa de 70 a 79 anos; 40,9% para os de 80 a 85 anos; 6,8% para os de 50 a 

69 anos, e 5,27% para as pessoas com idade superior a 86 anos. 

  A grande maioria dos idosos reside em apartamentos: 88,5%. 

Gráfico 18 – Distribuição dos sujeitos por propriedade dos imóveis em que 

residem 

 

  Constatamos no Gráfico 18 que as proporções entre os três tipos de 

moradias (alugado, próprio e cedido) revelam distribuição quase homogênea: 

28%, 29% e 28%, respectivamente. Do total de 167 sujeitos, 15% não 

responderam. 
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Notamos, em relação ao sexo, diferença percentual quanto à 

propriedade dos imóveis: 31,4% das mulheres afirmaram residir em imóveis 

próprios, e 45,2% dos homens são donos do imóvel; 36,2% das mulheres 

viviam em apartamentos ou casas cedidas pelos filhos; e o percentual dos 

homens ficou em 29%. Não foi possível constatar se esse tipo de moradia fazia 

referência a morar sozinho no imóvel que é de propriedade dos filhos ou se 

referia a co-residência na casa dos filhos. 

  Já no modo de morar em imóvel alugado houve índice de 32,4% de 

mulheres e 25,8% de homens. Alguns idosos têm as despesas pagas pelos 

filhos, assim como o aluguel. 

  Gráfico 19 – Distribuição dos sujeitos por percepção do início da velhice 

 

  Perguntamos sobre as percepções ou quando achavam que estariam na 

terceira idade. Homens e mulheres concordam, em sua grande maioria, que 

a idade é percebida entre os 70 e 79 anos, com 52,4% das respostas, em 

índices semelhantes entre homens e mulheres. Já 27,7% das mulheres 

responderam que acham que é ou seria com mais de 80 anos. Os homens, 

15,2%, concordam que a idade chega após os 80 anos. São posições bastante 

otimistas, retratando a longevidade e o envelhecimento ativo, principalmente 

por parte das mulheres que, mesmo após a aposentadoria, exercem diversos 

papéis; já os homens sofrem mais com as perdas dos papéis ocupacionais.  
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É importante ressaltar que a continuidade no trabalho doméstico pode 

ser entendida como maneira de as mulheres manterem-se ativas, e assim, o 

trabalho doméstico é símbolo de manutenção da autonomia e capacidade, 

dificultando a percepção da própria idade, pois para esse tipo de atividade não 

há aposentadoria. 

A questão da idade como marcador biológico e social não explica hoje 

as variações que as pessoas passam ao longo da vida. Na Coreia, por 

exemplo, era comum as famílias fazerem grandes festas para comemorar 61 

anos (Hangáb), festejando a longevidade. Com o tempo, essa data passou 

para 71 anos (Djingáb), e hoje é comemorada aos 81 anos (Parsún) por 

algumas pessoas, enquanto outros preferem festejar a longevidade viajando. 

Tal comportamento é observado nos idosos imigrantes coreanos no País. O ato 

de se comemorar 61, 71 e 81, e não 60, 70 e 80 anos, deve-se ao fato de os 

coreanos contarem 1 ano de vida ao nascer, assim como os japoneses. 

Portanto, coreanos e japoneses dizem ter 60 anos no Brasil, mas em idade 

coreana, 61 anos. É a tradição.  

Estudos gerontológicos indicam que as pessoas com mais idade tendem 

a ter mais desvantagens em relação às demais faixas etárias. Entre os maiores 

riscos destacamos os sociais (isolamento e solidão); ambientais 

(acessibilidade) e saúde (doenças crônico-degenerativas, que levam à 

dependência e perda de autonomia). 

Gráfico 20 – Distribuição dos sujeitos por conhecimento do Estatuto do Idoso 
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   No Gráfico 20 foram observados altos índices de desconhecimento do 

Estatuto do Idoso e seus direitos. Apenas 9% o conheciam; 29% o 

desconheciam; 32% não o conheciam, mas gostariam de conhecê-lo, e 23% se 

abstiveram de responder, indicando total desconhecimento do assunto; 7% não 

tinham nenhum interesse.  Observa-se, a partir destes números, que o idoso 

coreano (e brasileiro) pode sofrer as consequências do desconhecimento 

desse documento, grande conquista dos idosos brasileiros.  

No entanto, sabe-se, ao se estudar gerontologia, que muito do que está 

escrito no documento é desconhecido pelas pessoas, especialmente os 

beneficiários da Carta, brasileiros ou não. O que exige a criação de espaços 

coletivos que contribuam para uma prática reflexiva sobre o texto, a fim de 

assegurar universalização e ampliação dos direitos sociais, contribuindo para a 

democratização das informações necessárias à defesa dos direitos 

fundamentais inerentes à pessoa. 

Gráfico 21 – Distribuição dos sujeitos por utilização dos seus direitos 
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 Apesar da alegação de desconhecimento do Estatuto do Idoso, 76,6% 

afirmaram que sabiam e fazem valer seu direito da gratuidade dos serviços de 

transporte, um dos direitos contemplados no Estatuto; apenas 5,4% disseram 

que não o usam; e 30 pessoas (18%) não responderam à questão.  
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Quanto ao direito à meia-entrada em shows, cinemas e teatros, apenas 

4,2% responderam positivamente, o que era esperado, pois a dificuldade com o 

idioma os impede de ter maior participação. A prioridade em processos (direito) 

era usada por 29,3% dos participantes, e o uso de vagas exclusivas para 

idosos somente por 7,8%. 

  Tais resultados demonstram que apesar do tempo em vigor, parte da 

população ainda desconhece todos os direitos garantidos no documento, criado 

com o objetivo de assegurar saúde, lazer e bem-estar aos cidadãos com mais 

de 60 anos, idade estabelecida pela OMS para definir um idoso. 

Poucos parecem saber, por exemplo, que o poder público é obrigado a 

criar oportunidades de acesso do idoso a cursos especiais que permitam se 

integrar à vida moderna. Para nossos sujeitos, a gratuidade do transporte 

público foi o mais conhecido e utilizado. Muitos desses resultados referentes ao 

Estatuto do Idoso apresentam baixos índices de adesão pelo simples fato da 

dificuldade com o idioma, e falta de órgãos ou associações que divulguem 

amplamente dentro da comunidade os direitos da pessoa idosa no Brasil. 

Gráfico 22 – Distribuição dos sujeitos por pontos turísticos de São Paulo 

 
   

O conhecimento dos pontos turísticos e museus da cidade de São Paulo 

teve baixos índices; 21% conheciam; 23% desconheciam e 37% gostariam de 

conhecê-los; 4% manifestaram não ter interesse; 15% deixaram de responder. 
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Viver alucinada e diligentemente como imigrante talvez tenha suprimido da vida 

dos idosos momentos de cultura e lazer, principalmente para conhecer e 

interagir com a agenda cultural tão rica da metrópole. 

 

Gráfico 23 – Distribuição dos sujeitos por voluntariado 

 

 O quesito voluntariado apresentou alto índice de não participantes: 41%. 

Obtivemos taxas de 63,5% de mulheres e 36,7% de homens. Participavam de 

ações apenas 16%, sendo 15,3% de mulheres e surpreendentemente 43,3% 

dos homens eram ativos; 16% gostariam de ser ativos, mas não sabiam como, 

nem onde. Destes, 21,2% das mulheres e 20% dos homens relatam que 

gostariam de participar de atividades, mas desconheciam a maneira de exercer 

esse trabalho.  

O baixo índice de adesão ao voluntariado da ala feminina se deve 

possivelmente às idades mais avançadas do que os homens, e muitas 

relataram que participaram intensamente de programas, principalmente os 

relacionados e promovidos pelas igrejas. Mas no momento, por causa do 

avançar da idade e limitações físicas, não contribuíam mais ativamente. 

Lembramos que 27% deixaram de responder. 
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Gráfico 24 – Distribuição dos sujeitos por uso do tempo livre 

 

O uso do tempo livre ofereceu uma gama de opções para múltiplas 

escolhas. No Gráfico 24 observamos que assistir a TV, vídeos e musicais 

representou o maior uso de tempo livre, com 41%; seguido de encontro com 

amigos coreanos, 40%; esportes, com 36%; descanso em casa, 35%; leitura, 

25%; passeios, com 23%; culinária, com 13%; tricô, com 10%. Uso do 

computador e idas ao shopping center, com 9%; seguida de artes plásticas e 

visitas a museus e exposição, ambos com 3% cada; depois assistir a 

concertos, 2%; idas ao cinema e ao teatro, 1%. 

Verificamos que 9,6% dos sujeitos não responderam, talvez por 

apresentar várias alternativas, e a questão exigisse a leitura de cada enunciado 

(nossos sujeitos não têm o hábito de participar de pesquisas) para escolher as 

que estivessem de acordo com o perfil e rotina.  

Observamos em nossos estudos, na Gerontologia, que muitas vezes as 

pessoas se sentem perdidas quanto ao lazer e uso do tempo livre após a 

aposentadoria. Somos preparados e cobrados para produzir, trabalhar, mas 

não para nos retirarmos e cessar as atividades laborais abruptamente, ou seja, 

a aposentadoria.  
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 Ressaltamos que este aspecto é fundamental para se pensar na 

longevidade, pois a maior parte dos anos vividos certamente será após a 

aposentadoria, na velhice. O que fazer nesses anos a mais?  

  As seis atividades mais expressivas para os homens em ordem 

decrescente foram: esportes, com 53,1%; assistir TV, vídeo e musicais, com 

50%; passeios, com 46,9%; leituras com 37,5%, e computação (navegar na 

internet) com 28,1%, e encontro com amigos e descansar em casa, ambos com 

18,8%. Em seguida, obtivemos a modalidade outros com 9,4%, as quais não 

foram citadas. Artes plásticas (artesanato, cerâmica) e visitas a museus e 

exposições surgem com 6,3%.  

O quesito nos surpreende, pois, apesar da dificuldade com a língua, as 

pessoas que dominam um pouco o português se beneficiam de programas 

culturais. Visitas monitoradas em grupo, com a presença de um tradutor, seria 

uma opção de acesso a esse tipo de programação, a fim de ampliar o uso do 

tempo livre nas atividades culturais. 

  Interessante observar que 3,1% dos homens apreciavam usar seu 

tempo livre para cozinhar ou tricotar. Pressupomos que o tricotar seja resquício 

de épocas iniciais da imigração no País, quando muitos trabalhavam com 

oficinas de costura ou bordados na própria casa.  

O esporte preferido dos homens coreanos é o golfe, beneficiando-os 

para um envelhecimento ativo e sociabilidade, importante preditor de saúde, 

atuando holisticamente na saúde física, emocional e social, em um circuito 

integrado. 

  Observamos em nosso estudo de mestrado que no cotidiano de muitos 

idosos brasileiros assistir televisão consiste muitas vezes na primeira fonte de 

lazer (NERI, 2007). Para nossos sujeitos, assistir a programas de televisão 

significa, na maior parte das vezes, acessar canais pagos de TV em língua 

coreana, pois os idosos têm dificuldade em compreender o conteúdo 

programático, em sua totalidade, dos canais nacionais.  

A dificuldade com o idioma torna possível, para a comunidade, a 

existência de videolocadoras de programas e musicais coreanos, localizadas 
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em bairros estratégicos, como Bom Retiro e Aclimação. Os avós e pais têm 

acesso para locar também programas infantis, permitindo maior integração com 

netos e filhos, tornando possível o ensino e preservação da cultura coreana 

desde a tenra idade. 

  Alguns jornais em língua coreana circulam dentro da comunidade, com 

notícias da Coreia, do Brasil e do mundo, muitas vezes com tradução. A leitura 

e navegar na internet são preferidos antes do quesito “encontrar-se com 

amigos”, demonstrando perfil masculino mais reservado do que outrora, 

contrastando com a cultura na qual os homens sempre tiveram mais 

possibilidades de estar fora de casa do que as mulheres.  

  Verificamos ainda no Gráfico 24 que 53,2% das mulheres responderam 

encontrar-se com as amigas como atividade preferida no uso do tempo livre. 

Em seguida, 47,7% responderam assistir a TV, vídeo e musicais; descansar 

em casa, 42,2%; praticar esportes, 38,5%; leitura, 25,7%; e passeios, 19,3%.  

 Ressaltamos, novamente, que as opções escolhidas indicam a 

dificuldade com o idioma e a necessidade de ampliar as atividades, 

estimulando integrações étnicas, pois todas as escolhas foram feitas com 

interação apenas entre coreanos, num sistema que leva a comunidade a se 

fechar, porque a metrópole e a própria comunidade oferecem outras opções. 

  Encontrar amigos, para o sexo feminino, reforça o fato de o bairro do 

Bom Retiro ser local de integração e opção de moradia, principalmente na 

velhice. Seguido pela opção por passeios, com 19,3%; culinária com 16,5%; 

idas ao shopping, com 13,8%; trabalhos manuais, como tricotar, 12,8%; 

navegar na Internet, 5,5%; assistir a concertos, 3,7%; artesanato, 2,8%; e 

cinema e teatro como última opção, com 1,8%. 

  A alta incidência em TV, vídeo e musicais deve-se ao fato de os 

participantes assistirem a programas coreanos, no canal pago, ou retirando 

programas e novelas nas videolocadoras coreanas, hábito citado no uso do 

tempo livre. 
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Gráfico 25 – Distribuição dos sujeitos por atividades que mais agradam 

 

  Constatamos no Gráfico 25 que entre as atividades que os sujeitos desta 

pesquisa mais gostam de fazer estão a atividade física/dança, com 35%; 

seguida de palestras sobre a palavra de Deus e aconselhamento cristão, com 

27%; passeios e viagens, 26%; palestras sobre saúde, doenças e qualidade de 

vida, 25%; palestras sobre os direitos das pessoas idosas, 15%; relações 

familiares e intergeracionalidade, e atualidades, ambas com 14%; cinema, 

teatro, concertos, museus, 13%; voluntariado, 12%; aulas de línguas, 11%; e 

grupos de apoio e compartilhamento, 10%. Por último, informática, letras 

orientais e trabalhos manuais, com 9% cada. 

Com relação às atividades ou temas que mais agradavam os idosos, 

tanto para homens (45,2%) quanto para mulheres (43,3%), destacou-se em 
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primeiro lugar e por unanimidade a atividade física na vida da pessoa idosa. O 

que pode ser explicado pela busca de longevidade com autonomia e 

independência e o postergar do advento de doenças crônico-degenerativas, 

mais comuns nessa etapa da vida. A atividade física demonstra ser instrumento 

eficaz na promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida, propagada pela 

mídia, além de ser prescrita pela maioria dos profissionais da saúde. 

