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RESUMO 

OLIVEIRA, T.J.T. O Envelhecer e os diferentes sentidos do cuidar na visão de 

estudantes de curso técnico em enfermagem. 2013. Dissertação (Mestrado em 

Gerontologia). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. 

O envelhecimento tem sido um dos temas mais discutidos nos últimos tempos, por 
toda a sociedade, decorrente do fato de que as pessoas estão vivendo mais o que 
implica no surgimento de questões inerentes à longevidade humana. Durante o 
processo de envelhecimento ocorrem diversas perdas naturais do ciclo de vida que 
culminam na velhice. Esta realidade demanda dos profissionais da saúde e da 
educação uma compreensão adequada dessa fase da vida. A área da Enfermagem 
que tem no cuidar a sua finalidade essencial necessita de formação que desenvolva 
com qualidade essa competência. Frente a esse desafio elegemos como objetivo 
deste estudo: analisar a visão do estudante do curso técnico em Enfermagem sobre 
o cuidar no exercício da enfermagem e o significado do envelhecer e da velhice. As 
análises desenvolvidas se nortearam nos objetivos específicos da dissertação 
incluindo a caracterização do perfil socioeconômico dos estudantes e dos 
significados que atribuem ao envelhecer e à velhice, além da explicitação das 
percepções sobre o cuidar no exercício da Enfermagem. A metodologia utilizada se 
caracteriza pela abordagem qualitativa de caráter exploratório situada na interface 
das áreas da gerontologia, saúde e educação incluindo como procedimento, a 
análise de conteúdo de Bardin. A coleta dos dados teve como instrumento a 
entrevista com uso de roteiro semiestruturado o que possibilitou a obtenção de 
depoimentos relativos a concepções e vivências dos estudantes. Os resultados das 
análises permitiram ressaltar que as concepções de saúde manifestas se basearam 
na repetição de conceitos trabalhados pelos professores numa simples transmissão 
de conhecimentos, em detrimento da sua produção ou construção. Observou-se que 
as concepções de Enfermagem explicitadas revelam uma aprendizagem de caráter 
mecânico privilegiando as técnicas e procedimentos numa visão naturalista, 
fragmentada e desumana Quanto aos cuidados na velhice, os estudantes destacam 
questões de higiene, segurança e conforto sempre manifestando a preocupação de 
que estes cuidados sejam realizados com carinho, amor e respeito. As reflexões 
realizadas desvelam que este estudo pode contribuir nos processos de reformulação 
do Projeto Pedagógico de Curso voltado ao ensino da Saúde do idoso nos cursos 
profissionalizantes de Enfermagem, uma vez que essas concepções exercem forte 
influência na aprendizagem desses estudantes.  

Palavras-chave: cuidado; educação; enfermagem; envelhecimento. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

OLIVEIRA, T.J.T. The Aging and the different meanings of caring in the view of 

technical nursing school students. 2013. Thesis (Master in Gerontology). 

Pontifical Catholic University of São Paulo, São Paulo, 2013. 

Aging has been one of the most discussed topics recently, throughout society, due to 
the fact that people are living longer, which implies the emergence of issues related 
to human longevity. During the aging process several natural losses, inherent to 
human life cycle, occur, culminating with old age. This reality demands a proper 
understanding of this phase of life, by health professionals and education. The field 
of nursing, which has its essential purpose in caring, needs a formation that develops 
this competency with quality. Facing this challenge, we elect as an aim of this study: 
to analyze the view of students of technical nursing course, when it comes to caring 
in nursing practice and the meanings of aging and old age. The analyzes developed 
were guided in specific objectives of the dissertation, including students 
socioeconomic profile characterization and the meanings that they attach to aging 
and old age, as well as an explicitation  of the perceptions about care in nursing 
practice. The methodology adopted is characterized by a qualitative and an 
exploratory approach, located at the interface of the areas of gerontology, health and 
education, including as a procedure the content analysis of Bardin. The data 
collection had as an instrument an interview with the use of a semi-structured guide, 
which allowed the obtainment of testimonies related to conceptions and experiences 
of the students. The analysis results allowed stress that the health conceptions were 
based on repetition of concepts by teachers on a simple transmission of knowledge, 
to the detriment of their production or construction. It was observed that the 
conceptions of Nursing reveal a learning of mechanical character, favoring the 
techniques and procedures in a naturalistic view, fragmented and inhuman. 
Regarding to care in old age, the students highlighted issues of hygiene, safety and 
comfort, always expressing a concern that this care is performed with love, care and 
respect. The reflections made, reveal that this study can contribute to the process of 
recasting the Pedagogical Course Project, aiming the instruction of health of the 
elderly, in nursing professionalizing courses, once these conceptions exert strong 
influence on the learning process of these students. 

Keywords: care, education, nursing, aging. 
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INTRODUÇÃO 

 

Descrever, compor, contar minha trajetória, dar forma às lembranças é um 

exercício reflexivo, na medida em que dá significado ao vivido. Relembrar incentiva 

reconstruir, reviver e propicia compreender como as experiências vividas me 

transformaram no que sou hoje e me instigam para projetar o futuro. 

 Sinto-me imensamente feliz por escrever, tarefa que não será apenas uma 

mera descrição dos fatos. Nessa tentativa de explicitá-los será possível reavaliar as 

escolhas feitas e os caminhos percorridos.  

Minha história de vida, resumidamente inclui vivências que indicam meu 

interesse em ser enfermeira. Desde pequena gostei de cuidar dos “machucados” de 

minhas bonecas, dos pequenos ferimentos de meu amigo imaginário. Lembro que 

meus pais não aprovaram minha escolha e achavam que eu poderia ser médica, 

farmacêutica, optando por profissões com maior visibilidade social e econômica. 

Por que ser enfermeira? Pergunta que me foi feita várias vezes por inúmeras 

pessoas que cruzaram a minha vida. Elas achavam que eu poderia escolher outra 

profissão e não entendiam o porquê desta opção. Repito aqui o que respondi ao 

meu pai, alguns anos depois de formada: “Nasci para cuidar, não para tratar”. 

A Faculdade onde me formei fazia parte da Santa Casa de Misericórdia de 

São Paulo, e era administrada por irmãs de caridade exigentes e muito criteriosas 

com a qualidade do ensino.  

O tempo passou e enfim concluí minha graduação em enfermagem, tendo 

logo começado a trabalhar no Hospital Samaritano em São Paulo. No início, fiquei 

muito insegura com a responsabilidade que assumi, porém com o passar do tempo, 
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através de muito estudo e dedicação, aperfeiçoei a formação recebida. Permaneci 

por cinco anos na função de supervisora e só interrompi o trabalho depois que 

minha filha nasceu para assim, cuidar melhor dela. 

Casada e mãe de uma linda menina de cabelos encaracolados, fui morar em 

Itapeva onde resido até hoje, cidade grande em extensão geográfica e pequena em 

desenvolvimento, além de carente de muitos serviços básicos e de profissionais 

capacitados para o trabalho em saúde. Cidade onde todos se conhecem dividindo 

suas alegrias e tristezas.  

Meu marido era médico e no início fiquei auxiliando-o no consultório. Um dia 

um amigo nosso me convidou pra trabalhar como enfermeira na Vigilância 

Epidemiológica de Itapeva. Outro desafio pela frente, minha função entre tantas era 

de coordenar as salas de vacinas das unidades básicas de saúde. Aprendi muito 

nos dois anos que fiquei lá. Adorava participar da vacinação de idosos contra a 

influenza. Muitas vezes fui vacinar idosos na praça principal, no asilo e em seus 

domicílios. Era muito gratificante conversar com eles, saber de suas vidas e 

experiências que muitas vezes me faziam relembrar as longas conversas com minha 

avó paterna na varanda de casa.  

O governo federal preocupado com a formação dos profissionais de 

enfermagem criou o Curso Profissionalizante para Formação de Auxiliar de 

Enfermagem (Profae). Fui então convidada para ministrar aula em minha cidade e 

assim ingressei na docência. Após o término do curso, a vontade de continuar como 

professora me fez participar de um concurso público na Escola Estadual Técnica Dr. 

Demétrio Azevedo Junior vinculada ao Centro Paula Souza, concorrendo ao cargo 

de professora de Enfermagem.  
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Após alguns anos, a Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva 

criou o curso de graduação em enfermagem e recebi um convite para ministrar 

aulas, função que exerço até hoje. Nunca pensei em ser professora, descoberta esta 

fantástica a partir da qual pude contribuir com o preparo técnico de profissionais que 

após  formados, são absorvidos no mercado de trabalho em toda a região. 

Posteriormente, fui indicada para o cargo de coordenadora do curso, cargo atual.  

A presença do idoso sempre foi marcante na minha vida. Quando eu nasci, 

meus pais não eram tão jovens e era visível a diferença de idade e até de 

comportamento em relação aos pais de meus amigos. 

Lembro também das visitas à casa de minha avó, dos doces de abóbora, figo; 

como era bom. Certa vez, houve uma discussão com minha tia, o que fez com que a 

pressão arterial de minha avó paterna subisse, fazendo com que tivesse um 

acidente vascular cerebral e desta forma, permaneceu em uma cama por muitos 

meses. As noras cuidaram de minha avó e nesta ocasião, eu também acompanhava 

minha mãe ajudando. 

Sempre me preocupei com os aspectos do envelhecimento e vivenciei o 

cuidar no atendimento da avó paterna e após muitos anos também participei dos 

cuidados com minha avó materna.  

Fiquei viúva e na solidão forçada em que me encontrei, percebi que precisava 

buscar mais conhecimentos sobre a realidade do envelhecimento, uma vez que 

todos nós caminhamos vivenciando este processo de envelhecer.  

Esta busca foi orientada por perguntas que sempre povoaram minha mente: 

O que sabemos realmente sobre o envelhecer? O que é ser velho? Como as 
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pessoas mais velhas deveriam ser cuidadas? Estas e outras questões instigaram a 

proposta desta pesquisa que teve como sujeitos um público específico, alunos do 

curso técnico de Enfermagem.  

Essas experiências e situações que incorporam minha trajetória de vida, me 

motivaram a entender questões sobre envelhecimento e velhice. Hoje consigo 

sintetizar idéias que considero geradoras do conhecimento que pretendo construir, 

como o fato do aumento quantitativo de idosos que transforma o processo de 

envelhecimento numa questão social.  

A relevância do fenômeno do aumento demográfico de pessoas idosas é tão 

presente que a Organização das Nações Unidas (2002), considera que as políticas 

para o desenvolvimento serão ineficientes se não for priorizada a busca de 

alternativas para as demandas de uma sociedade envelhecida. 

No dia a dia entre a função de coordenação de curso e de supervisora de 

estágio em Enfermagem, percebo situações como o despreparo dos profissionais de 

saúde ao fornecer orientações à família para a continuidade da assistência 

domiciliar, o que influencia nas sucessivas internações dos idosos portadores de 

doenças crônicas. 

Nesse sentido, Kalache (2008) observa que os profissionais de saúde são 

absolutamente despreparados no cuidar dos idosos e desta forma, é preciso 

capacitá-los. Geralmente eles sabem tudo da criança, da gestante, mas não sabem 

nada sobre terceira idade, atualmente a maioria de seus pacientes. A grande 

resposta para o envelhecimento é a atenção primária na saúde, que pode evitar a 

hospitalização e a institucionalização, opções muito mais caras. Desse modo o 
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preparo dos profissionais de saúde é fundamental para promover saúde a essa 

significativa parcela da população. 

O conceito amplo de saúde relacionado às condições de vida deve ser 

apreendido pelos estudantes da área durante sua formação, a fim de tornarem-se 

profissionais agentes promotores da saúde. Estes agentes devem conceber que ser 

saudável depende da construção do valor do cuidado de cada um consigo mesmo e 

com os outros. Para Boff (2004, p.35): “O ser humano é um ser de cuidado, mas 

ainda, sua essência se encontra no cuidar. Colocar o cuidado em tudo o que projeta 

e faz. Eis a característica singular do ser humano”. 

Assumir o cuidado como um valor, como imperativo moral, depende do 

significado e da importância que se dá para o cuidar. Não existem receitas, planos 

de ensino ou manuais para ensinar esta habilidade. Podemos aprender as técnicas 

e os procedimentos, porém o cuidar em sentido mais amplo, entendido como relação 

com o outro é um processo que precisa ser vivido (WALDOW, 2006). 

O profissional que cuida de idoso deve ter uma visão holística e ser capaz de 

estabelecer com ele uma conexão, de modo a tratá-lo com dignidade e respeito, 

valorizando sua trajetória, sua história de vida. Conhecer esse percurso permite 

partir da realidade pessoal vivenciada como referência essencial para compor as 

formas de intervenção. 

Segundo Diogo (2000), a avaliação funcional do idoso faz parte do cuidado de 

enfermagem, com ênfase na pessoa e nos sistemas de apoio com os quais possa 

contar. O profissional da Enfermagem, inserido numa equipe interdisciplinar, deve 

assistir o idoso de maneira individualizada, levando em consideração seus 

potenciais e suas características físicas, psíquicas e ambientais. 
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Os conhecimentos gerontológicos permitem desvendar as avaliações e 

concepções equivocadas sobre a velhice e os preconceitos em relação ao 

envelhecimento, o que pode resultar em formas de tratamento, práticas e políticas 

apropriadas aos idosos. 

Neri e Jorge (2006) e Cachioni (2002) afirmam que a educação é um 

importante agente promotor de novos comportamentos e de novas formas de pensar 

valores, crenças e expectativas sociais e individuais sobre a velhice. Neste sentido, 

a formação do profissional em enfermagem deve pautar-se numa visão 

interdisciplinar tendo a área da gerontologia como base teórico-conceitual.   

O idoso deve ser ouvido atentamente, ser incluído na conversa, acolhido com 

dedicação, paciência e amabilidade, de modo que suas necessidades físicas sejam 

atendidas com competência. Esse atendimento impõe como necessidade a 

importância do desenvolvimento do autocuidado para garantir independência e 

autonomia, requisitos necessários ao saber próprio da área da Enfermagem e da 

gerontologia (ROACH, 2003).  

De acordo com Trentini et al. (2005), no cuidado é fundamental a escuta e a 

compreensão dos idosos. Suas falas devem ser valorizadas de modo que as 

necessidades ocultas sejam percebidas pelo cuidador profissional ou pessoas que 

partilham da convivência informal com esse segmento.  

É importante ressaltar que o cuidado informal pode ser constituído por 

vínculos consanguíneos e/ou sociais. Caldas (2003) observa que o cuidado informal, 

na maioria das vezes, caracteriza-se por ser assumido entre familiares que não 

dispõem de conhecimentos básicos sobre o processo de envelhecimento, velhice e 
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o ser idoso. A família cumpre o papel de tecer a rede de cuidados, muitas vezes, 

assumindo e ou adotando a função do cuidador formal. 

Atualmente, a atenção ao idoso tem se projetado como uma prioridade 

emergente no Brasil, e neste âmbito, pouca ênfase tem sido dada para a adequação 

do ensino na área da saúde em busca de tornar o profissional apto a prestar um 

atendimento diferenciado e adequado às especificidades que caracterizam a 

realidade do idoso (COELHO FILHO, 2000).  

Destaca-se nesse contexto a importância do papel do profissional de 

Enfermagem na promoção da saúde do idoso, estabelecendo e considerando-se o 

vínculo cuidador-paciente. Esta concepção exige que se inclua na sua formação o 

estudo de temáticas e conteúdos que contemple essa abordagem. 

Vivenciando a docência, focalizada especialmente na direção da relação entre 

teoria e prática, nota-se a total falta de sistematização da assistência de 

Enfermagem voltada para o segmento da população idosa, tanto da parte dos 

estudantes, como dos profissionais que trabalham nas instituições de saúde e de 

educação.   

Diante dessas constatações fui estimulada a repensar o exercício da docência 

na formação do estudante de Enfermagem no estágio prático com os idosos, tendo 

como referência o seu entendimento sobre o processo de envelhecimento e o 

interesse em investigar como essa visão pode interferir no seu desempenho. 

