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RESUMO 

Considerando a amplitude do campo de conhecimentos da Gerontologia 

entendemos a contribuição desta pesquisa que tem como objeto de estudo a 

questão do envelhecimento relacionado à ideia de envelhecer bem e viver a 

fase da velhice com qualidade por meio de convivências comunitárias que 

integram o cotidiano de pessoas idosas. Os sujeitos deste estudo são os 

idosos, participantes do Espaço de Cultura e Solidariedade e moradores do 

bairro do Jardim da Conquista, situado na Zona Leste da cidade de São Paulo.                        

O grupo que participou desta pesquisa foi composto por 10 (dez)  

idosos, do sexo masculino e feminino, na faixa etária entre 62 e 81 anos. Todos 

participaram das entrevistas respondendo um questionário, que continham 

dados de identificação pessoal e perguntas semiestruturadas relativas ao perfil 

sociocultural e sobre sua participação no Espaço de Cultura e Solidariedade.  

Os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa de 

abordagem qualitativa contemplam como focos desta investigação a condição 

de vida dos idosos quanto ao exercício da sua cidadania e garantia de direitos, 

com base nos referenciais teóricos da Gerontologia. 

Os processos de análise dos dados em destaque foram representados 

por gráficos, a fim de visualizar os resultados da pesquisa que, considerando 

os aspectos subjetivos, socioculturais e econômicos relacionados ao processo 

de envelhecimento e os impactos dele decorrente. 

Os resultados do presente estudo indicam a mudança e a importância da 

participação do idoso na comunidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gerontologia Social; Velhice; Convivência Comunitária; 

Direitos Humanos. 



SOUSA, Vilma Machado de. Vivências Do Envelhecer em Comunidade: 
velhices no Espaço de Cultura e Solidariedade do Jardim da Conquista 

Dissertação de Mestrado. 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. São Paulo, 2012. 

7 

 

 

ABSTRACT 

The far-reaching limits of Gerontology field of knowledge confirm the 

importance of this research, which aims to study the ageing process as related 

to the concept of ageing well and seeking a good quality of life during old age, 

considering the community life led by elders on a daily basis.  Ten elderly 

individuals, regulars at Solidarity and Culture Center, residents in Jardim da 

Conquista neighborhood, Eastern São Paulo City, were selected.  A group of 62 

to 81 year old male and female individuals answered a survey, which included 

personal data and semistructured questions about their sociocultural profile and 

their experience in the Solidarity and Culture Center. The chosen methodology, 

qualitative approach, focused on investigating the elderly living conditions and 

how they practice their citizenship skills, exercising their rights in centers for 

community life. Gerontology and associated fields of knowledge provided 

theoretical references to support this research. Its findings acknowledged the 

significant role played by community life in improving  the elderly living condition 

and in changing the way they see their own ageing process.  It’s worth 

mentioning that when facing the challenge of living possible and actual ageing 

experiences on a daily basis, the elderly end up bringing a new meaning to the 

ageing process.  

  

Key-words: Gerontology; Ageing Experiences; Community Life; Old Age.     
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INTRODUÇÃO 

A importância de estudos sobre envelhecimento com qualidade de vida 

na atualidade surge do fato de que a sociedade em que vivemos não tem 

assegurado os direitos da maioria dos idosos, apesar da existência de leis 

destinadas a este fim como o Estatuto do Idoso (2003) e a Política Nacional do 

Idoso (1994).  

O segmento idoso da população brasileira é formado por uma parcela 

significativa de pessoas em situação de vulnerabilidade social que apresentam 

inúmeros problemas relacionados à falta de apoio familiar e social, além de 

vínculos afetivos inexistentes ou fragilizados.  

Soma-se a essa realidade a carência de oportunidades, sejam elas 

providas pelas políticas públicas ou pela sociedade civil, de programas 

destinados a propiciar momentos de convivência comunitária. A ausência de 

iniciativas desta natureza acarretam dificuldades para que pessoas idosas 

tenham uma vida mais saudável.   

Essa condição de vida dos idosos decorre, por um lado das limitações 

funcionais e sintomas depressivos impostos pela situação em que se 

encontram, situação esta, reforçada pelos estigmas e preconceitos que ainda 

caracterizam as relações intergeracionais na contemporaneidade.  

Estudos demográficos existentes apontam que um grande número de 

pessoas no Brasil faz parte do segmento idoso, isto é, pessoas com 60 anos e 

mais. Esta situação gera desafios para a sociedade que deve atender esta 
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necessidade e desenvolver meios para enfrentar as demandas específicas 

decorrentes dessa nova realidade etária da população.  

Nesta perspectiva, NERI (1993, p. 13) acrescenta reflexões sobre a 

relação indivíduo-sociedade ao ponderar sobre possibilidades de mudança: 

“Felizmente, aumenta a consciência de que ter uma boa velhice não é atributo 

ou responsabilidade pessoal. Depende sim, da interação entre o indivíduo e 

seu contexto que se encontra em constante transformação”.  

Nesse sentido, torna-se imprescindível ressaltar a importância, de 

estudos e pesquisas para um melhor entendimento da realidade do 

envelhecimento tendo em vista garantir a qualidade de vida na velhice.  

Devemos, ainda, buscar alternativas de atendimento à necessidade de 

que os idosos usufruam desta etapa da vida como sujeitos participantes ativos 

na sociedade em que vivem e tenham suas expectativas de vida contempladas 

em novos projetos relacionados ao futuro, desafio este considerado no 

presente estudo.  

As investigações realizadas voltam-se ao objetivo de compreender o 

processo do envelhecimento e a fase da velhice vivida com qualidade, em 

ambientes de convivência comunitária propiciadoras de relações interativas 

que integram o cotidiano de pessoas idosas. .        

Esta dissertação compõe-se de fundamentos teóricos, incluídos nos 

capítulos iniciais, nos quais são apresentadas ideias embasadoras das 

concepções sobre velhice, envelhecimento, políticas públicas, direitos e 
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qualidade de vida dos idosos. Esses fundamentos permitem ressaltar a 

importância de viver em comunidade e participar da vida familiar. 

Os resultados da pesquisa de campo, decorrentes da análise dos dados 

coletados pautando-se na abordagem qualitativa, possibilitaram desvendar 

elementos do cenário empírico caracterizando a realidade de idosos 

participantes do Espaço de Cultura e Solidariedade do Jardim da Conquista. As 

análises apresentadas revelam o reconhecimento da importância do Espaço e 

o valor deste em suas vidas. 
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CAPÍTULO I  
ENVELHECIMENTO E DIREITOS DAS PESSOAS 

IDOSAS 

 

 

“Não me pergunte sobre minha idade porque tenho todas as 

idades. Eu tenho a idade da infância da adolescência, da 

maturidade e da velhice”. 
                                              (Cora Coralina) 
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1.1 – ENVELHECIMENTO, VELHICE E QUALIDADE DE VIDA 
 

 [...] a velhice, como todas as situações humanas, tem uma 

dimensão existencial: modifica a relação com o mundo e com sua 

própria história. Por outro lado, o homem nunca vive em estado 

natural: na sua velhice, como em qualquer idade, um estatuto lhe 

é imposto pela sociedade a qual pertence (BEAUVOIR, 1990), 

 

O envelhecimento populacional é uma realidade mundial e o aumento do 

número de pessoas idosas é certamente conseqüência do prolongamento da 

vida que se apresenta como fato inquestionável há mais de uma década, 

sustentado por múltiplos fatores, típicos da contemporaneidade. 

 Esse fenômeno resultou em diversas mudanças sociais, estruturais e 

principalmente culturais. Surgem inúmeras demandas do segmento idoso e 

para atendê-las fazem-se necessárias ações e projetos inovadores a fim de 

aprimorar o atendimento dispensado a essas pessoas.  

            Dentre as iniciativas possíveis ressaltamos a importância da visibilidade 

dos indicadores que caracterizam o crescimento dessa população, e o domínio 

das conceituações disponíveis para a compreensão dessa realidade. 

Consideram-se idosos, os indivíduos com 60 anos ou mais, conforme 

prescreve o Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003. Há uma estimativa de que 

este segmento da população brasileira em 2025 corresponda 

aproximadamente a 15%, em relação a um contingente populacional mundial 

de 34 milhões, período em que o Brasil ocupará a posição de sexto país do 

mundo em número de idosos. (IBGE, 2010). 

  Segundo a Síntese dos Indicadores Sociais do Brasil (2010), o ritmo de 

crescimento da população idosa brasileira tem sido sistemático e consistente. 
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Essa mesma fonte faz menção aos dados da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílio (PNAD), ao apontar:  

O Brasil contava com uma população de cerca de 21 milhões de 

pessoas de 60 anos ou mais de idade. Com uma taxa de 

fecundidade abaixo do nível de reposição populacional, 

combinada ainda com outros fatores, tais como os avanços da 

tecnologia, especialmente na área da saúde. (Síntese dos 

Indicadores Sociais, 2010).  

 

          Diante dos dados acima expostos, evidencia-se a relevância dos 

temas velhice e envelhecimento na atualidade. Todavia, a sociedade e os 

órgãos públicos, não se encontram devidamente preparados para atender 

essa faixa etária, levando-se em conta que a realidade do envelhecimento 

da população brasileira é muito complexa e ainda pouco conhecida. 

Apesar do visível crescimento do segmento idoso, conforme apontado 

anteriormente, e das questões sociais decorrentes, a discussão e os 

fundamentos teórico-conceituais existentes sobre o envelhecimento e a velhice 

ainda carecem de complementações para atender as diferentes situações 

emergentes e a diversidade de desafios que despontam nesse novo cenário. 

Dentre esses desafios devemos destacar que se torna imprescindível 

reconhecer que o envelhecimento não é igual para todos, que os sinais físicos 

variam entre as pessoas da mesma idade considerando fatores como as 

condições de vida, o acesso aos bens e serviços, a cobertura da rede de 

proteção e as condições de atendimento social. (Veras, 2003).  

Admitir a heterogeneidade como característica do processo de 

envelhecimento é relevar a importância das diferentes formas de ser que 
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marcam os diversos momentos das trajetórias de vida das pessoas, incluindo 

as situações presentes na fase da velhice. Ao analisar as experiências vividas 

na velhice, Goldstein e Siqueira (2000, p.113) afirmam: 

Como a heterogeneidade diz respeito a experiências individuais 

que são únicas e construídas durante todo o ciclo de vida, é 

forçoso admitir que ela se acentue à medida que as pessoas 

envelhecem. Em outras palavras, ao contrario do que muitos 

pensam os velhos não só não são todos iguais, como também 

tendem a ser muito diferentes entre si.  

 

 Devemos destacar, também, que a velhice, em geral é vista como uma 

fase de decadência, de inutilidade, de isolamento e de incapacidade para a 

aprendizagem. Esses preconceitos rotulam e dificultam o investimento em 

ações que beneficiam esse segmento da população. Neste sentido, nota-se, 

cada vez mais, a dificuldade da inclusão das pessoas idosas na sociedade 

atual. Brandão e Mercadante (2009, p.46) explanam sobre esta questão: 

 
(...) à velhice vista como doença, perda, exclusão, morte 

contrapõe-se o modelo saúde-beleza, força física e mental, vigor 

sexual, capacidade de produzir. O idoso que não se encaixa neste 

modelo é visto como “culpado”, como se apenas por sua vontade 

pudesse corresponder ao modelo proposto. Assim, o lugar do 

velho “normal” é o não lugar, tanto no aspecto econômico como 

na perspectiva social. 

 A partir das ponderações expostas sobre o sentido do envelhecimento e 

as discriminações que afetam o segmento idoso podemos afirmar que, apesar 

do aumento da expectativa de vida se apresentar como um fato concreto na 

atualidade, “(...) o tema envelhecimento ainda assusta por seu 
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desconhecimento, resultante de preconceitos, e por seus diferentes usos e 

significados (...)”, conforme apontam Brandão e Mercadante (2009, p. 21). 

 Temos que admitir que as reflexões sobre o envelhecimento avançaram, 

mas encontramos em estudos sobre este tema a predominância de 

concepções negativistas, principalmente quando se refere à velhice, vista como 

sinônimo de doença, solidão, decrepitude, pobreza e a presença sempre 

constante da ideia da morte.  

 Embora notemos também o surgimento de novas perspectivas a respeito 

do envelhecimento digno, constatamos que este avanço é limitado, pois ainda 

predomina a insistente abordagem de infantilização e tratamento do idoso 

como carente. Esta vitimização enfraquece sua autonomia e as possibilidades 

de se assumir como sujeito de seus atos.           

 Assim, o idoso é tratado como alguém que perde papéis e funções, pois 

se considera que suas responsabilidades sociais esgotaram-se no que se 

refere às atividades como educação dos filhos e trabalho, dentre outras. Resta 

apenas viver a finitude da vida, desde que é visto como improdutivo e 

inoperante. Em contraponto, Brandão e Mercadante (2009, p. 30), expõem: 

Existem diferentes maneiras de viver o processo de 

envelhecimento, e de ‘enfrentar’ a velhice, de acordo com a 

cultura – e o lugar que nela ocupa o indivíduo nesta etapa da vida 

– e em seu interior observamos às muitas faces desse fenômeno, 

de acordo com o sexo, a raça, a religião, a escolaridade e, daí 

decorrente, a formação profissional, e o lugar social de cada 

indivíduo. 
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Devemos entender que envelhecer é um processo natural dos seres 

vivos e não se resume em limitações ou doenças. Como forma de 

enfrentamento, observa-se na sociedade que, tanto homens como mulheres 

vivem a velhice e lutam pelo prolongamento, cada vez maior, da sua existência, 

tendo como prerrogativa boas condições de vida.  

           NERI (2007, p.10) complementa essa perspectiva ao indicar a 

necessidade de novos conhecimentos para que a melhoria das condições de 

vida possam se concretizar: (...) Identificar as condições que permitem envelhecer 

bem, com boa qualidade de vida e senso pessoal de bem estar, é tarefa das ciências, 

biológicas, da psicologia e das ciências sociais(...), associando-se à conquista da 

longevidade.  