  As atividades físicas mais apreciadas são ginástica, caminhar, golfe, 

atividades aquáticas como natação e hidroginástica, e trilha, praticadas na 

região da cidade de Paranapiacaba/SP. As atividades resistidas, ou seja, a 

musculação, apesar dos benefícios aprovados e comprovados para pessoas 

acima de 60 anos, são ainda um mito entre os idosos da comunidade coreana.  

Destacamos que não se trata apenas de mito da comunidade coreana, 

pois também está presente entre os idosos brasileiros. Pesquisas recentes 

indicam que existem mais limitantes de adesão à musculação do que às 

atividades físicas em geral, por falta de conhecimento dos benefícios da 

musculação no processo de envelhecimento, além dos estereótipos sobre 

velhice e musculação.  

  Em segundo lugar, obtivemos clara demonstração de que a saúde física 

está vinculada à saúde emocional, incluindo-se a promoção da 

religiosidade/espiritualidade, apontada na questão como “palavra de Deus e 

aconselhamento cristão”.  

  As pessoas que praticam e professam a fé religiosa conseguem viver a 

etapa da velhice de forma mais serena, confiando nas mãos do “Criador e 

Salvador” os seus caminhos. Muitos enfrentam melhor as diversas perdas e 

adversidades que surgem com o avançar da idade. Izquierdo (2002) assinala 

que aqueles que têm vida espiritual costumam ter mais qualidade de vida do 

que aqueles que não a professam. Ressalta ainda que “os pacientes crônicos, 

seja qual for a doença, que acreditam em alguma religião e oram, resistem 

melhor e vivem ou sobrevivem mais do que aqueles que professam a 

descrença total”. 

  As mulheres apresentaram índices preferenciais por esta temática, de 

32%, e os homens, 35,5%; tendência contrária à observada na maioria dos 
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censos no quesito religiosidade, os quais assinalam sempre porcentagem 

maior de mulheres, sendo que elas, muitas vezes, conduzem o marido e filhos 

à conversão religiosa por meio de orações e testemunhos, exercendo, portanto, 

importante papel de orientação espiritual na família. 

  Porém, os homens manifestaram igual interesse por palestras sobre 

saúde e passeios e viagens, com iguais índices, de 35,5% cada. A mulher 

também tem interesse por temas ligados à saúde, classificando-o em terceiro 

lugar entre as preferências, com 30,9%; os homens mostraram ter maior 

interesse no cuidado com a saúde. 

  Lembramos que ao citar saúde, referimo-nos a temas ligados à 

qualidade de vida, bem-estar, prevenção de doenças e promoção de saúde; 

além de informações sobre ações e programas do governo na área da saúde, 

voltados à população acima de 60 anos. 

  As mulheres destacaram passeios e viagens em 29,9%, classificando-os 

em quarto lugar. Em terceiro lugar, os homens assinalaram percentual de 

32,3% de pessoas envolvidas com o voluntariado. As mulheres optaram pelo 

voluntariado apenas na nona opção, juntamente com o interesse pelo 

aprendizado de línguas, especialmente o português, em 10,3%. Mais uma vez, 

sinaliza-se aqui a idade avançada das mulheres, nas quais predominam as da 

faixa de 70 a 79 anos e de 80 a 85 anos. Muitas ainda insistem em alegar a 

idade avançada como fator impeditivo para novos aprendizados e atividades. 

  Ressaltamos que as mulheres coreanas no Brasil ocuparam relevante 

papel provedor da família. Segundo dados da Associação Comercial de São 

Paulo, divulgados na grande imprensa, 70% da comunidade exercem ofícios 

relativos ao comércio e/ou fabricação de vestuário feminino, necessitando 

prioritariamente da mão de obra feminina. Ou seja, pelo árduo trabalho 

exercido, várias mulheres, hoje, preferem atividades com baixo ou, no máximo, 

médio grau de dificuldade. A comunidade entende e valoriza esforços das 

pessoas idosas e as reverencia, tentando prover-lhes o máximo de conforto 

possível, principalmente em épocas de festividade, cuja hierarquia do mais 

velho é sempre respeitada.   
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  Para os homens, em quarto lugar, constatamos diversas opções, como 

temas ligados ao direito dos idosos, atualidades, informática e aula de línguas, 

especialmente o português, com 25,8% das preferências, em proporções 

iguais. As mulheres mostram que, para elas, estar informadas sobre o direito 

dos idosos e atualidades ocupa o sétimo lugar na escala de assuntos de 

interesse. 

  Em quinto lugar, os idosos homens destacaram assuntos ligados às 

relações familiares e interesse em aprender a escrita, com pincéis das letras 

orientais, ou trabalhos manuais, com 19,4%; lembramos que se trata de três 

categorias diferentes, com empate numérico de índices. O aprendizado das 

letras orientais para as mulheres não mostrou índices entusiasmantes, 

ocupando a décima posição, com 8,2%, e a informática a última posição, com 

7,2%.  As mulheres revelam que o quinto lugar seria para assistir a concertos, ir 

ao teatro e cinema, com 17,5%. Não se afirma que essa atividade seja 

constante na vida das senhoras, porque a língua seria fator impeditivo 

suficiente, porém manifesta-se o desejo latente de participar desse tipo de 

evento. 

  As relações familiares para as mulheres ficaram em sexto lugar, com 

16,5%. Apesar do forte lado maternal e cultuadoras dos valores familiares das 

mulheres coreanas, algumas relações familiares são problemáticas, 

principalmente no que se refere a questões relativas a graus de parentesco: 

sogra, cunhadas e família do marido. Atualmente, as senhoras idosas 

enfrentam problemas intergeracionais, pois a segunda geração, com 

frequência, não compreende posturas e escala de valores culturais dos avós. A 

comunicação deficitária e a assimilação da cultura ocidental por parte da 

segunda geração são geradoras de conflitos. Assimilação natural, pois são 

brasileiros, filhos de coreanos ou de pais pertencentes a duas culturas, ou seja, 

mestiços.   

  A sexta posição para os homens foi expressa por 16,1% para grupos de 

apoio, compartilhamento ou apenas conversar. Para as mulheres, o assunto 

ocupa o oitavo lugar, com 12,4%. Talvez pela cultura oriental, um jeito mais 

fechado de ser, introspectivo, as pessoas tenham dificuldades em compartilhar 

fraquezas ou problemas com elas mesmas ou na família.  
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Estimular o estreitamento das relações e das amizades na velhice para 

fortalecer a rede social do idoso talvez seja um dos papéis assumidos pelas 

lideranças religiosas dentro da comunidade. Ressaltamos que os suportes 

sociais na velhice são preditores de boa saúde e de bom prognóstico no 

advento de doenças.  

Gráfico 26 – Distribuição dos sujeitos por pessoas com quem moram 

 

No Gráfico 26 verificamos que 39% dos sujeitos desta pesquisa 

moravam com os filhos; 30% com o cônjuge; 25% sozinhos. Apenas 1% relata 

que vive com os netos e 1% com outros; não sabemos especificar quem são os 

“outros”. Do total, 5% não responderam. 

Ao perguntarmos sobre as pessoas com quem o idoso morava, surgiram 

diferenças marcantes entre homens e mulheres. As mulheres que moravam 

sós corresponderam a 31,6% das participantes; opção com mais possibilidades 

para as pessoas com certo poder aquisitivo ou que têm as despesas pagas 

pelos filhos. A maior porcentagem de mulheres que moram sozinhas deve-se 

ao fato da feminização da velhice; muitas se tornam viúvas após os 65 anos de 

idade. Apenas 11,8% dos homens responderam a opção solitária de moradia. 

Assinalamos que o evento se deve ao fato de os homens terem mais chance, 

opções de novos casamentos, pois alegam não conseguir viver só, o que é 

observado na vida cotidiana da pesquisadora e estudos no mestrado. 

  Os homens que vivem com o cônjuge mostraram percentuais altíssimos, 

67,6%, contra 21,1% das mulheres que vivem com o marido. 
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  As mulheres que vivem com os filhos, na casa deles, ou talvez o inverso, 

os filhos que residem com a família na casa das idosas, representam índice de 

45,6%. Situações que podem sinalizar viuvez, idade avançada, cujos filhos 

acham que as pessoas devem desfazer-se da residência para facilitar a vida, 

pensando certamente numa situação confortável para a pessoa idosa. Porém, 

esquecem de que uma casa agrega toda uma história e a biografia, e desse 

modo invadiriam a privacidade e autonomia em nome do bem-estar, sem 

questionar o real desejo.  

Situações de co-residência são também sinalizadas por casamentos 

desfeitos, em que os filhos retornam para a casa dos pais, às vezes com os 

filhos (os netos), para que os avós auxiliem na criação, e os adultos possam 

trabalhar. Ou situações de dificuldades financeiras, com o objetivo de reduzir 

despesas. Situações geralmente impostas pelas adversidades, sem opção de 

escolha ou recusa. 

  A porcentagem de homens que moravam com os filhos era de apenas 

20,6%; menos da metade do índice das mulheres. A explicação é que, 

estatisticamente, têm menor expectativa de vida do que as mulheres, ou se 

casam novamente quando viúvos.  

As co-residências podem sinalizar situações de progressiva 

dependência físicas e/ou cognitiva. 

Gráfico 27 – Distribuição dos sujeitos por receptividade em relação à ILPI 
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  O Gráfico 27 revela questão delicada sobre Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPIs), nova denominação dada aos asilos, 

chamados de lar, casas de repouso, residenciais etc.  

Em uma cultura na qual a piedade filial, de valores confucionistas, 

impera até hoje, e o filho homem, mais velho, tem dever e compromisso de 

cuidar dos pais idosos, falar em institucionalização depõe contra esses valores. 

 Muitos participantes deixaram de responder à questão (45%), 

demonstrando que homens e mulheres querem viver e conviver com pessoas 

independentes, pois ILPI é sinônimo de dependência física e perda de 

autonomia. Os idosos que nunca morariam numa ILPI foram 23%; e 26% 

responderam que morariam. 

  Em relação à pergunta se tinham morado em ILPI, 3% dos sujeitos 

responderam afirmativamente, sendo 4,6% mulheres e 8,7% homens. Não 

sabemos descrever se foram morar definitivamente e desistiram ou, como faz 

grande número de idosos brasileiros, passaram uma temporada para 

restabelecimento de situações adversas, como cirurgias ou doenças que 

exigiam cuidados extremos.  

Os homens mostraram-se mais receptivos à ideia de morar em uma ILPI 

(60,9%). As mulheres, 41,5%. Constatamos índice de 7,7% de mulheres que 

residem atualmente em ILPIs. 

  A ideia de institucionalização veiculada pelos noticiários em reportagens 

televisivas e semanários impressos, mostrando locais e tratamentos 

inadequados, indecentes e amorais, induz a visualizar locais “monstruosos”.  

Ou, talvez, a ideia de institucionalização não agrada os idosos, pois num 

grupo heterogêneo, convivem pessoas com diversas dependências. A visão 

dessas pessoas com certeza as assusta, imagem talvez traduzida em uma 

realidade: é melhor negar, não ver. 
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Gráfico 28 – Distribuição dos sujeitos por auxílio no cuidado dos netos 

 

 Quanto a cuidar de netos, apenas 31% responderam afirmativamente. 

Cuidar dos netos geralmente expõe os avós (avôs e avós), mas especialmente 

as avós, que culturalmente têm maior contato com o neto que o avô (há maior 

disponibilidade), a situações não optativas, mas imposições. Muitas vezes, a 

idade avançada e as limitações da idade tornam cuidar dos netos atividade 

pesada e não prazerosa. Em nossa pesquisa observamos que do total de 

entrevistados, 31% relataram não cuidar dos netos, sendo 40% mulheres e 

32,1% homens; 23% dizem cuidar “de vez em quando”, sendo que 29,5% das 

mulheres cuidam sem frequência preestabelecida; os homens, 39,3%. Quase 

um quarto dos participantes, 21%, não respondeu à questão. 

Os entrevistados contrariam o que pesquisas brasileiras indicam: a 

presença dos avós na vida dos netos é muito mais comum do que acontecia. 

Ainda que os sujeitos não cuidem dos netos, como avós, marcam ideais, 

colaboram na montagem de representações sobre a vida, morte, trabalho etc. 

Gráfico 29 – Distribuição dos sujeitos por frequência com que gostaria de 
cuidar dos netos 
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  Em relação à situação atual, relativa a cuidar dos netos, mudamos o 

foco para o desejo do idoso quanto a essa questão. Foi perguntado com que 

frequência gostaria de cuidar dos netos. A maior incidência foi na resposta “de 

vez em quando”.  

Ou seja, sem data fixa, para o idoso ter horário para os próprios 

compromissos e atividades que proporcionem prazer e cultura, como 

Universidades Abertas à Maturidade, centros-dia e reuniões de grupos da 

terceira idade. 

Nesta questão, 43% deixaram de responder; possivelmente por se tratar 

de uma situação que os incomoda, ou por acharem que se tratava da pergunta 

anterior. O quesito “de vez em quando” obteve índices de 29%; 14% 

desejavam cuidar diariamente dos netos (todos os dias). Dentro desses 

índices, 26,2% das idosas, mulheres, são as avós apaixonadíssimas ou as 

avós que residem longe destes. Apenas 8% dos homens gostariam de cuidar 

dos netos diariamente.  

Conhecemos um senhor que, certa vez, relatou uma situação de enorme 

vazio ao perceber o início das férias escolares, porque durante alguns meses 

não teria o compromisso de levar e trazer as crianças da escola ou das 

atividades complementares, o que causava-lhe enorme tristeza. 

  Duas a três vezes por semana foi a frequência ideal para 8% dos 

participantes, citada por 13,8% das mulheres e 12% dos homens; a frequência 

de uma vez por semana foi de 6%. Registramos índices de 9,2% para mulheres 

e 20% para homens.  

Frequências diversas, mas homens e mulheres unanimemente 

afirmaram que a frequência ideal é esporádica. O fato se explicado porque 

essa etapa da vida foi sonhada como possibilidade de nova experiência, de 

independência e liberdade. 
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Gráfico 30 – Distribuição dos sujeitos por relações interpessoais (sociais) 

 

  As relações interpessoais, sociais, foram questionadas para avaliação 

da qualidade da rede de suporte social do idoso. Mais do que nunca, é 

essencial uma rede segura na velhice e, para tal, o não isolamento, 

flexibilidade e disposição para perdoar quem magoou e restauração dos 

relacionamentos rompidos, principalmente com familiares, são de suma 

importância nessa fase da vida.  