Considerando a necessidade de que o profissional de saúde, especialmente o 

estudante de Enfermagem, carece de uma formação acadêmica de qualidade em 

relação ao ato de cuidar que seja condizente com os desafios que acompanham o 
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processo de envelhecimento, destaca-se a importância do estudo das concepções 

sobre saúde, Enfermagem, cuidado, velhice e envelhecer. 

Coloca-se assim, como problemática deste estudo, a explicitação de dilemas 

do envelhecimento na perspectiva de desvendar a realidade deste processo vital na 

sua relação com o sentido do cuidar no entendimento de futuros profissionais da 

área da saúde, em particular da Enfermagem.  

Questionamentos relacionados à formação dos meus alunos me motivaram a 

realizar a presente investigação científica com o objetivo de analisar a visão do 

estudante do curso técnico em Enfermagem sobre o cuidar no exercício da 

Enfermagem e o que representa para esses alunos o significado do envelhecer e da 

velhice. 

A pesquisa tem como pressuposto que as atuais mudanças demográficas e 

epidemiológicas demandam alterações das concepções das áreas de conhecimento, 

em especial saúde e educação, as quais permitem ampliar a interpretação de fatos 

como os apontados anteriormente (MOTTA e AGUIAR, 2007).   

Nesta perspectiva, as abordagens sobre a saúde do idoso devem ultrapassar 

os conceitos do antigo modelo biomédico, focado apenas na doença, uma vez que 

os fundamentos teóricos e as intervenções devem contemplar além dos aspectos 

biológicos, os aspectos psicológicos, sociais e culturais. 

Nos Capítulos 1 e 2 são abordados os conceitos de saúde, Enfermagem, 

cuidado e também do envelhecimento e velhice nas suas múltiplas dimensões: 

biológica, psicológica, existencial, cultural, sociológica, econômica e política, para se 

aproximar de uma compreensão que melhor expresse a realidade vivida. A revisão 
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teórica se estende destacando-se a reorientação das concepções de velhice e o 

envelhecer na formação profissional dos cuidadores de idosos. 

A pesquisa de campo, seus objetivos, procedimentos metodológicos e 

resultados das análises dos dados constam no capitulo 3. As considerações finais e 

recomendações para estudos posteriores finalizam a dissertação.  
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CAPÍTULO I - CONCEPÇÕES SOBRE SAÚDE, ENFERMAGEM E 

CUIDADO 

 

1.1. Revisão da Literatura 

A compreensão do conceito de saúde deve considerar as influências da 

conjuntura social, econômica, política e cultural, assim como se relaciona às 

representações singulares pautadas nos valores individuais que regem a vida das 

pessoas (SCLIAR, 2007). 

Assim, é complexo definir se uma pessoa tem saúde ou é doente. Muitos 

estudiosos fazem uma relação desta condição de vida com “normal” e “anormal”. 

Decorre deste entendimento a necessidade de se explicitar questões como: o que 

considerar como “normal ou anormal”? 

Para Canguilhem (2009), o ser normal não tem a mesma característica 

determinativa para todos os indivíduos da mesma espécie e sim a flexibilidade de 

uma norma que se transforma em sua relação com condições individuais. Isto leva a 

pensar que o conceito de doença e de saúde varia de pessoa para pessoa. O que é 

normal, apesar de ser normativo em determinadas condições, pode se tornar 

patológico em outras situações, se permanecer inalterado. 

Essa mudança pode ser reconhecida pelas pessoas que sofrem as 

consequências desta transformação, no momento em que se sentem incapazes de 

realizar as tarefas impostas por esta nova situação, ao contrário da situação 

considerada normal, que implica em novas situações e novos acontecimentos 

previsíveis. 
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Neste sentido, percebe-se a dificuldade de avaliar e interpretar o ser doente, 

pela interferência de vários fatores como a idade e as características das diferentes 

fases do desenvolvimento sob influências do contexto socioeconômico, cultura 

própria de cada momento histórico. Para Canguilhem (2009) não há um doente 

propriamente dito, mas um processo em andamento e um “tempo doente vivido pelo 

ser”, com possibilidades de resultados positivos na busca de ser saudável. 

 

“A doença não é apenas o desaparecimento de 
uma ordem fisiológica, mas o aparecimento de uma 
nova ordem vital (...). O patológico implica pathos, um 
sentimento direto e concreto de sofrimento e de 
impotência, sentimento de vida contrariada (...)”. 
(CANGUILHEM, 2009, p. 145, 96). 

 

As tentativas de definir objetivamente a saúde por meio de constantes 

funcionais e médias estatísticas produzem o apagamento do corpo subjetivo 

assinalado por Canguilhem (2009).  Dor, sofrimento, prazer – referências inevitáveis 

quando falamos de saúde – indicam a necessidade de falar na primeira pessoa ali 

onde o discurso médico insiste em falar na terceira pessoa (CAPONI, 1997).  

Pode-se afirmar que partes do corpo humano vivo podem ser inacessíveis 

aos outros, mas são sempre acessíveis ao seu titular. O autor radicaliza essa 

perspectiva, sustentando a tese de que a saúde não é exclusivamente um conceito 

científico, mas deve ser concebida no seu significado vulgar e como uma questão 

filosófica. Vulgar no sentido comum, ao alcance de todos, isto é, capaz de ser 

enunciado por qualquer ser humano vivo (CANGUILHEM, 2009).   

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002) sistematiza e explicita sua 

visão sob o conceito de saúde na Carta de Princípios de 7 de abril de 1948, o que 
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implica no reconhecimento do direito à saúde e obrigação do Estado na promoção e 

proteção da saúde, ao afirmar que a  “Saúde é o estado do mais completo bem-estar 

físico, mental e social e não apenas a ausência de enfermidades”. 

Várias críticas incidiram sobre este conceito caracterizando como: utópico e 

inalcançável, uma vez que as pessoas não permanecem constantemente em estado 

de bem-estar e dessa forma não pode ser usado como referência pelos serviços de 

saúde.  

A simples tentativa de definir o estado de bem-estar físico mental e social 

pode supor uma existência sem angústias ou conflitos, fatores esses sabidamente 

inerentes à própria história de cada ser humano e de cada sociedade. Neste sentido, 

o discurso médico pode converter-se em discurso formal jurídico, e tudo que é 

considerado situação de risco ou desviante do que é tido como normal se torna 

objeto de ações de intervenção– medicalização. 

Nas reflexões de Canguilhem e Foucault apud Caponi, a concepção de 

saúde/doença tem como ponto de partida um olhar histórico-cultural definindo a 

experiência do adoecer como uma “forma de vida” que leva o indivíduo a uma 

reconstrução subjetiva: 

 

“o que chamamos de bem-estar se identifica com 
tudo aquilo que em uma sociedade e em um momento 
histórico preciso é valorizado como ‘normal’ (...) Para 
Canguilhem, as infidelidades do meio, os fracassos, os 
erros e o mal-estar formam parte constitutiva de nossa 
história e desde o momento em que nosso mundo é um 
mundo de acidentes possíveis, a saúde não poderá ser 
pensada como carência de erros e sim como a 
capacidade de enfrentá-los” (CAPONI, 1997, p. 300-
301).  
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Nessa perspectiva, ser normal indica a própria capacidade do indivíduo de, 

em momentos de restrições ou adversidades, instaurar uma nova norma, ser 

‘normativo’:  

“Uma pessoa pode ser normal em um determinado meio 
e não sê-lo diante de qualquer variação ou infração do mesmo. 
Recordemos que saudável é nesta perspectiva, aquele que 
tolera e enfrenta as infrações” (CAPONI, 1997, p. 297). 

 

O conceito de saúde também foi objeto de discussão na histórica VIII 

Conferência Nacional de Saúde (VIII CNS), realizada em Brasília, no ano de 1986, 

onde predominou o “conceito ampliado” de saúde, fruto de intensa mobilização, que 

se estabeleceu em diversos países da América Latina durante as décadas de 1970 e 

1980, como resposta aos regimes autoritários e à crise dos sistemas públicos de 

saúde (BRASIL, 1986). 

No Brasil o amadurecimento desse debate se deu em pleno processo de 

redemocratização do país, no âmbito do movimento da Reforma Sanitária Brasileira 

e representou uma conquista social sem precedentes incluída na Constituição de 

1988. 

Em sentido amplo, a saúde integra diversas condições de vida envolvendo 

alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, 

emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e aos serviços de saúde. 

Resultado das formas de organização social, de produção, as quais podem gerar 

grandes desigualdades nos níveis de vida. (Brasil, 1988). 

A saúde, no texto da Constituição de 1988, reflete o ambiente político de 

redemocratização do país e, principalmente, a força do movimento sanitário na luta 
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pela ampliação dos direitos sociais. O artigo 196 do Documento afirma nessa 

direção: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação” (Brasil, 1988). Essa concepção é pautada na explicitação dos 

determinantes sociais da saúde e da doença, muitas vezes negligenciados nas 

interpretações que privilegiam a abordagem individual. 

A compreensão sobre saúde como acesso à educação, trabalho, transporte, 

lazer, alimentação liberdade, posse da terra e serviços de atendimento implica a 

superação do modelo biomédico e a adoção de outros princípios que auxiliem na 

reorganização do modelo de atenção à saúde direcionada às ações curativas e 

assistenciais. 

No entanto, no que tange uma concepção mais abrangente do conceito de 

saúde, esta ultrapassa a sua restrição à condição de doença, envolvendo 

adicionalmente o sentido psicossocial e de promoção à saúde, incluindo também o 

caráter preventivo desta área da existência humana. Promoção refere-se nesta 

abordagem aos diversos aspectos ligados aos estilos de vida e aos programas 

baseados na educação visando mudança de hábitos para a melhoria da qualidade 

de vida. 

Morin (2004) caracteriza dois sistemas que constituem a ‘pessoa’ na sua 

relação com a saúde: o sistema psicológico (experiência e comportamento) e o 

sistema biológico (genética e fisiologia), sendo ambos significados por sua 

contextualização na perspectiva social, considerando suas relações com a 

sociedade, a comunidade e a família. 



25 
 

Deste modo, pode-se pensar que o sistema psicológico está atrelado à 

mudança de comportamento, sendo necessária a remontagem da relação do sujeito 

para com o seu entorno que o constitui, o seu meio social. Indo de encontro às 

idéias discutidas, a educação torna-se, portanto, eixo central para a constituição 

deste sujeito enquanto pessoa ciente do lugar que a saúde ocupa em seu espaço.  

Stroebe & Stroebe (1995) afirmam que existem formas instituídas de mudar o 

comportamento das pessoas em relação à promoção de saúde. A educação tem o 

potencial de atuar no processo de desenvolvimento individual e os fatores 

econômicos e políticos também geram mudanças de comportamento que segundo 

os autores não são duradouras, portanto, ineficazes.  

Pensando nos meios em que a educação pode vir a intervir nos padrões de 

comportamento ligados à saúde, pode-se citar a existência de efetivas campanhas 

de educação para a saúde ou ainda intervenções clínicas, que como dito 

anteriormente, necessitam de uma análise prévia dos fatores psicológicos 

determinantes do comportamento.  

Através da prevenção primária, tais campanhas possuem em sua natureza o 

objetivo de modificar o comportamento da massa, legitimando meios para que as 

pessoas adotem bons hábitos de saúde e outras relações para com a mesma.  

No entanto, é necessário ressaltar o indivíduo enquanto detentor de uma 

história subjetiva e de valores que o cercam, bem como crenças e predisposições 

por meio das quais avaliará a situação de maneira própria, atribuindo-lhe 

significados que direcionam suas ações.  

Indo de encontro a tais questões, Pires e Mussi afirmam: 
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“As mudanças no estilo de vida estão relacionadas às 
crenças e aos comportamentos apreendidos e incorporados na 
convivência social, o que inclui considerar a subjetividade e as 
experiências de vida que o indivíduo e a família vão adquirindo 
no processo de adoecer e cuidar de si” (PIRES; MUSSI, 2008, 
p. 2258). 

 

Tal afirmação remonta a dificuldade que envolve o cuidar em saúde. Embora 

desejável, cuidar da saúde é muito complexo. Estratégias de controles, como mudar 

hábitos, só poderão acontecer quando o indivíduo compreender o significado de 

cuidar na saúde e melhorar a qualidade de vida para assim, responder com ações 

coerentes a esse significado através de ações positivas, na incorporação de hábitos 

saudáveis.  

À medida que o sujeito pertence a uma comunidade, este carrega consigo 

valores e crenças que não podem, e tampouco devem ser negligenciados. É 

importante acessar e utilizar o conhecimento socialmente compartilhado sobre um 

determinado fenômeno e assim, caracterizar mecanismos mais específicos que se 

aproximem da perspectiva de cada grupo como estratégia para promover a 

mudança do comportamento. 

A Enfermagem, na qualidade de área de conhecimento da saúde, tem 

estudado e pesquisado sobre o processo de cuidar, reconhecendo sua 

multidimensionalidade e a perspectiva de que esse cuidar seja de responsabilidade 

individual, familiar e comunitária, bem como dos profissionais de saúde. 

Enquanto ciência e arte de cuidar do ser humano, a Enfermagem considera 

que o cuidar não se constitui de características isoladas e descontextualizadas, mas 

de determinantes dos movimentos sociais, políticos e econômicos da sociedade que 

moldam a maneira de ser e estar do homem no mundo. 
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O cuidado prestado pelos profissionais de Enfermagem consiste em valorizar 

a vida das pessoas, sua singularidade, acompanhando a evolução do entendimento 

e compreensão de todas as atividades do homem que resultam em sua saúde 

(BETTINELLI; PORTELLA e PASQUALOTTI, 2008). 

Essas atitudes envolvem diversos aspectos da vida, tal qual sua maneira de 

enxergar, ouvir, tocar e expressar suas ações no atendimento. Isto é o que configura 

a essência da profissão de enfermagem, tornando essa arte urgente e passível de 

uma compreensão em sua finalidade como um importante instrumento na totalidade 

do atendimento (SILVA; NAZÁRIO; SILVA; et al., 2005). 

No centro do cuidado de Enfermagem está o indivíduo, à família e/ou a 

comunidade, e quando o enfermeiro integra em sua prática a ciência e a arte, a 

qualidade do cuidado prestado fica em nível de excelência. Os alicerces para a 

prática surgem das teorias, a partir do conhecimento científico e da importância dos 

valores sociais básicos, sendo necessário frisar a autonomia profissional, senso de 

comprometimento e código de ética. Potter complementa: 

“A Enfermagem é uma arte e uma ciência. Isto significa que um enfermeiro 

aprende a prestar o cuidado habilmente com compaixão, carinho e respeito à 

dignidade e personalidade de cada paciente Como uma ciência, a enfermagem está 

fundamentada em um conjunto de conhecimentos que está sempre mudando em 

virtude de novas descobertas e inovações. Quando os enfermeiros, na sua prática, 

integram a ciência e a arte da enfermagem, a qualidade do cuidado prestado aos 

pacientes fica ao nível de excelência, o que beneficia os pacientes de inúmeras 

maneiras” (POTTER, 2005, p. 02). 
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As relações da Enfermagem com o cuidado são antigas, e no 

desenvolvimento da profissão, vários paradigmas influenciaram essa relação. 

Inicialmente o cuidar em Enfermagem sofreu influência religiosa (CARNEIRO, 2008), 

apresentando-se centrado na disciplina e obrigação em realizar as tarefas.  

Kruse (2006) afirma que nesse momento “cristão” da Enfermagem, a atenção 

dedicada aos doentes era reconhecida como missão para alcançar a vida eterna das 

cuidadoras. Esse sentido essencialmente assistencialista do cuidar é enfatizado na 

análise do autor. 

O cuidado, para Boff (2004), é compreendido de maneira diferenciado como 

parte essencial do modo de ser das pessoas, numa situação em que alguém sai de 

si para aproximar-se do outro com carinho.  Essa abordagem ressalta ações que 

implicam vínculos afetivos desde que: 

 

 “cuidar das coisas implica ter intimidade, senti-las 
dentro, acolhê-las, respeitá-las, dar lhes sossego e repouso. 
Cuidar é entrar em sintonia com, auscultar-lhe o ritmo e afinar-
se com ele” (BOFF, 2004, p.47). 