 A longevidade, com qualidade de vida apresenta-se como um fenômeno 

desafiador, nos dias de hoje. Esses desafios são amplos e diversos, exigindo 

uma atualização da compreensão sobre o processo de envelhecer, o que 

assume características diversificadas, considerando-se a sua contextualização 

sociocultural e abrangência, conforme indica Oliveira (2006, p. 123):  

 (...) o envelhecimento da população é fenômeno global que traz 

importantes repercussões nos campos sociais e econômicos, 

especialmente nos países em desenvolvimento.  

 

Nessa perspectiva, Oliveira (2006) pondera também que há algumas 

décadas os temas sobre envelhecimento não eram incluídos no rol das 

prioridades para pesquisa e encontravam-se poucas ações práticas, de 

atendimento a idosos.  A mudança na pirâmide etária, o aumento da população 

idosa e a conseqüente longevidade, fez com que essa realidade fosse se 
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impondo com maior visibilidade, exigindo estudo teórico, metodológico 

adequado ao novo contexto.  

Assim, a questão do envelhecimento e da velhice envolve uma 

somatória de fatores complexos abarcando diferentes dimensões e abordagens 

que contemplam os aspectos cronológico, biológico, psicológico e sociocultural. 

Essa compreensão é expressa por Oliveira (2006, p.61) ao tratar do ser 

humano como ente que envelhece num processo condizente à especificidade 

da sua natureza: 

O ser humano, em sua complexidade, não se reduz ao aspecto 

físico, mas incorpora a influência da sociedade em que vive 

aspectos culturais e psicológicos que, inter-relacionados, constitui 

o “todo do ser humano” e contribuem cada qual com parcelas 

importantes no processo de envelhecimento. 

 

Considerando-se que a longevidade no país está cada vez mais 

expressiva, tal realidade exige novas condutas da sociedade civil e do Estado, 

através da implantação de políticas públicas que possibilitem rever 

concepções, práticas governamentais e de instituições civis em relação aos 

idosos. 

Essas condutas devem se pautar em pesquisas realizadas que 

demonstram a ideia basilar relativa ao aumento da expectativa de vida ao 

nascer e a queda da fecundidade no país como aspectos indiscutíveis e 

significativos no novo cenário brasileiro caracterizado pelo expressivo aumento 

do número de idosos. 

A mudança no perfil da população brasileira desenvolve-se numa 

velocidade muito grande e exige um planejamento de ações que contemple a 
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ampliação das redes de serviços para atender todos os que se encontram na 

faixa etária dos 60 anos e mais. 

          Para Brandão e Mercadante (2009) envelhecimento é ao mesmo tempo 

um fato presente na vida das pessoas, tornando-se, também polêmico pelo 

desconhecimento desta realidade, por ser resultado de preconceito e de 

diferentes significados, muitas vezes distorcidos e inadequados, conforme 

apontado anteriormente.  

         O envelhecimento deve ser considerado como processo vital natural e 

inerente à condição biológica de todo ser vivo do nascimento à morte, ciclo 

este que foi se alongando no tempo, devido ao desenvolvimento das 

sociedades e a evolução do conhecimento científico e da tecnologia.  

         Observamos, frequentemente, nas discussões sobre envelhecimento, que 

este fenômeno é considerado “fato novo”, mas, na verdade, sendo um 

processo ligado ao ciclo vital da natureza humana a relevância assumida na 

atualidade refere-se à perspectiva de uma longevidade crescente, que precisa 

ser analisada sob múltiplos aspectos (BRANDÃO e MERCADANTE, 2009).  

 Podemos perceber que falar em longevidade remete-nos a uma ideia 

paradoxal, pois ora deparamos com uma sociedade preocupada em responder 

as questões a cerca do futuro que desejamos para os indivíduos que 

envelhecem, ora temos que enfrentar os preconceitos, os desafios acerca dos 

temas envelhecimento e velhice, como qualidade de vida.  

Embora ao tratar de questões pertinentes à população idosa o mais 

comum seja focalizar este segmento como de  pessoas doentes com 

alterações fisiológicas e patológicas, pretende-se ressaltar a velhice como fase 
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de possibilidades em todos os seus estágios, ao admitir que idosos aos 60, 70, 

80 anos e mais, trabalham, estudam, namoram dentre outras atividades. 

Estudos como o de NERI (2007, p.11) que parte do pressuposto de que 

boa qualidade de vida é possível, também na etapa madura da vida e na 

velhice, consolidam a concepção precedente, observável na afirmação da 

autora: “(...) envelhecer bem significaria estar satisfeito com a vida atual e ter 

expectativas positivas em relação ao futuro”.  

 Esse conceito de “qualidade de vida”, relativo ao bem estar em todos os 

tempos aplica-se ao idoso que participa das atividades como as do Espaço de 

Cultura e Solidariedade do Jardim da Conquista, levando-se em conta seu 

cotidiano e suas vivencias.  

Definir qualidade de vida na velhice é abordar uma questão muito 

complexa, pois cada indivíduo vive de um jeito ou em alguns casos, o mesmo 

sujeito poderá viver de várias formas essa fase da sua existência. De acordo 

com Chachamovich; Trentini & Fleck apud Rabelo, Lima &Freitas (2010, 

p.118): 

A qualidade de vida não é um parâmetro estático e pode variar 

entre os sujeitos e no mesmo sujeito ao longo do tempo. Definir 

qualidade de vida na velhice é um trabalho complexo, pois este é 

um fenômeno multideterminado e multidimensional, isto é, 

depende dos valores vigentes na sociedade, das condições 

biológicas, sociais e psicológicas em interação com situações 

passadas, atuais e prospectivas, e envolve comparações entre 

critérios objetivos e subjetivos sujeitos a alterações no decorrer do 

tempo.  

 



21 

 

O termo qualidade, em função de sua natureza abstrata, esclarece 

porque a expressão boa qualidade, tem significados diferentes.  Essa 

pluridimensionalidade do real resulta nos múltiplos conceitos de qualidade de 

vida. 

Assim, notam-se mudanças dos enfoques do conceito de qualidade de 

vida, com a predominância da intenção de, cada vez mais, dar vida aos anos, e 

considerar, além dos aspectos objetivos, também os aspectos subjetivos desta 

realidade. 

Quanto à relatividade da noção de qualidade de vida, pode-se explicitá-

la segundo referências diversificadas. A referência histórica enfatiza que há 

variações no parâmetro de qualidade de vida, em diferentes épocas, numa 

mesma sociedade. Do ponto de vista cultural destacam-se valores e 

necessidades típicos de cada povo levando-se em conta padrões de bem-estar 

das diferentes camadas sociais.  

Qualidade de Vida tem sido preocupação constante do ser humano, 

desde o início de sua existência e, atualmente, constitui um compromisso 

pessoal à busca contínua de uma vida saudável, desenvolvida à luz de um 

bem-estar indissociável das condições do modo de viver, como: saúde, 

moradia, educação, lazer, transporte, liberdade, trabalho, autoestima, entre 

outras, conforme aponta  SANTOS; et. al. (2002, p.757-764): 

O termo qualidade de vida tem recebido uma variedade de 

definições ao longo dos anos e pode se basear em três princípios 

fundamentais: capacidade funcional, nível socioeconômico e 

satisfação, também podem estar relacionados com os seguintes 

componentes: capacidade física, estado emocional, interação 

social, atividade intelectual, situação econômica e autoproteção de 
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saúde. Na realidade, este conceito varia de acordo com a visão de 

cada indivíduo. Para alguns, ela é considerada como 

unidimensional, enquanto, para outros, é conceituada como 

multidimensional. 

 

           Essas reflexões nos permitem acrescentar que  estudos sobre 

envelhecimento com qualidade de vida demanda focalizar o conjunto de 

mecanismos que envolve esta questão que deve ser considerada na amplitude 

e complexidade dos seus significados, conforme demonstra NERI: 

Felizmente, aumenta a consciência  de que ter uma boa velhice, 

seja lá o que isto signifique, não é atributo ou responsabilidade 

pessoal. Depende sim da interação entre o indivíduo e seu 

contexto, ambos em constante trasnformação. Os limites desse 

envelhecer bem significam então um referencial, horizonte ou 

ideal, sujeitos a condições e valores históricos culturais, (NERI, 

2007 APUD RYFF, 1982, p.13). 

 

As considerações acima se encontram na proposta do Espaço de 

Cultura e Solidariedade, cuja concepção proporciona oportunidades de novas 

inserções sociais para os idosos do bairro Jardim da Conquista, visando sua 

participação como sujeitos responsáveis e construtores da sua história.  

As ações desenvolvidas no Espaço constituem-se política pública efetiva 

da sociedade civil propiciadora de aprendizagens e envolvimento sociocultural 

para que os idosos possam se reinventar construindo uma nova forma de 

encarar a velhice com qualidade, prazer.  
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1.2 - POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITOS DAS PESSOAS IDOSAS 
 

“Como velho você tem o direito e o privilégio de ser você mesmo. 

E de livrar-se das máscaras” (Leonardo Boff)  

 

O termo “política”, disponibilizado para uso popular constitui-se em 

importante conceito explicitador do seu âmbito de aplicação e de ações que 

caracterizam a forma de organização desse tipo de atividade.  No dicionário 

Houaiss (2009), a palavra política contempla definições como:  

 (...) arte ou ciência da organização, direção e administração de 

Nações, Estados; conjunto de princípios ou opiniões políticas 

referentes ao Estado, ao poder; prática ou profissão de conduzir 

negócios políticos; modo de agir de uma pessoa ou entidade; 

habilidade no agir e no tratar, tendo em vista a obtenção de algo; 

astúcia, diplomacia (...) (HOUAISS, 2009).    

 

Observa-se com frequência o uso do termo “políticas públicas”, 

encontrado em obras de autores contemporâneos que trabalham com 

temáticas como os direitos sociais, considerando a ênfase dos mesmos na 

Constituição de 1988.  

A relação entre políticas públicas, direitos constitucionais e sociais é 

ressaltada por Floriano (2009, p. 266): ao afirmar que “As políticas públicas são 

o instrumento pelo qual os gestores públicos cumprem sua missão de realizar 

direitos constitucionais”, além de acrescentar que “(...) as políticas públicas 

constituem-se em instrumento para a realização precípua dos direitos sociais”.  

Similarmente, ao focalizarmos o termo “publico” que é frequentemente 

associado ao conceito de “política”, encontra-se como significado para uso 
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comum explicitações que se propõem acessíveis quanto a sua aplicabilidade 

como encontrado no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009):  

(...) conjunto de pessoas com interesses ou características 

comuns; relativo ou pertencente a uma coletividade particular; 

relativo ou pertencente a um governo, estado, cidade etc. (...); 

aberto a quaisquer pessoas (...). (HOUAISS, 2009).    

 

Essas reflexões nos remetem à ideia de que política pública pode ser 

considerada um conjunto de ações tendo em vista a garantia de direitos e o 

bem estar da população de modo geral e nesta perspectiva deve incluir o 

segmento idoso.  

A realidade brasileira atual configurada pelo envelhecimento da sua 

população passa a exigir a reconcepção das políticas destinadas às pessoas 

idosas, em particular daqueles que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social, caracterizada pela violação dos seus direitos. Souza 

Neto (2009, p.267) aborda a questão situando-a num cenário mais amplo: 

Sem as políticas sociais, a população de baixa renda, as crianças, 

os idosos e as mulheres estariam fadados ao genocídio. (...) Para 

isso, as políticas sociais devem ser menos burocratizadas e 

acessíveis aos menos favorecidos, devem organizar programas a 

serem desenvolvidos pelos municípios, com a participação e 

vigilância dos munícipes, no que se refere à ampliação dos 

recursos e atendimento de prioridades. 

 

A mudança desse cenário depende tanto do Estado como da sociedade 

civil a quem cabe demandar ações governamentais pertinentes como 

desenvolver projetos que atendam as necessidades e expectativas do 
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segmento idoso. LOUVISON e ROSA (2012, p.157) expõem sobre os 

fundamentos que justificam essas políticas:  

Sabe-se que, por mais que a vida longa agrade a todos, 

envelhecer não agrada a ninguém e é sob este paradigma que as 

políticas públicas precisam organizar-se para que se possa viver 

mais e melhor. O envelhecimento populacional é fruto da 

humanidade, mas é necessário enfrentar os novos desafios no 

sentido de promover uma velhice mais saudável para todos, com 

dignidade, respeito e cuidados.  

 

Focalizando dispositivos concretos em favor da garantia dos direitos 

humanos é preciso também que o idoso se apodere dos seus direitos os quais 

versam em especial na Lei 10.741/2003 do Estatuto do Idoso que se constitui 

parte fundamental dessa política.      

Nesta perspectiva as deliberações estatutárias visam fortalecer e ampliar 

os mecanismos de controle das ações desenvolvidas, em âmbito nacional e 

complementar à lei que instituiu a Política Nacional do Idoso – PNI, Lei 8.842 

de 4 de janeiro de 1994, fato este consolidado com a aprovação do Estatuto do 

Idoso. 

O Estatuto do Idoso possui 118 artigos que versam sobre os direitos dos 

brasileiros idosos configurando um sistema de proteção específico, reforçando 

as diretrizes da PNI. O Estatuto está pautado em princípios éticos, desde que 

prioriza o atendimento às necessidades básicas e manutenção da autonomia 

como conquista de direitos sociais.  

Estão contemplados no documento os serviços de atenção à saúde e 

assistência social, benefícios permanentes e eventuais, programas 
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educacionais para o envelhecimento, participação social, e um conjunto 

considerável de artigos que objetivam a promoção social da população idosa.  

Apesar do inegável avanço na base legal, devem-se ressaltar os dilemas 

que revestem sua concretização. Prefaciando estudo recente realizado sobre 

“Políticas Publicas para um país que envelhece”, ressalta Kalache (2012, p.6): 

Na grande maioria dos municípios brasileiros, são poucas as 

ofertas de políticas, projetos, planos e programas que atendam à 

população idosa. Temos o desafio de pressionar os gestores 

públicos para a implantação dos serviços que respondam às 

necessidades desse importante segmento social. 

 

Tendo em vista a reflexão feita pelo autor, cabe destacar, frente aos 

interesses específicos deste estudo, o Capítulo IV da Lei 10.741/2003 “Da 

Política de Atendimento ao Idoso”, em particular o Art. 47 que trata das linhas 

de ação da política de atendimento e inciso VI que impõe: “mobilização da 

opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da 

sociedade no atendimento do idoso”. Esta deliberação conclama a sociedade 

civil ao cumprimento da sua responsabilidade em relação às expectativas e 

necessidades das pessoas idosas, de modo geral. 