Idosos que mantêm a sociabilidade conseguem manutenção mais 

efetiva da saúde física, mental e social. Conseguem superar melhor 

adversidades e doenças. A sociabilidade é ressaltada por diversos profissionais 

da saúde como estratégia eficaz de saúde e melhor prognóstico. Ela faz parte 

de diversos programas governamentais que se espalham pelo País, como 

academias abertas da terceira idade.  

  Houve índice médio de 25,1% de pessoas que não responderam a esta 

pergunta. Era esperado um índice de abstenção, e a questão foi reformulada 

sem características particulares indicativas do grau de parentesco, para não 

nos aprofundarmos principalmente nas relações ou conflitos intrafamiliares.   

 Constatamos no Gráfico 30 que em relação aos familiares, 59,6% das 

mulheres dizem ter relacionamento normal (ou “mais ou menos”): nem ótimo, 

nem bom e nem ruim, expressão usual na comunidade coreana. Os homens 

responderam a mesma alternativa com índice de 50%. 
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  Ressaltamos que as mulheres podem ter ressentimentos maiores que os 

homens, pois, pelos valores culturais de obediência e servir a família do 

marido, talvez surjam situações de conflito, principalmente com sogra e 

cunhadas. Apesar de a Coreia estar hoje entre os países mais avançados do mundo, 

toda a sociedade continua a ser muito permeável aos valores confucionistas e às 

crenças que influenciam o modelo social do país: o respeito pelos ancestrais, a 

piedade filial, o patriarcado. Modelo com pouco espaço de realização da mulher como 

ser individual. Assim, o papel da mulher coreana consiste até hoje em apoiar o 

marido, cuidar da educação das crianças e garantir a boa saúde da família, 

para o marido trabalhar descansado.17 

 É possível que as respostas um pouco mais otimistas dos homens se 

devem a que eles entram em menos situações de conflito do que as mulheres. 

  A alternativa “ótima” foi registrada em 25,3% de mulheres e 23,1% dos 

homens. A resposta “boa” foi de 26,9% para homens e 14,1% para mulheres. 

Apenas 0,8% relatou ter relacionamento ruim. 

  Quanto aos amigos, as mulheres possuem melhores relacionamentos de 

amizade, com características de “ótima” em 37,8%, e, para os homens, de 

22,2%. Na alternativa “ótima”, os homens têm índice de 61,1%, e as mulheres 

com 33,3%. Na alternativa “mais ou menos”, as mulheres indicaram 28,9%, e 

os homens 16,7%. Não houve resposta “ruim” nas relações de amizade. 

Aspecto positivo para as possibilidades de fortalecimento das redes sociais, 

principalmente para grupos étnicos, que são limitadas por causa do uso do 

idioma de origem. 

 Com relação aos vizinhos, a alternativa “normal”, ou, em “nova tradução” 

para o português como “mais ou menos”, foi a da maioria, com 72,2% para as 

mulheres e 75% para os homens. 

                                                           

17 Ver http://pt.euronews.net/2010/07/09/sul-coreanas-deixam-de-trabalhar-quando-tem-filhos/ 
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  Relatou-nos uma senhora diversas tentativas de estabelecer relações de 

amizade com uma senhora chinesa, moradora de seu prédio, mas a dificuldade 

de ambas em se comunicar frustrou-as, e tiveram de abrir mão de um 

relacionamento mais próximo. Há tentativas de aproximação dos idosos da 

comunidade coreana com idosos de outras etnias, mas terminam por se fechar 

em seu círculo étnico, muitas vezes passando imagem de xenofobia. Quem 

tem domínio melhor do idioma consegue ampliar as relações. 

  Novamente citamos os bairros do Bom Retiro e Aclimação como redutos 

da comunidade, possibilitando o sentimento de pertencimento e igualdade ao 

conseguirem se comunicar e serem compreendidos.  Com referência ainda às 

relações com os vizinhos, as mulheres responderam (16,7%) como “boas”, e 

11,1% como “ótimas”; 25% dos homens disseram ter bom relacionamento e 

nenhuma resposta (0%) “ótima”.  Especificamos a categoria de amigos para os 

de grupos de terceira idade, e constatamos que 73,3% das mulheres mantêm 

relacionamentos normais, e 50% dos homens. Os homens caracterizaram 

como bons relacionamentos em 46,2%, e as mulheres em 14%. Na alternativa 

“ótima”, as mulheres pontuaram 12,8%, e os homens apenas 3,8%. 

  Notamos nas respostas relativas aos relacionamentos as diferenças de 

gênero. Os homens parecem mais estáveis, e as mulheres mais passionais, 

emocionais, movidas por extremos. Perguntamos ainda sobre relacionamentos 

com colegas de trabalho, mas como a grande maioria não trabalha, não houve 

resposta à questão. 

Gráfico 31 – Distribuição dos sujeitos por frequência com que encontram 
familiares 
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  Na tentativa de mensurar a rede de suporte familiar do idoso, 

questionamos a frequência com que se encontram. No Gráfico 31 constatamos 

que 28% do total dos sujeitos se encontram uma vez por semana com os 

familiares; 25% todos os dias; 17% mais de duas vezes por semana.  

O encontro em datas comemorativas apresentou adesão de 9% dos 

sujeitos, o que pode ser explicado porque vivem em locais distantes, ou por 

dificuldades de relacionamento; e 6% mais de duas vezes por mês.  

 Apenas 1% das mulheres relatou encontrar-se uma vez por ano ou mais 

de duas vezes por ano; possivelmente, os familiares residem em outra cidade, 

Estado ou País. A família, apesar de os valores tradicionais ainda estarem 

impregnados e, consequentemente os conflitos intrafamiliares ali existirem, 

continua sendo um dos mais significativos suportes sociais para os sujeitos de 

nossa pesquisa. Constatamos alto índice (43,2%) de mulheres e 29,4% de 

homens que relatam se encontrar diariamente com os familiares. 

  Não é possível afirmar se os encontros acontecem realmente todos os 

dias, se moram juntos, ou se estão se referindo ao cônjuge, ou se auxiliam os 

filhos no comércio, ou se tomam conta dos netos. Possivelmente, as mulheres, 

por causa da idade avançada e maiores índices de viuvez que os homens, 

residem com os filhos e netos, em relação intergeracional e trigeracional, como 

se observa na prática cotidiana da pesquisadora. Muitas ajudam na cozinha, 

nos afazeres de casa e cuidados dos netos. Temos observado expressivo 

índice de mulheres que residem sozinhas, possivelmente compartilhando uma 

ou mais refeições com os familiares no decorrer do dia. 

  Em relação aos homens, pressupomos as mesmas hipóteses 

questionadas para as mulheres, a partir do convívio da pesquisadora com 

membros da comunidade coreana. Porém, para estes, três são as 

probabilidades mais viáveis: a co-residência; podem trabalhar, auxiliar no 

comércio dos filhos; ou fazem o transporte dos netos para a escola e atividades 

complementares com o carro.  
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O trabalho das mulheres e dos homens na casa dos filhos influencia a 

melhora da qualidade de vida para a família que recebe a ajuda, como para 

eles mesmos, que se sentem ativos e úteis. 

  Em segundo lugar, constatamos a frequência de “uma vez por semana” 

com 24,3% para mulheres e 26,5% para homens. Na terceira posição 

observamos que eles se encontram mais de duas vezes por semana, com 

14,4% para as mulheres e 20,6% para os homens. 

  Estes dados mostram que a rede de relacionamentos familiares está 

bem estruturada para atender os idosos autônomos e independentes ou 

semidependentes (usuários de apoios para deambulação). Os relacionamentos 

familiares são ponto importante na vida desses idosos, com limitados 

relacionamentos, pois, como visto anteriormente, são restritos à comunidade 

coreana por causa da língua. Lembramos também que os relacionamentos 

familiares são importantes difusores para a perpetuação dos valores culturais 

da terra de origem.  

  Apresentamos ainda as opções de frequência de uma vez por mês, com 

2,7% para mulheres e 5,9% para homens. A opção mais de duas vezes por 

mês foi de 4,5% para mulheres e 8,8% para homens. 

Gráfico 32 – Distribuição dos sujeitos por amizades transculturais 
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No Gráfico 32 tentou-se identificar possíveis elos de amizade 

transculturais, porque a maioria dos idosos imigrou há mais de 25 anos. Mais 

uma vez, a dificuldade de comunicação impede as tentativas de os idosos 

manterem ou fazerem amizades fora da comunidade. Observamos que a maior 

parte das faixas etárias tem amizade com a própria etnia. E quanto maiores as 

faixas etárias, maiores as taxas de amizade apenas com coreanos. 

 Uma porcentagem de 22,75% deixou de responder a esta questão. 

Talvez eles consideraram desnecessária e óbvia a resposta, porque a maior 

parte só mantém amizade com coreanos. Quanto mais idoso, menos amizade 

com outras etnias. A grande maioria das mulheres, 68%, afirmou ter somente 

amigos coreanos, e 46,9% dos homens afirmaram o mesmo.  

  A alternativa referente aos brasileiros teve índice de 40,6% para homens 

e 20,6% para mulheres, relatando facilidade maior dos homens para as 

relações interculturais. 

  Como muitos residem no bairro do Bom Retiro, esperávamos um 

razoável índice de amizade com judeus, pois o bairro foi inicialmente povoado 

por membros dessa comunidade (e ainda povoa o bairro). Mas apenas 2,1% 

das mulheres e 3,1% dos homens afirmam ter amizade com os judeus. O 

mesmo era esperado com relação aos italianos, mas observamos que nenhum 

de nossos sujeitos mantinha amizade com italianos no bairro da Aclimação. 

Talvez até sejam descendentes, mas possivelmente foram categorizados pelos 

coreanos como “brasileiros”.  

Com os japoneses há interação, porque os idosos mais velhos, que 

sofreram com a dominação do Japão na Coreia, foram obrigados na época a 

aprender o idioma japonês e, portanto, a comunicação flui, mesmo de modo 

não pleno. 

  Dentre os homens, 18,8% dos homens mantinham amizade com os 

japoneses e 17,5% das mulheres. Vale lembrar que apenas os idosos mais 

idosos dominam a língua. Com os chineses, apenas 8,2% das mulheres e 9,4% 

dos homens; possivelmente esses coreanos têm certa fluência em chinês, por 
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terem nascido na China ou sido enviados pelas famílias àquele país para fugir 

da dominação japonesa. 

  O item “outros” teve números de 6,3% para homens e 3,1% para 

mulheres; provavelmente são os árabes. 

Gráfico 33 – Distribuição dos sujeitos por um melhor envelhecer em... 

 

  Apresentamos opções de envelhecer em três metrópoles, e 

perguntamos onde imaginariam que seria melhor envelhecer. A cidade com 

mais adeptos foi São Paulo, com 76% entre homens e mulheres. Seul, capital 

da Coreia do Sul, terra natal de muitos, ficou na segunda posição, com 17%, e 

Los Angeles, nos Estados Unidos, grande reduto de imigrantes coreanos, 

atingiu apenas 0,6% das preferências; 1,2% respondeu a opção “outros”. 

Apenas 4,8% não responderam à questão. 

  O resultado surpreendeu, pois se supunha que responderiam ser melhor 

envelhecer na terra de origem. O que se interpreta de distintas maneiras. Uma 

delas é a de que a imagem do país de origem presente no imaginário ainda é a 

de quando saíram em busca de futuro melhor, encontrado em terras brasileiras. 

Aqui construíram a vida, desenvolveram-se e obtiveram sucesso, viram os 

filhos nascer, criaram-nos e deram o que não tiveram quando crianças e 

jovens. São Paulo significou e significa a terra dos sonhos.  

Por conseguinte, aqui estão os vínculos afetivos. Portanto, desejam 

envelhecer junto aos seus. Os sentimentos em relação à metrópole foram se 

solidificando, até se tornar seu lar, o locus de reminiscências e o meio de se 

ganhar a vida, o que para Yi-Fu Tuan (1980) é “topofilia” - elo afetivo entre a 
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pessoa e o lugar, ou simplesmente amor pelo lugar. A palavra inclui todos os 

laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente material. Sensações 

que foram enraizando os coreanos à cidade, tornando-os parte integral de São 

Paulo.  
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CAPÍTULO VI 

Comunicação e feminização da velhice x  
redes de suportes sociais 
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Esta pesquisa ressalta três grandes questões que merecem um olhar 

mais estendido a respeito do envelhecimento humano. A primeira se relaciona 

à feminização da velhice, por sua vez intrinsecamente ligada à urbanização. 

Nas décadas de 60 e 70, ocorrem grandes transformações na sociedade 

brasileira: a) urbanização acelerada, em que a predominância feminina na zona 

urbana é marcante, resultante da maior participação feminina na migração 

rural-urbana; enquanto na zona rural há predominância masculina. As mulheres 

preferem morar nas cidades, seja pela proximidade dos filhos, dos serviços de 

saúde e outros facilitadores do cotidiano; b) intensos movimentos migratórios, 

como é o caso dos imigrantes coreanos; c) como resultado da urbanização e 

diminuição das taxas de fecundidade, as famílias se reduziram às relações 

nucleares, consequentemente a mudanças na estrutura da família ; d) saída da 

mulher para o mercado de trabalho.  

Nesse cenário ocorre a transição demográfica e epidemiológica, como 

vimos ao longo deste trabalho. Cenário que deve se aparelhar a fim de oferecer 

distintos recursos, exigidos por quem nele habita e envelhece. 

Transição acompanhada pela dificuldade de comunicação. Os imigrantes 

coreanos idosos, porque não falam a língua portuguesa, sentem-se 

impossibilitados de se comunicar, impedindo-os de se expressarem e de cuidar 

de sua saúde, pois a metrópole não tem profissionais bilíngues 

(português/coreano) nos serviços básicos de saúde, por exemplo. Esta é a 

segunda questão deste estudo, pois os intérpretes, os filhos, já não mais estão 

disponíveis – com os pais não mais vivem ou estão fora.  

A terceira e grande questão se relaciona às redes de suporte social 

existentes na metrópole, lugar em que novas relações sociais são fundadas – 

racionais -, baseadas no vínculo da economia monetária e do domínio da 

racionalidade (SIMMEL,1976). Ou seja, baseiam-se no anonimato, no cálculo e 

interesses econômicos. As obrigações e compromissos fundados na 

reciprocidade, definidos pelos valores tradicionais da comunidade, são 

substituídos pelo cálculo racional dos interesses individuais. Segundo Simmel, 

o tipo metropolitano de homem (...) desenvolve um órgão que o protege das 

correntes e discrepâncias ameaçadoras de sua ambientação externa, as quais, 
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ao contrário, o desenraizariam. Ele reage com a cabeça ao invés de com o 

coração. Nisto, uma conscientização crescente vai assumindo a prerrogativa do 

psíquico. A vida metropolitana, assim, implica uma consciência elevada e uma 

predominância da inteligência no homem metropolitano. 