 

Miranda (2007) baseia-se na teoria de Heidegger e relaciona o cuidar com 

ocupação e preocupação para fora de si, com o intuito de preservação de alguém ou 

de algo, que exija uma atenção especial dos indivíduos no seu contexto 

socioambiental. 

 “Nessa perspectiva, cuidar é tarefa de todos, como cuidar do planeta, do 

país, da cidade, do outro, do familiar ou não-familiar, da criança, do idoso, do que 

sofre, do que chora, do que pede e do que não pode pedir” (MIRANDA, 2007, p.35). 
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O cuidar sempre esteve presente na história da humanidade, e manifesta-se 

como necessário a partir do momento em que a existência de algo ou alguém 

assuma importância para o outro (CARNEIRO, 2008). A necessidade do cuidado se 

coloca no período da gestação, acentua-se com o nascimento e persiste até a 

morte, permeando todas as etapas da vida dos seres humanos. 

Em especial, o conceito do cuidado segue um caminho histórico da mulher 

com toda a sua simbologia na sociedade. O cuidado é entendido como um ato banal 

e repetitivo do cotidiano feminino. 

Collière (1999) relata que os primeiros cuidadores foram mulheres ao referir 

que o cuidado está vinculado, como fios invisíveis, ao destino das mulheres.  Para a 

autora, os cuidados eram cotidianos, atribuídos às mulheres devido a sua forte 

ligação com o corpo, através da maternidade, do parto e dos cuidados aos recém-

nascidos. 

A partir das práticas do cuidar materno, a mulher investiu-se do papel de 

cuidadora e desenvolveu as ações de bem-estar e restabelecimento. Waldow (1998) 

acredita que isso se deve as experiências adquiridas com conhecimentos sobre o 

uso de sementes, raízes, plantas e frutos para a cura de algumas moléstias.  

A origem da prática curativa pela mulher remonta de épocas primitivas. Os 

sucessivos deslocamentos do clã permitiram a descoberta das plantas e seus 

segredos, da coleta extrativista à sementeira, até chegar à revolução agrícola há 

mais de 10 mil anos (COLLIÈRE, 1999). 
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Waldow (1998) aponta o cuidado não somente como um meio de 

sobrevivência, mas como uma forma de expressão, relacionamento com o outro e 

com o mundo que o cerca, ou seja, uma forma de viver plenamente. 

O cuidado é uma necessidade humana essencial, e o cuidar a essência da 

enfermagem (NEVES, 2002).  O cuidado é o próprio ato de viver, porque é por meio 

dele que a vida continua e se desenvolve. Compreende-se que o cuidado é um 

existencial básico do ser humano e é entendido como parte integrante da vida, que 

promove o encontro entre os seres humanos. 

O cuidar requer conhecimento, capacidade de entender as necessidades do 

outro e de responder a elas de forma adequada. Capacidades, essas que o permite 

libertar-se, ter coragem de arriscar-se, favorecendo as ações humanizadas 

(WALDOW, 1998).  

Na história da Enfermagem, a compreensão da diversidade cultural como 

imprescindível no cuidado iniciou-se após a Segunda Guerra Mundial, quando 

profissionais de Enfermagem norte-americanos voltavam do exterior e trocavam 

experiências sobre as práticas de cuidados em outras culturas. A partir daí, cresceu 

a aliança entre a antropologia e a enfermagem em função de ambas utilizarem a 

observação como forma de produzir conhecimento, respeitando a visão integral do 

ser humano (GREGIS; MARTINI, 2006).   

Madeleine Leininger foi quem primeiro atribuiu importância ao significado da 

cultura na prática do cuidado na Enfermagem, ao considerar as diversidades e 

singularidades do ser cuidado, percebendo que os comportamentos dos indivíduos 

têm base cultural e que esta interfere na prática do enfermeiro.  
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A referida pesquisadora desenvolveu seus estudos em 1960, quando 

começou a utilizar a expressão enfermagem transcultural, definindo-a como o estudo 

de crenças, valores e práticas de cuidado de Enfermagem como percebidos, 

interpretados e compreendidos pela cultura, por meio das experiências vividas com 

os seres cuidados.  

Assim, a Enfermagem se volta ao cuidar efetivo, implementando novos 

saberes ao cuidado prestado proporcionando subsídios para uma melhor 

compreensão das situações em que o indivíduo se encontra para assim promover 

ações que possibilitem melhoria em sua prática assistencial. 

Entre esses saberes ressalto a Teoria do déficit do autocuidado de Dorothea 

Orem que busca orientar e auxiliar a enfermeira na solução dos problemas 

apresentados pelos clientes.  O déficit ocorre quando o ser humano se acha limitado 

para prover autocuidado sistemático, necessitando de ajuda de Enfermagem. 

Constitui a essência da teoria geral de enfermagem de Orem, pois possibilita 

apontar a necessidade de Enfermagem. Justifica-se quando o indivíduo acha-se 

incapacitado ou limitado. 

A pesquisadora mencionada identifica cinco métodos de ajuda, no déficit de 

autocuidado: Agir ou fazer para o outro; guiar o outro; apoiar o outro (física ou 

psicologicamente); proporcionar um ambiente que promova o desenvolvimento 

pessoal, quanto a se tornar capaz de satisfazer demandas futuras ou atuais de ação 

e ensinar o outro. 

A teoria geral de Orem, como é conhecida, concebe que a enfermeira 

juntamente com o indivíduo deve programar ações de autocuidado adaptadas de 

acordo com as suas necessidades. Estabelece-se então, uma relação de ajuda 
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baseada no diálogo aberto e na promoção do exercício do autocuidado (FOSTER e 

BENETT, 2000). 

Assim, a enfermeira deve considerar o indivíduo como um ser reflexivo e 

criativo que pode optar e decidir o que é melhor para si. A Enfermagem não pode 

ver o indivíduo como um receptor passivo de cuidados, mais sim como organismo 

atuante, que mantêm sua própria visão de mundo, e que é modificada através de 

suas experiências, individual ou coletiva, enquanto interage com outras pessoas. 

Nesse contexto, enfermeiros e pacientes são vistos como atores, pessoas 

que não somente responde a estímulos, mas faz indicações a outros e interpretam 

as indicações dos outros. 

O cuidado de Enfermagem visto sob a forma de autocuidado, leva o indivíduo 

a participar desse cuidado na medida de sua capacidade e de seu estado de saúde, 

transformando-o em um agente do cuidar de si. 
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CAPÍTULO II - ENVELHECIMENTO, VELHICE E CUIDADOS NA VELHICE 

 

2.1. Revisão de Literatura 

A revelação do envelhecimento, ou melhor, a descoberta do primeiro sinal 

que marca o tempo no corpo, traz a estranheza de se descobrir como um outro. Esta 

descoberta, segundo Corrêa (2005), é uma espécie de reedição do Estádio do 

Espelho, conforme Lacan, nesta reexperiência do espelho, discorre sobre o sujeito 

que se descobre modificado pelos irremediáveis sinais do tempo. É o outro do 

espelho quem denuncia sua condição de não pode mais satisfazer o outro e assim, 

a idade pode se transformar em angústia. O sujeito constrói, portanto, a sua 

realidade a partir do encontro com sua imagem no espelho. 

Isso se dá porque o indivíduo que envelhece não se reconhece mais no rosto 

que vê refletido, não por ignorância de não saber que aquela imagem lhe pertence, 

mais por certa estranheza, como se aquela imagem fosse de outro. De certa forma, 

é possível elucidar que a representação da sua face ficou perdida. 

A velhice, as fragilidades e a finitude são fenômenos percebidos mais 

facilmente nos outros do que pelo próprio sujeito que envelhece. “É o olhar do outro 

que aponta nosso envelhecimento. Assim, o velho será sempre o outro e tratamos 

de representar o que somos através da visão que os outros têm de nós” 

(GOLDFARB, 1988, p.33). 

Na sociedade contemporânea, o corpo se constitui num paradigma 

fundamental, onde circulam nossos conflitos pulsionais, onde nossos recalques são 

expressões de nossas emoções, nossos apetites e nossas trocas com o mundo. 
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Corpo, objeto de nossa estima, mas também fonte de insatisfação permanente 

(MESSINA, 2003). 

A imagem corporal também se tornou um bem intercambiável e instável neste 

universo da moral das sensações, do entretenimento e do espetáculo. O corpo está 

sendo percebido como objeto e coisa que dura o justo tempo da existência sem 

deixar história. O corpo deixou de ser um meio para agir no mundo e tornou-se o fim 

da própria autoconservação, adquirindo o valor de admiração moral antes 

outorgado, por exemplo, às virtudes públicas (COSTA, 2005). 

Vivemos numa sociedade que, ao mesmo tempo em que se busca diversas 

maneiras de prolongar o tempo de vida das pessoas, luta-se contra a velhice. Além 

disso, a velhice é tida atualmente como um problema, pois a sociedade não se vê 

preparada para receber esse contingente populacional que possui demandas sociais 

próprias.  

A dimensão social na modernidade “encontra-se centrada na juventude, como 

mito e como valor que orientam a percepção de mundo e a compreensão possível 

da vida” (GUSMÃO, 2001). 

Percebe-se que na modernidade o velho não existe sob signos positivos de 

inclusão, não é considerado produtor de bens nem um consumidor importante. 

Perdeu seu valor social e simbólico positivo ocupando um lugar marginalizado 

da existência humana, transformando-se num sujeito sem projetos, sem futuro, 

sujeitado pelo passado e produzindo um discurso sem significância social. 

Nossa sociedade mitificou a juventude, instituindo um imaginário social de 

que é o melhor tempo da vida. Suas características são exemplo e devem ser 
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copiadas pelas demais fases da vida. É o imperativo do “um para todos” (MUCIDA, 

2006) no qual o velho é representado como desvio, falha, e assim, acaba por ser 

marcado pela exclusão.  

Para Le Breton (2007), toda a preocupação com a aparência, o desejo pelo 

bem-estar e cuidado com a saúde não modificou em nada a ocultação do corpo 

reinante na sociedade quando se verifica o destino dado aos moribundos, 

deficientes e aos velhos no que diz respeito ao medo que se tem da velhice.  

Quando um idoso se olha no espelho, o que este lhe devolve é uma imagem 

ligada à deterioração, com a qual ele não se identifica. Não há jubilo nem alegria, há 

apenas estranheza de quem admite: “esse não sou eu”. Uma discrepância entre 

imagem inconsciente do corpo e a imagem que o espelho lhe devolve (GOLDFARB, 

1998). É possível refletir, neste sentido, sobre as implicações que este encontro do 

olhar de si, bem como do outro, geram na dialética que o idoso vive e revive a partir 

de suas relações que também se mostram, em muitos casos, fragilizada. Acerca de 

tal estranheza, a autora se firmando na psicanálise afirma: 

 

“A antecipação do envelhecimento encontra seu reflexo 
no espelho sob a forma de um eu de feiúra que é rejeitado e 
que pode se manifestar desde uma simples estranheza até um 
verdadeiro horror. Ou seja, instala-se uma tensão entre o Eu 
Ideal e o Eu que deve ser regulada pelo Ideal do Eu, que, como 
instância representante do social e seus discursos, pode não 
estar outorgando ao sujeito que envelhece um lugar de sujeito 
desejado. Junto com a queda do Eu Ideal, desabarão outras 
imagens narcísicas de onipotência, perfeição e sabedoria, que 
darão lugar aos atributos de um eu de feiura e horror com sua 
carga de castração, desmembramento e aniquilação. A tensão 
agressiva, voltada contra si próprio, e em sua função 
reguladora adequada, pode precipitar ao sujeito nas patologias 
da velhice, que irão desde a simples depressão até a 
demência, dependendo sempre da singularidade de cada 
estrutura” (GOLDFARB, 1998, p. 56). 
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A exaltação do discurso da juventude e da produtividade propõe um modelo 

desvalorizado com o qual o velho se identifica e que interfere na sua condição de ser 

desejante e cidadão. Neste sentido, a falta de reconhecimento social da velhice, 

resulta numa desconsideração do potencial do idoso, o que impede a elaboração 

das perdas provocando um crescente empobrecimento da vida afetiva. Goldfarb 

(1998) complementa que, frequentemente, o resultado desse processo é a 

depressão ou a demência como forma de defesa. 

A autora reflete sobre a velhice a partir do prisma de suas perdas físicas e 

sociais, atentando-se para algumas questões centrais ao desenvolvimento do 

referido trabalho. Como esboçado por ela, perde-se a beleza física padronizada 

pelos modelos atuais, a saúde plena, a produção, os colegas de tantos anos, os 

amigos, a família, o bem-estar econômico e, fundamentalmente, a extensão infinita 

do futuro. Embora a qualidade de vida seja preservada, não pode ser evitado o 

sentimento de finitude que inexoravelmente se instala.  

Sendo assim, a autora também se remete ao fim da onipotência vivida, que se 

dá através da internalização desta deterioração vivida. Como esboçado 

anteriormente, mediante a perda daquilo que se configura e representa enquanto 

juventude, entrelaça-se a isto o declínio da fantasia de imortalidade.  

A velhice é muitas vezes definida sob o âmbito das perdas, das reduções de 

memória e do juízo crítico, com diminuição da capacidade intelectual e do raciocínio 

lógico, afetando assim a vida social e afetiva do idoso. O termo perda evoca, de 

imediato, o desaparecimento de objetos investidos por nós. Ao se tratar do 

envelhecimento, a perda se instala, não só no presente que é vivido, mas em todas 

as etapas que configuram a vida do sujeito em questão.  
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Messy (1999) aponta que a velhice delimita algumas perdas de laços com o 

Outro, impõe o luto dos objetos perdidos e a criação de novas vestimentas para o 

desejo a partir das trilhas dos traços marcados por cada sujeito. O autor acrescenta 

que o luto abre novamente as vias ao desejo permitindo substituições. Coloca-se 

assim, a importância de inventar novos modelos para que a vida prossiga sua 

escrita, pois o sujeito jamais se aposenta.  

O envelhecimento não se resume na fase da velhice, mas caracteriza-se 

como um processo irreversível, inevitável e contínuo de mudanças físicas, psíquicas 

e sociais que se inscrevem na temporalidade. Inicia-se com o nascimento e se finda 

com a morte. Envelhecemos desde o dia em que fomos concebidos, portanto, o 

envelhecimento nos acompanha no curso de nossas vidas. O ser humano envelhece 

enquanto vive. 

Para Simone de Beauvoir (1990, p.15), “a velhice é como um fenômeno 

biológico com reflexos profundos na psique do homem, perceptíveis pelas atitudes 

típicas da idade não mais jovem nem adulta, da idade avançada”. A autora revela a 

sua compreensão da velhice revelando suas especificidades em decorrência da 

subjetividade.  

Para Messy, (1999, p.17) a velhice se diferencia do envelhecimento, pode ser 

identificada como um estado que caracteriza a realidade do indivíduo idoso em 

determinada fase da vida. Ser velho é ter registro social portador de designações, 

que é quem define a “pessoa idosa”, de acordo com um estatuto político e 

econômico.  

Beauvoir (1990, p.18) em sua obra clássica, nos faz refletir de maneira 

apropriada que “a velhice só pode ser compreendida em sua totalidade; não 
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representa somente um ato biológico, é também um fato cultural”. Neste sentido, 

afirma ainda a autora sobre a dificuldade de se admitir a velhice como traço da 

identidade: 

“a velhice aparece mais claramente para os outros do 
que para o próprio sujeito; ela é um novo estado de equilíbrio 
biológico: se a adaptação se opera sem choques, o indivíduo 
que envelhece não percebe”. “As montagens e os hábitos 
permitem amenizar durante muito tempo as deficiências 
psicomotoras” (BEAUVOIR, 1990, p.348). 

 

 Ainda refletindo sobre a velhice enquanto fato cultural e não 

meramente biológico, na visão de Mascaro (2004, p.09) “é uma fase natural da vida 

e não há como fugir deste ciclo: nascimento, crescimento, amadurecimento, 

envelhecimento e morte”. Um ciclo que segue uma trajetória progressiva e contínua, 

salvo alterações no curso de vida que possam antecipar o processo. Esse 

pensamento é reforçado por Beauvoir (1990, p. 124) quando afirma o inexorável: 

“morrer prematuramente ou envelhecer, não existe alternativa”. Tais reflexões levam 

a elucidar a velhice enquanto um processo dado e intrínseco à natureza humana, 

imprimindo sua marca das mais diversas formas no indivíduo e nas relações que o 

cercam.  