Num sentido amplo, o Estatuto representa um avanço significativo da 

legislação brasileira na sua correspondência às orientações do Plano de Ação 

Internacional para o Envelhecimento, resultado da II Assembléia Mundial sobre 

o Envelhecimento realizado em Madri, no ano de 2002, promovida pela ONU.   

Esse processo se deu com o cumprimento do principio que define como 

temas centrais direitos humanos e liberdades fundamentais de todas as 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=plano%20de%20madrid&source=web&cd=9&sqi=2&ved=0CHwQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.observatorionacionaldoidoso.fiocruz.br%2Fbiblioteca%2F_manual%2F5.pdf&ei=Z5OmT76YG4uJtweE0P3dBA&usg=AFQjCNFQAbSY_2G5AA2Lpr4sqljR2X9zqg
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=plano%20de%20madrid&source=web&cd=9&sqi=2&ved=0CHwQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.observatorionacionaldoidoso.fiocruz.br%2Fbiblioteca%2F_manual%2F5.pdf&ei=Z5OmT76YG4uJtweE0P3dBA&usg=AFQjCNFQAbSY_2G5AA2Lpr4sqljR2X9zqg
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pessoas idosas, assim como seus direitos civis, políticos e a eliminação de 

diferentes formas de violência e discriminação contra idosos.  

Apesar das políticas sociais de atenção aos brasileiros idosos 

contemplarem exigências do processo de envelhecimento populacional 

brasileiro e se proporem a assegurar as necessidades básicas e a proteção 

dos direitos humanos, devemos reforçar a ideia de que essas conquistas ainda 

precisam ser ampliadas diante das concepções predominantes sobre 

envelhecimento. Neste sentido, coloca Giacomin (2012, p. 22):  

(...) o Estado brasileiro não compreende o envelhecimento como 

conquista nem como valor para a sociedade. A ação e a inação 

das políticas públicas reforçam a imagem do envelhecimento 

como um terrível vilão para a seguridade social responsabiliza o 

idoso dependente pela própria fragilidade e toleram o preconceito 

à pessoa idosa e à velhice (...)  

 

Outro aspecto a ser considerado é que para as políticas públicas se 

concretizarem é necessário em primeiro lugar que o próprio idoso seja o 

protagonista de suas ações pela luta de seus direitos.  Dessa maneira, o 

Estado deve realizar parcerias com a sociedade civil, visando criar estratégias 

de atuação, para viabilizar serviços de atenção ao idoso. 

A proteção ao idoso é um direito social que deve ser respeitado por 

todos, não podendo ser violado em qualquer hipótese, seja pela sociedade 

política ou pela sociedade civil. Estudos críticos sobre esta realidade apontam 

para a necessidade de conceber e tornar factível o protagonismo da pessoa 

idosa, o que exige uma compreensão diferenciada do ser velho como sujeito 

ativo:  
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(...) para tornar isso verdade, é urgente e necessário que o 

cidadão compreenda a velhice como um direito e exija políticas 

que invistam na perspectiva de envelhecer bem, reforcem a 

participação dos idosos na vida da comunidade, sem deixar de 

assistir em suas demandas a parcela de idosos que envelhece. 

(Giacomin, 2012, p. 22.) 

 

          A presença do idoso na construção das políticas públicas é igualmente 

importante em relação ao fato de envolver-se e participar de ações oferecidas 

pela sociedade por meio de políticas institucionais na busca da garantia de 

direitos, dentre eles qualidade de vida na velhice. Conquistar o bem estar, o 

viver saudável exige uma compreensão diferenciada deste direito.  

Neste sentido torna-se necessário entender o conceito de qualidade de 

vida além das suas repercussões biológicas, abrangendo componentes como a 

vivência de novas experiências e aprendizagens, exercitando-se como cidadão 

de modo à ressignificar e dignificar cotidianamente o seu viver.   

Essa visão abrangente do viver bem, nos remete à ideia de saúde como 

direito fundamental concebido pela Organização Mundial de Saúde com ênfase 

no “bem estar físico, mental e social e, não somente a ausência de doenças”. 

Segundo a OMS “a saúde é o bem mais importante de qualquer ser humano”, 

idéia respaldada na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

Seção II “Da Saúde”, Art. 196: 

A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. 
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          O Estatuto do Idoso inclui a saúde como direito fundamental e afirma em 

seu Art. 15, no Capítulo IV “Do Direito à Saúde” a necessidade de que a 

assistência à saúde deve ser concebida de modo irrestrito, pelas instâncias 

competentes da sociedade política e civil:  

É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio 

do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso 

universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 

recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças 

que afetam preferencialmente os idosos.  

 

Outro aspecto importante que deve ser destacado em relação à política 

pública inscrita no Estatuto do Idoso é com relação à Assistência Social, que de 

acordo com o Art. 33 deverá ser “prestada de forma articulada, conforme os 

princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, na 

Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e demais normas 

pertinentes”.              

                De acordo com a Lei Orgânica de Assistência Social- LOAS, 

promulgada em 1993, a Política de Assistência Social realiza-se de forma 

integrada com as demais políticas sociais, visando o enfrentamento da 

pobreza, a garantia de condições mínimas para atender contingências sociais e  

a universalização dos direitos. No seu Art. 2º relativo aos objetivos da 

Assistência Social encontramos no parágrafo único da LOAS que:  

A assistência social realiza-se de forma integrada às políticas 

setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos 

mínimos sociais, ao provimento de condições para atender 

contingências sociais e à universalização dos direitos sociais. 
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Esta ideia é complementada no Art.3º, ao especificar que:  

Consideram-se entidades e organizações de assistência social 

aquelas que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e 

assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta lei, bem 

como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos. 

 

             Assim, constata-se que a assistência social está integrada ao sistema 

de seguridade social como política pública não contributiva, portanto, direito do 

cidadão e dever do Estado. Dessa forma, a assistência social experimentou 

grandes avanços, tornando- a responsável pela oferta de proteção social à 

população socialmente mais vulnerável, que é o caso de muitos idosos, como 

prescreve no inciso V do art. 2º da LOAS: 

A garantia de 1 (um) salário mínimo de beneficio mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua 

família. 

 

 O sentido amplo da assistência social inclui também as deliberações 

contidas no Capitulo V do Estatuto do Idoso que prescreve a importância da 

educação, cultura, esporte e lazer, indicativo da necessidade de criação de 

programas que resultam na melhoria da qualidade de vida desse segmento 

etário. No Art. 20 e 21 encontramos detalhamentos merecedores de realce: 

Art.20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, 

diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua 

peculiar condição de idade. 

Art.21 O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à 

educação, adequando currículos, metodologias e material didático 

aos programas educacionais a ele destinados. 
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 Os programas existentes provenientes de iniciativas da sociedade civil, 

idealizados por Organizações Não Governamentais – ONGs e demais 

entidades de caráter comunitário têm proporcionado, aos idosos, oportunidades 

para viver a fase da velhice de modo peculiar. Isto se dá por meio da 

participação em processos interativos e pela construção de novas formas de 

relacionamento e conhecimentos que possibilitam sua inclusão em espaços de 

convivência coletiva. 

Essa realidade é sustentada pela concepção freireana sobre o sentido 

humano da educação na sua perspectiva de inclusão social. Ao refletir sobre 

esta dimensão do processo de educação e humanização Freire (1996, p.58) 

explicita que a aprendizagem contínua deve objetivar a inclusão do ser humano 

“que se sabe como tal, que funda a educação como processo permanente. 

Mulheres e homens se tornaram educáveis na medida em que se 

reconheceram inacabados”.  

O reconhecimento do inacabamento do ser que se coloca em 

permanente condição de aprendiz, independente da faixa etária, demanda 

atendimentos que desenvolvam essa sua peculiar disposição. Assim, as 

Políticas Públicas devem ser configuradas e concebidas como ações que 

atendem essas expectativas socioeducacionais.  

Retomando as referências legais disponíveis para reflexões sobre a 

questão de programas destinados a pessoas idosas, verifica-se que o Estatuto 

do Idoso no seu Título IV “Da Política de Atendimento ao Idoso”, constitui-se 

componente indispensável desse processo ao incluir importantes deliberações, 

como as encontradas no Art. 46 e 47: 
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A política de atendimento ao idoso far-se-a por meio do conjunto 

articulado de ações governamentais e não governamentais da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Art.46) 

São linhas de ação da política de atendimento: I-políticas sociais, 

previstas na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994; II- políticas e 

programas de assistência social, em caráter supletivo, para 

aqueles que necessitarem; III- serviços de prevenção e 

atendimento às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, 

abuso, crueldade e opressão; (...) VI- mobilização da opinião 

pública no sentido da participação dos diversos segmentos da 

sociedade no atendimento do idoso.( Art.47) 

 

 As reflexões desenvolvidas nos remetem a necessidade de focalizarmos 

o direcionamento das diferentes formas possíveis de atendimento ao idoso aos 

vínculos comunitários sempre presentes em práticas desta natureza o que gera 

compromissos a serem respeitados tais como observa Guareschi (2009, p. 99): 

Todos os que já viveram, ou tiveram algum contato com 

comunidades, sejam quais forem, sabem muito bem que todas 

elas possuem um “saber”, que em princípio não é nem pior, nem 

melhor, que o nosso; é apenas diferente. Qualquer atividade que 

porventura venha a ser desenvolvida com tais grupos deve ter em 

mente no mínimo duas coisas: primeiro, um respeito muito grande 

pelo saber dos outros. (...); segundo, que o projeto inclua, além do 

diálogo e a partilha de saberes, a garantia de autonomia e 

autogestão das próprias comunidades. (...) Afinal são eles que lá 

vivem, e que vão continuar a viver. 

 

 Essas ponderações do autor são valiosas e nos estimulam ao 

desenvolvimento de outras análises apropriadas à fundamentação do nosso 

estudo a fim de compreendermos os significados das interatividades em 

ambientes de convivência comunitária.  Weber (1973 p. 141) complementa 
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essa visão ao contemplar que “a comunidade pode apoiar-se sobre toda 

espécie de fundamentos, afetivos, emotivos e tradicionais”.  

Para viver em comunidade, é preciso ter respeito, amizade, princípios, 

comprometimento, pois a vivência comunitária cria laços afetivos embora 

também ocorram conflitos, que podem ser resolvidos na própria comunidade 

que é espaço democrático e público, uma vez que é agregador de 

diversidades. 
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CAPÍTULO II  
 

CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA  
 

[...] Nós envelhecemos um dia, se tivermos este privilégio. 

Olhemos, portanto, para as pessoas idosas, como nós seremos 

no futuro. Reconheçamos que as pessoas são únicas, com 

necessidades e talentos e capacidades individuais, e não um 

grupo homogêneo por causa da idade.  
(Kofi Annan, ex-secretário Geral da ONU)  
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2.1 – COMUNIDADE E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS 
 

O emprego do princípio de complexidade esclarece as virtudes da 

solidariedade. Quanto mais uma sociedade é complexa , menos 

rígidas ou duras são as obrigações que pesam sobre os 

indivíduos e os grupos, de modo que o conjunto social pode se 

beneficiar das estratégias, iniciativas, invenções ou criações 

individuais (Edgar Morin 2003 ) 

 
 

 Atualmente é comum ouvir relatos do tipo: hoje se vive mais que 

antigamente, as pessoas estão mais saudáveis e vivendo com mais qualidade 

de vida. Neste mesmo contexto, vale registrar que as preocupações com a 

velhice também aumentaram e nos conduzem a pensar sobre como vivem, 

onde vivem, com quem vivem os idosos. Considerando estes aspectos, 

observamos a amplitude dos significados desses conceitos, que se reportam a 

questão de espaços de convivência comunitária.  

A existência de comunidades na cidade permite identificar espaços nos 

quais os indivíduos estabelecem relações de maior proximidade, de intimidade, 

relações mais pessoais. Dessa forma, comunidade tornou-se um dos centros 

de interesse do debate da vida moderna. Sawaia (1996, pg. 45) expõe sobre o 

conceito de comunidade:  

 
 (...) era entendido como unidade consensual, sujeito único e 

homogêneo, lugar de gerenciamento de conflito e de mudanças 

de atitude. Sua prática visava à união de esforços entre povo e 

autoridade governamental para melhorar as condições de vida de 

comunidades e, através delas, integrar a sociedade nacional, 

construindo a prosperidade do país. E sua delimitação era 

espacial/geográfica. 
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        Assim sendo, “vida em comunidade” nos remete a um conjunto de 

pessoas que sonham e lutam por objetivos comuns, desde que moram 

próximo, no mesmo bairro, ou numa mesma rua. Esta condição implica na 

busca por melhorias na saúde, moradia e outros componentes da vida 

cotidiana num processo que se sustenta por interesses compartilhados. 

 A ampliação das reflexões sobre comunidade torna-se pertinente ao 

desenvolvimento desta pesquisa assim como a delimitação de fundamentos 

teóricos que propiciem a compreensão específica da vida da pessoa idosa em 

comunidade na contemporaneidade.  

           Mercadante (2002, p. 24) se posiciona ao enfatizar um dos aspectos 

essenciais do aparato teórico-conceitual sobre o conceito de comunidade, 

relativo ao sentido de pertencimento que implica na criação de vínculos e 

compartilhamento na construção do coletivo:  

Pertencer é fundamental para o desenvolvimento de formas 

comunitárias de vida nas quais os indivíduos possam se vincular 

social e afetivamente uns com os outros e sentirem-se partícipes 

de um todo.  

 

 A autora propõe uma reflexão sobre a concepção de comunidade e as 

possibilidades da vida comunitária na sociedade contemporânea, sociedade 

esta composta na sua maior parte por uma forma individualizada de viver o que 

muitas vezes converte-se em impeditivo na concretização do seu contraponto..   

Quando se pensa em comunidade, ou qual o passo para se constituir 

uma nova comunidade, sabemos que existem diferenças que se instalam no 
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tempo, considerando-se que a realidade tradicional assume traços específicos 

e distintos da atualidade.  