 

6.1. A feminização da velhice 

A mulher coreana tem um passado sofrido, de submissão e devoção ao 

marido e aos familiares, herança da estrutura familiar do patriarcalismo da era 

de Chosun (era dos reinados) e da sua ideologia confucionista, que valoriza o 

homem e despreza a mulher. Sofria muitas vezes, sem poder de decisão na 

escolha do parceiro, com abdicação de sonhos e desejos. Além de um passado 

de lutas para sobreviver diante de situações de dominação chinesa, japonesa, 

guerras, expulsão da terra, fuga, pobreza, fome, viúvas precoces ou 

mantenedoras de marido que se recusou a se apresentar como soldado e fugiu 

para outros países. Havia receio de morte, e muitas mulheres assumiram a 

responsabilidade do sustento da casa e dos filhos, além de enviar dinheiro para 

o marido exilado. 

Diante de tantas agruras, apesar do papel submisso a elas imposto, 

ainda foram participantes ativas do movimento pela libertação da Coreia, na 

época da dominação japonesa e do sustento do mesmo por meio de seu 

precioso labor, concretizando sua batalha em 15 de agosto de 1945. 

Algumas mulheres, no período de colonização, foram feitas escravas 

sexuais para servir ao exército japonês nos campos de batalha. Denominadas 

“consoladoras do exército”, brutalmente sequestradas e violentadas, eram 

geralmente moças na faixa dos 20 anos, sem experiências sexuais. Com a 

queda do domínio, várias preferiram morrer nos campos, atordoadas pela 

desonra sofrida, ou foram mortas para que as atrocidades praticadas pelos 

militares não fossem reveladas ao mundo. As que retornaram ao lar sofreram 

com a não receptividade e não aceitação pela família, e eram vistas com 

menosprezo, além de sofrerem múltiplas sequelas físicas e psicológicas. 
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Tantas adversidades fizeram destas mulheres, em particular, as que 

imigraram para o Brasil. Mulheres de fibra, que enfrentaram o desconhecido, 

com medo e insegurança, mas permitiram ao sonho voar alto. Armaram-se de 

coragem e força para vencer em uma terra com língua, costumes e escrita 

totalmente distintos. 

Mulheres guerreiras. Mesmo sem dominar a língua portuguesa, e um 

grande número sem nunca ter trabalhado no campo, emigraram com o sonho 

da promessa de dias melhores para a família. Porém, diante das dificuldades 

das terras a serem desbravadas, mais uma vez a mulher submissa teve de 

ceder lugar à mulher forte, que não se abala diante da dificuldade, mas 

enfrenta qualquer situação para as necessidades primárias da família serem 

supridas.  

Começava, em terras brasileiras, a história da confecção de vestuário 

feminino pela colônia coreana em São Paulo, iniciada com a venda de 

pertences pessoais para os imigrantes japoneses. Posteriormente, manufatura 

e confecção em larga escala. Caminhos trilhados com muitos sacrifícios 

familiares, pois todos, do mais novo ao mais idoso, deveriam contribuir. 

Diversas mães sentem-se culpadas pela pouca atenção dispensada à criação 

dos filhos, pois a sobrevivência falava mais alto, e não se fizeram presentes em 

vários momentos nos quais os filhos exigiam sua atenção. 

A construção de sólidas empresas no setor têxtil deve ser creditada a 

elas, que hoje são senhoras, que tiveram a audácia de enfrentar o 

desconhecido. Semearam e colheram do suor de seu esforço. Como em todo 

sistema capitalista, muitos imigrantes prosperaram, alguns apenas 

sobreviveram, e outros se endividaram buscando alçar voos mais altos.  

A vida doméstica da mulher coreana, principalmente das atuais 

senhoras idosas era (e ainda tenta-se preservar) fortemente pautada na 

submissão e incondicional obediência ao marido e à família dele, 

principalmente à sogra e às cunhadas. A hierarquia entre cunhadas, irmãs do 

marido e esposas dos cunhados deve ser respeitada conforme a posição 

etária. 
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Distintas posturas fizeram com que conflitos eclodissem entre sogra e 

nora, cunhadas, irmãs dos maridos e concunhadas, porque se apropriam do 

poder hierárquico e abusam. Assim, nascem discórdias e ressentimentos que 

podem seguir o curso de uma vida inteira. O marido se sente impotente diante 

de certas situações. Pela piedade filial, é levado a aceitar a opinião da mãe (a 

sogra), e se opor à esposa, gerando situações de ansiedade. 

Realidade que pode ser transportada para a atualidade. O cenário leva a 

quadros conflitantes nos casos de cuidados de longa duração e casos de 

fragilidade pela idade, demência e dependência física por quadros clínicos 

diversos. 

A mulher coreana contemporânea se libertou de tabus que a impediam, 

por exemplo, de estudar e ocupar certas profissões, posição de destaque 

empresarial e altos cargos administrativos e governamentais. 

Apesar de preservar valores de submissão e respeito incondicional ao 

marido e à família, a mulher se valorizou, e agora se coloca em posição de 

escolha. Por exemplo, desprezam o casamento no qual haja a obrigação de 

trabalhar pesado no campos ou no mar. Por absoluta falta de possibilidades de 

se casarem com mulheres coreanas cada vez mais independentes, que 

constroem carreiras e se casam cada vez mais tarde, os homens (a maioria, 

trabalhadores rurais), normalmente de idade um pouco mais avançada, optam 

por trazer mulheres do exterior, do Vietnã, Filipinas, Cambodja, Laos, China, 

Nepal, Uzbesquistão, Mongólia, Rússia e outros. Para elas, um meio de elevar 

seu padrão socioeconômico.  

O casamento arranjado ainda é prática no país. 

Ao citar os valores confucionistas, forte influência na cultura coreana, 

lembramos a piedade filial. Mas devem ser preservados esses valores? 

Permanece a valorização nos antigos patamares? Ou a ocidentalização, 

capitalismo e egocentrismo conseguiram desviar a atenção para o 

individualismo? Temas que merecem ser aprofundados, especialmente porque 

o impacto social do envelhecimento na sociedade será cada vez maior, mas 

não são o centro desta pesquisa. 
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Uma população envelhece quando se registra aumento considerável da 

proporção de pessoas classificadas como de idade avançada. A proporção de 

10% ou mais da população indica a presença de estrutura velha em relação à 

idade. Em nível global, há proporção maior de mulheres idosas do que de 

homens, quando se considera a população total de cada sexo. Existe 

excedente, portanto, de mulheres idosas em relação aos homens em idade 

avançada.  

Como resultado de uma desigualdade de gênero na expectativa de vida, 

existe a proporção maior de mulheres do que de homens nesse grupo 

populacional. As mulheres vivem, em média, sete anos mais do que os 

homens, e estão vivendo mais do que nunca. Outra característica desse grupo 

populacional é que existe maior proporção de viúvas do que em qualquer outra 

faixa etária. Uma razão que explicaria essa situação é que, por tradição, a 

mulher tende a se casar com homens mais velhos do que ela, o que, associado 

à mortalidade masculina maior do que a feminina, aumenta a probabilidade de 

sobrevivência da mulher em relação ao cônjuge. Outra explicação do fenômeno 

do maior número de mulheres viúvas nessa faixa etária é o fato de que os 

viúvos voltam, mais do que as viúvas, a se casar depois de enviuvar. Situação 

idêntica à dos divorciados. 

Isso foi constatado na pesquisa, pois, ratificamos, dos 167 entrevistados, 

72% eram mulheres. O fenômeno mostra que as mulheres idosas enfrentam 

problemática muito particular na sociedade, o que as coloca em posição de 

fragilidade e vulnerabilidade. Diferem de outros grupos de idade quanto ao 

nível de educação formal (escolaridade), normalmente com menos anos 

completos de escola do que outros grupos. Geralmente possuem menor 

qualificação profissional para conseguir emprego do que os grupos mais jovens 

e do que os grupos de homens idosos. Diferem em relação à idade e sexo, dois 

dos principais fatores apontados pelos demógrafos ao estabelecerem 

diferenças entre membros da população. 

        Qualquer análise sobre longevidade indica claramente que, em relação à 

sobrevivência, as mulheres são o sexo mais forte. Sem dúvida, a velhice se 

feminizou, converteu-se em assunto de mulheres. O fato mais significativo e 
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simples sobre a velhice é que a maioria é viúva, e, portanto, em diversas 

oportunidades, chefe de família. Chegam à idade em que a probabilidade de 

doenças de cuidado prolongado é maior (MEHDIZADEH, 2002). Encontram-se 

muitas vezes em situação de dependência dos familiares, amigos ou sistemas 

formais de serviços, mais do que qualquer outra faixa etária. 

Os problemas ou mudanças que acompanham ou surgem na etapa da 

velhice (doenças crônicas, recursos econômicos insuficientes, necessidades de 

atenção ou cuidado, sobrevivência a amigos próximos e familiares) são, 

predominantemente, femininos. Em nível psicológico e social, é atribuída à 

mulher, no decorrer da vida, uma série de responsabilidades na família e na 

sociedade, que chegam com a velhice. A mulher enfrenta uma aposentadoria 

com rendimento mínimo ou nulo, escassos recursos econômicos, viuvez ou 

separação do casal, afastamento de filhos e filhas, cuidado de familiares 

dependentes (jovens ou idosos). Enfrentam sentimentos de inutilidade, 

provocados por todos os mitos e estereótipos existentes socialmente, como 

não aceitação da velhice, negação de sua sexualidade e baixa autoestima, 

provocada pelas mudanças físicas que já não a tornam mais tão atraente. A 

sociedade exige que a mulher seja jovem, bonita e produtiva. 

 

O aumento da longevidade da mulher carrega o prolongamento dos 

papéis normais da vida adulta, acréscimo de papéis novos e flexibilidade de 

outros.  Uma mulher que teve seus filhos ou filhas com 20 anos pode ser mãe 

por 50 ou 60 anos. Ainda que, na visão tradicional, desempenhe tarefas de 

mãe somente nos primeiros 20 anos, sempre será considerada mãe, pois o 

aumento da longevidade ampliará esse papel. Para Calasanti (1996), ela 

ampliará também o papel de filha, pois seus pais viverão por mais tempo. A 

aposentadoria, que atualmente corresponde a mais de um quarto da vida de 

um adulto, provoca a criação de novas funções para a mulher idosa. Negando 

o próprio processo de envelhecimento, pretende-se escapar das penalidades 

impostas à velhice. Sabe-se que, em uma sociedade, é “melhor” ser homem do 

que ser mulher, jovem do que velho. Portanto, ser mulher e velha é duplamente 

desvalorizado (SÁNCHEZ, 1998). 
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Simone de Beauvoir, na obra A Velhice (1990), reflete sobre essa fase 

da vida, que assusta a maior parte das pessoas que envelhecem e que a 

sociedade ensina a rejeitar. Segundo ela, a velhice não é uma conclusão 

necessária da existência humana, apesar de que é uma verdade empírica e 

universal que a partir de certo número de anos o organismo humano sofre uma 

regressão. Ao final de certo tempo acarreta uma redução das atividades do 

sujeito, muitas vezes uma mudança de sua atitude em relação a si mesmo e 

em relação ao mundo. 

 

A adaptação ao processo de envelhecimento tem dificuldades individuais 

para as quais cada mulher desenvolve uma estratégia de adaptação; são os 

diferentes modos de enfrentamento das situações. O acesso à aposentadoria 

produz diminuição maior ou menor dos rendimentos em relação à vida ativa, 

diminuição regida pelos rendimentos mínimos necessários à subsistência. Isso 

faz com que haja posição desfavorável em relação ao restante da população. 

Quando uma pessoa idosa começa a viver no limite da pobreza tem muito 

menos possibilidade de escapar dessa situação do que outra de qualquer faixa 

etária. A pobreza na idade avançada tende a aumentar a dependência 

produzida por condições físicas e psicológicas. As diferenças entre os sexos 

tornam a situação mais crítica. As pesquisas gerontológicas mostram que as 

mulheres de idade avançada (e não os homens) estão mais expostas à 

pobreza e à solidão. Respondem pelas taxas mais altas de institucionalização, 

mais condições de morbidade, consultam maior número de médicos e têm 

menos oportunidades de contar com um companheiro nos últimos anos de vida 

(TURNER; TROLL, 1994; GREENBERG; KOPITO, 1994). 

         

Na idade avançada há perdas e mudanças. Algumas delas são de 

natureza física, como doenças ou agravos de saúde. A chegada da idade 

avançada se associa à saúde debilitada e incapacidade, e estima-se que a 

mulher enfrenta maiores problemas de saúde e doenças crônicas do que os 

homens. 

 

A síndrome do ninho vazio, quando os filhos ou filhas saem de casa, é 

período em que diversas mulheres experimentam sentimentos de depressão e 
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perda, relacionados ao crescimento dos filhos e à eventual saída.  

 

Para a mulher, que dedicou a vida e energias à família e à criação dos 

filhos, redirecioná-las as assusta. Quando a tarefa principal, ser mãe e 

provedora, desaparece, instala-se sentimento de perda, particularmente 

quando não se planejou o que fazer depois. Pode representar, por outro lado, 

sentimento de satisfação, ter realizado um bom trabalho ou ao menos cumprido 

a obrigação (SANCHEZ, 2000). 

 
 

Nessa etapa da vida da mulher há outras relações importantes, que 

terminam ou se transformam. O esposo ou companheiro morre ou, com o 

divórcio, passa a viver com mulher mais jovem. Três de cada quatro mulheres 

ficam viúvas. A possibilidade de se casarem novamente é pequena e diminui 

com a idade. As amizades mudam ou desaparecem. Há ainda a dependência 

ou morte dos pais. Exatamente quando acabaram de criar os filhos, devem 

cuidar do pai e/ou mãe, que se tornaram dependentes física ou mentalmente, 

tolhendo os momentos de liberdade disponíveis. Nos Estados Unidos, estima-

se que hoje as mulheres passam em torno de 18 anos cuidando dos pais, mais 

do que o tempo que cuidaram dos filhos ou filhas. 

 

Apesar do ônus de serem cuidadoras do marido, pais, sogros e tios, o 

aumento da expectativa de vida tem como consequência a possibilidade de 

viverem mais tempo como avós. Em decorrência, por exemplo, da entrada da 

mulher no mercado de trabalho, como acontece com as filhas das idosas, o 

papel de auxílio exercido pela avó adquire relevância. As avós exercem função 

importante dentro do sistema familiar, provendo apoio aos filhos e netos. 