A velhice e o envelhecimento, para Neri (1995), representam realidades 

diferentes, além de portarem variações de acordo com o tempo histórico, a cultura, 

classes sociais, histórias pessoais, educação, estilo de vida, gêneros, profissões e 

as etnias, dentre outros aspectos. 

A autora retrata a concepção de envelhecimento sugerindo a preservação do 

potencial para o desenvolvimento do indivíduo (velhice bem-sucedida) e ainda 

constata: 
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“o modo de envelhecer: [...] depende de como o curso 
de vida de cada pessoa, grupo etário e geração é estruturado 
pela influência constante e interativa de suas circunstâncias 
histórico-culturais, da incidência de diferentes patologias 
durante o processo de desenvolvimento e envelhecimento, de 
fatores genéticos e do ambiente ecológico” (NERI, 1995, 
p.121). 

 

Isto posto, reflexões acerca da inevitabilidade do envelhecer engendram esta 

discussão. O ser velho e o sentir-se velho ganham luz e diferenciações necessárias 

para que assim, seja possível se aproximar e compreender aquilo que independente 

de nossa vontade, se concretiza pela sua força. Neste meio de acontecimentos intra 

e extra psíquicos, o papel que o outro estrutura neste fenômeno possui grande 

importância.   

Estudos realizados indicam que sempre haverá algo que motive a percepção 

da chegada da velhice, como afirma Goldfarb (1998, p.116): 

 

“Pelo fato de ter vivido muitos anos, nos “sabemos” 
velhos, no espelho podemos “ver” que o somos, mas podemos 
jamais nos “sentir” velhos se algum acontecimento – que será 
sempre anunciado pelo outro e que se inscreve no registro das 
perdas – não vier a construir este marco” (GOLDFARB, 1998, 
p.116). 

 

Deste modo, para significar o envelhecimento e a velhice, é necessário que 

haja uma inscrição daquilo que está sendo vivido, ou ainda como dito anteriormente, 

perdido. Não basta perder, o processo de sentir-se velho abarca uma rede de 

significações que envolvem o sujeito e suas relações consigo mesmo e com o outro 

que o toma e o posiciona na cultura e na sociedade, exprimindo em sua rede de 

ligações a necessidade de uma apropriação do fenômeno vivido.  
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Retomando as análises de Messy, (1999) encontramos a concepção de que 

“se o envelhecimento é o tempo da idade que avança, a velhice é o da idade 

avançada”. Em suas reflexões, o autor admite que a entrada na velhice seria 

circunstancial e ocorreria por ocasião de uma ruptura brutal do equilíbrio entre as 

perdas e as aquisições. 

No processo de envelhecimento emerge o confronto entre aquilo que se 

perdeu em um passado, e os ganhos que não mais encontram vias de projeção para 

um futuro. Na juventude, é comum se pensar no futuro e se projetar a partir de 

fantasias estabelecidas, podendo sempre deixar para depois aquilo que se vive no 

presente enquanto perda. Em contraposição, na velhice o amanhã perde força e 

parece não haver mais tempo para novas aquisições, bem como reparos. 

Diante deste desequilíbrio, tal qual nomeado por Messy, pode-se relacionar 

este como causa da frustração e impotência que constituem as queixas dos idosos 

que circunscrevem a nossa contemporaneidade. Como sabido, na atual sociedade, 

tudo envelhece, é descartado e por sua vez, reposto. Aquilo que é tido enquanto 

velho, perde seu valor e ganha rápidos e eficientes substitutos, sendo possível desta 

forma traçar paralelos no que tange esta intolerância diante daquilo que é velho, e 

para o ser velho.  

Beauvoir (1990, p.357) declara que “a velhice é um além de minha vida, do 

qual não posso ter nenhuma plena experiência interior.” Drummond de Andrade 

(1984, p.160) sublinha o sentido pessoal dessa vivência ao afirmar: “Só o velho 

saberia contar o que é velhice; se ele soubesse”. 

Nas citações de Mucida (2006), traça-se um paralelo entre o encontro da 

criança e do idoso, e de suas respectivas imagens refletido no espelho. Como 
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trabalhado pela psicanálise, ao se deparar com o espelho, a criança passa a se 

constituir enquanto sujeito, e isto aos poucos, provoca nela júbilo e inúmeros 

sentimentos, em sua grande maioria bons, que advém da descoberta. Na velhice, 

esse encontro provoca estranheza e inquietação, havendo uma ferida narcísica que 

é acometida de ódio e que acaba por afetar os traços de identificação vividos pelo 

sujeito. Ao odiar a própria imagem, o sujeito perde-se de seus ideais e pode, através 

de inúmeras vias, imperar um eu que massacra o sujeito, dada a impossibilidade 

existente de eu e narcisismo operarem na mesma linguagem. Sendo assim, a 

manutenção do laço social torna-se imprescindível para a regulação deste eu, como 

afirmado por Mucida (2006, p.52) em: “Depreende-se disto a importância dos laços 

sociais, culturais e afetivos para “vestir” o desejo com ações, inscrevendo os ideais 

do eu”.  

Mucida (2006), nos leva a destacar que há diferentes posições subjetivas que 

o idoso pode ocupar frente ao próprio desejo e a velhice implicaria “um saber vestir 

esse desejo”:  

   

“O velho é sempre o outro em que não nos 
reconhecemos. A imagem da velhice parece estar “fora”, do 
outro lado, e embora saibamos que “aquela” é a nossa 
imagem, nos produz uma impressão de inquietante estranheza, 
porque a imagem no espelho não corresponde mais à imagem 
de memória; a imagem do espelho antecipa ou confirma a 
velhice, enquanto a imagem da memória quer ser uma imagem 
idealizada que remete à familiaridade do Eu especular” 
(GOLDFARD, 1998, p. 35). 

 

 

Tomar consciência da finitude da vida não pode significar a hora da morte. 

Mas, para que a morte nos surpreenda vivos, investimentos afetivos devem ser 
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possíveis e projetos realizáveis. O idoso não pode estar só, mas com possibilidades 

vinculares permanentes, renováveis e significativas, que auxiliem na ressignificação 

destas vivências que estão jogo, atentando para a trama central da referida 

problemática, que é a relação do sujeito para com o desejo. Acerca de tais 

possibilidades vinculares, a autora considera:  

 

“Vincularidade, enfim que restaure a autoestima perdida 
junto com a perda de papéis sociais, que contemple um projeto 
de felicidade possível que reconstrua a capacidade de desejar, 
que legitime a palavra; que exige o cumprimento dos deveres 
tanto quanto o exercício dos direitos. Que faça, enfim, de um 
cidadão desabilitado e marginalizado, um cidadão pleno... 
apesar da fragilidade” (GOLDFARB, 2009, p. 22). 

 

Na medida em que o processo de envelhecimento avança, a qualidade de 

vida é fortemente determinada pela habilidade de manter autonomia e 

independência. Assim, envelhecimento ativo refere-se ao processo de otimizar as 

oportunidades de saúde, participação e segurança, no sentido  de proporcionar um 

novo momento de viver com dignidade. 

A diversidade de problemas dos idosos gera dependência, necessitando de 

cuidados para satisfazer suas necessidades humanas básicas, sendo que muitas 

vezes, é indispensável o auxílio de profissionais de saúde principalmente os da 

Enfermagem, para um cuidar que se realiza de diferentes maneiras em hospitais, 

domicílios, Instituições de Longa Permanência (VERAS, 1994). 

Carboni e Reppetto (2007) justificam que embora existam programas do 

Ministério da Saúde que trabalham com ações preventivas, a população idosa ainda 

é carente de atenção primária. Acrescenta-se a essa realidade o custo elevado em 
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procedimentos de alta complexidade e as internações frequentes que dificultam 

ainda mais a atenção à saúde do idoso. 

No cuidado com a saúde do idoso é imprescindível compreender princípios 

científicos, éticos, de segurança, humanização e integralidade no atendimento, 

considerando-se que o enfermeiro depara-se com pacientes em diversas situações 

de cuidado que exigem saber técnico-científico para a resolução e manutenção da 

qualidade de vida dessa população (BETTINELLI; PORTELLA e PASQUALOTTI, 

2008). 

Em uma reflexão sobre o cuidado de Enfermagem oferecido ao velho – 

especialmente enfermo hospitalizado –, Camacho, identificou que é: 

  

“uma prática contaminada por um imaginário cultural 
que comprometia a interação dos profissionais com o velho, e 
formulou uma crítica ao ensino da enfermagem na medida em 
que este [...] estabelece a importância do cuidado holístico, se 
esquece de um movimento muito maior que é a singularidade 
que o cuidado de enfermagem possui para uma determinada 
clientela, no caso [...] a idosa” (CAMACHO, 2001, p. 1089-
1090). 

 

A partir destas idéias, deve-se contemplar alguns aspectos a serem 

considerados como essenciais ao cuidado no que se refere à realidade específica da 

velhice e características peculiares do ser velho do ponto de vista pessoal e social: 

 

“a especificidade clínica da velhice que pode se 
relacionar com as pressões oriundas do envelhecimento 
biológico, dos lugares e discursos que definem o lugar do velho 
na sociedade e na família, e suas consequências sobre a vida 
dos indivíduos envelhecidos como referência para uma 
assistência diferenciada”.  
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“... a singularidade, que é única para cada sujeito, pois 
se refere à trajetória histórica, como fundamento para um 
cuidado individualizado que considere a forma como cada um 
vive sua velhice e seu adoecer dentro do contexto em que está 
inserido” (MAFFIOLETTI, 2006. p. 1090). 

 

Os aspectos apontados por Maffioletti nos permite repensar a concepção de 

velhice, do cuidar na velhice e os conceitos que orientam a formação de cuidadores 

de idosos ou de outros profissionais da saúde. Essas ponderações permitem 

visualizar formas de intervenção que cuide do velho e o mantenha na comunidade e 

na família, assumindo essa conduta como um recurso terapêutico, investindo na 

rede social de suporte como um instrumento de aceitação da diferença e não de 

normalização do social. Esta é a fronteira entre o mandato terapêutico e o mandato 

social de exclusão (TENÓRIO, 2001). 

De um modo geral, temos no mundo contemporâneo um cenário em que as 

sociedades estão mais atentas à problemática de saúde dos idosos, porém a 

capacidade de atender às necessidades dessa população ainda é muito limitada, 

principalmente na compreensão do bem estar/saúde na terceira idade.  

O envelhecimento populacional é um fenômeno que tem demandado a 

reorganização do sistema de saúde, pois essa população exige cuidados que gera 

desafios na direção de manter a independência e a vida ativa; fortalecer políticas de 

prevenção e promoção da saúde e, sobretudo manter e melhorar a qualidade de 

vida. 

O conhecimento científico converte-se em importante recurso para 

enfrentamento dos dilemas da realidade atual, em especial estudos direcionados à 

análises, como a respeito do estudante de Enfermagem sobre o cuidar e o 
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significado do envelhecer e da velhice, objeto deste estudo cujos resultados podem   

contribuir com reflexões e fortalecimento da atenção à saúde do idoso. 

Portanto, para compreender melhor o que significa o envelhecer nas 

dimensões enfatizadas, se faz necessário investigar como o aluno do curso Técnico 

em Enfermagem significa a própria velhice, analisando também os aspectos que 

permitam subsidiar o repensar sobre cuidados de Enfermagem dispensados ao 

idoso. 
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CAPÍTULO III - A PESQUISA EMPÍRICA 

 

3.1. Procedimentos Metodológicos 

Os resultados da pesquisa de campo reportam-se ao objetivo geral deste 

estudo: analisar a visão do estudante do curso técnico em Enfermagem sobre o 

cuidar no exercício da Enfermagem e o significado do envelhecer e da velhice. As 

análises desenvolvidas se nortearam nos objetivos específicos desta dissertação, 

incluindo a caracterização do perfil socioeconômico dos estudantes e dos 

significados que atribuem ao envelhecer e à velhice, além da explicitação das 

percepções e entendimento sobre o cuidar no exercício da Enfermagem. 

A pesquisa caracteriza-se como um estudo de abordagem qualitativa, de 

caráter exploratório pautado em conhecimentos que se situam na interface das 

áreas da gerontologia, saúde e educação. 

A abordagem qualitativa é considerada imprescindível frente aos objetivos 

propostos para este estudo e tem como pressuposto central, o vínculo indissociável 

entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, o que não pode ser traduzido 

apenas quantitativamente. Sua contribuição resume-se na concepção apontada por 

Chizzotti:  

 

“A abordagem qualitativa parte do fundamento de que 
há uma relação dinâmica entre o indivíduo e a sociedade, uma 
interdependência entre o sujeito e o objeto de estudo, um 
vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade 
do sujeito” (CHIZZOTTI, 2000, p.79).  
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A análise de conteúdo, como uma das modalidades da pesquisa qualitativa, 

segundo Bardin, utiliza procedimentos específicos de descrição do teor das 

mensagens. O autor especifica seu entendimento sobre o processo de descoberta 

dos significados:    

 

 “a palavra, comunicada por meio da linguagem 
produzida por emissores identificáveis, procurando conhecer 
aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se 
debruça” (BARDIN, 1997, p.40). 

 

A pesquisa foi realizada durante o desenvolvimento da disciplina Ações de 

Enfermagem no cuidado ao Idoso, para alunos do curso Técnico em Enfermagem 

ministrado na Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, instituição filantrópica e de 

ensino. O Curso é oferecido pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 

Souza (CEETEPS), especializado em educação profissional, conforme previsto no 

art. 40 da Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996). 

O CEETEPS é uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada 

à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia que mantém 210 

Escolas Técnicas Estaduais (ETECS), distribuídas por 154 municípios paulistas. As 

ETECS atendem mais de 220 mil estudantes nos Cursos de Ensino Técnico e 

Médio. 

O Curso de Técnico em Enfermagem do CEETEPS acha-se estruturado em 

quatro módulos sequenciais, articulados, com carga horária de 1960 horas para o 

período diurno e 1901 horas para o noturno, das quais 653 horas correspondem à 

prática de estágio supervisionado.    
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A disciplina Ações de Enfermagem no Cuidado ao Idoso foi incluída na grade 

curricular do curso a partir de 2005, composta por uma carga horária de 40 horas 

para a parte teórica e 40 horas destinadas à prática. 

O estudo sobre o envelhecer e os diferentes sentidos do cuidar na visão dos 

estudantes de curso técnico realizou-se durante o desenvolvimento da disciplina 

Ações de Enfermagem no Cuidado ao Idoso, na ocasião sob a responsabilidade de 

um único professor que apresentou o conteúdo teórico e acompanhou o estágio 

supervisionado. 

A população definida como sujeito da pesquisa foi composta por 12 alunos do 

Curso Técnico em Enfermagem do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 

Souza. A amostra é aleatória, tendo-se como critério preliminar de seleção o 

interesse e disponibilidade em participar do estudo proposto, de modo a garantir a 

viabilidade da sua realização. Todos os procedimentos adotados respeitaram as 

exigências do Comitê de Ética e Pesquisa da PUC-SP, tendo sua aprovação. 

(ANEXO C).  

O instrumento básico utilizado para a coleta dos dados foi a entrevista, 

considerada como modalidade que permite ao pesquisador e ao sujeito uma 

aproximação para obter informações e depoimentos pertinentes ao problema em 

questão.  

Esse “encontro” na pesquisa de modalidade qualitativa envolve empatia, 

percepções, sentimentos e emoções de ambas as partes. A interação entre as 

pessoas envolvidas é destacada por Canzonieri:  
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“Realizar entrevistas é algo que leva o pesquisador ao 
desenvolvimento de suas percepções, é algo que se aprende 
essencialmente em campo e cada entrevista é única, pois 
envolve um sujeito diferente em cada situação” (CANZONIERI, 
2010, p.89). 