Considerando-se que hoje temos uma sociedade, na qual o 

individualismo e o isolamento transparecem especialmente nos contextos 

urbanos devemos partir desse desafio, da condição individualizada do viver, 

para propor a construção de um projeto social de vida comunitária. Mercadante 

discute essas questões e afirma:  

A comunidade se impõe, hoje, como uma possível solução para a 

resolução de problemas locais, questões específicas de grupos de 

pessoas nas sociedades urbanas, nas cidades (MERCADANTE, 

2002, p.18).  

           Reflexões extensivas incluem também a necessidade de se pensar sobre 

participação e organização em comunidade, envolvendo seus integrantes e em 

particular as lideranças representativas, como formas de buscar soluções para 

garantir uma sobrevivência com bem estar, respeitando interesses comuns, 

como afirma Mercadante: 

Assim, a sobrevivência e a saúde da nova sociedade urbana, a 

possibilidade de resolução de seus problemas, implica o 

desenvolvimento, também, de formas de vida comunitárias na 

cidade. (MERCADANTE, 2002, p.18).     

 Readmitindo-se, como sinaliza a autora, que a forma como a 

comunidade se constrói hoje nas cidades, é diferente da sociedade tradicional, 

rural, cabe ressaltar as alternâncias quanto aos arranjos sociais. O tipo de 

organização atual é mais aberto, não coercitivo, com tendência a afastar-se 

das imposições compulsórias.  
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         As facilidades de acesso, de aproximação, de compartilha e participação 

sendo característica da vida na cidade resultam em conquistas que geram a 

abertura para o novo desde que temos a “possibilidade de se viver uma vida 

com mais liberdade” (MERCADANTE, 2002, p. 18). 

           Autores como Morin (2003, p.100) ao tratar da questão da complexidade 

humana e dos desvios históricos, aponta a necessidade da consciência desses 

desvios e ressalta os pontos chave dessa consciência ao abordar o sentido da 

ética da compreensão e, em especial da ética da comunidade: 

(...) tanto a partir do conhecimento complexo como a partir da 

necessidade de comunidade, impôs-se a mim o princípio de uma 

ética aberta a comunidade, e esta ética, se impusesse se 

inscrever na psique de cada um de nós, nos inscreveria em uma 

fraternidade terrena (...).  

 

 Estas inquietações comportam desdobramentos das análises sobre a 

vida em comunidade e a convivência comunitária. Há tempos atrás ao 

ouvirmos dizer que alguém vivia em comunidade, logo fazíamos referência a 

um estilo de vida religiosa ou algo semelhante o que é revisto pelas novas  

formas de compreensão do real.   

Coloca-se, assim como um grande desafio pensar em espaços que 

propiciem convivências de troca que somente se sustentam numa condição de 

vida comunitária. Este arranjo é de fundamental importância para o segmento 

etário que se encontra na fase da velhice aberta às possibilidades de mudança.  

“Viver em comunidade, sentir-se pertencente (ou pertencendo) a um 

grupo é para o idoso a possibilidade de viver uma solidão positiva” 
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(MERCADANTE 2002 p.24). Neste sentido, admite-se pensar em uma nova 

comunidade, onde exista o respeito, a amizade, proximidade.  

Complementando essas reflexões, devemos admitir o contraponto de 

que na medida em que a convivência comunitária se intensifica, também 

aparecem os conflitos, mas é na própria comunidade que se pode promover a 

mediação destes conflitos componentes naturais da vida em comum. 

 No que diz respeito à importância da vida comunitária como 

possibilidade de momentos prazerosos e estimulantes para o segmento 

idoso, abarcando também as situações em que são necessários os 

enfrentamentos nas situações adversas, frisa Mercadante (2002, p. 24). 

Pensar sobre essa questão é, hoje, de fundamental importância, 

tendo em vista o acelerado crescimento da população no contexto 

da sociedade brasileira e os desafios que são postos, em termos 

sociais, de novos arranjos – comunidade – como forma alternativa 

de vida em relação, por exemplo, ao arranjo familiar.  

 

Assim, diante da complexidade e heterogeneidade das diversas velhices 

é que se fazem necessários lugares prestadores de serviços, que respeitem a 

individualidade dos idosos, bem como tenham como preocupação a 

valorização dos cuidados, autonomia, independência e autoestima de cada um.  

Na busca do entendimento dessas questões na perspectiva de políticas 

articuladas que permitam gerar iniciativas que superem as práticas submetidas 

a uma visão assistencialista, voltadas a valorização do princípio de controle 

social , afirma Souza Neto (2009, p.268-269): 

As políticas sociais devem ser de fato, efetivadas em articulação 

com a política econômica. O desafio é criar uma cultura política 
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que ultrapasse o formalismo de querer resolver as necessidades 

humanas e sociais apenas pelo aspecto jurídico. A solução dos 

problemas sociais requer também mudanças no modelo 

econômico, cultural e ético. 

 

       Visualizando a necessidade de ações de conotação político-social que se 

diferenciem por sua preocupação com a realidade do idoso, que muitas vezes 

não é reconhecido no ambiente familiar ou na própria comunidade é que a 

Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social criou o Espaço de 

Cultura e Solidariedade. 

      Localizado no bairro Jardim da Conquista, o Espaço surge com o intuito foi 

de disponibilizar um local de referência para que essas pessoas possam 

conviver, rememorar o passado, partilhar sonhos, reivindicar direitos e significar 

sua existência. 

 
 
2.2 - BAIRRO JARDIM DA CONQUISTA: ORIGEM E SIGNIFICADOS 
 

“Esse bairro foi a conquista de todos nós mais velhos que ainda 

vive e moram aqui. Todos lutamos muito, fizemos muitas reuniões, 

as pessoas eram todas unidas umas ajudavam as outras”.  

(B.M.S)      

 

O bairro “Jardim da Conquista”, localizado na zona leste da cidade de 

São Paulo apresenta características peculiares, inclusive no que se refere ao 

nome que desperta curiosidade na população. Por este motivo buscamos 

informações junto às pessoas idosas moradoras do local que contribuíram 

significativamente para esclarecer dúvidas sobre a denominação do bairro. 

Essas pessoas serão identificadas pelas iniciais do seu nome. 
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 Inicialmente constatamos que segundo o senso comum, “conquista” é 

uma palavra usada para explicar uma condição de êxito ou a vitória obtida 

frente a um objetivo, uma expectativa, um desejo.  

Considerando a importância de obter dos próprios moradores do bairro a 

opinião referente ao significado do nome do lugar onde residem, conversamos 

com eles para saber  o que representava a palavra “Conquista”.  

No relato de dona Vera, líder da Comunidade e fundadora do Bairro, em 

uma das reuniões de organização no início da ocupação das terras, ela sugeriu 

o nome “Jardim da Grande Conquista”. Seu depoimento é esclarecedor:  

A posse daquelas terras foi uma grande conquista, dado as muitas 

dificuldades que eles tiveram que enfrentar. Depois de muitas 

discussões resolveram tirar a palavra “grande” para ficar somente 

Jardim da Conquista. http://www.entaoquersaber.com.br, acesso 

em 08/03/2012. 

 

Para os  idosos do Espaço de Cultura e Solidariedade, a escolha do 

termo “Conquista” representa o resultado da luta de todos os moradores mais 

velhos do Bairro, como revela Santina de Paula:   

 “Esse bairro foi à conquista de todos nós mais velho que ainda 

vive e moram aqui. Todos lutaram muito, fizemos muitas reuniões, 

as pessoas eram todas unidas umas ajudavam as 

outras”.(S.P.C.O)  

 

Segundo JMSC, dona Tauá, moradora do bairro há mais de vinte anos e 

que lutou e continua lutando para a melhoria do mesmo foi uma das 

entrevistadas que concordou com o nome de conquista, pois foi e continua 

sendo uma conquista trazer melhoria para o bairro.  

http://www.entaoquersaber.com.br/
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“O nome Jardim da Conquista foi uma sugestão de um grupo de 

moradores que vieram do Bairro de São Mateus. A sugestão foi 

dada em uma reunião e se mantém até hoje”. 

http://www.entaoquersaber.com.br, acesso em 08/03/2012 

 

 Segundo dados disponíveis no site oficial da Prefeitura Municipal de São 

Paulo, Jardim da Conquista é o nome de um bairro, localizado na região de 

São Mateus, periferia da Zona Leste de São Paulo, que conta com uma área 

de aproximadamente um milhão de metros quadrados. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal, acesso em 08/03/2012. 

             Outras informações que retratam a realidade local do Bairro Jardim da 

Conquista, consideradas relevantes para este estudo, foram localizadas no 

site: www.entaoquersaber.com.br. , acesso em 08/03/2012. 

As senhoras Jandira Marques Silva do Carmo, conhecida por Tauá e 

Verônica Sacles, Dona Vera, são as fundadoras do Bairro.  Ambas faziam parte 

do Movimento Sem Terra, quando em 1989 a prefeitura municipal de São 

Paulo, na gestão da Prefeita Luiza Erundina, comprou a área de uma viúva 

chamada Dona Olga.  

Dona Olga era herdeira de um sítio que se chamava Sítio Caguassu, e 

se viu obrigada a vender toda a área porque não conseguia cumprir com o 

pagamento dos impostos. Por este motivo o terreno passou a ser de 

propriedade da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 

(COHAB), sendo ocupado por pessoas que pertenciam ao Movimento dos Sem 

Terras, em 1989.  

http://www.entaoquersaber.com.br/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal)
http://www.entaoquersaber.com.br/
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Nesta época diferentes tipos de comunidade foram formados integrando 

atividades diversificadas da Igreja Católica. Os integrantes do Movimento dos 

Sem Terra, mais de mil famílias, foram cadastrados pela COHAB que não 

conseguia atender a demanda que aumentava cada vez mais. Muitas famílias  

sem moradia e que participavam de ações desenvolvidas pela Igreja, formaram 

oito comunidades e passaram a ocupar e reivindicar toda a área que foi 

vendida  pela dona Olga, o atual Jardim da Conquista. 

Diante dessa situação a COHAB exigiu legalmente que as lideranças 

assumissem as melhorias do lugar, ou seja, se responsabilizassem pela 

pavimentação, estruturação de energia elétrica, esgoto, etc. 

Atendendo um pedido da COHAB, em maio de 1991 foi fundada uma 

associação que fez várias reuniões com o objetivo de começar as melhorias no 

local. Uma dessas reuniões foi realizada com a finalidade de escolher um nome 

para o lugar. Nesse processo os grupos apresentavam suas sugestões para 

discussão do melhor nome. “E olha que teve muita discussão”, exclamou Dona 

Tauá em seu depoimento. 

Após a compra do terreno, por intermédio de um vereador da Prefeitura 

Municipal de São Paulo, uma empresa de terraplanagem chamada Terra 

assumiu a tarefa de fazer a medição de toda a gleba, dos lotes mapeando as 

ruas.  

Segundo dona Tauá, “a rua principal que corta o bairro inteiro, ‘Travessa 

Somos Todos Iguais’, música de Tom Jobim. Esta travessa é a principal do 

bairro, nela transita os transportes coletivos e comporta o comercio local, foi 

projetada para ter treze metros de largura, mas não tem, e ganhou este nome 
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para homenagear as associações que lutaram pelo lugar, por inspiração de 

Dona Verônica.  deveria ter treze metros de largura e a ‘Rua Axé Baba’, nome 

da música de Gilberto Gil, local onde dona Tauá reside, deveria ter oito metros 

de largura, mas só tem a metade. Ambas são muito estreitas, no caso da 

‘Travessa Somos Todos Iguais’, quase não é possível passar um carro ao lado 

do outro”.   

Na época a empresa Terra fez a medição em três ruas onde seriam 

assentadas sessenta e oito famílias, foram elas: a Rua Amor Cigano, Rua Anos 

Dourados e Rua Axé Baba. No curso das obras e da construção das casas, 

esses moradores avançavam cada vez mais seus terrenos para a direção das 

ruas, com isso aumentavam seus terrenos, mas as ruas ficavam mais estreitas. 

 Outras famílias que não faziam parte dos grupos que conquistaram as 

terras começaram a chegar para construir suas casas. Famílias que também, 

pertenciam aos grupos que receberam as terras da prefeitura, mas que ainda 

não haviam recebido a medição da referida empresa, esperavam sua vez, com 

a preocupação de perder as terras conquistadas, isto porque já haviam vivido 

situações de reintegração de posse. Assim, tomaram a iniciativa de começar a 

construir suas casas baseando-se na mesma medição das primeiras sessenta 

e oito famílias e também não faltaram os avanços das casas para a rua.  

Em decorrência desta apropriação indevida de espaços públicos, todo o 

bairro ficou com as ruas estreitas. Um fato importante é que, diante dessa 

situação, com relação ao estreitamento das ruas do Jardim da Conquista, a 

Prefeitura na época negociou as terras e deixou o planejamento de 

estruturação a cargo dos moradores.  
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A respeito dos nomes das ruas do Jardim da Conquista, conta-se o 

seguinte: passado algum tempo, depois das casas estarem construídas, e 

todos os terrenos já ocupados, o local começou a receber algumas obras de 

infraestrutura, como água e esgoto. 

Na época, eram 7.400 famílias e 5.690 lotes. No ano de 1991 o 

engenheiro da Eletropaulo o Sr. Hélio Pil Nick, (nome mencionado pelas 

moradoras com muito carinho e consideração) chegou para acompanhar as 

instalações da energia elétrica do lugar. Mas o engenheiro informou que não 

poderia fazer a instalação, pois as ruas não tinham nomes e com muita boa 

vontade, instruiu as moradoras para que providenciassem o mais rápido 

possível os nomes para as ruas, pois se perdessem esta oportunidade o 

benefício poderia demorar muito mais. 

Os moradores reuniram-se para decidir sobre os nomes das ruas e ficou 

acertado que dividiriam o lugar em quatro blocos. Levaram um projeto no 

banco de nomes da prefeitura de São Paulo, foram atendidos pelo Sr. Alfredo, 

diretor do banco de nomes, na ocasião indicado pelo vereador Adriano Diogo, 

hoje deputado estadual. 