 

Como consequência do aumento da expectativa de vida da mulher, 

haverá o surgimento de relações intergeracionais de longa duração. Isso levará 

ao desenvolvimento de novas relações entre avós e netos. No caso específico 

da comunidade feminina coreana de São Paulo, as dificuldades de 

comunicação e valores por vezes extremamente tradicionalistas da memória 

congelada dessa imigrante provocam conflitos. São intermediados pelos filhos, 
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que conseguem transitar entre o tradicional e o contemporâneo, e tentam ser a 

ponte conciliatória. 

 
         Contrariamente ao que se acredita, esse período de vida pode ser tão ou 

mais frutífero e agradável do que o restante da vida de muitas mulheres. 

Algumas tiveram sua liberdade e direito de estudar ou trabalhar roubados após 

o matrimônio. Ou viveu sob a tirania de marido extremamente rigoroso e 

exigente, e ele tornou a mulher financeiramente dependente. Por isso, viver ou 

estar só não significa sempre sofrimento ou infelicidade. Porém, sentem 

solidão. Mas têm a habilidade de fazer e manter amizades e desfrutá-las, 

desenvolvendo-a ao longo de toda a vida, particularmente na velhice.  

 

A capacidade de estabelecer e manter amizades e relações com 

familiares, amigos e vizinhos é modo de adaptação à solidão da velhice. São 

as redes de suporte social. Grupos da terceira idade, universidades abertas à 

maturidade, pastorais e associações, são pontos de apoio e sociabilidade. As 

mulheres reforçam positivamente a saúde física, mental e social, em um ciclo 

positivo e holístico de bem-estar, aceitação e afirmação da identidade.  

 

O aumento da longevidade oferece à mulher a oportunidade de mudar 

de trabalho e profissão, um novo casamento e distintas oportunidades 

educacionais. As mulheres, em particular, têm maior flexibilidade de funções. 

Quando os filhos saem de casa, são mais hábeis em combinar tarefas 

familiares, trabalho, recreação e participação em atividades comunitárias.  

 

É difícil entender a falta de atenção aos problemas da mulher idosa, 

quando se constata que a transformação social e econômica que acompanha o 

envelhecimento de uma sociedade está relacionada particularmente à mulher. 

A mesma sociedade que cultua o jovem e enfatiza a importância do homem. 

Os grupos de apoio e discussão são alternativas a se considerar. 

 

Não resta dúvida de que a sociedade atual se depara com um segmento 

populacional que está aumentando. Mas vulnerável, principalmente porque boa 

parte reside só, com rede de suporte social pequena ou quase inexistente, 



 

 

107 

como é o caso das mulheres solteiras, sem filhos e viúvas. 

 

6.2. Dificuldades de se comunicar 

A comunicação é processo de compreender, compartilhar mensagens 

enviadas e recebidas, e exerce influência no comportamento. Verbal, escrita e 

falada, e não verbal, em manifestações não expressas por palavras. A 

expressão individual da maneira de ser. 

A globalização leva à aproximação cada vez mais intensa entre os povos 

de várias raças e etnias, tornando-se comum culturas conviverem no cotidiano. 

Observa-se a importante influência da cultura na comunicação verbal e 

principalmente não verbal de diferentes grupos étnicos. O grupo étnico é grupo 

social com determinado status, inserido em grande sistema social. Cada grupo 

carrega traços complexos de religiosidade, língua, sexo, estilo de vida, valores 

morais e culturais, e características físicas. 

Parte da história da imigração no Brasil constituiu-se a partir da 

imigração japonesa, marcada, desde 18 de junho de 1908, por hostilidades, 

desafio e dor. As primeiras levas de imigrantes coreanos que aqui chegaram se 

desiludiram com as terras inférteis que lhes foram ofertadas, além das 

condições ruins de moradia. Além disso, a diversidade da língua, costumes, 

alimentação, clima e as doenças tropicais foram os principais entraves à 

adaptação. 

Os imigrantes idosos têm mais dificuldade em dominar a língua 

portuguesa; e há quem nem mesmo consegue aprendê-la. Estes passam a ser 

considerados “desconfiados” ou “mal-educados”. Mas a ansiedade de se 

comunicar com o pouco do novo idioma, e a frustração de não terem sido 

compreendidos, levam muitas vezes, ambas as partes, a posturas de 

hostilidade. Utilizam-se linguagem verbal, linguagem corporal e mímica. 

Mesclam-se as duas línguas, até o ponto em que se deduz o teor da 

conversação. Com o passar do tempo, mesmo os brasileiros conseguem 

compreendê-los, quando aprendem palavras-chaves. Isso acontece com as 

cuidadoras de idosos japoneses nas Instituições de Longa Permanência para 
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Idosos (ILPIs) da comunidade em São Paulo. As brasileiras acabam 

entendendo os residentes sem falar o idioma. 

Alguns idosos são alvo de chacota pela articulação errada, engraçadas, 

ou pelo som das palavras. Na língua portuguesa há sons que não existem no 

Hangul, na língua coreana, impedindo-os de emitir certos sons, como a letra Z 

(Zê), J (Jota) e as palavras com Til (~). Alguns admitem com bom humor falar 

um PortAguês, aludindo à própria forma, consciente e errada, de se expressar. 

Nos primórdios da imigração, pela facilidade em assimilar a nova cultura 

e o novo idioma, muitas crianças, em idade escolar, eram convocadas para 

serem intérpretes dos pais, que não conseguiam negociar. Os 

empreendimentos começavam a prosperar, e deixavam a categoria doméstica 

para se “instalarem” na categoria empresarial. Assim, as crianças iniciavam as 

atividades comerciais bem cedo, auxiliando os pais com o idioma. Crianças que 

perderam a infância. Essa foi uma das formas encontradas pela maioria dos 

imigrantes coreanos quando se depararam com as dificuldades da língua.  

Alguns imigrantes coreanos idosos sentem angústia e tristeza pela 

impossibilidade de se comunicar com pessoas de outras etnias. Não se 

expressam e desconhecem, por exemplo, seus direitos, programas do governo 

voltados à terceira idade e o Estatuto do Idoso. 

Uma senhora relatou que certa vez pediu desculpas a um grupo de 

pessoas, às lágrimas, por não saber falar português. Apesar de muitos anos no 

Brasil, a pronúncia era ruim e tinha dificuldades em assimilar. Os filhos a 

supriam como interlocutores. Por isso, havia se acomodado e não se esforçara 

para aprender. Os filhos estudam no exterior, e ela não tem tradutores. 

Por isso, o Bom Retiro tornou-se o bairro dos coreanos. A agregação, 

principalmente geográfica, é fundamental para os grupos étnicos. Com isso, 

exercem a cidadania, cultuam valores, identidade e sociabilidade. Apesar de 

não ser o ideal, e a aculturação ser essencial, as dificuldades e costumes 

(inclusive em relação à alimentação) tornam o bairro um pedaço da terra de 

origem (Goyán). 
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Os idosos expressam ansiedade quando precisam falar de assuntos 

importantes. Relatou uma senhora coreana, de 73 anos: ela se consulta com 

os médicos oferecidos pelo plano de saúde, e na maior parte das vezes vai 

sozinha. Em caso de dúvida, acionava o filho pelo celular para ele escutar a 

explicação do médico. A dificuldade do imigrante o remete a usar e elaborar 

criativamente métodos para se fazer entender. 

A dificuldade na comunicação é fator etnocêntrico e de agregação.        

Para os idosos imigrantes coreanos conquistarem espaço no cenário do 

envelhecimento do País, devem ter suporte social que os apóie, a fim de 

lutarem pelos seus direitos, a partir do acesso à informação. Deve haver um 

processo educacional inclusivo. A longevidade emergente e crescente da 

comunidade faz pensar em intermediações para o acesso às políticas públicas. 

Concordamos com o pensamento de Berquó (1996), para quem o cenário do 

envelhecimento exige a solidariedade entre familiares, entre amigos e 

gerações. 

 

6.3. A função social das igrejas no acolhimento e projeção social 
 

As redes sociais de apoio a idosos são caracterizadas por normas de 

conduta, valores e expectativas que lhes são específicas, diz Goldani (1999). 

Afirma que por meio dos contratos sociais definidos em contextos 

socioculturais específicos se dará o cuidado à pessoa idosa, seu principal 

suporte social nessa etapa da vida. Um dos contratos sociais bem implícitos na 

cultura coreana é o que se denomina piedade filial. Trata-se de contrato entre 

pais e filhos, regido pela norma de que os pais cuidarão dos filhos e lhes darão 

suporte emocional e financeiro na infância. Em troca, os filhos cuidarão dos 

pais quando não mais puderem cuidar de si mesmos (GOLDANI, 1999). Na 

cultura brasileira esse contrato não é explícito, mas estabelece a forma de 

intercâmbio na sociedade, garantindo o cuidado familiar à pessoa idosa. 

As redes são alternativas para desenvolver e assegurar a identidade 

étnica do grupo de imigrantes. As primeiras redes de apoio foram observadas 
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dentro da família. A criação desses estreitamentos afetivos foi incentivada por 

parentes residentes no Brasil, que chamavam parentes coreanos, oferecendo 

toda a ajuda possível na adaptação, por meio de recursos financeiros, moradia 

e emprego. As redes familiares foram importantes no crescimento econômico 

na área da confecção.  

 

As igrejas, especialmente as protestantes,18 tornaram-se para os 

imigrantes idosos coreanos uma de suas principais redes de apoio. 

Primeiramente tiveram papel fundamental como fator de conservação da 

identidade (BARTH, 1969/1997; FAUSTO, 1999), e na formação da rede de 

suporte social da comunidade coreana. Redes que permitiram estabilização 

financeira relativamente rápida dos coreanos no País. Segundo Truzzi (2001), 

dois mecanismos aparecem como fundamentais à compreensão da rápida 

mobilidade econômico-social experimentada pelos coreanos em São Paulo: o 

engajamento da família no trabalho e a capacidade de articular redes internas à 

colônia para facilitar a inserção na nova pátria. Eles foram capazes de, em 

pouco tempo, se autossustentarem no ramo de confecções, superando grupos 

humanos tradicionais nesse setor, como os judeus. 

 

Apesar do poder limitado no que se refere ao alcance político da época, 

as igrejas, dentro da coletividade, foram relevantes para dar suporte àqueles 

que se sentiam solitários ou mesmo excluídos. Dentro dela a mulher ocupa 

papel importante, como ocupa na cultura coreana, especialmente quanto à 

criação das redes de relacionamento. O universo feminino coreano mantém 

certos aspectos da própria cultura, incluindo o suporte religioso. 

         

As igrejas, especialmente as presbiterianas, desde cedo procuraram 

proceder de forma a acolher os recém-chegados. Algumas igrejas foram 

criadas juntamente com a chegada de imigrantes, a partir da preocupação em 

conceder suporte imediato e efetivo. As igrejas deram importante suporte social 

                                                           

18 As igrejas evangélicas nasceram da Reforma do século 16 liderada por Martinho Lutero. 
Observam com rigor os textos da Bíblia. Seus membros não reconhecem a autoridade papal. 
Também não aceitam o culto a Maria e a veneração de santos. Algumas correntes protestantes 
admitem o divórcio, métodos anticoncepcionais, e até toleram a ingestão de bebidas alcoólicas. 
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e econômico aos imigrantes. Apesar de o confucionismo19 ser a base espiritual 

na Coreia, os imigrantes eram principalmente protestantes, tradicionalmente 

mais propensos a valorizar o sucesso material e a imigrar do que os praticantes 

do confucionismo.  

 

Para superar as dificuldades em obter créditos em bancos, os coreanos 

desenvolveram uma espécie de consórcio entre amigos e conhecidos, 

chamado de Guê, que os ajudou a alavancar os empreendimentos. O 

reverendo Kang Hee Dong, um dos primeiros imigrantes a chegar ao Brasil, em 

1956, declarou que as igrejas, algumas vezes, eram fiadoras de imóveis 

alugados por fiéis. Segundo ele, "temos um papel importante de apoio, 

principalmente aos recém-chegados".  

 

As igrejas foram e são local de encontro daqueles que compartilham os 

mesmos laços culturais. Elas proporcionam sentimento de pertencimento. Nas 

igrejas os imigrantes coreanos tiveram vida comunitária, como indivíduos 

separados uns dos outros, condição de nossa contemporaneidade. Ali 

continuam experimentando uma possibilidade concreta, um novo arranjo social, 

mais amplo, público e democrático, para a velhice, etapa da vida entendida 

como tempo de possibilidades e não dirigida à sua finitude. 

A sociabilidade dessas mulheres, marcadas não só pela mudança na 

estrutura da família e função de seus membros, mas pelas novas condições 

dos idosos na sociedade urbana, gravita em torno dos valores religiosos, 

fazendo com que as igrejas tenham papel fundamental nas trocas entre as 

mulheres idosas. Para muitas, é o espaço mais efervescente de sociabilidade. 

Portanto, as atividades religiosas são importantes, pois nelas as relações 

sociais se recriam e a solidariedade acontece. 

As igrejas foram se impondo como comunidade, possível solução para a 

                                                           

19 O confucionismo é doutrina (ou sistema filosófico) criado pelo pensador chinês Confúcio no 
século VI a.C. Possui, além das ideias filosóficas, abordagens pedagógicas, políticas, religiosas 
e morais. A principal ideia dessa filosofia é a busca do Tao (caminho superior). Por meio desse 
caminho é possível ter vida equilibrada e boa. Pelo Tao os seres humanos podem viver 
mantendo equilíbrio entre as vontades materiais (prazeres, bens, objetos, desejos) e as do céu. 
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resolução de distintos problemas locais, questões específicas de grupos de 

pessoas que se fixaram nas sociedades urbanas (MERCADANTE, 2002). A 

sobrevivência na sociedade urbana implica o desenvolvimento de formas de 

vida diferentemente da tradicional. Para Mercadante, organiza-se de modo 

mais aberto, não coercitivo e nem tampouco compulsório. 

 

Drucker (1998), um dos autores que mais se dedicam à questão, 

assinala que as comunidades urbanas devem ser livres e voluntárias, mas 

também precisam oferecer ao indivíduo da cidade uma oportunidade de 

realizar, de contribuir, de ter importância. As igrejas permitiram espaços nos 

quais os coreanos estabeleceram relações de maior proximidade, de 

intimidade, de lugar no País que os recebeu. 

 

Mercadante assinala ainda que o sentimento de pertencer - no caso às 

igrejas - fundamenta a relação social em uma comunidade. Para explicar o que 

é comunidade, Mercadante cita Weber (1973), que diz o seguinte: chamamos 

comunidade a uma relação social quando a atitude na ação social – no caso 

particular, em termo médio ou no tipo puro – inspira-se no sentimento subjetivo 

(afetivo ou tradicional) dos partícipes na constituição de um todo. 