 

Essa escolha metodológica se respalda no fato de que a entrevista também 

privilegia a fala dos estudantes permitindo a compreensão da sua realidade, 

percepções e significados atribuídos ao envelhecer e os diferentes sentidos do 

cuidar. 

 O roteiro semiestruturado, recurso utilizado nas entrevistas (Anexo B), 

constou de questões que possibilitaram a identificação dos sujeitos entrevistados e a 

obtenção de depoimentos relativos às suas concepções e vivências conforme 

previsto nos objetivos da pesquisa. 

Cannel e Kahn (1974) fundamentam que as entrevistas semiestruturadas, 

requerem composição de roteiro com tópicos gerais selecionados para serem 

abordados com todos os entrevistados. Assim foram definidos núcleos de interesse 

do processo de coleta: Saúde; Enfermagem; Cuidado; Envelhecimento e velhice e 

Cuidados na velhice.  

Esse procedimento constitui-se importante elemento norteador para a 

formulação das questões, cuja sequência dependeu da dinâmica que fluiu 

naturalmente nos encontros entre entrevistador e entrevistados.  

As perguntas abertas, incluídas no roteiro atenderam a finalidade de "evocar 

ou suscitar" uma verbalização que expressasse o modo de pensar ou de agir dos 

estudantes face aos temas focalizados. Essa vivência propiciou oportunidade para 

investigar crenças, sentimentos, valores, razões e motivos que se fazem 
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acompanhar de fatos e comportamentos, numa captação, na íntegra, da fala dos 

sujeitos. 

A entrevista foi aplicada no primeiro dia do estágio supervisionado em Ações 

de Enfermagem no Cuidado ao Idoso, antes da entrada do grupo de estudantes na 

instituição. Inicialmente, os sujeitos foram orientados sobre os objetivos da pesquisa, 

sendo o termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A) apresentado 

oralmente e por escrito e informadas as instruções para o desenvolvimento da 

entrevista. Todos os depoimentos foram gravados e transcritos com a anuência dos 

sujeitos salvaguardando o anonimato conforme normas éticas. Os dados foram 

coletados, no ano de 2012, com a aprovação do CEP (Comitê de Ética e Pesquisa) 

da instituição de ensino. (ANEXO C).  

Esse tipo de coleta de dados coloca a necessidade de o pesquisador fazer o 

"bom uso da tecnologia" conforme define Mettel (1988) o que significa neste caso 

lançar mão do recurso "gravação" para poder ao mesmo tempo auferir a vantagem 

da maior preservação possível do discurso dos entrevistados, e evitar seu 

comprometimento, bem como da própria interação, quando não há outro recurso 

senão o de registrar as respostas por escrito. 

Os dados foram analisados, tendo como objetivo apreender a mensagem 

transmitida, assim como interpretar os dados coletados com base nos fundamentos 

teóricos, captando seus sentidos e contextualizando-os. Preservou-se, segundo 

destaca Vergara (2005), a transcrição do conteúdo das entrevistas na íntegra, sem 

cortes, e ou correções. No relatório das análises consta trechos literais do material 

analisado, assegurando a fiel interpretação do pesquisador.  
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Assim, o trabalho nessa etapa considerou três pressupostos, com base no 

estudo de Alves e Silva:  

 

“As questões advindas do seu problema de pesquisa (o 
que ele indaga, o que quer saber); as formulações da 
abordagem conceitual que adota (gerando pólos específicos de 
interesse e interpretações possíveis para os dados) e a própria 
realidade sob estudo (que exige um "espaço" para mostrar 
suas evidências e consistências)” (ALVES e SILVA, 1992, s/p) 

 

Finalizando a elaboração dos resultados da pesquisa de campo, nos 

apoiamos em Ariès (1973) quando destaca que a análise qualitativa requer a 

seleção de tópicos e temas, em uma narrativa sequenciada referenciada na 

literatura e nas falas dos sujeitos. Neste caso a linguagem deve respeitar a 

coerência e fluidez que garanta ao leitor a mais adequada do texto. 

A apresentação dos resultados da análise dos dados coletados inicia-se com 

a caracterização dos sujeitos de pesquisa, quanto ao gênero, faixa etária, religião, 

origem étnica e vínculo empregatício. Os sujeitos, aqui reconhecidos como 

estudantes, foram identificados de forma fictícia, por códigos numéricos de 01 a 12 e 

pela letra E (Estudante) em negrito. A análise dos dados foi feita com base em 

categorias concebidas como “Núcleos Temáticos”, assim definidos: 

Núcleo Temático I - Concepções sobre saúde, Enfermagem e Cuidado 

Núcleo Temático II - Envelhecimento e Velhice 

Núcleo Temático III - Cuidados na velhice 
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3.2. CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DE PESQUISA 

 

A análise dos indicadores sociais demonstra que os 12 estudantes que 

participaram da pesquisa são do sexo feminino e quanto à faixa etária, nove 

encontram-se com idades na faixa entre 15 e 25 anos, dois entre 26 e 35 anos e um 

estudante na faixa entre 36 e 45 anos. Portanto, a maioria situa-se na condição de 

jovem e adulto.  

Essa condição é resultados do Relatório Socioeconômico do vestibulinho da 

Fundação de Apoio à tecnologia (FAT) que informa que do total de 82.566 de 

candidatos aprovados nos cursos técnicos nas ETECs, 34% tem 18 e 23 anos, 33% 

tem 17 anos (FAT, 2011).  

Quanto ao sexo, explicita-se o fenômeno da “feminização” da profissão de 

enfermagem, situação esta acompanhada pelo Conselho Federal de Enfermagem 

(Cofen) ao mostrar que do total de 625.863 profissionais de enfermagem na 

categoria técnico de enfermagem, 543.555 (86,85%) são do sexo feminino. 

A história da condição feminina do ser humano, como esboçado pelo Quitete, 

Vargens e Progianti, (2010) perpassa os diferentes sentidos do corpo da mulher no 

contexto social, que nos remete a situação da feminização de algumas profissões 

em detrimento de outras. Historicamente, as relações de dominação e poder entre 

homens e mulheres atravessam as relações sociais, seja na produção, ou na 

formação profissional, uma vez que o mundo do trabalho não faz distinção entre o 

trabalho produtivo e o reprodutivo das mulheres.  

As enfermeiras-professoras, Maria Cecilia Puntel de Almeida e Semíramis 

Melani Rocha, ao considerarem o exercício da Enfermagem no trabalho e como 
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profissão em seu livro “O Trabalho de Enfermagem”, analisam esta questão da 

feminização contida no trabalho:  

 

“uma ação, ou uma atividade realizada 
predominantemente por mulheres que precisam dela para 
reproduzir a sua própria existência e utilizam de um saber 
advindo de outras ciências e de uma síntese produzida por ela 
própria para apreender o objeto da saúde naquele que lhe diz 
respeito no seu campo específico (cuidado de enfermagem?) 
visualizando o produto final, atender às necessidades sociais 
(...), ou do controle da saúde da população” (ALMEIDA e 
ROCHA, 1997, p.18). 

 

Dados coletados, referentes à religião informam que todos os estudantes (12) 

seguem uma religião, o que vem de encontro com o Censo Demográfico do IBGE 

(2009) que aponta: 92% dos brasileiros têm uma religião e apenas 8% se 

declararam sem religião.  

Souza (2010) comenta que a religiosidade tem considerável presença no 

imaginário e nas práticas dos brasileiros. Quando se fala em religião no Brasil está 

se tratando essencialmente do cristianismo, uma vez que as vertentes cristãs 

abrangem a absoluta maioria da população.  

A origem étnica revelada nos permite constatar que a maioria dos estudantes 

se considera da cor branca e apenas 02 estudantes informaram ser da cor negra e 

parda respectivamente. Esses resultados são condizentes com as estatísticas mais 

recentes do IBGE (2009) que apontam o predomínio dos brancos – 48,2% da 

população (91 milhões), embora 6,9% das pessoas tenham informado ser da cor 

preta e 44,2% se auto declararam pardas. 
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Dados referentes ao vínculo empregatício demonstram que 10 estudantes 

não possuem vínculo trabalhista e apenas 02 estudantes desempenham funções 

profissionais na área de serviços, como manicure. 

Segundo dados do Relatório Socioeconômico do vestibulinho para o 1º 

semestre de 2011, elaborado pela FAT, instituição responsável pelos processos 

seletivos das unidades do Centro Paula Souza, dos 62.4040 candidatos a uma vaga 

no Ensino Técnico que responderam a pesquisa 49% não trabalham, 28% atuam 

fora da área escolhida no vestibulinho, 13% já atuam na área do curso e 8% estão 

desempregados (FAT, 2011). 

O estudo feito pelo IBGE sobre a distribuição dos postos de trabalho de nível 

técnico/auxiliar, segundo as ocupações, aponta para predominância da subárea de 

Enfermagem, que concentra a maior parte dos postos de trabalho, com 72,9%, 

sendo 35,7% de auxiliar e 37,2% de técnico de Enfermagem, no ano de 2009. A 

pesquisa aponta também melhoria na qualificação da equipe de Enfermagem, 

crescimento dos postos de trabalho dos técnicos em 105,1% e diminuição dos 

postos de auxiliar de Enfermagem em 21,0% (IBGE, 2009). 
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3.3. ANÁLISES TEMÁTICAS 

 

Conforme indicado anteriormente, os resultados do processo de análise dos 

dados serão explicitadas com base nas categorias designadas como Núcleos 

Temáticos que sintetizam os aspectos centrais da pesquisa tendo em vista seus 

objetivos. 

3.3.1. Núcleo temático I – Concepções sobre Saúde, Enfermagem e Cuidado  

 

Em relação à questão que se reportava à reflexão sobre a questão da Saúde, 

os estudantes expressaram seu entendimento relacionando essa dimensão da vida 

ao sentido de bem estar físico psicológico e social como apresentado nos 

depoimentos a seguir: 

 

- “[...] é um bem estar pleno, perfeito equilíbrio no aspecto físico 

e psicológico”. E1 

- “[...] é o equilíbrio físico, espiritual e psicológico”. E2 

- “[...] é o equilíbrio entre o espiritual e físico. É se sentir 

psicologicamente e fisicamente completos”. E3 

 

Os depoimentos acima descritos se reportam a idéias de estudo realizadas 

por Birlinguer, do qual cabe destacar a concepção de saúde expressa pelo autor: 

 

“condição harmoniosa de equilíbrio funcional, físico e 
psíquico do indivíduo integrado dinamicamente no seu 
ambiente natural e social”; “estado de equilíbrio entre o ser 
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humano e seu ambiente, permitindo o completo funcionamento 
da pessoa” (BIRLINGUER, 1988, p.34). 

 

Ainda em relação à temática da saúde, identificamos depoimentos de alguns 

estudantes que enfatizam a relação do bem estar com a questão da espiritualidade e 

outros componentes da vida humana: 

 

- “[...] Bem estar físico e espiritual”. E5 

- “[...] Estar bem fisicamente e psicologicamente”. E4 

- “[...] Estar bem com a vida, fisicamente, psicologicamente, 

espiritualmente e socialmente”. E9 

 

Podemos visualizar que na ótica dos estudantes, a concepção de saúde 

relaciona-se ao conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS), a qual 

é considerada discutível, por expressar a idéia de bem estar como somatória do seu 

sentido físico, mental e social, sem considerar o equilíbrio entre esses aspectos e 

sua relatividade, o que representa uma restrição ao conceito como abordado por 

SANTOS (2001).    

O conceito da Organização Mundial da Saúde impõe a consideração de 

reflexões críticas atualizadas sobre concepções que se reportam a condições de 

indivíduos ou populações caracterizadas como totalmente saudáveis ou totalmente 

doentes. Em princípio devemos considerar que no percurso de sua vida, vivemos 

períodos de saúde/doença, de acordo com potencialidades individuais e coletivas e 

condições de vida vigentes.  
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Claude Dejour (1986), já acreditava não existir um estado de completo bem 

estar, sendo a saúde entendida como a busca constante deste estado. Ser saudável 

é um processo contínuo voltado para a necessidade de um equilíbrio interno do 

homem e deste com o meio ambiente.  

Compreender ou transformar a situação de saúde de um indivíduo ou de uma 

coletividade requer admitir que a mesma é produzida nas relações com o meio 

físico, social e cultural. Dessa forma, relaciona-se ao direito à alimentação, moradia, 

segurança no trabalho, lazer e também ao atendimento nos serviços de saúde com 

dignidade e respeito. 

Encontramos na sociedade brasileira uma compreensão do processo saúde-

doença numa perspectiva fragmentada e limitada às intervenções estabelecidas 

pelas rotinas dos serviços, centralizada na demanda de tratamento por parte dos 

pacientes/clientes em busca de cura para seus males, o que denota uma falta de 

visão holística e humanizada da assistência nessa área. 

Essas afirmações esplanadas pelos estudantes nos fazem refletir também 

sobre o lugar que o conhecimento e o ensino ocupa na construção de novos 

saberes.  Percebe-se na fala dos sujeitos entrevistados que estes precisam 

desenvolver sua capacidade de reflexão crítica sobre suas experiências e a 

condição de formular questionamentos, problematizando e recompondo conceitos a 

fim de dialogar com os ensinamentos recebidos, recusando-se ao papel de meros 

repetidores.  

Neste sentido, Freire nos remete a seguinte reflexão: 
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“De modo geral, teimam em depositar nos alunos 
apassivados a descrição do perfil dos conteúdos, em lugar de 
desafiá-los a apreender a substantividade dos mesmos, 
enquanto objetos gnosiológicos, somente como os aprendem”. 
(FREIRE, 2004, p.109-10) 

 

Qualificar a formação educacional, em especial a educação técnica, exige 

uma concepção que valorize como meio e fim a autonomia do educando, 

superdimensionando o seu caráter crítico em detrimento do seu sentido “bancário”.  

A educação que visa a autonomia do sujeito deve estar intimamente ligada ao 

contexto social em que vivem o professor e o aluno. É ação e reflexão que considera 

a realidade vivenciada pelo aluno instigando a construção de um diálogo inteligente 

com o mundo, problematizando o conteúdo que os mediatiza. Educação que se 

contrapõe a tradicional e tecnicista onde o aluno nada sabe e o professor é o 

detentor do saber. 

Nesta perspectiva afirma Freire que: 

 

“É isto que nos leva, de um lado, à crítica e à recusa ao 
ensino bancário,*** de outro, a compreender que, apesar dele, 
o educando a ele submetido não está fadado a fenecer; em que 
pese o ensino “bancário”, que deforma a necessária 
criatividade do educando e do educador, o educando a ele 
sujeitado pode, não por causa do conteúdo cujo 
“conhecimento” lhe foi transferido, mas por causa do processo 
mesmo de aprender, dar, como se diz na linguagem popular, a 
volta por cima e superar o autoritarismo e o erro epistemológico 
do “bancarismo” (FREIRE, 2004, p. 25). 

 

Não se pode ser livre sem a educação, ambas caminham juntas. A educação 

autêntica só pode ser a educação para a liberdade, como é salientado por Freire: 
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O que nos parece indiscutível é que, se pretendemos a 
libertação dos homens, não podemos começar por aliená-los 
ou mantê-los alienados. A libertação autêntica, que é a 
humanização em processo, não é uma coisa que se deposita 
nos homens. Não é uma palavra a mais, oca, mitificante. É 
práxis, que implica a ação e a reflexão dos homens sobre o 
mundo para transformá-lo (FREIRE, 2005, p.77). 

 

Na ótica dos estudantes, a Enfermagem é descrita de modo a considerar uma 

associação de ensinamentos teóricos de técnicas e procedimentos no exercício da 

função de cuidar. Os posicionamentos abaixo indicam esse entendimento sobre o 

exercício da enfermagem que carece de uma visão ampla, crítica e contextualizada: 

 

- “[...] Enfermagem é uma equipe treinada e apta para lidar com 

pessoas de modo a zelar pela sua recuperação integral nos aspectos 

físico e emocional.” E1 

- “[...] Enfermagem é o ensinamento que você aprendeu para cuidar, 

administrar e auxiliar os pacientes que necessitam muito de seus 

cuidados.” E9 

 

Percebe-se nessas falas, a influência marcante da Teoria da Administração 

Científica que teve sua origem no final do século XIX e início do século XX. Essa 

teoria deixou como herança à Enfermagem a ênfase no “como fazer”; na excessiva 

preocupação com manuais de técnicas e procedimentos e com a fragmentação da 

assistência. Técnicos e auxiliares cuidam da assistência direta e a enfermeira 

assume a supervisão e o controle do processo de trabalho (KURCGANT, 1991). 