            Consta na consulta ao site pesquisado, 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal, acesso em 08/03/2012, que no projeto 

apresentado à Prefeitura de São Paulo, os nomes das ruas dividiriam o bairro 

em quatro blocos: Pássaros, Flores, Poetas e Heróis. Porém o projeto não foi 

aceito pelo banco de nomes. Decepcionada com o resultado, Dona Verônica 

Sacles, a Dona Vera, iniciou um diálogo com o diretor do banco de nomes o Sr. 

Alfredo, expresso em parte no relato a seguir:  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal)
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Dona Vera: Alfredo, eu sempre gostei muito de música, que tal se 

nós colocássemos nas ruas nomes de música?  

Sr. Alfredo: Muito boa idéia, que coisa boa, nunca ninguém teve 

essa idéia. Porque a senhora pensou assim?  

Dona Vera: Porque a música é a voz da alma, não tem pátria, não 

tem fronteira, não tem raça, não tem cor, não morre nunca é uma 

eterna homenagem e nós vamos homenagear nossos cantores e 

músicos. 

 

Assim, os nomes das ruas do Bairro do Jardim da Conquista, são 

homenagens dos moradores aos símbolos que se fizeram presentes em suas 

lutas na conquista da Terra. Os nomes de suas ruas fazem também referências 

a outras situações representativas para os moradores, como podemos 

observar: 

Travessa Pão e Vinho (musica de Roberto Leal) que homenageia 

o símbolo da Santa Ceia e a nossa mãe terra Portugal; Gracias La 

Vida (Música de Violeta Parra) homenageia Cuba; Travessa 

Galopeiro (Música de Donizete e Mauricio Cardoso) homenageia o 

México; travessa Índia (Música de Perla) homenageia o Paraguai; 

Travessa Tango de Gardel (Musica de Nelson Gonçalves) 

homenageia a Argentina; Travessa Valsa Branca que homenageia 

toda a Europa; Axé Baba (Música de Gilberto Gil) homenagem a 

África; Travessa Jamba laia (Música de Brenda Lee) os Estados 

Unidos; Travessa Ingara faz referência a Itália e assim por diante. 

http://www.entaoquersaber.com.br, acesso em 08/03/2012 

 

Para dona Vera, isso deu ao Jardim da Conquista uma repercussão 

mundial, pois é o único bairro no mundo que é embalado por músicas incluindo 

também homenagem a Deus, com a Travessa: “Carpinteiro do Universo” 

(musica de Raul Seixas); Travessa: “Seguindo seus Passos”; “Travessa: 

Passos na Areia”, etc. 

http://www.entaoquersaber.com.br/
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Tem também rua com nome de música que foi escolhido por causa de 

moradores que se destacaram com suas atitudes, como é o caso da travessa: 

Triste Berrante. Conta-se que este nome foi destinado a uma senhora que 

pertencia a um grupo do bairro de São Miguel. Essa senhora por não concordar 

com algumas coisas do bairro se expressava escandalosamente e quando não 

conseguia seu intento voltava para casa mergulhada em reclamações, por esse 

motivo, escolheu o nome “Travessa Triste Berrante”, música de Sergio Reis. 

A irmã dessa senhora foi candidata à vereadora e na ocasião entrou 

com um projeto que mudava os nomes de algumas ruas do Jardim da 

Conquista. Não só o seu projeto foi indeferido, como também ela não foi eleita, 

sua rua, passou a chamar Travessa Tristeza do Jeca.  

Por causa do estreitamento das ruas, elas são chamadas de travessas, 

e seus nomes foram colocados em caráter de urgência para que fosse feito um 

estudo técnico na área a fim de instalar energia elétrica e outros benefícios. 

A prefeitura forneceu um mapa do Bairro com todas as ruas e Dona Vera 

com suas mãos, com a sua letra colocou nomes em todas as ruas. Esses 

nomes são protegidos por lei municipal, ou seja, não pode mudar os nomes 

das ruas do Jardim da Conquista sem mudar a lei Municipal. Fatos como este 

revelam como a participação dos cidadãos é importante e pode impor marcas 

próprias na realidade local.  
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2.3 - ASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

“O tempo presente é o único no qual podemos reparar o passado 

e construir o futuro”. (Santo Agostinho) 

A Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social- ANEAS foi 

constituída originalmente sob a denominação de SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE EDUCAÇÂO na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, no dia 15 de agosto de 1900, 

nos termos da Lei nº 173, de 10 de setembro de 18931, como pessoa jurídica, 

responsável civilmente pela manutenção e custeio dos estabelecimentos 

educativos, então existentes ou que viessem a ser instituídos no Brasil, 

pertencentes à Missão Romana da Companhia de Jesus, ordem religiosa da 

Igreja Católica, cujos membros são conhecidos como jesuítas, sendo seus 

Estatutos publicados no Diário Oficial da República, de 22 de agosto de 1900, 

página 3.672.  

Com o correr dos anos as finalidades da Associação foram ampliadas, 

no ritmo da expansão da atuação dos jesuítas no país, abrangendo atualmente 

não só todo tipo de atividades educacionais, mas também quaisquer outras de 

natureza assistencial, cultural e religiosa, exercidas pela Província do Brasil 

Centro-Leste da Companhia de Jesus, sempre em consonância com os 

objetivos, o espírito e as diretrizes da ordem, numa perspectiva humanística e 

cristã, passando a reger-se pelo presente Estatuto. 

 A Companhia de Jesus, ordem religiosa à qual pertencem os padres 

jesuítas, foi fundada por Inácio de Loyola na Europa no século XVI. O objetivo 

da Companhia era pregar a fé católica e os inacianos buscavam através das 

                                                           
1
 Estatuto Social Consolidado da Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social – 

ANEAS, atualizado em 12 de novembro de 2007, p. 1.  
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obras de caridade e da catequese, guiar os fiéis à salvação (EISENBERG, 

2000).   

         A ANEAS é uma associação civil, sem fins lucrativos, de cunho 

filantrópico, natureza educacional, assistencial e cultural, em consonância com 

as diretrizes da Companhia de Jesus - Jesuítas, que tem como objetivo a 

formação integral da pessoa humana como descreve em seu estatuto nos 

artigos segundo e terceiro nos incisos IX, X, VII e VIII2:  

IX- Assegurar, através de projetos e programas, ações que 

viabilizem a universalização do acesso das famílias, crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e idosos carentes aos direitos 

sociais, bem como a sua promoção e defesa;  

X- Promover o desenvolvimento de projetos de ação comunitária, 

de enfrentamento da pobreza, de geração de renda, de 

cooperativas de produção e serviços e de promoção social, em 

geral, com vistas a assegurar direitos à proteção da saúde e da 

família, da maternidade, da infância, da adolescência e da velhice  

VII- Manter e apoiar instituições filantrópicas de assistência social 

que tenham objetivos sociais afins, podendo realizar atividades 

conjuntas e ações integradas; 

VIII- Auxiliar e amparar aqueles que se encontra em situação de 

vulnerabilidade social, com a destinação de recursos disponíveis 

para superação das necessidades identificadas.  

 

 Para a ANEAS, responsabilidade social é acima de tudo, uma postura 

ética e crítica diante da sociedade. Postura essa que se traduz em 

investimentos qualitativos na área social, como é o caso do Espaço de Cultura 

e Solidariedade idealizado e implementado no bairro Jardim da Conquista.                    

                                                           
2
 Estatuto Social Consolidado da Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social – 

ANEAS, atualizado em 12 de novembro de 2007, p. 1-3.  
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 Atualmente o bairro possui uma população de aproximadamente 40 mil 

pessoas. Conta com uma rede de serviços e atividades diversas, oferecidos 

pelos equipamentos instalados na comunidade como, por exemplo: Associação 

Favo de Mel, Associação de Moradores, Associação de Três Mulheres das 

Três Meninas, AMA (Assistência Médica Ambulatorial) UBS (Unidade Básica 

de Saúde Conquista 1,2 e3), CEU São Matheus, Escolas da rede Municipal e 

Estadual, Igrejas de vários credos, várias linhas de ônibus que faz ligação com 

outros bairros próximos e com o centro da cidade. Apesar dos avanços, a 

população manifesta outros desejos o que é considerado salutar como forma 

de participação.  

 Uma das expectativas dos moradores é a instalação de um banco dentro 

do bairro. Dona Tauá, deseja que o Piscinão Caguassu seja transformado em 

uma grande Área de Lazer com muito verde e que sejam regularizadas 

algumas ruas que foram incorporadas ao Jardim da Conquista, são elas 

Travessa Suburbana Flor, Talismã, Missão de Paz e Sentimental Demais, 

Tropicália, Tropicaliente, Ronda, A Ultima Canção e Todo Azul do Mar. São 

ruas com toda a infraestrutura, porém as famílias ainda não receberam a 

regularização.  http://www.entaoquersaber.com.br – Acesso em 08/03/2012. 

 No dia 24de abril de 2006 com a publicação do Decreto nº 50.743, a 

nova legislação regularizou 5.690 lotes - 84% do total de 6.799 - e foram 

beneficiadas mais de 7.400 famílias. 

 No ano 2000, foram abertas negociações com esse objetivo, contando 

até mesmo com a elaboração de um Termo de Ajustamento de Condutai (TAC) 

no Ministério Público Estadual (MPE).  Ao longo de sua história, o bairro foi 

http://www.entaoquersaber.com.br/
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declarado como Zona Especial de Interesse Social – ZEIS - em 2002.  A ação 

movida pela COHAB foi posteriormente retirada. 

 Até 2007 as negociações caminharam em passos lentos com muitas 

divergências. Ao perceber que a COHAB mostrava interesse real para que a 

situação fosse resolvida, a comunidade tornou-se mais receptiva às propostas 

apresentadas.  

 Criou-se um Conselho Gestor, com representantes da Prefeitura, da 

proprietária do terreno e da comunidade - exigência legal, determinada pelo 

Plano Diretor Estratégico para as ZEIS. A negociação definiu o preço do metro 

quadrado do local e o pagamento em até cem meses para a quitação dos lotes. 

 A única questão restante era a existência de dez áreas de risco, em 

encostas e fundos de vale, consideradas Áreas de Preservação Permanente 

(APP), que implicavam remoções parciais das famílias que lá residiam.  

 Os moradores decidiram com a ajuda do Ministério Publico Estratégico, 

que essas áreas ficariam de fora de uma primeira etapa de regularização, mas 

que seriam contempladas em um futuro próximo. Neste contexto deve-se 

observar que "O loteamento apresentava padrões urbanísticos diferenciados, 

incompatíveis com a legislação específica que trata de regularização” (Lei 

municipal nº 11.775/95, alterada pela Lei municipal nº 13.428/02).  

 Entretanto, suas características se enquadravam no estabelecido pelo 

Plano Diretor Estratégico, sendo possível a regularização por meio de decreto 

específico, por se tratar de uma ZEIS, explica Ana Lucia Sartoretto, diretora do 

Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo, ligada à Secretaria 

Municipal de Habitação (SEHAB). 
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 Dessa forma, foi publicado em 17 de julho de 2009 no Diário Oficial do 

município o Decreto Regulador nº 50.743, que permite a regularização do 

assentamento nos órgãos competentes do poder público e Oficial de Registro 

de Imóveis. Para os moradores o fato representa uma conquista: 

"Parece um sonho depois de tanta luta. A escritura da minha casa 

é um documento que desejei por muito tempo. É a garantia de que 

o imóvel é meu. Passamos a existir formalmente e, 

principalmente, não somos considerados mais invasores. 

Convocamos uma assembléia para comunicar o fato para toda a 

comunidade e a satisfação foi total", (Luisa Helena Moreira, 49 

anos, moradora há 17 do Jardim da Conquista). 

 

 A COHAB acelera o processo para possibilitar a regularização das 

outras dez áreas. Para isso, é preciso formar um Conselho Gestor para cada 

um dos terrenos. A intenção da empresa é que o número de remoções seja o 

menor possível. Nos casos das famílias removidas, serão apresentadas 

alternativas habitacionais de atendimento. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal, acesso em 08/03/2012. 

 Graças a uma ação conjunta entre Associação dos Moradores do Jardim 

da Conquista e o Conselho Gestor de Regularização o número de remoções 

para que se viabilize a regularização fundiária caiu de 900 famílias para 173.  

 Segundo o Presidente da Associação de Moradores do Jardim da 

Conquista, Laércio de Souza “o número de remoções previstas” para a 

construção de equipamento de lazer e áreas verdes, seria, a princípio de 400 

famílias, de acordo com o Termo de Ajustamento de Conduta, situado nas 

margens do Córrego Mombaça e mais 900 divididas em nove pontos do Jardim 

da Conquista.  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal)
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 Ainda segundo Laércio, o número de remoções caiu devido à medida 

Provisória. E aproveitando a mesma, o Conselho e membros da Associação 

aprovaram um plano urbanístico para incluir na regularização.   

Desde a sua aprovação os moradores esperam o inicio das obras, que 

não aconteceu, mas os moradores não desistem de lutar por moradias e 

melhorias dignas para o bairro. 

 
 

2.4 - ESPAÇO CULTURA E SOLIDARIEDADE E PESSOAS IDOSAS  
 

Como já mencionado, o Bairro do Jardim da Conquista possui uma 

população de aproximadamente 9.950 famílias, originadas dos grupos de sem 

tetos que foram instaladas nesta região. Apresenta uma realidade de muita 

pobreza, com carência de programas e equipamentos sociais que atendam às 

necessidades da população. 

Na busca de contribuir de alguma forma com seus moradores a Entidade 

ANEAS, avaliou as carências ali presentes sentindo como um dos maiores 

desafios o trabalho com as pessoas idosas deste local uma vez que no atual 

momento essa parcela considerável da população não dispunha de nenhum 

trabalho neste sentido.   Assim, incentivados por essa demanda nasce o 

“Espaço de Cultura e Solidariedade do Jardim da Conquista”  - ECSC.  

Baseado no Estatuto do Idoso:  

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 

Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação 

do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, 

ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à libertação, à 
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dignidade e à convivência familiar e comunitária. (Estatuto do 

Idoso, Artigo 3º pg.9 2009). 

 

              Nesta perspectiva apresentamos as diretrizes do Espaço de 

Cultura e Solidariedade ECSC, transcrevendo os componentes da 

proposta de ação: Missão, Objetivo Geral, Objetivos Específicos, Metas 

e Ações para a realização dos trabalhos junto às pessoas idosas do 

Jardim da Conquista atendidas por este serviço (Plano de Ação 2011). 