 

Mercadante esclarece, no entanto, que comunidade não significa 

homogeneidade. Segundo a autora, ela só se apresenta como comunidade na 

medida em que mostra a sua heterogeneidade, reconhecendo assim as 

diferenças internas que são apresentadas pelos seus membros. Portanto, as 

igrejas, como comunidade, possibilitam a existência de diversas velhices. 

Nelas, a solidão negativa pode ser transformada em solidão positiva (KATZ, 

1996).  

 

Nas igrejas os coreanos fazem contatos de negócios e constroem novos 

laços afetivos, que passam a substituir os alicerces familiares deixados na 

Coreia. A importância dessas igrejas é clara quando se analisa o número de 

templos estabelecidos nestes 45 anos. São cerca de 49 templos evangélicos, 

enquanto há apenas uma igreja católica instalada na região do bairro do Bom 

Retiro e um templo budista. A formação de redes apresenta várias motivações - 
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políticas, sociais, econômicas e religiosas. O objetivo é promover a inter-

relação dos imigrantes. As redes sociais criadas nas igrejas protestantes 

coreanas em São Paulo foram muito importantes, fosse ele legal ou 

clandestino.  

 

A rede, como forma de organização das instituições, determina a 

identidade do grupo representado, dando-lhe uniformidade. Os frequentadores 

devem preencher um padrão comum. Por exemplo, língua comum, região de 

origem e nacionalidade. Unem-se em torno do religioso ou social, que se 

estende em corrente de assistência e solidariedade. Os imigrantes, muitas 

vezes, integraram-se a grupos, familiares e compatriotas, a fim de buscar ajuda 

e informações úteis para viver no novo país. Isto aconteceu com os coreanos. 

Um exemplo foi o auxílio dos primeiros imigrantes coreanos, prisioneiros de 

guerra. Eram coreanos naturalizados japoneses que já residiam no País, e 

atuaram como intérpretes dos recém-chegados. 

         

          A manutenção cultural nas comunidades coreanas confirma essa 

realidade. Os cultos são, em sua grande maioria, na língua coreana, as 

atividades de recreação preservam os jogos coreanos e os costumes étnicos. 

Algumas mudanças incorporaram-se à dinâmica dos cultos, a fim de que, 

mesmo mantendo as características culturais, ela se aproxime da realidade 

brasileira. Tentativa de se integrar ao novo país e em respeito às gerações 1.5 

e segunda geração, além do acolhimento das famílias provenientes de 

casamentos inter-raciais. 

 

Diante deste quadro, mudanças significativas foram implantadas, como 

os cultos em português, adaptação dos cultos coreanos, tornando-os mais 

próximos dos cultos brasileiros e seus louvores, que devem ser bem 

compreendidos para sentirem a verdadeira “presença do Senhor”. As reuniões 

em “células”, também chamadas fazendas, são importante local de renovação 

da espiritualidade e suporte social. Dentro do aspecto social, a integração é 

ponto fundamental. Todas as ações estão voltadas para proporcionar ambiente 

amigável e de integração de um novo membro ou “irmão” (em Cristo). Após as 

cerimônias religiosas acontece a confraternização. Nela, as pessoas são 
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encorajadas a fazer negócios e manter contatos. As amizades feitas nas igrejas 

servem ao suporte financeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações finais 

 

 

   



 

 

116 

Apesar de sermos um grupo étnico no Brasil oficialmente há 47 anos, 

não existem estudos sobre o envelhecimento dos imigrantes coreanos, nem 

mesmo material pertinente ao assunto pesquisado. Portanto, os dados e o 

material foram totalmente produzidos em campo. Na cidade de São Paulo, esta 

é a primeira produção acadêmica sobre a imigração coreana na área da 

Gerontologia. Nosso desejo é que esta pesquisa estimule estudos que visem 

ao bem-estar dos idosos coreanos. A longevidade foi a grande 

revolução/evolução do século. Deve-se pensar em como auxiliar os idosos a 

viverem com qualidade esses anos de sua existência. Ou seja, mais vida aos 

anos, e não simplesmente anos à vida. 

  A possibilidade de ter um perfil do idoso coreano nos faz rascunhar no 

imaginário as diversas possibilidades de ações e intervenções para o grupo. 

Muitos programas e benefícios são de total desconhecimento por parte dos 

idosos, principalmente pela dificuldade de compreensão da língua. Pretende-se 

contribuir com subsídios e formulação de norteadores para ações sociais e 

educacionais abrangentes e inclusivas, dirigidas à comunidade de idosos 

coreanos. Eles se excluem de ações e programas voltados à terceira idade por 

desconhecimento, dificuldade de comunicação ou porque consideram as 

atividades exclusivas, voltadas aos paulistas, brasileiros, ocidentais. Este 

estudo tem o objetivo, ainda, de contribuir para a promoção da solidariedade e 

de ações em relação aos imigrantes instalados na cidade de São Paulo. 

  Citamos no corpo de nosso trabalho a ENKYO, Beneficência Nipo-

Brasileira de São Paulo, entidade de assistência social que presta atendimento 

a pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, além de atendimento 

médico aos usuários de origem nipônica. Uma equipe multidisciplinar está apta 

a fazer atendimentos sociais e médicos em japonês, além de programar 

atividades que valorizam as tradições e cultura japonesa. Nos Estados Unidos, 

existem centros específicos que atendem os imigrantes com auxiliares 

bilíngues. 

  A proporção populacional é pequena se comparada ao povo nipônico, 

com história de mais de 100 anos de imigração. Mas deve-se sempre refletir 

sobre longevidade e mudanças nos perfis familiares. Principalmente na colônia 

coreana, em que a mulher, comerciante, empresária, é obrigada a trabalhar à 
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exaustão. Certamente passará a ter cada vez menos filhos, tendência mundial 

que leva a pensar não em políticas públicas, mas em políticas privadas ou de 

associações com o governo coreano e entidades civis da comunidade. 

  Os atuais idosos, imigrantes da primeira geração, deveriam ser 

realmente reverenciados. São pessoas com histórias e biografias sofridas que 

passaram pela dominação japonesa. Para alguns, houve a fuga de sua terra 

natal, à qual jamais retornarão, a Coreia do Norte. Perderam tudo e 

reconstruíram a vida na Coreia do Sul. Viveram uma guerra civil, um golpe 

militar e a imigração para um país de cultura e valores diferentes. Novamente, 

com pouco dinheiro e recomeçando a viver, uma nova história. Mas em todo o 

tempo, sempre confiantes e repletos de esperanças e sonhos. 

  Sofrimentos diante da língua e da comida. Decepção e desespero em 

encontrar terras inférteis, improdutivas. Desesperança em sustentar a família 

que atravessara 56 dias em um navio rumo ao desconhecido. 

  Verdadeiros heróis, duplamente vencedores. 

  Vencedores pelo trabalho, criação e educação dos filhos e restante da 

família. E “vencedores” da vida, pois foram privilegiados com a longevidade. 

  Em minha terra natal, quando reverenciamos uma grande autoridade 

(um rei, por exemplo), ajoelhamo-nos e inclinamos o corpo para baixo. 

Colocamos as mãos espalmadas para fora, na testa, e inclinamos a cabeça em 

direção ao solo, sinal de respeito máximo. 

  Que a tradição do código de piedade filial, existente desde a época dos 

reinados, seja ininterrupta, transmitida de geração a geração. E que, como 

detentores da comunicação e intercomunicação com os idosos, que pouco 

falam e nem compreendem a língua, sejamos a interface dos seus direitos e 

seus interlocutores, para terem consciência da sua VEZ e da sua VOZ. 

  Centrais de tradutores, ou disponibilidade de haver tradutores a distância 

(como médicos plantonistas a distância), acionados quando solicitados, talvez 

seja alternativa plausível. Tradutores voluntários conseguiriam atingir maior 
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número de pessoas, auxiliando, por exemplo, o diálogo nas consultas médicas 

e internações. 

     Como em 2013 a comunidade completará 50 anos de imigração para o 

Brasil, esta pesquisa pretende analisar, identificar e nortear ações que as 

instituições comunitárias ou empresas privadas coreanas, com espírito de 

responsabilidade social, planejam adotar para beneficiar os idosos que fizeram 

e fazem parte do caldeirão de etnias do Brasil. 

  Ao se conhecer o perfil de um grupo de idosos imigrantes na metrópole, 

ações específicas devem ser instituídas, como centros-dia, centros de 

referência e associações que visem à integração entre os povos. O intuito da 

pesquisa, apesar de referir-se a uma comunidade, tem como um de seus 

objetivos fundamentais maior integração com o povo que os acolheu de modo 

tão significativo. Afinal, a pluralidade identitária reforça a existência de diversos 

“outros”, e não um “nós” indiferenciado ou homogêneo. 

No entanto, os dados da presente pesquisa mostram um “eu étnico”, 

presente especialmente nos imigrantes de primeira geração, que demanda a 

preparação de profissionais bilíngues, com competência multidisciplinar, para 

atender a procura. Atualmente não há, na cidade de São Paulo, cuidadores de 

pessoas idosas que falem a língua coreana. Além disso, ao se pensar em 

instituições de longa permanência, deve-se levar em conta a língua e a 

alimentação. Devemos ressaltar que, neste momento, para atender aos idosos 

mais idosos, a comunidade coreana deveria refletir sobre a criação de 

moradias coletivas, com especificidades e singularidades da comunidade e da 

velhice.  
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA PUC-SP 
SEDE CAMPUS MONTE ALEGRE 

 
Protocolo de Pesquisa nº 
115/2010 

 
 
Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde  
Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia  
Orientadora: Profª. Dra. Beltrina da Purificação da Côrte Pereira  
Autora: Hee Jeung Hong 
 
PARECER sobre o Protocolo de Pesquisa, em nível de Dissertação de Mestrado, 
intitulado O envelhecer na cidade de São Paulo, sob a ótica dos imigrantes coreanos 

 

        CONSIDERAÇÕES APROVADAS EM COLEGIADO 
 

Em conformidade com os dispositivos da Resolução nº 196 de 10 de outubro de 1996 e demais resoluções do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS), em que os critérios da relevância social, da relação 

custo/benefício e da autonomia dos sujeitos da pesquisa pesquisados foram preenchidos. 
 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido permite ao sujeito compreender o significado, o alcance e os 

limites de sua participação nesta pesquisa. 
 

A exposição do Projeto é clara e objetiva, feita de maneira concisa e fundamentada, permitindo concluir que o 

trabalho tem uma linha metodológica bem definida, na base do qual será possível retirar conclusões consistentes e, 

portanto, válidas. 
 

No entendimento do CEP da PUC-SP, o Projeto em questão não apresenta qualquer risco ou dano ao ser 

humano do ponto de vista ético. 

 
CONCLUSÃO 

 
Face ao parecer consubstanciado apensado ao Protocolo de Pesquisa, o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP – Sede Campus Monte Alegre, em Reunião Ordinária de 

03/05/2010, o Protocolo de Pesquisa nº 115/2010. 
 

Cabe ao(s) pesquisador(es) elaborar e apresentar ao CEP da PUC-SP – Sede Campus Monte Alegre, os 

relatórios parcial e final sobre a pesquisa, conforme disposto na Resolução nº 196 de 10 de outubro de 1996, inciso IX.2, 

alínea “c”, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS), bem como cumprir integralmente os 

comandos do referido texto legal e demais resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde 

(MS). 

                São Paulo, 03 de maio de 2010. 
 
 
 

_____________________________________________  
Prof. Dr. Edgard de Assis Carvalho 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP 
Rua Ministro Godói, 969 – Sala 63-C (Andar Térreo do E.R.B.M.) – Perdizes – São Paulo – SP – CEP: 05015-001 Tel/Fax: 
(11) 3670-8466 – e-mail: cometica@pucsp.br . Site: http://www.pucsp.br/cometica 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada “IMIGRAÇÃO e ENVELHECIMENTO na 
CIDADE de SÃO PAULO: PERFIL de um GRUPO de IDOSOS COREANOS”, sob a responsabilidade da 
pesquisadora HEE JEUNG HONG. 

Nesta pesquisa nós buscamos traçar o perfil de um grupo de imigrantes coreanos idosos que vivem na cidade de São 
Paulo. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será obtido pela pesquisadora HEE JEUNG HONG junto à 
comunidade coreana de São Paulo. 

Na sua participação o(a) senhor(a) irá responder a um questionário, sendo estes dados tabulados e analisados através do 
programa de informática SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Participará também de uma entrevista na qual sua voz será gravada e após a transcrição das fitas,serão desgravadas. 

Em nenhum momento o(a) senhor(a) será identificado. Os resultados da pesquisa serão publicados e ainda assim a sua 
identidade será preservada. O (a) senhor (a) não terá nenhum gasto ou ganho financeiro por participar na pesquisa. 

Os benefícios serão a criação de norteadores que possam guiar a comunidade coreana quanto aos anseios e 
necessidades dos idosos. O (a) senhor (a) é livre para deixar de participar da pesquisa a qualquer momento sem nenhum 
prejuízo ou coação. Uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com o (a) senhor (a). 

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, O (a) senhor (a) poderá entrar em contato com: HEE JEUNG HONG ; 7185-
8426, Programa de Estudos Pós Graduados em Gerontologia da PUC SP.   

