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FATORES QUE CONTRIBUEM PARA ADESÃO E NÃO ADESÃO DE IDOSOS A 
PRÁTICAS SOCIAIS, EM AMBIÊNCIA DE SOCIABILIDADE NO CENTRO DE 

ATIVIDADES PARA TERCEIRA IDADE CATIVA 

RESUMO: Esta pesquisa em nível de mestrado em Gerontologia teve como objetivos: (i) 
investigar e problematizar os fatores, motivadores e não motivadores à adesão, ou não, de 
idosos a práticas sociais em um determinado contexto de sociabilidade, o Centro de 
Atividades para a Terceira Idade Cativa, em São José dos Campos (SP); (ii) contribuir com 
os saberes apurados para que novas práticas, novos procedimentos de gestão e planejamento, 
possam ser criados e que impeçam o afastamento dos idosos de uma ambiência de 
sociabilidade. Iniciou-se com a discussão de alguns mitos ainda presentes na sociedade sobre 
a velhice, dentre eles, a conjunção entre velhice-doença, velhice-decadência físico-mental, 
velhice-inatividade, velhice-solidão, sob a perspectiva de que o envelhecimento não é tecido 
de forma única, mas de modo muito particular e singular, o que exige reconhecer a velhice, 
em sua pluralidade, cujo fato da longevidade se afigura como um grande desafio 
contemporâneo. Compreender a velhice em sua complexidade e heterogeneidade inclui 
problematizar o modo como circulam socialmente termos como “velho” e suas variantes. 
Como metodologia, foi investigada a literatura pertinente ao tema, complementada com 
análise e interpretação das respostas dos entrevistados. A interpretação dos resultados 
confirmou as hipóteses múltiplas propostas para adesão e não adesão, fatores que foram 
avaliados pontualmente: (i) busca de sociabilidade; (ii) carência afetiva; (iii) solidão ou 
problemas de natureza interpessoal ou de sociabilidade; (iv) falta de um permanente suporte 
sócio-afetivo; (v) a não-consideração das diferenças de performance de cada idoso diante de 
atividades que exigiam homogeneidade ou uniformidade de ações; (vi) dificuldades de 
manutenção de vínculo de amizade com os parceiros; (vii) complicadores no estado de saúde; 
(viii) problemas álgicos que impediam o envolvimento atual do idoso nas atividades; (ix) a 
demanda de cuidados de saúde intensivos e que se sobrepõem ao momento das práticas. O 
esforço foi em levar em conta os saberes elaborados especialmente à equipe sustentadora da 
instituição, como resposta à sua busca de fatores que, trabalhados, pudessem evitar o 
abandono pelos idosos das atividades ali operadas. 

Palavras-chave: Velhice; Práticas sociais; Adesão e não adesão; Centro de Atividades para 
Terceira Idade Cativa. 



FACTORS CONTRIBUTING TO ACCESSION AND NON-ELDERLY ACCESSION 
SOCIAL PRACTICES IN SOCIABILITY AMBIENCE OF THE CENTER 

ACTIVITIES FOR THIRD AGE CATIVA 

ABSTRACT: This research at Masters level in gerontology aimed to: (i) to investigate and 
discuss the factors, motivators and not motivators for accession or not of the elderly to social 
practices in a context of sociability, the Activity Center for Senior Citizens Cativa in São José 
dos Campos (SP); (Ii) contribute to the knowledge for new practices, new procedures for 
planning and management which can be created and to prevent the removal of the elderly 
from this sociability ambience. It began with a discussion of some myths still present in 
society about aging, among them, the conjunction between old age and illness, physical and 
mental age-decay, old age, inactivity, age, loneliness, from the perspective that aging is not 
woven in a unique way, but in a very special and unique way, which requires recognizing old 
age, in its plurality, whose fact of longevity seems like a great contemporary challenge. 
Understanding old age in its complexity and heterogeneity includes problematize such 
socially terms as "old" and its variants. As methodological steps, the literature concerning the 
matter, supplemented with analysis and interpretation of the answers of respondents have 
been investigated. Interpretation of the results confirmed the multiple hypotheses proposed for 
accession and non-accession, factors that were evaluated promptly: (i) search of sociability; 
(ii) lack of affection; (iii) loneliness or problems of interpersonal nature or sociability; (iv) 
lack of a permanent socio-affective support; (v) the non-consideration of each senior 
performance differences on activities that required homogeneity or uniformity of actions; (vi) 
bond of friendship maintenance difficulties with partners; (vii) complicating factors in health 
status; (viii) nociceptive problems that prevented the current involvement of the elderly in 
activities; (ix) demand of intensive care and overlapping the time of practices. The effort has 
been to take into account, especially the knowledge to elaborate supportive staff of the 
institution, in response to the search for factors that have been worked on, could prevent the 
abandonment of the elderly from activities that are operated there. 

Keywords: Old age; Social practices; Accession and non-accession; Activities Centre for the 
Elderly Cativa. 
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I - Introdução 
     “A vida tem pulsações, e com ela escrevemos (...)” 

(Mucida, 2009, p. 37) 

Reconheço-me nessa epígrafe de Ângela Mucida, dado um modo meu de proceder na 

escrita, em interrupções e retornos como em pulsações, talvez pela necessidade de ir vencendo 

os barulhos do caminho; a bem da verdade, nada mais senão o modo como sempre me senti 

na vida, nascida que fui em ambiente rural paulista, junto aos barulhos da natureza, 

interrompendo e retomando sempre que possível a escolarização, assim que a família se 

assentava em um novo lugar.  