A excessiva preocupação com a execução das técnicas tornou a Enfermagem 

eficiente como cuidado técnico. Assim, atividades relativas ao tratamento e à cura 
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deixaram o cuidado humano menos visível, menosprezando a atenção à pessoa em 

suas necessidades básicas como de amor e respeito. A concepção exposta por 

Roach, citado por Waldow (1998) revela a limitação apontada:  

 

“a Enfermagem não é mais nem menos que a 
profissionalização da capacidade humana de cuidar, através da 
aquisição e aplicação de conhecimentos, atitudes e habilidades 
apropriadas aos papéis prescritos à enfermagem” (ROACH, 
1998, p.15). 

 

Segundo Estrela (2011), a formação do Técnico de Enfermagem (TE) está 

relacionada a conteúdos científicos e laborais, com especial atenção aos 

procedimentos técnicos. A compreensão da construção dos saberes deste 

profissional não se limita a instrução de conteúdos teóricos programáticos, mas deve 

englobar também abordagens de caráter sociofilosófico inerentes à condição 

humana. 

A pesquisa realizada com técnicos de Enfermagem na Baixada Santista, 

permitiu que Costa (2003) identificasse que o “fazer” é atribuição do técnico e do 

auxiliar de Enfermagem. Este sentido do cuidar assumido pelos técnicos e auxiliares 

torna-se plenamente visível ao observarmos que cabe a eles ministrar os cuidados 

básicos de higiene, segurança e conforto além de administrar medicamentos, 

permanecendo assim por mais tempo próximos aos pacientes.  

A separação entre as atividades intelectuais e manuais também se processa 

na organização do trabalho de Enfermagem. Ao enfermeiro cabe o fazer intelectual, 

atividades de cunho administrativo, na maioria das vezes, e as demais categorias, 

competem à execução das atividades relativas ao cuidado propriamente dito. Aos 

profissionais de nível médio de enfermagem cabe “o fazer”, e esta divisão origina-se 
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no ensino médio, pois este se baseia em modelo tecnicista e de reprodução a crítica 

das práticas já existentes (GISI et al,1998).  

Kurcgant enfatiza: 

 

“a preocupação com o como fazer tem sido 
preocupação constante da Enfermagem enquanto prática 
profissional. A divisão do trabalho aliada à padronização das 
tarefas tem norteado essa pratica” (KURCGANT, 1991, p.06). 

 

Essas reflexões conduzem à necessidade de ressaltar que a experiência 

educativa, resumida em puro treinamento técnico, amesquinha o que há de 

fundamentalmente humano no exercício educativo: seu caráter formador (FREIRE, 

2004).  

“É por isso que transformar a experiência educativa em puro treinamento 

técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício 

educativo: seu caráter formador” (FREIRE, 2004, p.33). 

Paralelamente às evidências reveladas pelos depoimentos anteriores, 

encontramos concomitantemente em alguns relatos dos estudantes de enfermagem 

a preocupação em aliar o cuidado com sentimentos de amor, dedicação: 

 

“[...] É o cuidado, dedicação, amor pelo próximo, respeito pela 

vida, caridade. É muito estudo, força de vontade em busca de 

aprender sempre mais.” E2 

“[...] Enfermagem é um serviço muito bonito, no qual todos que amam 

essa profissão a faz com muito carinho e amor aos pacientes 

independente das diferenças entre eles.” E10 
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A enfermagem constitui-se, nessa perspectiva, como ciência e também como 

arte do cuidado humano. Cuidado humano pautado em princípios e valores que 

devem fazer parte do dia a dia da pratica profissional e não só nos conteúdos 

teóricos do ensino de enfermagem (WALDOW, 1996). 

O cuidado de enfermagem se baseia na promoção e preservação da vida do 

ser humano, com o objetivo de ampará-lo na dor e no sofrimento, muitas vezes 

causado pelo adoecer, e também promover bem estar e conforto. Os estudantes 

contemplam essa visão ao expressarem o que entendem sobre Enfermagem: 

 

-“[...] É o ato de cuidar, ajudar e auxiliar o paciente em suas 

necessidades.” E3 

- “[...] Enfermagem a meu ver é uma arte, arte de cuidar, de ter 

paciência, de tratar as pessoas com igualdade.” E6 

 

Os depoimentos acima, reforçam às bases teórico conceituais do cuidar pelos 

profissionais de Enfermagem. Arruda enfatiza a questão da humanidade, tão 

presente nos cuidados assumidos pelos enfermeiros como atividade essencial da 

sua função: 

 

“O cuidado representa a união entre os seres humanos 
construído a partir de suas experiências de vida, oportunidades 
em que eles se revelam, compartilham e resgatam a 
humanidade existente em cada um. O cuidado se dá em um 
contexto sócio-econômico geográfico e cultural no qual o 
cuidador e o ser cuidado sofrem influências”(ARRUDA, 1999, 
p.217) . 
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As relações de cuidado são manifestadas em todas as atividades da 

enfermagem, visto que o cuidar é uma das razões e sentido da Enfermagem, 

mesmo que não seja uma ação exclusiva e predominante desta profissão: 

 

- “[...] Entendo por Enfermagem o bem estar do paciente em primeiro 

lugar. Quando um paciente é bem cuidado, recebendo total atenção, 

acompanhamento. Pois é no paciente bem cuidado que vemos os cuidados 

de Enfermagem.” E11 

- “[...] É algo que o dinheiro não pode pagar, é um dom, porque é 

muito difícil cuidar de pessoas, mais ao mesmo tempo é gratificante, 

pois é uma luta diária para salvar vidas.” E7 

 

O cuidado segundo Waldow (1998), não é uma tarefa ou atividade, mas é 

uma forma de expressão, de relacionamento consigo mesmo, com os outros e com 

o mundo. Este não pode ser prescrito, não pode seguir regras, mas deve ser vivido, 

sentido, experimentado. 

Lima, afirma que: 

 

“O entendimento da experiência de enfermagem 
humanística transcende a abordagem da ciência – cuja marca 
é a impessoalidade e a distância. Essa experiência só pode ser 
compreendida com um toque de sensibilidade da imaginação 
criativa, conduzindo o sujeito profissional a se sentir 
responsável pelo seu desejo de cuidar e por seus atos sem se 
alienar do desejo e dos atos da pessoa que recebe o cuidado, 
procurando interpretar seus gestos, seus signos, seu 
comportamento e até o seu silêncio” (LIMA, 2005, p. 72). 
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Outro aspecto passível de interpretação, a partir da identificação da visão dos 

estudantes do curso técnico em Enfermagem sobre os temas questionados é a 

miscigenação no que se refere ao entendimento conceitual entre o cuidado 

profissional e o não profissional. 

Segundo Watson (1988) o cuidado profissional se refere à implementação das 

intervenções de Enfermagem em ordem técnica e planejada. Esse cuidado é 

avaliado através das respostas físico-orgânicas dos clientes (paciente e família). 

Em outro enfoque, o cuidar não profissional manifesta-se pelo afeto. 

Heidegger (1993) se refere à afetividade como a condição de estar-afeto e também 

na disposição de estar presente para e com o outro disponível para ajudá-lo. O afeto 

representa um ato de cuidado manifestado pelo carinho, amor e amizade – uma 

disposição natural do homem em experimentar sentimentos. O ato de ajudar, 

também é destacado pelo aluno: 

 

- “[...] É o dom de poder ajudar ao próximo auxiliando ao máximo na 

recuperação dos clientes.” E10 

 

Na visão de Watson (1998), ajudar caracteriza-se “por fazer”, uma forma de 

cuidar-cuidado paternalístico. Esse comportamento é muito comum no dia a dia da 

equipe de enfermagem e é imposto ao paciente que assume uma postura passiva 

e/ou sem a participação no seu processo de cuidar. 

A essas ponderações acrescenta-se a concepção de cuidado visto como uma 

atitude ética em relação a si e ao outro, na dimensão desenvolvida por BOFF, 
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(2005). O autor adiciona ênfase à afirmação de que o cuidar significa mais do que 

desvelo, solicitude, zelo e atenção. O que é “cuidar”? Boff nos dá a seguinte 

definição:  

“Cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Portanto 
abrange mais que um momento de atenção, zelo e desvelo. 
Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de 
responsabilidade, com o outro” (BOFF, 2004, p.33). 

 

Gargiulo et al. (2007) complementam a definição de cuidado como um 

sentimento inerente ao ser humano. Respeito, gentileza, amabilidade, consideração, 

compaixão, disponibilidade, responsabilidade, interesse, segurança e oferecimento 

de apoio, são comportamentos e atitudes presentes no processo de cuidar.  

Como pode ser percebido na fala dos estudantes de Enfermagem: 

 

- “[...] É o ato de olhar o ser humano no seu todo, zelando pelo seu 

bem estar.” E1 

 

No cuidado, também a segurança é citada pelos estudantes do curso técnico 

em enfermagem: 

 

- “[...] É atender o paciente respeitando sua individualidade, 

procurando atender suas necessidades, zelando para que o paciente 

possa se sentir seguro.”E3 
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A competência e o conhecimento técnico estão diretamente relacionados à 

segurança. Quanto mais se domina a técnica (procedimento) e o conhecimento 

específico de uma disciplina, maior será a segurança que o cuidador terá em 

promover ações de cuidado profissional.  

O processo de cuidar, segundo Silva (1997) acontece a partir de uma relação 

de reciprocidade e intimidade aliado a construção de conhecimento, ética, atitude de 

respeito e reconhecimento da dignidade entre os seres envolvidos. Estes atributos 

podem ser observados no seguinte relato: 

 

- “[...] Cuidado é apoio, atenção, o se importar com o próximo 

seja em qualquer situação, é ter respeito com o outro, tendo a 

importância de cuidar do próximo.” E11 

 

Outro componente da ação de cuidar, é reconhecê-la como multidimensional, 

como aponta Souza (2000) ao analisar as cinco concepções identificadas em 

trabalhos como o de Morse: - cuidado como característica humana: inerente a todas 

as pessoas; - cuidado como afeto: descrito como sentimento de compaixão e 

empatia; - cuidado como imperativo moral: preocupação com o bem do paciente, 

com a manutenção da dignidade e respeito como pessoa; - cuidado como interação 

interpessoal: ação recíproca, mútua entre o cuidador e o ser cuidado; - cuidado 

como intervenção terapêutica: centrado nas necessidades do paciente.  

Em seus depoimentos alguns alunos mencionam o cuidado como conforto, 

associado à satisfação de uma das necessidades humanas básicas fundamentais 
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que se manifestam nos cuidados relacionados à higiene, como explicitado nos 

depoimentos a seguir: 

 

- “[...] É respeitar e satisfazer as necessidades que o paciente 

necessita.”E9 

-“[...] Atenção, conforto, apoio em tudo, amor no que faz, na 

delicadeza.” E6 

 

Wanda de Aguiar Horta foi a primeira brasileira a formular uma teoria de 

Enfermagem, desenvolvida a partir da teoria da motivação humana, de MASLOW, 

que se fundamenta nas necessidades humanas básicas. O conceito formulado 

reflete essa ênfase: 

“é a ciência e a arte de assistir o ser humano no 
atendimento de suas necessidades básicas, de torná-lo 
independente dessa assistência, quando possível, pelo ensino 
do autocuidado; de recuperar, manter e promover a saúde, em 
colaboração com outros profissionais” (HORTA, 1979, p.29). 

 

O conceito de necessidades utilizado por Horta influenciou diferentes 

gerações de enfermeiras brasileiras e, ainda é o mais presente no ensino e na 

prática de Enfermagem atualmente, norteando as práticas existentes. Destaca-se 

como diferencial no depoimento apresentado abaixo, a presença da palavra 

“conforto” ligada ao bem estar espiritual, físico e emocional, referencia de teorias 

mais contemporâneas como podemos ver: 
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“[...] Cuidado é o ato de cuidar, aliviar o sofrimento, promover 

conforto, bem estar espiritual, físico, emocional e social.” E2 

 

 Kolcaba (1991) em seus estudos intitulado “Teoria de conforto de Kolcaba”, 

buscou significar o termo conforto com a finalidade de esclarecer seu uso prático. A 

autora concluiu que conforto tem sentidos técnicos de calma, alívio e 

transcendência. Surgindo em cada um deles a necessidade de conforto que pode 

ser experienciadas sob o contexto físico, psicoespiritual, ambiental e social.  

A autora conclui que o conforto não é apenas um conceito, mas um complexo 

constructo de interesse para a área de Enfermagem. 

O termo conforto é, diariamente, empregado nos diferentes contextos da 

prática do cuidado e faz parte da linguagem usual dos profissionais de Enfermagem. 

Transcendem os cuidados de higiene e segurança, como podemos constatar nesse 

depoimento: 

 

- “[...] Por isso acho que o cuidado não é apenas na higiene, mas 

também dando atenção, amor e carinho.” E5 

 

Leininger (1991) apud Waldow (1998), em seus estudos em diferentes 

culturas encontrou definições de cuidar/cuidado como aceitar, assistir aos outros, ser 

autêntico, envolver-se, estar presente, confortar, preocupar-se, ter consideração, ter 

compaixão, expressar sentimentos, fazer para e com, tocar, amar, ser paciente, 

proteger, respeitar, compartilhar, compreender, ter habilidade técnica, demonstrar 

conhecimento, segurança, valoriza o outro, ser responsável, relacionar-se 
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espiritualmente, ouvir. A autora afirma que a forma como as pessoas expressam o 

cuidar depende, de nosso modo de ser e de nossa cultura. 

 

3. 3.2. Núcleo temático II - Envelhecimento e velhice 

 

A percepção dos estudantes sobre o envelhecimento e velhice como uma 

etapa natural enquadra-se no estudo realizado por Debert (2004), no qual o 

envelhecimento é considerado um fato universal e natural, constitui o ciclo biológico 

do ser humano desde o nascimento à morte. Nesse processo vital é possível 

conceber e viver a velhice numa variabilidade de formas.  

Moragas (1997) entende o envelhecimento como um processo biológico que é 

inerente a todo ser humano, cujo resultado é a velhice, etapa em que uma parte da 

população viverá. Para o autor, o envelhecimento é um fenômeno complexo, que, 

além do aspecto orgânico, sofre interferências dos aspectos psíquicos e sociais. Sua 

análise aponta ainda que a velhice tem uma variedade de conceitos que podem ser 

agrupados nas categorias: velhice cronológica, velhice funcional e velhice enquanto 

etapa vital.  

Os relatos dos estudantes mostram claramente que o envelhecimento é um 

fenômeno natural que ocorre individualmente em resposta aos fatores físicos, 

psíquicos: 

 

- “[...] Envelhecimento é uma fase do ciclo da vida, o qual é um 

fenômeno normal, ocorre no organismo do ser vivo de forma 

diferenciada aos condicionantes físicos, emocionais, pelas 
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características vividas e psicologicamente interpretadas pelos 

próprios indivíduos.” E8 

- “[...] Envelhecimento é um processo natural da vida pelo qual 

todos irão passar.” E10 

Os estudantes conceituam a diferenciação entre a velhice e o processo de 

envelhecimento como a última fase do processo de envelhecer humano, pois a 

velhice não é um processo como o envelhecimento e sim um estado que caracteriza 

a condição do ser humano idoso: 

 

- “[...] Envelhecimento é o decorrer do tempo da vida passando aos 

poucos e velhice é quando essa etapa já chegou.” E11 

- -“[...] Envelhecimento é um processo da vida do qual todos passam. 

E a velhice é a etapa final da vida, da qual deveria ser com muita 

tranquilidade.” E7 

 

Esses depoimentos nos reportam a Messy (1999, p. 18) que indaga que “o 

envelhecimento é um processo que se inscreve na temporalidade do indivíduo, do 

começo ao fim da vida. É feito de uma sucessão de perdas e aquisições, à maneira 

dos movimentos vitais”. 