     이이이이 설문지는설문지는설문지는설문지는 홍희정선생의홍희정선생의홍희정선생의홍희정선생의 PUC대학원대학원대학원대학원 노인학노인학노인학노인학 석사과정석사과정석사과정석사과정 논문논문논문논문 “한인한인한인한인 이민자의이민자의이민자의이민자의 시각으로시각으로시각으로시각으로 보는보는보는보는 쌍쌍쌍쌍 파울로에서의파울로에서의파울로에서의파울로에서의 노년노년노년노년”을을을을 위한위한위한위한 자료로자료로자료로자료로 쓰일쓰일쓰일쓰일 것입니다것입니다것입니다것입니다. 이이이이 설문조사를설문조사를설문조사를설문조사를 통해통해통해통해 쌍쌍쌍쌍 파울로에파울로에파울로에파울로에 사시는사시는사시는사시는 한인한인한인한인 어르신들의어르신들의어르신들의어르신들의 현황을현황을현황을현황을 파악하고자파악하고자파악하고자파악하고자 합니다합니다합니다합니다. 앞으로앞으로앞으로앞으로 한인사회에도한인사회에도한인사회에도한인사회에도 유익한유익한유익한유익한 좋은좋은좋은좋은 자료가자료가자료가자료가 되기되기되기되기 위해서는위해서는위해서는위해서는 귀하의귀하의귀하의귀하의 도움이도움이도움이도움이 필요합니다필요합니다필요합니다필요합니다. 보다보다보다보다 폭넓은폭넓은폭넓은폭넓은 참여를참여를참여를참여를 위해위해위해위해 익명으로익명으로익명으로익명으로 실시되는실시되는실시되는실시되는 이이이이 조사에조사에조사에조사에 부담없이부담없이부담없이부담없이 협조해협조해협조해협조해 주시기를주시기를주시기를주시기를 부탁드립니다부탁드립니다부탁드립니다부탁드립니다. 귀하는귀하는귀하는귀하는 이이이이 설문조사를설문조사를설문조사를설문조사를 위해위해위해위해 경제적경제적경제적경제적 부담을부담을부담을부담을 감당하시거나감당하시거나감당하시거나감당하시거나 그그그그 누누누누구의구의구의구의 지시를지시를지시를지시를 받으실받으실받으실받으실 필요가필요가필요가필요가 없으며없으며없으며없으며 언제든언제든언제든언제든 이이이이 설문조사를설문조사를설문조사를설문조사를 거부하실거부하실거부하실거부하실 수수수수 있습니다있습니다있습니다있습니다. 그그그그 외에도외에도외에도외에도 도움을도움을도움을도움을 주실주실주실주실 일이나일이나일이나일이나 문의하실문의하실문의하실문의하실 사항이사항이사항이사항이 있다면있다면있다면있다면 7185-8426로로로로 연락주십시오연락주십시오연락주십시오연락주십시오. 

    Eu aceito participar do projeto citado acima, voluntariamente, após ter sido 
devidamente esclarecido.       

São Paulo,  de   de 2010 
 
 
 

Testemunhas 
________________________________ _______________________________ 
Participante da pesquisa      RG: 
         CPF: 
 
 
 ___________________________________   _________________________________ 
Assinatura da pesquisadora      RG: 

        CPF: 
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Questionário         no ____________ 
    
    01. Sexo 
     (    ) Masculino  (    ) Feminino 
 
     02. Idade 
     (    ) 50 - 59 anos  (    ) 60 - 69 anos  (    ) 70 - 79 anos    

(    ) 80 - 85 anos  (    ) 86 - 90 anos  (    ) mais de 91 anos  
    

     03. Estado civil 
(    ) Solteiro (a)  (    ) Casado (a)  (    ) Viúvo (a)    
(  ) Separado (a)  (    ) Divorciado(a)  (    ) Outros 
 

     04. Local de nascimento  
(    ) Coréia do SUL  (    ) Coréia do NORTE 
 
05. Religião  
(    ) Evangélica  (    ) Católica  (    ) Budista 
(    ) Não tem religião  (    ) Outros  
 
06. Escolaridade 
(    ) Primário  (    ) Ginásio  (    ) Colegial  (    ) Superior Incomp.  
(    ) Superior Comp.  (    ) Pós Graduação 
 
07. O (a) Senhor (a) trabalha? 
(    ) Comerciante (roupas)  (    ) Comerciante (outros)    
(    ) Profissional Liberal  (    ) Prestador de Serviços  (    ) Funcionário  
(    ) Funcionário Público  (    ) Dona de Casa     
(    ) NÃO Trabalha   (    ) Outros   
   
08. O (a) senhor (a) é aposentado (a)? Se Sim, qual o valor da sua 

APOSENTADORIA? 
(    ) NÃO sou aposentado (a)  (    ) 1 - 2 Salários mínimos  
(    ) 3 - 4 Salários mínimos  (    ) 5 - 6 Salários mínimos  
(    ) Mais de 7 Salários mínimos  
             
09. Qual sua faixa de renda familiar mensal? 
(    ) Menos de R$ 2.000,00  (    ) R$ 2.001,00 - R$ 5.000,00 
(    ) R$ 5.001,00 - R$ 8.000,00  (    ) R$ 8.001,00 - R$ 10.000,00 
(    ) Mais de R$ 10.000,00 
 
10. Em que época chegou ao BRASIL? 
(    ) antes de 1963  (    ) 1963 - 1969  (    ) 1970 - 1979        
(    ) 1980 - 1989  (    ) 1990 - 1999  (    ) depois de 2000  
 
11. Há quanto tempo mora na CIDADE de SÃO PAULO ? 
(    ) menos de 5 anos  (    ) 6 - 15 anos  (    ) 16 - 25 anos 
(    ) 26 - 35 anos  (    ) 36 - 45 anos  (    ) 46 - 50 anos 
 
12. Em que países já morou? 
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(    ) Paraguai  (    ) Argentina  (    ) Bolívia 
(    ) Estados Unidos  (    ) Canadá  (    ) Outros 
 
13 . O (a) senhor (a) é naturalizado (a)? 
(    ) Sim  (    ) Não  (    ) Gostaria 
 
14. Em que bairro mora? 
(    ) Bom Retiro  (    ) Brás  (    ) Aclimação 
(    ) Vila Mariana  (    ) Liberdade / Cambuci  (    ) Santana 
(    ) Higienópolis/ Perdizes  (    ) Santa Cecília 
(    ) Outros   
 
15. O imóvel onde reside é: 
(    ) Casa  (    ) Apartamento  
(    ) Alugado  (    ) Próprio  (    ) Cedido (por filhos, netos, outros)  
   

     16. Pessoas com quem mora: 
     (    ) Sozinha (o)  (    ) Cônjuge (esposa / marido)  (    ) Filhos      
     (    ) Netos (as)  (    ) Mãe / Pai / Sogra (o)  (    ) Outros   
 

17. Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) – asilo 
(    ) Já morou  (    ) Mora 
(    ) Moraria  (    ) Nunca moraria 
 
18 . Quando percebeu que estava na Terceira Idade? 
(    ) 50 - 59 anos  (    ) 60 - 69 anos  (    ) 70 - 79 anos 
(    ) Mais de 80 anos 
 
19. Envelhecer é melhor ...... 
(    ) Em São Paulo, no Brasil  (    ) Em Seoul, na Coréia do Sul 
(    ) Em Los Angeles, nos Estados Unidos  (    ) Outros  
 
20. Saúde: Trata de que doenças? 
(    ) Pressão Alta  (    ) Diabetes  (    ) Cardiovascular (coração) 
(    ) Colesterol  (    ) AVE (derrame)  (    ) Reumatismo 
(    ) Alzheimer  (    ) Depressão  (    ) Câncer 
(    ) Outros  (    ) Nenhuma 
 
21. Saúde : Possui plano (seguro) de saúde? 
(    ) Sim  (    ) Sim, só para internação 
(    ) Não  (    ) Não, utilizo serviço de assistência pública 
 
22. Estatuto do Idoso 
(    ) Conhece  (    ) Não conhece   
(    ) Nunca ouviu falar, mas gostaria de conhecer 
(    ) Não tenho interesse 
 
23. Participa destes programas (benefícios) do governo para idosos? 
(    ) Vacinação  (    ) Gratuidade de medicamentos de uso contínuo  
(    ) Hospital do Homem  (    ) Mutirão de Saúde    
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(    ) Programas para combate ( pressão, diabetes, colesterol)  ao  
Câncer de Pele, Mama, Próstata 
 
24. O (a) senhor (a) usa? 
(    ) Gratuidade de serviços de transporte   
(    ) Meia entrada em shows, cinemas e teatros 
(    ) Prioridade em processos (direito)    
(    ) Vagas exclusivas de estacionamento  
 
25. Como o (a) senhor (a) usa seu tempo livre? 
(    ) Museu / Exposição  (    ) Passeios  (    ) Leitura 
(    ) Computador (Internet)  (    ) Artes Plásticas  (    ) Culinária     
(    ) Tricô / Cerâmica / Artesanato  (    ) Esportes   
(    ) Cinema / Teatro  (    ) Concerto  (    ) TV, vídeo,musical 
(    ) Encontro com amigos  (    ) Shopping  (    ) Descanso em  Casa 
(    ) Outros 
 
26. Conhece os pontos turísticos e museus da Cidade de São Paulo? 
(    ) Sim  (    ) Não  (    ) Gostaria de conhecer     
(   ) Não tenho interesse 
 
27. Quais atividades ou temas que mais lhe agradam? 
(    ) Atividade Física, Dança     
(    ) Cinema / Teatro / Concertos / Museus (shows,musicais,orquestra, 
óperas)  
(    ) Palavra de Deus, Aconselhamento Cristão 
(    ) Palestra sobre saúde e doenças, Qualidade de Vida    
(    ) Grupos de apoio e Compartilhamento, Apenas conversar 
(    ) Relações Familiares, Intergeracionalidade 
(    ) Direitos dos Idosos (Estatuto do Idoso) 
(    ) Passeios / Viagens  (    ) Aula de Línguas (Português, Inglês)   
(    ) Letra Oriental / Trabalhos Manuais 
(    ) Informática  (    ) Atualidades  (    ) Voluntariado 
 
28. Voluntariado 
(    ) Participo  (    ) Não participo 
(    ) Gostaria de participar, mas não sei como 
 
29. O (a) senhor (a) cuida ou ajuda a cuidar dos netos? 
(    ) Sim  (    ) Não  (    ) De vez em quando 
 
30. Com que frequência o (a) senhor (a) gostaria de cuidar dos netos? 
(    ) Todo dia  (    ) 2-3x / semana  (    ) 1x / semana   
(    ) De vez em quando    
 

 31. Frequência que se encontra com os familiares 
 (    ) Todo DIA  (    ) mais de 2x / SEMANA  (    ) 1x por SEMANA    
 (    ) mais de 2x / MÊS  (    ) 1x / MÊS  (    ) mais de 2x / ANO 
 (    ) 1x / ANO  (    ) Em datas comemorativas da família 
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32. Relações Interpessoais (Sociais) 
   O  (1)   - ÓTIMA      
   B  (2)   - BOA 
   MM (3)   - MAIS ou MENOS (Normal) 
   R  (4)   - RUIM  
(      ) Familiares  (      ) Amigos  (      ) Vizinhos  
(      ) Colegas de trabalho  (      ) Amigos de grupos de Terceira Idade  
 
33. O (a) senhor (a) tem amigos fora da comunidade coreana? Quais 
etnias? 
(    ) Só coreanos  (    ) Brasileiro  (    ) Judeu (Israelita) 
(    ) Japonês  (    ) Chinês  (    ) Italiano 
(    ) Outros         
 
34. Porque vieram ao Brasil? 
(    ) Sonho de ascensão financeira 
(    ) Desejo de um futuro melhor para os filhos 
(    ) Fuga para os filhos não servirem no exército 
(    ) Instabilidade política (golpe militar) no país 
(    ) Outros  
 
COMENTÁRIOS (Sua VOZ e VEZ) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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귀하께귀하께귀하께귀하께 해당하는해당하는해당하는해당하는 항목에항목에항목에항목에 표시해표시해표시해표시해 주십시오주십시오주십시오주십시오. 
 

1. (    ) 남남남남        (    ) 여여여여  
 

2. (    ) 50-59세세세세        (    ) 60-69세세세세        (    ) 70-79세세세세  

(    ) 80-85세세세세        (    ) 86-90세세세세        (    ) 91세세세세 이상이상이상이상 

 

3. (    ) 미혼미혼미혼미혼        (    ) 기혼기혼기혼기혼        (    ) 과부과부과부과부, 홀아비홀아비홀아비홀아비   

(    ) 별거별거별거별거        (    ) 이혼이혼이혼이혼        (    ) 기타기타기타기타 

 

4. 어디에서어디에서어디에서어디에서 태어나셨습니까태어나셨습니까태어나셨습니까태어나셨습니까? 

(    ) 이남이남이남이남-남한남한남한남한        (    ) 이북이북이북이북-북한북한북한북한 

 

5. 귀하의귀하의귀하의귀하의 신앙신앙신앙신앙 배경은배경은배경은배경은? 

(    ) 개신교개신교개신교개신교        (    ) 천주교천주교천주교천주교        (    ) 불교불교불교불교   

(    ) 없다없다없다없다        (    ) 그외그외그외그외           
 

6. 귀하의귀하의귀하의귀하의 학력학력학력학력 배경은배경은배경은배경은? 

(    ) 국졸국졸국졸국졸        (    ) 중졸중졸중졸중졸        (    ) 고졸고졸고졸고졸    

(    ) 대중퇴대중퇴대중퇴대중퇴        (    ) 대졸대졸대졸대졸        (    ) 대학원대학원대학원대학원 

 

7. 지금까지지금까지지금까지지금까지 종사해온종사해온종사해온종사해온 직업은직업은직업은직업은? 

(    ) 상업상업상업상업    (의류의류의류의류)  (    ) 상업상업상업상업(기타기타기타기타)  (    ) 공업공업공업공업 

(    ) 서비스업서비스업서비스업서비스업        (    ) 회사원회사원회사원회사원        (    ) 공무원공무원공무원공무원 

(    ) 가정주부가정주부가정주부가정주부        (    ) 없다없다없다없다        (    ) 기타기타기타기타 

 

 8. 은퇴연금을은퇴연금을은퇴연금을은퇴연금을 받으십니까받으십니까받으십니까받으십니까? 받으신다면받으신다면받으신다면받으신다면 어느어느어느어느 수준입니까수준입니까수준입니까수준입니까?  

(    ) 받지받지받지받지 않는다않는다않는다않는다    

(    ) 최저임금의최저임금의최저임금의최저임금의 1-2배배배배        (    ) 최저임금의최저임금의최저임금의최저임금의 3-4배배배배 

(    ) 최저임금의최저임금의최저임금의최저임금의 5-6배배배배        (    ) 최저임금의최저임금의최저임금의최저임금의 7배배배배 이상이상이상이상 

 

9. 전체전체전체전체 가족의가족의가족의가족의 한한한한 달달달달 평균평균평균평균 수입은수입은수입은수입은 얼마나얼마나얼마나얼마나 됩니까됩니까됩니까됩니까? 

(    ) R$ 2.000,00 이하이하이하이하        (    ) R$ 2.001,00 – 5.000,00 

(    ) R$ 5.001,00 – 8.000,00  (    ) R$ 8.001,00 – 10.000,00 

(    ) R$ 10.000,00 이상이상이상이상 

 

10. 언제언제언제언제 브라질브라질브라질브라질로로로로 이민오셨습니까이민오셨습니까이민오셨습니까이민오셨습니까? 
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(    ) 1963년년년년 이전이전이전이전        (    ) 1963-1969년년년년        (    ) 1970-1979년년년년 

(    ) 1980-1989년년년년        (    ) 1990-1999년년년년        (    ) 2000년년년년 이후이후이후이후   
 

11. 쌍쌍쌍쌍 파울로파울로파울로파울로 시에시에시에시에 거주하신지는거주하신지는거주하신지는거주하신지는 얼마나얼마나얼마나얼마나 되었습니까되었습니까되었습니까되었습니까? 