 Missão:  

 Ir ao encontro das pessoas idosas, com dependências, seus 

cuidadores e familiares que estão em situação de abandono e 

vulnerabilidade social. 

 Objetivo geral:  

 Promover a autonomia, a inclusão social, e a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas idosas participantes do Projeto.  

 Objetivos específicos: 

 Promover a autonomia agregando qualidade de vida às pessoas 

idosas com dependências, seus cuidadores e familiares; 

 Desenvolver ações especializadas para a superação de situações 

violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da 

dependência; 

 Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do serviço, 

assegurando o direito à convivência familiar e comunitária; 



55 

 

 Promover acessos a benefícios, programas de transferência de 

renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas 

setoriais e do sistema de garantia de direitos; 

 Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua 

sobrecarga de trabalho, utilizando meios de comunicar e cuidar 

que visem a autonomia dos envolvidos e não somente cuidados 

de manutenção; 

 Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos 

provenientes da relação de prestação/demanda de cuidados 

permanente/prolongados.  

 Metas: 

 Atender diariamente de segunda a sexta-feira 200 pessoas com 

idade igual ou superior a 60 anos, podendo ou não estar com 

algum tipo de dependência.  

 Receber os familiares e os cuidadores dos idosos que tenham 

dependência. 

 Garantir o bem-estar no local do serviço de todas as pessoas 

idosas que participam do projeto.   

 

         Quanto às Ações e Serviços oferecidos pelo Espaço de Cultura e 

Solidariedade arrolamos as várias modalidades de atividades que são 

oferecidas aos idosos frequentadores, conforme registros encontrados no 

(Plano de Ação 2011). 
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 Busca ativa pela equipe técnica: 

 Visitas domiciliares para os idosos e seus familiares. 

  APSI – Apoio Psicológico Integral:  

 Atendimento individual e de grupo as pessoas idosas 

participantes do Projeto e grupo de apoio aos seus cuidadores.  

 Oficina de Artesanato:  

 Desenvolver a criatividade, realizando trabalhos artesanais de 

retalhos e materiais recicláveis.   

 Oficina de Beleza e Cuidados Pessoais:  

 Cuidados com a beleza e resgate da autoestima.  

 

 Inclusão Digital:  

 Acesso aos computadores e uso da internet.  

 

 Passeios Socioculturais:  

 Atividade de convívio partilha cultura, vivências e a troca de 

experiências.  

 Palestras socioeducativas:  

 Exercício de cidadania, formação sociopolítica e conhecimento de 

direitos.  

 

 Visitas domiciliares:  
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 As visitas domiciliares são realizadas tanto pela Assistente Social 

como pela Psicóloga para avaliação Socioeconômica das famílias 

e acompanhamento psicológico de prevenção ao isolamento, 

depressão, institucionalização e violência.  

 

 Serviço de Enfermagem:  

 A auxiliar de Enfermagem também realiza visitas aos idosos em 

conjunto com as Técnicas para o acompanhamento do quadro de 

saúde do idoso; verificando a carteira do SUS; orientando a 

ingestão de medicamentos, consultas e manter parceria com as 

UBS’s locais a que pertence cada idoso.   

 

As ações realizadas pela equipe responsável levou em consideração o 

potencial do idoso, da família e do cuidador, acolhendo e valorizando suas 

singularidades, bem como, os oito objetivos do milênio que visam: “reduzir pela 

metade o número de pessoas que vivem na miséria e passam fome”.  

 Assim, o Projeto “ESPAÇO DE CULTURA E SOLIDARIEDADE” no 

período em que esteve ativo buscou combater a pobreza desenvolvendo um 

programa pautado pelos princípios da igualdade e justiça social, considerando 

as especificidades dos participantes idosos que aderiram à programação 

desenvolvida.  
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CAPITULO III 
 

CENÁRIOS EMPÍRICOS 
 

Quem somos nós, quem é cada um de nós senão uma 

combinatória de experiências, de informações, de leituras, de 

imaginação? Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, 

um inventário de objetos, uma amostragem de estilos, onde 

tudo pode ser continuamente remexido e reordenado de todas as 

maneiras possíveis. 

Calvino, 1990 
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  Acreditamos que o desejo de um pesquisador é assim, como o de um 

alpinista. Ao avistar uma montanha desperta o desejo de explorá-la e lá de 

cima poder olhar e contemplar o que após uma dura e enriquecedora escalada 

se pode avistar.  Para tal é necessário planejar sua escalada, o que levar, 

como subir, quanto tempo será gasto, com quem irá percorrer o trajeto, dentre 

outras providências. 

           Da mesma maneira, no desenvolvimento desta pesquisa foi preciso 

refletir cada passo, decidir sobre o caminho escolhido, enfrentar as dificuldades 

encontradas, tendo fundamentos teórico-metodológicos como sustentação ao 

longo de todo o processo de investigação. E assim, realizamos esta 

caminhada. 

 
3.1 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

              A presente pesquisa trata de um estudo qualitativo, com base em 

referenciais teóricos e documentais, entrevistas semiabertas com informantes 

selecionados e observação participante do desenvolvimento dos trabalhos 

diários realizados no Espaço de Cultura e Solidariedade. Estes procedimentos 

permitiram que a busca dos objetivos se constituíssem num norte viável.  

             A decisão pela realização de um estudo qualitativo apoiou-se em 

conceitos teórico-metodológicos defendidos por autores como Minayo (2008, p. 

21) que explícita a necessidade da pesquisa qualitativa para estudos cujos 

objetos referem-se às situações que envolvem o “humano”:  

Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como 

parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só 

por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas 
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ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus 

semelhantes. O universo da produção humana que pode ser 

resumido no mundo das relações, das representações e da 

intencionalidade e é objeto da pesquisa qualitativa dificilmente 

pode ser traduzido em números e indicadores quantitativos. 

  

Os trabalhos realizados no Espaço de Cultura e Solidariedade nos 

cativou a observar a participação, as interferências e a relação que as pessoas 

idosas estabeleciam com o Espaço enquanto ambiente físico e com seus 

companheiros.  

         O público alvo desta pesquisa constituiu-se de homens e mulheres com 

idade entre 62 a 81 anos, que estão identificados pela letra “EF” ou “EM ” e 

pelos números de 1 a 10 para garantir o anonimato, pois todos são moradores 

do Bairro do Jardim da Conquista e participantes do Projeto.                

             Desta forma, participaram das entrevistas 10 pessoas, sendo que em 

relação aos sujeitos selecionados, não ocorreu nenhuma desistência. As 

entrevistas constituíram-se elemento de fundamental importância para 

realização da pesquisa de campo. Segundo Minayo, (2008, p. 64) “Entrevista é 

acima de tudo uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores, realizada 

por iniciativa do entrevistador”. 

Na realização das entrevistas utilizamos como instrumento para a coleta 

de dados um roteiro semiestruturado (Anexo 1). As entrevistas, realizadas em 

visitas domiciliares no período de junho a agosto de 2011, foram gravadas e 

registradas em um caderno de campo, com aprovação do Comitê de Ética e 

Pesquisa da PUC-SP.  
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O procedimento das entrevistas durou em média de 50 minutos, 

incluindo a apresentação e o objetivo da pesquisa, leitura e assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2), em respeito às normas 

éticas para realização de pesquisa com seres humanos. Reafirmamos a 

importância desta modalidade metodológica ressaltando, segundo Minayo 

(2008, p. 65): 

Uma entrevista, como forma privilegiada de interação social, está 

sujeita à mesma dinâmica das relações existentes na própria 

sociedade. Quando se trata de uma sociedade ou de um grupo 

marcado por muitos conflitos, cada entrevista expressa de forma 

diferenciada a luz e a sombra da realidade, tanto no ato de 

realizá-la como nos dados que aí são produzidos.     

      

 As interpretações dos dados coletados foram agrupadas segundo 

categorias que sintetizam análises relativas a identificação dos sujeitos e 

significações sobre suas vivências no Espaço de Cultura e Solidariedade, 

tendo em vista os objetivos da pesquisa e a fundamentação teórica.  

         O processo de análise dos dados além de pautar-se nos registros das 

observações presenciais das atividades desenvolvidas no Espaço de Cultura e 

Solidariedade, contou também com os resultados da pesquisa documental e 

das entrevistas realizadas com sujeitos selecionados conforme especificado 

inicialmente.  

             Os depoimentos obtidos nas entrevistas foram analisados e 

selecionados considerando a relevância dos seus significados tendo em vista 

os objetivos definidos para estudo do objeto da pesquisa.  Esses conteúdos 
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constam de transcrição dos dados coletados por meio desse procedimento 

metodológico. 

 Assim, uma das primeiras inquietações encontrada no processo de 

coleta dos dados foi o reconhecimento do lugar onde se situam os 

entrevistados. As dez entrevistas realizadas no desenvolvimento deste 

trabalho, contem depoimentos que permitem destacar dados de maior 

significado para a temática em estudo, sendo alguns deles demonstrados em 

forma de tabelas e gráficos para melhor compreensão dos aspectos 

focalizados. 

        As dez pessoas escolhidas para participar desta pesquisa são 

idosos, usuários do Espaço de Cultura e Solidariedade no período de 

realização das entrevistas que colaboraram como sujeitos da pesquisa, após 

assinatura de Termos de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme 

explicado anteriormente. 

 
3.2 - PARTICIPANTES DO ESPAÇO CULTURA E SOLIDARIEDADE 
 

              Consideramos inicialmente a necessidade de concentrar em uma 

tabela geral todos os dados que permitam identificar os sujeitos da pesquisa 

de maneira individualizada e no conjunto, tendo como referência as variáveis 

metodologicamente previstas para esta identificação: idade, escolaridade, local 

de origem, estado civil e religião.  

              Na exposição dos resultados das análises cada entrevistado será 

designado pela letra “E”, seguida da letra “F”, quando feminino e “M” para o 

masculino, adicionado o número correspondente a sua inclusão na tabela.  
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                    IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS SUJEITOS 

Nº Idade Escolaridade Origem Est. Civil Religião 

EF1 62 anos Analfabeta PE Casada Evangélica 

EM2 62 anos 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
MG Casado Evangélica 

EF3 64 anos Analfabeta PI Casada Católica. 

EM4 65 anos Analfabeto PE Casado Católica 

EF5 65 anos 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
AL Casada Católica 

EF6 66 anos Analfabeta MG Viúva Católica 

EF7 69 anos 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
PE Viúva Católica. 

EF8 76 anos 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
BA. Solteira Evangélica. 

EF9 77 anos 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
MG Viúva Católica 

EF10 81 anos 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
PE Viúva Evangélica 

             FONTE: Espaço de Cultura e Solidariedade do Jardim da Conquista SP 

 

                  Com base na identificação individualizada retratada na tabela acima 

apresentaremos a seguir os dados por categoria de identificação, o que permite 

visualizar interpretações parciais dessa caracterização referente às variáveis 

determinadas. A tabela e gráfico 01 expõem os dados sobre faixa etária:  

 
 

Tabela 01 – Faixa etária 
 

Idade                   Total % 

60 a 65 5 50% 

66 a 70 2 20% 

71 a 75 0 0% 

76 a 81 3 30% 
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Gráfico 01 – Faixa etária 
 

 
   

             O agrupamento etário permite constatar que a maioria dos 

entrevistados encontra-se na faixa dos sessenta aos setenta anos (70%), 

embora um percentual também significativo se localize entre setenta e seis a 

oitenta e um anos (30%). Os dados revelam a situação de convivência entre 

idosos com idades que se situam de modo diferenciado na fase da velhice o 

que possibilita troca de experiências enriquecedoras.  

               Os dados identitários sobre o estado de origem dos idosos 

entrevistados, expostos na tabela e gráfico 02, são igualmente importantes 

para compreensão das influências socioculturais das suas identidades, como 

segue:  

Tabela 02  - Origem 
 

     Origem                       %                 Total 

Alagoas 10% 1 

           Bahia 10% 1 

Minas Gerais 30% 3 

Pernambuco 40% 4 

Piauí 10% 1 
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Gráfico 02 -  Origem 
 

 
        

Embora todos os informantes sejam moradores do Jardim da Conquista 

e usuários do Espaço de Cultura e Solidariedade, os dados do gráfico 02 

apontam que, todos são oriundos de outros Estados, tendo migrado na sua 

juventude para São Paulo a procura de condições melhores para sua vida e de 

seus familiares.  

A questão sobre sua origem os levou a recordar da terra natal, sendo 

que todos os entrevistados demonstraram certo saudosismo ao tratar desse 

assunto. Ressaltamos a importância da própria situação da pesquisa que 

possibilitou reminiscências, reativação da memória dos idosos, o que lhes 

proporcionou prazer.    

Podemos observar que a maioria vem de estados do nordeste (Alagoas, 

Piauí, Bahia e Pernambuco), seguido de Minas Gerais.  Esta situação denota a 

motivação na procura de um lugar com a probabilidade de encontrar pessoas 

pertencentes a sua realidade de migrante, para compartilhar costumes e 
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culturas nas suas semelhanças e diferenças. Este fato se revela na  

manifestação da importância que  o Espaço de Cultura e Solidariedade ocupa 

na vida desses idosos.  

        Consideramos que os dados de identificação da escolaridade permitem 

visualizar potenciais de adaptação às exigências dessa condição decorrente da 

mudança do local de origem e a escolha de novas situações de convivência. A 

tabela e gráfico 03 mostram a concentração dos dados sobre esse quesito.  

 
Tabela 03 - Escolaridade 

 
Escolaridade % 

Analfabeto 40 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

60 

 
 
 

Gráfico 03 – Escolaridade 
 

 

 
 

               Com relação à escolaridade, podemos observar nas representações 

numéricas que 60% dos informantes disseram não ter concluído o ensino 

fundamental I e 40% não possuem escolaridade, nem mesmo estão 
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alfabetizados.  O motivo apontado é a ausência de oportunidade, pois estudar 

era privilégio de poucos, sendo que para  a maioria colocava-se a exigência de 

trabalhar para ajudar no sustento da família.      