É muito comum autores que utilizam estas duas definições com o mesmo 

significado, porém Messy aborda velhice e envelhecimento como processos 

distintos: 
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“Se o envelhecimento é o tempo da idade que avança, a 
velhice é o da idade avançada, entenda-se, em direção a 
morte. No discurso atual, a palavra envelhecimento é quase 
sempre usada num sentido restritivo e em lugar da velhice. A 
sinonímia dessas palavras denuncia a de negação de um 
processo irreversível que diz respeito a todos nós, do recém-
nascido ao ancião” (MESSY, 1999, p.23).  

 

Os estudantes também apontam o fator biológico na constituição do que 

acreditam ser envelhecimento e velhice A doença é vista como um dos problemas 

mais comuns; a perda das funções cognitivas e a fragilidade também são 

apontadas. 

Poucos estudantes sugeriram a independência e a convivência social como 

algo presente na vida dos idosos. A doença e as limitações físicas e biológicas são 

fatores que dificilmente ficam de fora quando se fala de envelhecimento e velhice. 

No que se refere à questão em foco Lopes destaca que: 

 

“(...) com frequência referimos aos problemas da velhice 
como se ela estivesse intrinsecamente ligada a perdas 
orgânicas. Alterações na fragilidade física e mental, tão 
necessárias à sobrevivência nas sociedades produtivas 
confrontam-nos com o processo de envelhecimento” (LOPES, 
2000, p.30).  

  

 

É marcante nos depoimentos dos estudantes a associação do processo de 

envelhecimento as patologias, incapacidades e limitações: 

 

-“[...] Envelhecimento e velhice são quando há o enfraquecimento do 

corpo humano trazendo como consequências as doenças, limitações, 

dependência e fragilidade.” E1 
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Os estudantes relacionam o processo de envelhecimento do ponto de vista 

biológico, a senilidade é o processo de envelhecimento, caracterizado por um 

declínio gradual do funcionamento do organismo humano. A velhice está associada 

a debilidade intelectual e física, porém a maioria das pessoas mantêm suas 

capacidades cognitivas e físicas em grau considerável. 

 

- “[...] Envelhecimento é a perda das funções, da vitalidade da 

plenitude. Observando a minha mãe e a minha avó que tem 87 anos, ela 

já não tem mais aquela postura ereta e altiva, a mesma força 

muscular, o raciocínio rápido, a voz clara e forte, já não ouve mais 

claramente nem mesmo a vaidade da juventude.” E2 

 

A idéia de envelhecimento associado à debilidade, perdas, dependência 

relatada pelos estudantes é focalizada por Neri (1995) ao abordar que na velhice, a 

dependência física é facilmente confundida com dependência para tomada de 

decisão, originando um paternalismo social de graves consequências, negando o 

direito de liberdade, autonomia e capacidade de escolha. 

Nas falas de alguns estudantes observa-se claramente a distinção entre 

envelhecimento e velhice, sendo que o processo de envelhecimento provoca no 

organismo modificações biológicas, psicológicas e sociais.  A velhice distingue-se 

por ser o resultado desse processo, o qual aparece de forma mais evidente:  

 

-“[...] Envelhecimento com saúde é bom, pois um dia todos vão ficar 

velhos, agora velhice sem saúde é muito complicado.” E9 
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 A morte é citada pelos estudantes como um destino temporal dos seres 

humanos: 

 

- “[...] Envelhecimento é uma fase que todo mundo irá passar, fim de 

uma vida inteira de trabalho e chega a velhice que é um tempo de 

descanso, reflexão de uma vida inteira e a espera da morte.” E6 

 

 Medeiros (2002, apud Vicini 2002, p.24) constata que a morte é um fim para 

a vida. O morrer ocorre através de processo involutivo do envelhecimento e 

constata, “é preciso viver para envelhecer”, pois, se isso não se der, a morte 

sobrevém, evitando ou encurtando o envelhecer. 

A autora complementa que não se pode confundir morte e envelhecimento e o 

mistério que gera a vida, que dá seu significado também determina e dá um sentido 

à morte. 

Em contrapartida, é citado também que o idoso, ou a velhice, é a fase da vida 

em que se atinge a sabedoria, adquirida pela experiência cotidiana:  

 

- “[...] Envelhecimento é o processo natural da vida pelo qual todos 

irão passar, podendo ensinar e passar valores para as novas gerações 

e a velhice é a fase final, a espera da morte.” E10 

 

Nas culturas tradicionais, o idoso foi sempre visto como símbolo de sabedoria. 

A memória é valorizada entre os velhos e suas lembranças são expressas e 

revividas no contato com os filhos e netos. O idoso em determinadas culturas 
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representa a continuidade da história, pois os velhos seriam os responsáveis pela 

transmissão dos valores almejados pelos grupos sociais (BOSI, 1994). 

Perguntado aos estudantes como foram construídas as suas idéias sobre 

velhice, envelhecimento e cuidados na velhice, fomos surpreendidos com a 

confirmação da influência marcante das relações parentais presentes em suas 

respostas. Desta forma, isto nos faz concluir que os fatores culturais, éticos e sociais 

vividos em família se sobrepõem aos ensinamentos teóricos aprendidos 

formalmente na escola e em disciplinas como Ações de Enfermagem no cuidado do 

idoso. Os relatos a seguir mostram essa tendência: 

 

-“[...] Construí essas ideias a partir de minhas experiências 

cuidando de minha avó e convivendo com ela.” E1 

- “[...] Envelhecimento e velhice é a fase em que se colhe o que 

plantou.” E3 

- “[...] Construí essa ideias devido à vivência com os meus avos 

maternos em casa.” E10 

 

Para alguns estudantes que cuidam e convivem com os idosos percebe-se a 

importância dada às experiências, a história e ao passado, que são compartilhados 

em família. A presença do idoso na família pode contribuir muito nas relações 

intergeracionais, pois além de possuir uma história pessoal, representa ainda a 

história da estrutura familiar em si.  
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No que se refere a modelos para a transmissão de crenças, valores que 

contribuem para a formação de indivíduos conscientes de sua origem ajudando a 

construir referenciais sociais, verificamos que os idosos representam a memória da 

família, do grupo, da instituição e da sociedade. Salles e Faria lembram que: 

 

“A presença de um ser diferente [...] pode alterar a 
dinâmica familiar, tornando-a instável e as reações dos 
membros também sofrerão mudanças de acordo com cada 
individualidade. Entretanto, essa presença também pode 
fortalecer as relações e ressignificar os valores familiares. A 
importância do relacionamento familiar reside na sua 
contribuição para cada membro, tornando possível a interação 
e as realizações individuais e grupais” (SALLES e FARIA, 
1997, p.144). 

 

 

2.3.3. Núcleo temático III - Cuidados na Velhice 

 

Considerando-se que envelhecer é um processo normal, próprio da existência 

humana, não necessariamente acompanhado de enfermidades, mas propícia 

àqueles que envelhecem adquirir experiência e sabedoria, cabe visualizar na 

perspectiva de Ducken, os indícios da idéia de cuidado: 

 

“O mundo precisa de algo mais que a energia dos 
jovens que os leva para frente. Ele requer a força também da 
sabedoria que preserva valiosos elementos de tradição. E 
quem melhor possui do que os idosos. Sua bondade, calma, 
paciência equilibrada e tranquilidade sorridente das pessoas 
maduras podem ser encorajamento, estímulos e guia para 
todos” (DUCKEN, 1998, p.99). 

 

É indiscutível que precisamos incorporar a necessidade e importância do 

cuidar como prática inerente à vida humana, à sobrevivência dos humanos, de todos 
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os humanos, inclusive os idosos. Alguns dos depoimentos carregam esse 

entendimento: 

 

- “[...] Nós todos chegaremos a essa fase, por isso devemos cuidar 

de quem já cuidou um dia e não consegue mais fazer por si só. As 

pessoas idosas ainda têm muito que nós ensinar com sua sabedoria e 

já viveram muita coisa na vida. Por isso acho que o cuidado não é 

apenas na higiene, mas também dando atenção, amor e carinho.” E5 

- “[...] Atender as suas necessidades, realizar todos os cuidados 

necessários para proporcionar bem estar e também dar apoio, atenção 

em tudo que o idoso precisa, não se esquecendo de tratá-lo com 

igualdade e, acima de tudo respeito.” E7 

Devemos acrescentar que carecemos de uma visão abrangente sobre o 

cuidar. Betinelli (2002) mostra que para ocorrer um cuidado holístico, deve se 

considerar o respeito ao corpo do idoso, à sua individualidade, à sua intimidade, ao 

seu espaço e às suas crenças e valores, aspectos que foram contemplados pelos 

estudantes, especialmente quando se reportam aos cuidados de higiene, segurança 

e conforto e em relatos como: 

 

- “[...] Cuidar na velhice e deixar o idoso em ambiente familiar 

prestando cuidados. Tomando cuidado com objetos em casa que possam 

causar acidentes. Falar devagar, claramente procurando ouvi-lo com 

atenção para poder tentar satisfazer suas necessidades.” E3 
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Os estudantes também explicitam que o cuidado na velhice compreende um 

cuidado técnico baseado em medidas de higiene, segurança e conforto. Observa-se 

em seus relatos que essas técnicas devem ser executadas com carinho e respeito, 

como podemos verificar a seguir:  

 

- “[...] São as medidas de higiene, segurança e conforto aplicadas 

com todo o carinho necessário aos idosos já fragilizados pela 

idade.” E10 

- “[...] O mais importante é o carinho, amor e respeito dispensado 

nos cuidados de higiene, conforto e segurança não se esquecendo de 

prevenir as quedas, os erros de medicação, incentivar a mobilidade e 

evitar as ulceras de pressão.” E2 

Outro aspecto que se constitui como foco de atenção quando se trata da 

questão do cuidado, são as situações nas quais os idosos estão acometidos de 

doenças neuropsiquiátricas, o que é reconhecido na sua importância pelos 

estudantes de Enfermagem:  

 

- “[...] Os cuidados na velhice devem ser delicados e devem ser 

executados de forma correta e analisada; o principal é o mental que 

deve ser trabalhado porque o psicológico fica alterado diante da 

pessoa estar numa fase da vida a qual, todos sabemos é a última; 

está é a realidade; o medo da morte que muitas vezes é o que mais 

atormenta quem esta nesta fase.”E8 

- “[...] Tem que estar atento para as doenças psicossomáticas, a 

depressão principalmente, que são persistentes entre as pessoas mais 
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avançadas na idade devido a frustrações quanto às novas limitações.” 

E1 

 

Nos depoimentos dos estudantes, há uma nítida relação da velhice com o 

apoio e atenção. Percebe-se que há uma vinculação da velhice com a dependência, 

como se estar velho implicasse necessariamente na fragilidade e na limitação para o 

autocuidado: 

 

 -[...] “É dar apoio, atenção e suporte à pessoas idosa, é cuidar, 

dar carinho e acima de tudo fazer tudo como amor.” E11 

 

A forma de conceber e viver a velhice depende do contexto histórico e social, 

dos valores e do lugar que o idoso ocupa na sociedade.  

A globalização impulsionada pela revolução tecnológica é marcada pelo 

imediatismo, a instantaneidade e favorece o culto da juventude, da beleza em 

detrimento da idade madura e da velhice. A velhice é então permeada por mitos e 

preconceitos que nossa sociedade expressa por meio da depreciação do fenômeno 

do envelhecimento. 

Essa desqualificação gera sentimentos de compaixão e piedade, assim o 

estigma da velhice associado à doença crônica ou um período de internação pode 

determinar características do pior estágio da velhice como a dependência, a 

incapacidade, as limitações: 
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[...] “Cuidado na velhice é a arte de ter paciência com o idoso, é 

amor, delicadeza; é um trabalho pesado, porém recompensado pelo 

amor.” E6 

 

 Lenardt et al. (2005), destaca que o idoso possui inúmeras crenças e valores 

que foram se consolidando no percurso de sua vida. No entanto, os cuidados 

dispensados pelos profissionais de Enfermagem que acompanham os idosos em 

período de internação, frequentemente se caracterizam em práticas de cuidados de 

cunho científico desconsiderando o conhecimento e a sabedoria da pessoa idosa. 

 O autor complementa que nem sempre o que tem cunho científico conseguirá 

modificar satisfatoriamente a vida da pessoa cuidada e ainda indaga: “o idoso 

apresenta restrição em aceitar o que lhe é imposto, mas demonstra interesse em 

praticar o seu cuidado embasados em seus princípios” (LENARDT et al., 2005, 

p.17). 

Recorrendo aos estudos de Dias (1998), podemos traçar um paralelo entre o 

ser velho e a dependência do cuidado. Na sociedade, o ser velho está diretamente 

ligado a estagnação e perdas que levam ao isolamento, significando um final de vida 

e a espera da morte que necessita de cuidados por estar doente ou incapacitado e 

que por estes motivos, fez a opção pela passividade. 

Esta especificidade não pode ser ignorada porque o paciente deprimido 

diminui o autocuidado, recusando-se a se alimentar e a seguir as recomendações do 

clínico, permanecendo em muitas situações por mais tempo restrito ao leito ou com 

pouca mobilidade física. Estes fatores, associados ao processo de envelhecimento 
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pode diminuir sua imunidade, tornando-o mais vulnerável aos processos infecciosos, 

situação esta que passa a exigir um cuidado especial.  

Dada à multiplicidade de variáveis que interferem no atendimento à saúde, a 

atuação dos profissionais de Enfermagem junto ao idoso deve estar centrada na 

educação para a saúde. Torna-se imprescindível que aprender sobre o “cuidar” deve 

ter como base conhecimentos geriátricos e gerontológicos.  

A busca de saberes sobre o processo de senescência e senilidade, assim 

como o interesse pelo retorno da capacidade funcional para a realização das suas 

atividades diárias, somente alcançará o objetivo de atender às necessidades básicas 

e garantir a independência e felicidade daquele que é atendido se a educação para 

o cuidar for embasada em concepções interdisciplinares e com foco no social.  

As reflexões desenvolvidas no decorrer deste trabalho, foram sustentadas 

pelo desafio de que possamos contribuir para que a assistência de Enfermagem 

exista tanto nas situações de saúde como de doença, direcionando suas ações num 

processo de reabilitação que vise o autocuidado, a autonomia e o envolvimento dos 

sujeitos atendidos nas condutas que visam seu bem estar.  

Entendemos que este estudo vislumbra que a formação, em especial nos 

cursos técnicos, prescinde da opção por um projeto que objetive educar, no sentido 

amplo deste conceito para que as concepções sobre o envelhecer e os sentidos do 

cuidar se amplifiquem e se enriqueçam em prol de um atendimento digno para o 

paciente e para o profissional da Enfermagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As considerações finais desta pesquisa, bem como suas contribuições e 

sugestões para trabalhos futuros, são aqui apresentadas ressaltando algumas 

reflexões acerca do tema estudado sem, no entanto, ter a pretensão de esgotá-lo, 

uma vez que se trata de um tema complexo e pouco explorado. O problema da 

pesquisa que motivou este estudo foi esboçar e refletir, mediante revisão 

bibliográfica e pesquisa de campo, o saber acerca do processo de envelhecimento e 

suas vicissitudes a partir de um olhar para o ensino e suas complexidades, tendo 

para isso, a pesquisadora entrado em contato com estudantes de um curso técnico 

em Enfermagem, na sua maioria adolescentes e jovens adultos.  

O presente trabalho partiu da hipótese de que as atuais mudanças 

demográficas e epidemiológicas demandam contínuas revisões, das concepções 

das áreas de conhecimento, em especial na área da saúde, gerontologia e da 

educação sobre as abordagens em saúde do idoso. 

A procedência da indagação se sustenta, dentre outras razões por termos 

como foco central do estudo, uma parcela significativa da população que necessita 

de cuidados específicos principalmente em saúde, cuidados estes que ultrapassam 

os conceitos biomédicos, focados apenas na doença, e se mostram-se aptos a 

abarcar aquilo que compreende as dimensões psicológicas, sociais, culturais e 

políticas numa visão de cuidado holístico, contemplando desta forma, a pessoa 

idosa em toda a sua dimensão. 