(    ) 5년년년년 이하이하이하이하        (    ) 6-15년년년년        (    ) 16-25년년년년 

(    ) 26-35년년년년        (    ) 36-45년년년년        (    ) 46년년년년 이상이상이상이상 

 

12. 한국과한국과한국과한국과 브라질브라질브라질브라질 외에외에외에외에 다다다다른른른른 나라에서나라에서나라에서나라에서 거주하신거주하신거주하신거주하신 경험이경험이경험이경험이 있습니까있습니까있습니까있습니까? 

(    ) 파라과이파라과이파라과이파라과이        (    ) 아르헨티나아르헨티나아르헨티나아르헨티나        (    ) 볼리비아볼리비아볼리비아볼리비아 

(    ) 미국미국미국미국        (    ) 캐나다캐나다캐나다캐나다        (    ) 기타기타기타기타 

 

13. 브라질에브라질에브라질에브라질에 귀화하셨습니까귀화하셨습니까귀화하셨습니까귀화하셨습니까? 

(    ) 예예예예        (    ) 아니오아니오아니오아니오        (    ) 고려중이다고려중이다고려중이다고려중이다 

 

14. 현재현재현재현재 거주거주거주거주 지역은지역은지역은지역은? 

(    ) 봉헤찌로봉헤찌로봉헤찌로봉헤찌로        (    ) 브라스브라스브라스브라스        (    ) 아끌리마썽아끌리마썽아끌리마썽아끌리마썽 

(    ) 빌라빌라빌라빌라 마리아나마리아나마리아나마리아나  (    ) 리베르다지리베르다지리베르다지리베르다지 / 깜부씨깜부씨깜부씨깜부씨  (    ) 싼타나싼타나싼타나싼타나 

(    ) 이지에노뽈리스이지에노뽈리스이지에노뽈리스이지에노뽈리스 / 뻬르지제스뻬르지제스뻬르지제스뻬르지제스        (    ) 싼타싼타싼타싼타 쎄씰리아쎄씰리아쎄씰리아쎄씰리아 

(    ) 기타기타기타기타 

 

15. 현재현재현재현재 거주거주거주거주 주택은주택은주택은주택은? 

(    ) 일반일반일반일반 개인주택개인주택개인주택개인주택  (    ) 아파트아파트아파트아파트  

(    ) 본인소유본인소유본인소유본인소유        (    ) 월세월세월세월세        (    ) 자녀자녀자녀자녀, 친지친지친지친지 소유소유소유소유  
 

16. 누구와누구와누구와누구와 함께함께함께함께 사십니까사십니까사십니까사십니까? 

(    ) 혼자혼자혼자혼자        (    ) 배우자와배우자와배우자와배우자와  (    ) 자녀와자녀와자녀와자녀와 

(    ) 손주와손주와손주와손주와   (    ) 부모부모부모부모, 시부모시부모시부모시부모        (    ) 기타기타기타기타 

 

17. 양로원양로원양로원양로원 생활생활생활생활 

(    ) 과거에과거에과거에과거에 생활생활생활생활 경험있다경험있다경험있다경험있다        (    ) 현재현재현재현재 생활하고생활하고생활하고생활하고 있다있다있다있다 

(    ) 생활할생활할생활할생활할 수수수수 있다고있다고있다고있다고 생각한다생각한다생각한다생각한다        (    ) 결코결코결코결코 살살살살 수수수수 없다고없다고없다고없다고 생각한다생각한다생각한다생각한다 

 

18. 언제언제언제언제 자신이자신이자신이자신이 노년이라고노년이라고노년이라고노년이라고 느끼게느끼게느끼게느끼게 되었습니까되었습니까되었습니까되었습니까? 

(    ) 50-59세세세세        (    ) 60-69세세세세        (    ) 70-79세세세세 

(    ) 80세세세세 이상이상이상이상 
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19. 어느어느어느어느 곳에서곳에서곳에서곳에서 노년을노년을노년을노년을 지내는지내는지내는지내는 것이것이것이것이 좋다고좋다고좋다고좋다고 생각하십니까생각하십니까생각하십니까생각하십니까? 

(    ) 브라질브라질브라질브라질, 쌍쌍쌍쌍 파울로파울로파울로파울로        (    ) 한국한국한국한국, 서울서울서울서울 

(    ) 미국미국미국미국, 로스로스로스로스 앤젤리스앤젤리스앤젤리스앤젤리스        (    ) 기타기타기타기타 

 

20. 현재현재현재현재 앓고앓고앓고앓고 있는있는있는있는 질환이질환이질환이질환이 있습니까있습니까있습니까있습니까? 

(    ) 고혈압고혈압고혈압고혈압     (    ) 당뇨당뇨당뇨당뇨        (    ) 심장심장심장심장, 혈관혈관혈관혈관 

(    ) 콜레스테롤콜레스테롤콜레스테롤콜레스테롤        (    ) 뇌졸증뇌졸증뇌졸증뇌졸증-중풍중풍중풍중풍        (    ) 류마치스류마치스류마치스류마치스 

(    ) 알츠하이머알츠하이머알츠하이머알츠하이머        (    ) 우울증우울증우울증우울증        (    ) 암암암암 

(    ) 기타기타기타기타        (    ) 없다없다없다없다      
 

21. 의료보험이의료보험이의료보험이의료보험이 있습니까있습니까있습니까있습니까? 

(    ) 예예예예        (    ) 예예예예, 입원만입원만입원만입원만 가능한가능한가능한가능한 보험보험보험보험 

(    ) 아니오아니오아니오아니오        (    ) 아니오아니오아니오아니오, 정부정부정부정부 의료혜택의료혜택의료혜택의료혜택 이용이용이용이용 
 

22. 노인헌장에노인헌장에노인헌장에노인헌장에 대해서대해서대해서대해서 알고알고알고알고 계십니계십니계십니계십니까까까까? 

(    ) 예예예예        (    ) 아니오아니오아니오아니오 

(    ) 들어보지들어보지들어보지들어보지 못했으나못했으나못했으나못했으나 알고알고알고알고 싶다싶다싶다싶다  (    ) 관심없다관심없다관심없다관심없다 

 

23. 브라질브라질브라질브라질 정부의정부의정부의정부의 노인노인노인노인 건강혜택건강혜택건강혜택건강혜택 프로그램을프로그램을프로그램을프로그램을 활용하고활용하고활용하고활용하고 계십니까계십니까계십니까계십니까? 

(    ) 예방접종예방접종예방접종예방접종        (    ) 무료무료무료무료 약약약약 배부배부배부배부        (    ) 남성병원남성병원남성병원남성병원 

(    ) 혈압혈압혈압혈압, 당당당당, 콜레스테롤콜레스테롤콜레스테롤콜레스테롤 검사검사검사검사        (    ) 피부암피부암피부암피부암, 유방암유방암유방암유방암, 전립선암전립선암전립선암전립선암 치료치료치료치료 

 

24. 노인노인노인노인 혜택혜택혜택혜택 프로그램프로그램프로그램프로그램 중중중중 활용하시는활용하시는활용하시는활용하시는 것은것은것은것은 어떤어떤어떤어떤 것들입니까것들입니까것들입니까것들입니까? 

(    ) 무료무료무료무료 대중대중대중대중 교통교통교통교통 수단수단수단수단        (    ) 쇼쇼쇼쇼, 극극극극장장장장 반액반액반액반액 

(    ) 각종각종각종각종 공공기관공공기관공공기관공공기관 우선순위우선순위우선순위우선순위        (    ) 노인노인노인노인 전용전용전용전용 주차주차주차주차 

 

25. 여가여가여가여가 시간을시간을시간을시간을 어떻게어떻게어떻게어떻게 활용하십니까활용하십니까활용하십니까활용하십니까? 

(    ) 박물관박물관박물관박물관, 전시회관람전시회관람전시회관람전시회관람  (    ) 여행여행여행여행, 산책산책산책산책  (    ) 독서독서독서독서 

(    ) 컴퓨터컴퓨터컴퓨터컴퓨터 

(    ) 미술미술미술미술, 도자기도자기도자기도자기, 수공예수공예수공예수공예  (    ) 요리요리요리요리        (    ) 뜨게질뜨게질뜨게질뜨게질 

(    ) 운동운동운동운동 

(    ) 영화영화영화영화, 연극관람연극관람연극관람연극관람        (    ) 악기연주악기연주악기연주악기연주        (    ) TV, Video 시시시시청청청청 

(    ) 친구친구친구친구를를를를 만만만만난난난난다다다다  (    ) 쇼쇼쇼쇼핑핑핑핑한다한다한다한다        (    ) 집집집집에서에서에서에서 휴식휴식휴식휴식한다한다한다한다 

(    ) 그외그외그외그외            
 



 

 

136 

26. 쌍쌍쌍쌍 파울로의파울로의파울로의파울로의 관관관관광명광명광명광명소소소소를를를를 아십니까아십니까아십니까아십니까?  

(    ) 예예예예        (    ) 아니오아니오아니오아니오        (    ) 알고알고알고알고 싶다싶다싶다싶다        (    ) 관심없다관심없다관심없다관심없다    
 

27. 아아아아래래래래의의의의 활동활동활동활동 또또또또는는는는 주제주제주제주제 중중중중 관심있는관심있는관심있는관심있는 것은것은것은것은 무무무무엇엇엇엇입니까입니까입니까입니까?  

(    ) 운동운동운동운동/춤춤춤춤        (    ) 영화영화영화영화/연극연극연극연극/음음음음악회악회악회악회/박물관박물관박물관박물관 

(    ) 성경성경성경성경/기독교기독교기독교기독교 상상상상담담담담        (    ) 건강건강건강건강/삶삶삶삶의의의의 질질질질 

(    ) 나나나나눔눔눔눔의의의의 광광광광장장장장/대화대화대화대화        (    ) 가족관계가족관계가족관계가족관계/세대관계세대관계세대관계세대관계 

(    ) 노인의노인의노인의노인의 권권권권리리리리/노인헌장노인헌장노인헌장노인헌장        (    ) 여행여행여행여행 

(    ) 언어강의언어강의언어강의언어강의    (포포포포어어어어/영어영어영어영어)  (    ) 붓글붓글붓글붓글씨씨씨씨/손공예손공예손공예손공예 

(    ) 컴퓨터컴퓨터컴퓨터컴퓨터        (    ) 뉴뉴뉴뉴스스스스        (    ) 자원봉사자원봉사자원봉사자원봉사 

 

28. 자원봉사에자원봉사에자원봉사에자원봉사에 참석참석참석참석하십니까하십니까하십니까하십니까? 

(    ) 참석참석참석참석한다한다한다한다        (    ) 참석참석참석참석하지하지하지하지 않는다않는다않는다않는다 

(    ) 참석참석참석참석하고하고하고하고 싶지만싶지만싶지만싶지만 어떻게어떻게어떻게어떻게 하는지하는지하는지하는지 모른다모른다모른다모른다 

 

29. 손주손주손주손주를를를를 돌돌돌돌보아보아보아보아 주십니까주십니까주십니까주십니까? 

(    ) 예예예예        (    ) 아니오아니오아니오아니오        (    ) 가가가가끔끔끔끔 돌돌돌돌보아보아보아보아 준다준다준다준다 

 

30. 손주손주손주손주를를를를 돌돌돌돌보는보는보는보는데데데데 어느어느어느어느 정도로정도로정도로정도로 참참참참여하기여하기여하기여하기를를를를 원하십니까원하십니까원하십니까원하십니까?  

(    ) 매매매매일일일일        (    ) 주주주주 2,3회회회회        (    ) 주주주주 1회회회회        (    ) 가가가가끔끔끔끔 

 

31. 자녀들은자녀들은자녀들은자녀들은 어느어느어느어느 간간간간격격격격으로으로으로으로 만나십니까만나십니까만나십니까만나십니까?  

(    ) 매매매매일일일일        (    ) 주주주주 2회회회회 이상이상이상이상        (    ) 주주주주 1회회회회 

(    ) 월월월월 2회회회회 이상이상이상이상        (    ) 월월월월 1회회회회        (    ) 년년년년 2회회회회 이상이상이상이상 

(    ) 년년년년 1회회회회        (    ) 가족가족가족가족 행사행사행사행사때때때때 

 

32. 타인과의타인과의타인과의타인과의 관계관계관계관계를를를를 표시해표시해표시해표시해 주십시오주십시오주십시오주십시오 

1 – 아주아주아주아주 좋다좋다좋다좋다   2 – 좋다좋다좋다좋다    3 – 보통이다보통이다보통이다보통이다   4 – 나나나나쁘쁘쁘쁘다다다다 

(    ) 가족가족가족가족        (    ) 친구친구친구친구        (    ) 이이이이웃웃웃웃    

(    ) 직장동료직장동료직장동료직장동료        (    ) 활동그활동그활동그활동그룹룹룹룹 멤버멤버멤버멤버 

 

33. 한국인한국인한국인한국인 외에외에외에외에 교제교제교제교제를를를를 나누는나누는나누는나누는 타민족타민족타민족타민족 친구가친구가친구가친구가 있습니까있습니까있습니까있습니까?  

(    ) 없다없다없다없다        (    ) 브라질인브라질인브라질인브라질인        (    ) 유대인유대인유대인유대인    

(    ) 일본인일본인일본인일본인        (    ) 중국인중국인중국인중국인        (    ) 이태리인이태리인이태리인이태리인 

(    ) 기타기타기타기타 
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34. 브라질로브라질로브라질로브라질로 이민이민이민이민 온온온온 이유는이유는이유는이유는 무무무무엇엇엇엇입니까입니까입니까입니까?  

(    ) 경제경제경제경제적적적적으로으로으로으로 나은나은나은나은 삶삶삶삶을을을을 위해위해위해위해        (    ) 정치정치정치정치적적적적 불불불불안안안안을을을을 피해서피해서피해서피해서 

(    ) 자녀들의자녀들의자녀들의자녀들의 장장장장래를래를래를래를 위해서위해서위해서위해서        (    ) 직업직업직업직업적적적적으로으로으로으로 얽매얽매얽매얽매인인인인 삶삶삶삶을을을을 피해서피해서피해서피해서 

    
위위위위 질질질질문문문문외의외의외의외의 의의의의견견견견이이이이 있으시다면있으시다면있으시다면있으시다면 아아아아래래래래에에에에 적적적적어어어어 주십시오주십시오주십시오주십시오. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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RESULTADOS BRUTOS DA PESQUISA 
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