       Os dados sobre estado civil expressam a situação de relacionamento dos 

idosos entrevistados, indicando a existência ou não de parceiros na sua 

condição de vida na época da realização da entrevista, conforme apontado na 

tabela e gráfico 4. 

 
Tabela 04 -  estado civil 

 

Estado Civil % Total 

Casados 50% 5 

Solteiros 10% 1 

Viúvos 40% 4 

 
 
 

Gráfico 04 - Estado Civil 
 

 
         

 Os agrupamentos apresentam uma variação que exige interpretação 

além da  predominância do  número de casados que apresenta um total de 

50%, desde que a somatória do percentual de solteiros e viúvos alcança 
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também 50%.   Este dado revela que é expressivo o número daqueles que se 

encontram sem parceiro estável o que pode constituir-se em variável distinta 

para interpretações quanto a procura de locais diferenciados de convivência 

como o Espaço de Cultura e Solidariedade. 

 A questão da prática da religiosidade também foi focalizada por 

constituir-se em elemento significante na identificação dos sujeitos. Os dados 

sobre esta opção, sintetizados na tabela e gráfico 05, representam referências 

consideráveis para interpretações dos depoimentos feitos para as questões 

abertas.  

Tabela 05 -  Religião 
 

Religião % Total 

Católicos 60% 6 

Evangélicos 40% 4 

 
 
 

Gráfico 05 - Religião 
 

 
  

             No que se refere à religiosidade dos 10 idosos entrevistados 60% 

declararam-se católicos e os demais evangelicos, cabendo enfatizar que 
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todos assumem aderir a uma prática religiosa. Consideramos que a 

religiosidade acompanha outras escolhas de referência na definição da sua 

condição de vida, como reconhecer o significado do  Espaço de Cultura e 

Solidariedade.  

  
 
3.3 - VOZES DOS IDOSOS E SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS ÀS VIVÊNCIAS       
          

Para E.F.7. o Espaço significou uma grande mudança em sua vida como 

podemos constatar em seu depoimento:  

 
”A melhor coisa da minha vida foi conhecer e poder participar do 

Projeto. Levantou meu astral. Descobri a autoestima, voltei à 

vontade de viver! Parei de tomar remédio para a depressão. Meu 

médico disse que sou outra pessoa, com alto astral! Não tenho 

mais medo de sair sozinha”  

 

          No caso desta idosa podemos perceber que as mudanças apontadas 

indicam melhorias tanto de ordem psicológica como da sua condição de saúde, 

requisitos essenciais da boa qualidade de vida.  

   A idosa E.F.1. tem compreensão parecida quanto a 

representação sobre sua participação no Espaço, sendo que neste caso a 

entrevistada recorre ao sentido religioso, traço marcante da identificação, e ao 

caráter assistencial, no que diz respeito ao perfil do Projeto, aspecto este 

encontrado no atendimento oferecido: 

“Ah! Foi uma benção de Deus o que aconteceu na nossa vida! Ter 

um espaço para nos acolher e preocupar com os velhos daqui. Se 

vocês não tivessem aparecido aqui em casa, eu teria morrido. 
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     Para a entrevistada E.F.9 o Espaço de Cultura e Solidariedade 

representa um local propício para fazer novas amizades, estabelecendo 

relações. Neste sentido houve condições de resgatar a autoestima e o respeito 

dos familiares e comunidade, aspecto este importante para idosos solitários 

que são identificados, na sua maioria sem parceiro, quanto ao estado civil. 

“Aprendi a não ficar só. Fiz novos contatos e novas amizades. Sou 

mais valorizada e respeitada na minha família e na comunidade”.  

 

 A partir dos relatos apresentados percebe-se a importância do Espaço 

de Cultura e Solidariedade na vida desses idosos.  Os dados demonstram que 

a convivência e participação nas atividades oferecidas possibilitaram melhora 

significativa das condições de autoestima e autoconfiança, além da percepção 

do reconhecimento pelos companheiros e pela própria família decorrente da 

sua nova situação de sociabilidade.  

              A mudança concreta na vida de idosos que passam a viver de modo 

diferenciado seu cotidiano, inserindo-se em novos grupos sociais revela a 

contraposição ao paradigma “idoso e doença” desde que a concepção deste 

segmento comporta a realidade da mudança que admite a construção da 

velhice ativa e participante o que se relaciona à ideia de idoso cidadão que 

pode exercitar essa condição humana, pois conforme afirma Silveira  (2009, 

p.28):  

O exercício da cidadania depende de aprendizagens que são 

desenvolvidas em diferentes espaços sociais, através de ações 

educacionais e socializadoras que propiciam a aquisição de 

informações e o desenvolvimento de habilidades necessárias para 

reconhecer, elaborar, cumprir e recompor deveres, assim como 
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para construir e compartilhar movimentos de luta em defesa dos 

direitos humanos. 

             

 A visão dos idosos sobre o Espaço de Cultura e Solidariedade, traz 

também o reconhecimento do modo como esta iniciativa foi implementada 

pelos padres jesuítas. Idealizadores desta empreitada os religiosos conduziram 

sua implantação a partir de visitas as casa das famílias para um levantamento 

inicial das expectativas e necessidades da população idosa do Jardim da 

Conquista. 

 Assim ao demonstrar suas expectativas em relação ao projeto, é 

possível encontrar em vários depoimentos menções aos profissionais que 

mantiveram esses contatos presenciais com objetivo de convidar a população a 

participar das atividades e freqüentarem o Espaço.  

 As expectativas de E.F.8 estão carregadas de interesse em ver 

realizadas suas necessidades e valores fundamentais, como: acolhida, 

solidariedade e o cuidado com a saúde. Ao ser questionada quanto ao que 

esperava do Projeto, reporta-se ao resultado obtido, valorizando-o: 

“Espero encontrar o que encontrei ser bem acolhida, 

solidariedade, as pessoas cuidando da saúde da gente. No 

começo foi difícil, mas depois foi uma benção. Vocês me ajudaram 

muito, conheci muita gente nova, especialmente a ajuda financeira 

para comprar remédios e acompanhamento psicológico durante 

dois anos”.   

 

 A idosa E.F.10 ao se posicionar em relação à mesma questão, sobre o 

que desejaria encontrar no Projeto, também menciona resultados e  ressalta a 

importância do sair de sua rotina, de passear e vivenciar o afeto humano fora 
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do ambiente familiar. Seu depoimento é finalizado com referências à 

importância do acolhimento, marca da filosofia da Congregação Jesuíta, 

implícita em seus projetos e ações de caráter comunitário: 

“Foi muito bom. Viajamos bastante, através dos passeios, fomos 

muito bem acolhidos, não só eu, mas todos quando chegava lá, 

éramos recebidos com abraços e beijos, com muito carinho e 

educação, por todos do projeto”.  

 

O depoimento de E.F. 7 expõe sobre o potencial do Espaço, no sentido 

de proporcionar melhoria na condição de saúde e conseqüentemente do 

estado emocional ao promover, no seu caso, a recuperação da alegria e 

felicidade:  

“Esperava encontrar o que eu encontrei. Levantar meu astral. 

Antes de participar eu vivia tomando antidepressivo, não saia de 

casa, principalmente sozinha, depois que conheci vocês, minha 

vida mudou, aumentou minha autoestima, minha autoconfiança, 

fiquei mais feliz, voltei a sorrir”.  

 
A idosa E.F.7 também destaca aspectos positivos ao avaliar seu 

processo de ingresso e permanência no Espaço. A entrevistada posiciona-se 

de maneira típica quando se refere ao desempenho das pessoas responsáveis 

pelo atendimento o que lhe garantiu ter clareza quanto às finalidades da 

proposta. Seu depoimento revela também valorização, reconhecimento pelo 

trabalho realizado: 

“Encontrei o que eu precisava o que eu procurava coisas boas. 

Gostei de fazer os artesanatos, as palestras, os encontros com os 

médicos. Foi uma coisa nova para mim. Não tinha noção sobre o 

funcionamento, mais a partir da explicação dos funcionários sobre 

o atendimento, ficou claro o objetivo do projeto para mim”.  
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No depoimento de E.F.9 nota-se a especificidade da sua apreensão nos 

momentos iniciais, ao se deparar com a nova situação a ser vivenciada. Apesar 

de registrar essa sensação, apresentou em sua fala apreciações semelhantes 

às expostas anteriormente: 

 
“No começo fiquei meio cismada com a proposta apresentada. 

Mas depois foi muito bom, os passeios, as palestras”. 

   

O legado da importância das atividades realizadas pelo Projeto como, 

artesanato, passeios, palestras socioeducativas, atendimento psicológico, 

ginástica, acupuntura, grupo de saúde para aferir a pressão arterial e as 

orientações sobre os cuidados com a saúde em geral, estão presentes também 

em outras entrevistas cujos conteúdos são ilustrativos: 

“Gostei de tudo do que era oferecido no Projeto”. As palestras, a 

ginástica, tinha muita ilustração para ajudar a viver no dia a dia. 

(E.M.2) 

 

“Minha vida melhorou muito, porque agora consigo andar melhor 

depois que fiz as sessões de acupuntura, não sinto tantas dores 

nos joelhos “ (E.F.3).  

 

“Por mim eu não deixaria de participar. (...)! Fiz muitas e boas 

amizades, acho tudo maravilhoso” (E.M.4)  

 

A bolsa auxílio que os idosos recebiam do Projeto também foi elemento 

de grande destaque. Disseram que a contribuição ajudou no orçamento 

mensal, reduzindo as despesas, garantindo a melhora da qualidade de vida e 

possibilitando a inserção econômica e social.  
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“Se vocês não tivessem aparecido aqui para eu participar deste 

Projeto e receber essa ajuda, essa bolsa auxílio eu já teria morrido 

de fome”.(E.F.1)  

“Essa bolsa auxílio tem me ajudado muito, foi graças a essa ajuda 

que eu comprei minha geladeira e paguei algumas 

prestações”.(E.M.4)  

  

Essas considerações nos reportam à ideia, explicitada teoricamente por 

autores como Guareschi (2009, p. 95), de que a participação em comunidade 

assume importância pela diversidade de sentidos da sua representação e dos 

seus significados:  

Uma das conceituações mais interessantes de comunidade, 

atribuída a Marx, é a seguinte: um tipo de vida em sociedade 

“onde todos são chamados pelo nome”. Esse “ser chamado pelo 

nome” significa uma vivência em sociedade onde a pessoa, além 

de possuir um nome próprio, isto é, além de manter sua 

identidade e singularidade, tem possibilidade de participar, de 

dizer sua opinião, de manifestar seu pensamento, de ser alguém. 

 

As análises apresentadas nos permitem visualizar as múltiplas 

influências das vivências no Espaço de Cultura e Solidariedade na vida pessoal 

dos seus participantes, além das aprendizagens adquiridas nessa experiência. 

Encontramos também nos entrevistados o reforço à ideia de que as 

pessoas idosas tem potencial para aquisição de novas aprendizagens, 

refazendo a sua maneira de ser. Nesta direção todos expressaram que 

aprenderam muitas coisas novas, uma delas sobre os direitos assegurados no 

Estatuto do Idoso, pois até então desconheciam a Lei Federal, que garante tais 

direitos. Os depoimentos abaixo explicitam considerações avaliativas que 

confirmam essa realidade: 



75 

 

“Mudou muito a minha vida, conheci mais pessoas, diminuiu 

minha depressão” Tudo que vivi e aprendi no projeto, ajudou eu a 

viver mais feliz!( E.F 7) 

 “Agora tenho mais disposição, para passear, trabalhar e cuidar 

dos netos”.(E.F.9). 

 

”Gostei de tudo! Dos exercícios físicos que me ajudaram muito, se 

não, nem andava mais. Conheci meus direitos de poder viajar 

para o Piauí sem pagar. A ajuda financeira que fez uma grande 

diferença, pois não tenho aposentadoria. Melhorou em tudo minha 

vida!”(E.F.5) 

 

“Creio que tive uma grande mudança, tanto na vida 

socioeconômica como na pessoal. Consegui pagar algumas 

prestações, comprar uma geladeira que nós não tínhamos”. 

(E.M.4) 

 

“Aprendi a conviver com meus familiares, ter mais paciência, 

calma, era muito estressado. É muito importante saber sobre 

nossos direitos”.(E.M.2).    

     

Podemos observar por meio dos depoimentos coletados, o quanto foi 

importante a participação no Espaço de Cultura e Solidariedade para os idosos 

entrevistados. Essa experiência marcou positivamente suas vidas, tornando-se 

visível o quanto o envolvimento nas atividades oferecidas interferiu na sua 

qualidade de vida, na convivência familiar e inserção social. Os idosos sentiram 

que se tornaram pessoas mais alegres, otimistas e com vontade de viver. 

O sentido positivo dos resultados obtidos balizou o fato de os 

entrevistados ressaltarem a importância de ter mais Projetos como esse, 

voltado para os idosos e que proporcione novas concepções de vida, de bem 

estar, autonomia, dignidade, respeito e autoestima.  
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A situação vivenciada traz como decorrência a criação de uma nova 

visão sobre o envelhecimento, na perspectiva de possibilidades concretas de 

construção de novos projetos que respondam a amplitude das expectativas de 

vida com qualidade na velhice. 

Essa afirmação é corroborada pela posição de todos os entrevistados ao 

admitirem que participar do Espaço Cultura e Solidariedade implicou em muitas 

mudanças. Consideram que hoje são outras pessoas, na maneira de encarar a 

vida e as dificuldades, pois enfrenta-las ficou mais fácil, depois dos 

conhecimentos adquiridos nessa convivência comunitária.  

Os idosos descobriram também que não estão sozinhos, desde que 

agora formam uma comunidade, um grupo. No que diz respeito aos seus 

direitos como cidadãos em processo de envelhecimento têm conhecimento e 

força para lutar e garantir o atendimento às suas necessidades e realização 

dos seus desejos. 

A realização desta pesquisa permitiu desvendar a importância dada 

pelos sujeitos entrevistados ao trabalho realizado e às experiências de vida 

conquistadas no período em que estiveram juntos no Espaço Cultura e 

Solidariedade. Em contatos posteriores quando da interrupção das atividades 

ficou perceptível o desejo de todos que a programação fosse retomada.  