Consideramos que o objetivo geral: “analisar a visão do estudante do curso 

técnico em Enfermagem sobre o cuidar no exercício da enfermagem e o significado 
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do envelhecer e da velhice”, teve como base de fundamentação teórica os conceitos 

de saúde, enfermagem, envelhecimento e velhice e cuidados na velhice.  

 O marco teórico subsidiou a análise dos depoimentos selecionados 

permitindo identificar e refletir sobre as percepções e concepções dos estudantes de 

curso técnico em Enfermagem relativas aos focos específicos de interesse da 

pesquisa indicados nas categorias de análise. 

A partir de uma pratica na docência, a presente pesquisadora e seu grupo de 

colegas, utilizam em seus discursos determinados conceitos, como os de saúde, 

enfermagem, cuidado, envelhecimento e velhice de maneira abstrata, idealizada e 

teórica, sobre os quais possivelmente não se tem completo entendimento e 

compreensão dos seus sentidos. Esses conceitos são temas verbalizados como 

metas e objetivos a serem atingidos no exercício da profissão de educadora em 

enfermagem e repassado aos alunos como verdade única e absoluta sem 

considerar o que eles sabem desses conceitos. Desta forma, tais questões 

tornaram-se estímulo para o referido trabalho, partindo de um repensar sobre esta 

docência a partir do saber e das vivências do curso técnico em enfermagem. 

Para tanto, partiu-se para o estudo e conceituação dos temas na visão de 

diversos autores em diferentes concepções. Daí questões de saúde, da norma e do 

que é normal terem sido resgatados nos textos de Canguilhem; nos conceitos 

utópicos de alcançar “o completo bem estar físico, mental e social” construído pela 

Organização Mundial da Saúde, frequentemente criticado e de Dejour e Caponi, de 

que a saúde das pessoas deve ser encarada como “um assunto ligado às próprias 

pessoas”, “alheia a qualquer padronização e qualquer determinação fixa e pré-

estabelecida”. 
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Falar em saúde é considerar a subjetividade do indivíduo com seu estilo de 

vida relacionado às suas crenças e experiências que este adquire no processo 

saúde-doença. É utilizar esse conhecimento para transformar sua realidade com o 

auxílio dos profissionais de Enfermagem que consideram os determinantes dos 

movimentos sociais, políticos e econômicos da saúde que moldam a maneira de ser 

do homem no mundo. 

É o cuidado, essência da Enfermagem, o instrumento auxiliar dessa 

transformação. O cuidado requer o entendimento das necessidades do outro e das 

respostas adequadas frente a essas necessidades, fazendo com que o indivíduo 

participe desse cuidado transformando-o em agente do cuidar de si. 

A partir das análises temáticas, pode-se observar que a assistência de 

Enfermagem é fragmentada em atividades e para os estudantes técnicos em 

Enfermagem, é determinada uma ou mais tarefas relacionadas à higiene, segurança 

e conforto. A preocupação em como fazer é a constante enquanto prática 

profissional. Observa-se a nítida valorização da execução das técnicas e o 

despreparo dos estudantes em lidar com as questões psíquicas e sociais. 

Os estudantes destacam o cuidado e principalmente os cuidados na velhice 

ligado à satisfação das necessidades humanas básicas primárias como higiene, 

segurança e conforto aliados a preocupação de desempenhá-los sempre com 

carinho, respeito, atenção e amor. 

Os profissionais de Enfermagem devem analisar o contexto psicossocial e 

cultural em que se encontra a pessoa idosa, pois só assim desenvolverá ações 

congruentes que valorizarão as características particulares de cada idoso. Esta 
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análise dará subsídios para o melhor entendimento de seu mundo tornando a 

pessoa idosa mais participativa no cuidado.  

O ensino da assistência à pessoa idosa vem se fazendo presente nos 

projetos políticos pedagógicos dos cursos de Enfermagem, porém só procuram 

atender as diretrizes curriculares. Isso não é suficiente, uma vez que se faz 

necessário o envolvimento do professor e dos estudantes no processo ensino-

aprendizagem centrado nas necessidades do ser humano idoso/família. 

A adequação dos currículos escolares com conteúdos relacionados ao 

processo de envelhecimento se apresenta como uma alternativa interessante. 

Ampliar o olhar sobre os modelos vigentes significa considerar a complexidade do 

envelhecimento humano. Para tanto, é necessário conceber a saúde em um sentido 

mais amplo, expressando toda a dimensão existencial da pessoa idosa. 

A continuidade de pesquisas que priorizem o desenvolvimento do tema 

trabalhado visa ampliar o universo dos conhecimentos disponíveis por meio de 

abordagens que conduzam a possibilidades como a de visualizar as possíveis 

mudanças de comportamento dos estudantes de curso técnico em Enfermagem em 

etapa final da sua formação ou como egressos.   A ampliação do campo de estudo e 

desdobramento dos focos passíveis para novas investigações propiciará uma maior 

aproximação da possibilidade de ajustes e proposições de novas políticas, em 

diferentes âmbitos ou áreas de competência, direcionadas aos cuidados do idoso 

pelos profissionais da Enfermagem. 

Amparado pela análise dos resultados, o presente estudo chega a algumas 

recomendações: - deve-se estudar de maneira mais aprofundada os sujeitos da 
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pesquisa; - deve-se considerar a dificuldade apresentada na elaboração de suas 

idéias sobre os conceitos investigados.  

Com esta pesquisa pretende-se contribuir para a motivação de novos estudos 

acerca do tema, estimulando novas pesquisas que busquem um melhor 

entendimento dessas informações. Destacam-se a tomada de consciência acerca da 

importância que essas informações representam na melhoria do cuidado de 

Enfermagem dispensado a pessoa idosa. 

Partindo das considerações finais, apresentam-se algumas sugestões para o 

desenvolvimento de novos trabalhos que dêem continuidade ao desenvolvimento do 

tema: - refinamento das questões apresentadas referentes ao saber dos estudantes 

de curso técnico em Enfermagem sobre saúde, Enfermagem, envelhecimento e 

velhice e cuidados na velhice a fim de possibilitar o aperfeiçoamento das 

informações; – ampliar o universo da pesquisa e realizar uma investigação mais 

apurada sobre estes conceitos; - refazer o caminho realizado por este trabalho após 

certo período a fim de visualizar as possíveis mudanças e – aplicar entrevistas em 

maior número de estudantes de curso técnico em enfermagem a fim de um melhor 

entendimento e compreensão sobre o tema. 

Encerramos essa pesquisa ainda inacabada, aberta a novas discussões, 

destacando a mensagem trazida pelo poema encontrado por uma enfermeira entre 

os escassos pertences de uma velha senhora deixados na seção geriátrica de um 

pequeno hospital de Dundee – Escócia, após sua morte. A qualidade e conteúdo 

do poema eram tão impressionantes que foram impressos e distribuídos para todas 

as enfermeiras do hospital. E agora, esta pequena e velha senhora da Escócia, que 
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não tinha nada para dar ao mundo, presenteou todos, após sua morte, com o poema 

anônimo: 

Ao olhar para mim, 

Enfermeira, o que você vê? 

Ao olhar para mim 

O que você pensa? 

 

Uma mulher rabugenta, 

Uma velha mulher 

Sem muito juízo, 

Que não sabe o que quer. 

 

Que fica calada 

Quando não quer comer 

e você ralha com ela: 

“Assim não pode viver!” 

 

Todo seu trabalho 

parece não perceber 

e uma meia ou chinelo 

Está sempre a perder. 

 

Mesmo quando não quer 

Tomar banho ou comer 

Aquilo que você manda 

Acaba sempre por fazer 
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É isto que você pensa? 

Você me vê assim? 

Então, enfermeira, 

Não está olhando para mim. 

 

Quer saber quem eu sou? 

Quem eu sou de verdade? 

Pois eu vou contar a você. 

Esqueça esta minha idade. 

 

Volto os olhos para o passado: 

Tenho dez anos, uma menina em flor. 

Tenho pai, mãe, irmãos e irmãs. 

Todos me dão muito amor. 

 

Aos dezesseis sou uma jovem 

Que não para de correr, 

Sonhando com o futuro: 

O amor, como vai ser? 

 

Aos vinte me vejo noiva! 

Estremeço só de pensar 

nas promessa que fizemos, 

juntos, aos pés do altar! 

 

Agora já fiz vinte e cinco. 

Tenho meu próprio lar. 
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Filhos, minha alegria, 

a quem amar e educar. 

 

Aos trinta, mulher madura. 

Os filhos agora crescidos 

criaram laços duradouros 

que os mantêm sempre unidos. 

 

Aos quarenta, os filhos adultos 

foram viver sua vida. 

Mas não me sinto sozinha: 

A meu homem continuo unida. 

 

Aos cinquenta, mais uma vez, 

crianças alegram nosso lar. 

Meu marido e eu, felizes, 

Reaprendemos a brincar. 

 

Então chegam os dias tristes! 

Olho o futuro com horror! 

Meu marido morreu, 

Foi-se meu grande amor. 

 

Meus filhos cuidam dos seus 

eu vivo das lembranças 

daqueles dias felizes 

em que eles eram crianças. 
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Agora sou uma velha. 

A natureza não perdoa 

e faz com que muita idade 

Não pareça coisa boa. 

 

O corpo se desgastando, 

graça e vigor se vão... 

Agora existe uma pedra 

Onde antes era o meu coração. 

 

Mas dentro da velha carcaça 

a  jovem que fui ‘inda habita. 

E mais uma vez, de novo 

Meu velho coração palpita. 

 

Relembro minhas alegrias, 

relembro meu sofrimento, 

e pela memória, com amor, 

minha vida vou revivendo. 

 

Penso naqueles anos 

que tão rápido vi passar... 

E aceito essa dura verdade: 

Que nada pode durar. 

 

Então, abram bem os olhos 

para que possam assim, 
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além deste corpo disforme, 

Ver aquela que fui... Ver a MIM! 

 

(Tradução de Celina Bacellar Monteiro) 
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ANEXOS 

ANEXO A 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS GRADUADOS  EM GERONTOLOGIA 

TERMO CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em participar na pesquisa de campo 
referente ao projeto/pesquisa intitulado O Envelhecer e os diferentes sentidos do 
cuidar na visão do estudante de Curso Técnico em Enfermagem desenvolvida 
por Teresa de Jesus Turiani Oliveira, aluna matriculada no Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Gerontologia da Pontifica Universidade Católica de São Paulo. 

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer 
incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar 
com a realização da pesquisa. Declaro que fui informado (a) dos objetivos 
estritamente acadêmicos do estudo, que tem como principal finalidade investigar a 
visão dos alunos do curso técnico em Enfermagem em relação ao envelhecer. 
Também fui esclarecido (a) de que o uso das informações por mim oferecidas estão 
submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, da 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de 
Saúde, do Ministério da Saúde.  

Minha identidade não será divulgada, preservando-se o anonimato da minha 
participação, além de ter ciência de que posso me retirar dessa pesquisa a qualquer 
momento, sem prejuízo ou sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos. Atesto 
recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP). 

 

Itapeva, ____ de _________________ de _____ 

Assinatura do(a) participante: __________________________ 

Assinatura da pesquisadora ___________________________ 

Assinatura do(a) testemunha(a): ________________________ 

Assinatura do(a) testemunha (a): ________________________ 
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ANEXO B 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS GRADUADOS EM GERONTOLOGIA 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

São Paulo..... /...../..... 

Nome completo:  

I- Dados de identificação: 

1- Idade: _______ 

2- Sexo:() M    (  ) F 

3- Religião: _______ 

4- Origem étnica: ____ 

5- Trabalha:(  ) N   (  ) S - Tipo de trabalho:.............. 

II- Questões: 

6- O que você entende por: 

a) Saúde? ................................................................ 

b) Enfermagem? ..................................................... 

c) Cuidado? ............................................................ 

d) Envelhecimento e velhice? ................................ Como construiu essas ideias? 

e) Cuidados na velhice? ........................................ 



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE SÃO PAULO-

PUC/SP

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

O ENVELHECER E OS DIFERENTES SENTIDOS DO CUIDAR NA VISÃO DO
ESTUDANTE DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM

TERESA DE JESUS TURIANI OLIVEIRA

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-PUC/SP

1

09464312.5.0000.5482

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer:

Data da Relatoria:

142.207

29/10/2012

DADOS DO PARECER

Trata-se de protocolo de pesquisa para elaboração de dissertação de mestrado do Programa de Estudos

Pós-Graduados em Gerontologia de autoria de Teresa de Jesus Turiani Oliveira, sob orientação da Profa.

Dra. Nadia Dumara Ruiz Silveira.

De acordo com o desenho apresentado "A pesquisa que se caracteriza como exploratória/descritiva será

realizada na Escola Técnica Estadual Dr. Demétrio Azevedo Junior, localizada no município de Itapeva,

Estado de São Paulo, junto ao Curso Técnico em Enfermagem, mantido pela instituição. A população

definida como sujeitos da pesquisa é composta de 20 alunos do Curso Técnico em Enfermagem da Escola

Técnica Estadual Dr. Demétrio Azevedo Junior. A amostra é aleatória tendo-se como critério preliminar de

seleção o interesse e disponibilidade em participar do estudo proposto de modo a garantir a viabilidade da

sua realização. Como procedimento metodológico de coleta de dados será utilizado a pesquisa documental

incluindo registros disponíveis da secretaria acadêmica da Escola Técnica Estadual Dr. Demétrio Azevedo

Junior para levantamento dos dados do perfil sociodemográfico dos alunos, além dos componentes do

Projeto Pedagógico do Curso pertinentes ao objeto de estudo".

Apresentação do Projeto:

De acordo com o apresentado o Objetivo Geral visa: "Analisar a visão de estudantes do curso técnico em

Enfermagem sobre o envelhecer, visando contribuir com o aprimoramento da estrutura curricular e demais

componentes do Projeto Pedagógico destinado a esta formação".

Objetivo da Pesquisa:

05.015-001

(11)3670-8466 E-mail: cometica@pucsp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Ministro Godói, 969 - sala 63 C
Perdizes

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)3670-8466



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE SÃO PAULO-

PUC/SP

Conforme apresentado a proposta envolve riscos mínimos.

Quanto aos benefícios menciona: "contribuir com a melhoria da qualidade da formação dos estudantes do

curso técnico em enfermagem".

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

A exposição do Projeto é clara, objetiva, concisa e bem fundamentada. Evidencia, ainda,   metodologia

adequada aos objetivos propostos, na base da qual será possível retirar conclusões consistentes e,

portanto, válidas.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Os termos de apresentação obrigatória foram todos apresentados, preenchidos, assinados, datados e

postados na Plataforma Brasil, conforme orienta o Regimento Interno do Comitê de Ética em Pesquisa da

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - CEP-PUC/SP.

O TCLE - Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido apresentado pela pesquisadora atende a

contento o que dispõe a Res. CNS/MS n° 196/96, permitindo ao sujeito compreender o significado, o

alcance e os limites de sua participação nesta pesquisa.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Recomendamos a pesquisadora o desenvolvimento da pesquisa em tela, na forma como foi apresentada e

avaliada por este Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-PUC/SP). Qualquer alteração deve ser imediatamente

informada ao CEP-PUC/SP, indicando a parte do protocolo de pesquisa modificada, acompanhada das

justificativas.

Recomendações:

Considerando-se o exposto, esta relatora recomenda a aprovação da pesquisa em tela.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado

Situação do Parecer:

Não

Necessita Apreciação da CONEP:

O Colegiado do CEP-PUC/SP referenda integralmente o parecer oferecido pela relatoria.

Considerações Finais a critério do CEP:

05.015-001

(11)3670-8466 E-mail: cometica@pucsp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Ministro Godói, 969 - sala 63 C
Perdizes

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)3670-8466
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CATÓLICA DE SÃO PAULO-

PUC/SP

SAO PAULO, 08 de Novembro de 2012

Edgard de Assis Carvalho
(Coordenador)

Assinador por:

05.015-001

(11)3670-8466 E-mail: cometica@pucsp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Ministro Godói, 969 - sala 63 C
Perdizes

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)3670-8466