Este estudo finaliza-se, portanto, com um desafio quanto à possibilidade 

de retomada deste trabalho com idosos pela Associação Nóbrega de Educação 

e Assistência Social - ANEAS, dado os resultados positivos desse 

empreendimento durante todo o período da sua vigência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

       

Sabe-se da importância de pesquisas acadêmicas que tratam de temas 

cujo foco central é a população idosa. As estatísticas apresentam dados sobre 

o crescente número de idosos no Brasil e no mundo revelando a existência da 

longevidade como marca indiscutível da contemporaneidade.  

Estudos apontam o aumento crescente da população idosa e provocam 

a preocupação constante sobre como intervir neste cenário para garantir uma 

vida saudável e digna a este segmento e desconstruir as diferentes 

concepções que sustentam preconceitos e estigmatizações.  

No Brasil, os idosos são, muitas vezes, desvalorizados e discriminados 

simplesmente por estarem vivendo a velhice. Pesquisas e publicações no 

Brasil na área da Gerontologia apontam a necessidade do exercício da 

cidadania como forma de reivindicar, participar e propor soluções, para que 

esta população seja cada vez mais visível no contexto sociocultural.  

Assim, entendemos que é necessário adotar medidas que possam 

impedir, ou mesmo atenuar, a exclusão social dos idosos, que muitas vezes se 

apresenta não só como decorrência da situação sócio-econômica, mas 

também relativos, a sua identidade, autoestima, autonomia e participação na 

sociedade.  

Torna-se desejável, portanto, que a sociedade seja preparada para 

entender todas essas mudanças, possa intervir e colaborar para que todos 
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conquistem o direito a um envelhecimento mais feliz, ocupando espaços em 

que podem vivenciar a garantia dos seus direitos como ser humano.   

As convivências em ambientes comunitários como o Espaço Cultura e 

Solidariedade são consideradas elementos fundamentais por favorecerem a 

ruptura de certos estereótipos, atribuídos à velhice e propiciarem um novo olhar 

sobre essa etapa da vida. 

 Viver a velhice na sua plenitude significa engajar-se em projetos 

propostos pela comunidade. Praticar atividades físicas, conviver com amigos, 

participar de passeios e outros programas socioculturais estimulam a 

ressignificação do ser.  

 Os programas sociais direcionados aos idosos resultam em benefícios 

individuais, como também podem ajudar a fortalecer a sociabilidade e 

convivência geracional e intergeracional, no grupo familiar e outras situações 

de interatividade.  

Assim como o Espaço Cultura e Solidariedade do bairro Jardim da 

Conquista, acreditamos que muitas outras iniciativas situadas em diferentes 

regiões da cidade de São Paulo, desenvolvem um trabalho voltado para a 

questão do bem estar da população idosa. Essas ações locais demonstram a 

importância de trabalhos que propiciam mudanças de paradigma, quando a 

questão é o idoso. 

O caráter empreendedor do projeto Espaço Cultura e Solidariedade se 

evidencia ao demonstrar que não foram poupados esforços, dedicação e 

coragem na sua implementação. Seu caráter pioneiro de atendimento às 
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necessidades da população local, identificadas pela Associação Nóbrega de 

Educação e Assistência Social, demonstra a sensibilidade e competência da 

entidade como proponente de ações destinadas a população de idosos do 

Jardim da Conquista, sendo por eles reconhecida e valorizada. 

As análises deste estudo mostram a realidade dos idosos desta 

localidade e apontam para a possibilidade real de desconstrução de imagens 

preconceituosas sobre velhice. Os resultados desta investigação instigam, 

também, novas proposições de políticas públicas idealizadas pela sociedade 

civil favorecedoras da reinvenção do processo de envelhecer e das diferentes 

maneiras de conviver em comunidade. 



80 

 

BIBLIOGRAFIA  

 

ARIÈS, P. Historia social da criança e da família. Rio de Janeiro: Guanabara, 

1986.  

 

BEAUVOIR, S. A Velhice. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.  

 

BERZINS & BORGES (Orgs.). Políticas públicas para um país que envelhece. 

São Paulo: Martinari, 2012. 

 

BERZINS, M. V. “A importância do Conselho de direitos da pessoa idosa  no 

acompanhamento das políticas públicas”. In BERZINS & BORGES (Orgs.). 

Políticas públicas para um país que envelhece. São Paulo: Martinari, 2012. 

 

BRANDÃO M.A.T.; MERCADANTE, E. F. Envelhecimento ou longevidade São 

Paulo: Paulus, 2009. 

 

BRASIL. ESTATUTO DO IDOSO. Lei nº 10.741, de 1/10/2003. Disponível em: 

<http://www.cphd.com.br/trabalhos/cphd_922008123932.htm>. Acesso em: 07 

abril. 2009. 

 

CHACHAMOVICH, E; Trentini, C & Fleck, M.P.A.. Qualidade de vida em 

idosos: Conceituação e investigação. In: NERI, A.L. (org). Qualidade de Vida 

na Velhice: enfoque multidisciplinar. Campinas, Sp: Alínea, 2007. 

CLIFFORD, J. A experiência etnográfica: antropologia e literatura no século XX. 
Rio de Janeiro: UFRJ, 1998. 

CÔRTE, B., MERCADANTE, E. F., ARCURI, G. I. Velhice, Envelhecimento, 

Complex(idade). São Paulo: Vetor, 2005. 

 

DEBERT, G. G., & SIMÕES, J. A aposentadoria e a invenção da “terceira 

idade” . In DEBERT G. G. (Org.), Antropologia e velhice. Textos didáticos. 

Campinas: IFCH/UNICAMP, 1994. 



81 

 

 

DEBERT, G. G. A reinvenção da velhice: socialização e processos de 

reprivatização do envelhecimento. São Paulo: FAPESP, 2004. 

 

FLORIANO, Miriam V. B. “Políticas Públicas e Atendimento aos Idosos”. In  

GUGEL, M.A..  MAIO, I.G. (orgs). Pessoas Idosas no Brasil – abordagens 

sobre seus direitos. Brasília: Edições Inclusivas, 2009.  

 

FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 2006. 

 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática 

educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 

GARRIDO, Regiane; MENEZES, Paulo R. O Brasil está envelhecendo: boas e 

más notícias por uma pesquisa epidemiológica. Revista Brasileira de 

Psiquiatria, São Paulo, v.24, supl.1, abr.2002. 

 

GIACOMIN, K.C. “Envelhecimento populacional e os desafios para as políticas 

públicas”. In BERZINS & BORGES (Orgs.). Políticas públicas para um país que 

envelhece. São Paulo: Martinari, 2012.   

 

GOLDSTEIN, L. L; SIQUEIRA, Maria Elaine C. Heterogeneidade e Diversidade 

nas experiências de Velhice. In LIBERALESCO, A.Neri; FREIRE, Sueli A. 

(orgs). E por falar em boa velhice. Campinas-SP: Papirus, 2000. 

 

GUARESCHI, P. In Campos. R.H.F. (org) Psicologia Social comunitária: Da 

solidariedade à autonomia. Petrópolis: Vozes, 2009. 

 

HADDAD, E. G. M. A ideologia da velhice. São Paulo: Cortez, 1986. 

 

HOUAISS, A.; VILLAR, M.S.; FRANCO, F.M.M. Míni Dicionário Houaiss da 

Língua Portuguesa. Rio de Janeiro Editora Moderna: 2009. 

 



82 

 

HUTZ, A. et. al. Temas de geriatria e gerontologia. Porto Alegre: Fundo 

Editorial Byk, 1986. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS: Síntese de 

Indicadores Sociais 2010 Rio de Janeiro: IBGE; 2010. 

 

KALACHE, Alexandre. Prefácio. In BERZINS, M. e BORGES, M. C. Políticas 

Públicas para um país que envelhece. São Paulo: Martinari, 2012. 

 

LOPES, A. Os desafios da Gerontologia no Brasil. Campinas SP: Editora 

Alínea, 2010. 

 

LOPES, E.S.L. & RABELO, D.F. Qualidade de vida na velhice: indicadores 

nacionais e internacionais. Revista Kairós Gerontologia, 2006, 9(2): 209-26. 

 

LOUVISON, M.C.P. e ROSA, T.E.C.. In  BERZINS & BORGES (Orgs.). 

Políticas públicas para um país que envelhece. São Paulo: Martinari, 2012.  

 

MACEDO CASTRO, João Paulo. UNESCO - Educando os jovens cidadãos e 

capturando redes de interesses: Uma pedagogia da democracia no Brasil – 

Tese (Doutorado) - UFRJ/PPGAS/ Programa de Pós-graduação em 

Antropologia Social - Rio de Janeiro 2005. 

 

MAGALHÃES, D. N. A invenção social da velhice. Rio de Janeiro: Edição do 

autor, 1987. 

 

MEDEIROS, S.A.R. o lugar do velho no contexto familiar. In PY, L. (org) Tempo 

de envelhecer: percursos e dimensões psicossociais. Rio de Janeiro: NAU, 

2004. 

 

MERCADANTE, E. F. “Comunidade como novo arranjo social”. Revista Kairós, 

v.5 nº 2. São Paulo dezembro de 2002. 

 



83 

 

MINAYO, M. C. de S. A vida e a saúde do idoso na sociedade global e pós – 

industrial. Arquivo de geriatria e gerontologia, v.4, n.2, p.169-181, 1997. 

 

MINAYO, M. C. de S.(org). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 

Petrópolis: Vozes, 2008. 

 

MORAGAS, Ricardo M. Gerontologia Social: Envelhecimento e Qualidade de 

Vida. Barcelona: Editorial HERDER, 1991. 

 

MORIN, E. Meus Demônios. 4ª ed. Rio de Janeiro: Beltrand Brasil, 2003. 

 

NERI, A. L. (org). Qualidade de vida e idade madura. 7ª Ed. São Paulo: 

Papirus, 2007. 

 

_______. “Qualidade de Vida na velhice, e subjetividade”. In: Neri,A..L. (Org). 

Qualidade de Vida na velhice: enfoque multidisciplinar. Campinas: 2007  

 

_______. “Paradigmas contemporâneos sobre o desenvolvimento humano em 

psicologia e em sociologia”. In NERI A. L. (Org.), Desenvolvimento e 

envelhecimento: perspectivas biológicas, psicológicas e sociológicas. 

Campinas: Papirus, 2006. 

 

OLIVEIRA, F. A implementação do estatuto do idoso nas áreas de saúde e 

educação no Município de Ponta Grossa. Dissertação de Mestrado, Ponta 

Grossa, 2006. 

 

PEIXOTO, C. “Entre o estigma e a compaixão e os termos classificatórios: 

velhos, velhote, idoso, terceira idade” . In MORAES M. & BARROS L. (Orgs.). 

Velhice ou terceira idade?.Rio de Janeiro: FGV, 2007. 

 

SANTOS, S.R. et.al. Qualidade de Vida do idoso na Comunidade: Aplicação da 

Escala de Flanagan. Revista Latino- Americana de Enfermagem, v.10 n. 6 p. 

757-764, 2002. 



84 

 

SALGADO, M. Velhice: uma nova questão social. São Paulo: Sesc, 1991. 

 

SANTOS, M. Por uma outra Globalização: do Pensamento Único à Consciência 

Universal. São Paulo: Record, 2000. 

 

SAWAIA, B.B. “Comunidade: a apropriação científica de um conceito tão antigo 

quanto a humanidade”. In: Psicologia social comunitária da solidariedade á 

autonomia. Rio de Janeiro: Vozes, 1996. 

 

SILVEIRA, N.D.R. “Envelhecimento e Cidadania”. In A pessoa Idosa: educação 

e cidadania. São Paulo: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e 

Fundação Padre Anchieta, 2009. 

http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/bib

lioteca/publicacoes/volume7_Educacao_e_cidadania.pdf 

 

SOUZA NETO, J.C. Pedagogia Social e as Políticas Sociais no Brasil. In 

SILVA, R., SOUZA NETO, J.C., MOURA, R.A. (orgs.) Pedagogia Social. São 

Paulo: Expressão e Arte Editora, 2009. 

SPOSATI, A. Pobreza e cidadania no Brasil contemporâneo. Revista Serviço 

Social e Sociedade, 63, p.131-139, 2000. 

VERAS, R. A novidade da agenda social contemporânea: a inclusão do 

cidadão de mais idade. A Terceira Idade, v.14, n.28, p.6-29, 2003. 

 

WEBER, M “Comunidade e sociedade com estruturas de socialização”.In 

Comunidade de sociedade. FERNANDES, F. (org). São Paulo. Companhia 

Editora Nacional/ EDUSP 1973. 

 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal.> Acesso em 08 março,. 2012.   

<http://www.entaoquersaber.com.br. Acesso em 08 de março, 2012.  

 

 

http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/biblioteca/publicacoes/volume7_Educacao_e_cidadania.pdf
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/biblioteca/publicacoes/volume7_Educacao_e_cidadania.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal)
http://www.entaoquersaber.com.br/


85 

 

ANEXOS 

A SOMBRA DESTA MANGUEIRA 

Os critérios da avaliação da idade, da juventude ou da velhice, não podem 

ser os do calendário. 

Ninguém é velho só porque nasceu há muito tempo ou jovem porque nasceu 

há pouco tempo. Somos os velhos ou moços muito mais em função de como 

pensamos o mundo, da disponibilidade com que damos curiosos ao saber, cuja 

procura jamais nos cansa e cujo achado jamais nos deixa imovelmente satisfeitos. 

Somos moços ou velhos muito mais em função da vivacidade, da esperança que 

estamos sempre prontos a começar tudo de novo e se o que fizemos continua a 

encarar sonho nosso, sonho eticamente válido e politicamente necessário. 

                                                                        (Paulo Freire) 

 

“A velhice é chance última de dar o toque final a estatua que fomos 

talhando de nós mesmos”. 

“Como velho você tem o direito e o privilégio de ser você mesmo e de livrar-

se das máscaras”. 

Boff, L 
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                 GRUPO DE CUIDADORES        OFICINA MEIO AMBIENTE 

 

 
          

 DIA DA SAÚDE                                  GINÁSTICA 

 

       

            OFICINA DE NUTRIÇÃO                NUTRICIONISTAS 
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    SAÚDE                      SAÚDE 

     

               ATIVIDADE DOM PEPE          ATIVIDADE DOM PEPE  

 

PASSEIO SESC 
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