Nas diversas cidades por onde morei com os familiares, recusando sentir a alma se 

desintegrando diante de tantos e diferentes barulhos, sozinha e, em pulsações, eu retornava à 

escrita, buscando nela uma duração maior que a voz, um modo de me inscrever em algum 

lugar, rendendo-me às muitas coisas que me falavam ao coração. Era quando incertezas, 

angústias, temores de não estar frequentando escola, dadas as distâncias, amainavam-me a 

alma. Era quando eu ganhava a serenidade da escuta apenas da escrita, e me sentindo 

imaginariamente como que em atividade escolar contínua. Era a escrita que me acolhia, 

protegia e acobertava, diante de minhas insuficiências, fraquezas, enfim, a escrita como 

reflexo de meu imaginário, o imaginário de meus pensamentos de menina, de adolescente, de 

jovem.  

Assim é que, se tardio foi meu ingresso à escola para receber uma orientação mais 

sistemática, insistente continuou sempre o desejo de retorno aos estudos básicos, até que pude 

completá-los aos trinta anos no EJA de São José dos Campos, SP, uma feliz escola para 

jovens e adultos de letramento complicado.  Na sequência o curso de Graduação em Serviço 

Social, na Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), tendo-me formado em quatro anos 

seguidos, e ainda na sequência o curso de Especialização “Política Social e Trabalho Social 

com Famílias”, na Universidade de Taubaté (UNITAU). É quando o título desse curso 
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concretizou o arrancar de uma convicção minha: o de meu vínculo às problemáticas sociais 

das famílias, função social na qual senti o deslizamento de dois imaginários: o do meu corpo e 

o dos meus pensamentos, quando fiquei convencida, a partir daquele momento, de que 

deveriam forjar uma experiência diferente em termos de atuação profissional.  

Por isso afirmo que eu não poderia chegar senão ao que me fora destinado pela 

instabilidade da vida na infância e juventude: o trabalho com idosos e a continuidade de 

estudos sobre esse segmento. Nascida em 1962, no Município de Cachoeira Paulista (SP), fui 

levada, logo aos três anos, por meus pais para a cidade de Lorena (SP), onde a família passou 

a residir. Por morar distante do ambiente urbano, não foi na época possível uma frequência 

regular na escola, embora curiosa como sempre fui, alguma noção de escrita fui adquirindo 

sozinha, junto a meus pais e coleguinhas.  

Somente a partir dos nove anos de idade é que passei a frequentar o curso primário, 

hoje ensino fundamental, e a receber uma orientação mais sistemática para a escrita escolar.  

Aos treze anos, pela separação dos meus pais, mudamo-nos para o município de 

Aparecida (SP), tendo eu sido obrigada a me desligar dos estudos por longo tempo, devido à 

distância entre escola e residência, além disso, por ter que atender a outras necessidades de 

ajuda à família naquele momento, ainda que continuasse em mim o desejo de um retorno aos 

bancos escolares.  

Aos dezoito anos, mudamo-nos novamente, desta vez para a cidade de São José dos 

Campos (SP). De mudança em mudança de uma para outra cidade e a necessidade, que vinha 

desde menina, de trabalhar para colaborar com a renda familiar, impediram-me o retorno aos 

bancos escolares, até que esse sonho se tornou possível, já aos trinta anos quando, ingressei 

no EJA, uma Escola para Jovens e Adultos, agora eu própria determinada a não mais 

interromper os estudos.  

Em 2009, iniciei o curso de Graduação em Serviço Social na Universidade do Vale do 

Paraíba (UNIVAP), tendo-me formado nos quatro anos seguintes.  

Em 2013, passei a frequentar o curso de Especialização “Política Social e Trabalho 

Social com Famílias”, na Universidade de Taubaté (UNITAU), quando então se intensificou o 

vínculo que mantinha com as problemáticas sociais das famílias.  

Em seguida, tive a chance de assumir um primeiro emprego como Assistente Social, 

no Centro de Atividades para a Terceira Idade Cativa, voltado ao trabalho social com 
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pessoas idosas, em São José dos Campos, cidade em que resido atualmente com a família, 

tornando-se este o lócus de pesquisa desta investigação. O convívio com os idosos nessa 

instituição me fez despertar o desejo de conhecer mais profundamente as problemáticas da 

área do envelhecimento e da velhice, justamente por sentir a exigência de uma preparação 

melhor para enfrentar o desafio dos cuidados às pessoas idosas. 

Algumas inquietações pulsavam dentro de mim, e ainda pulsam, como bem pude 

recuperar dos dizeres da psicanalista Ângela Mucida na epígrafe que inicia esta Introdução: 

“A vida tem pulsações, e com ela escrevemos (....)”.  

Dentre essas inquietações, uma delas intrigava-me muito: saber por que alguns idosos 

deixavam de participar das atividades oferecidas na instituição a que eu me ligara – o Cativa, 

e, a um só tempo, iam afastando-se de tudo na instituição, saindo totalmente de cena, até que 

se desligavam de vez. Essa deserção das pessoas idosas às atividades sociais a que elas 

próprias antes se engajaram não mostrava uma razão bem-definida, talvez fosse, a meu ver, 

alguma perda progressiva de sua capacidade funcional..., progressivo que era também o 

afastamento do convívio com os demais colegas e funcionários, buscando isolar-se o mais 

possível mesmo dentro do Cativa, para em seguida. Essa visível dissociação da pessoa idosa 

com a vida social da instituição me levou a tentar esclarecer as razões ainda desconhecidas de 

tal problemática; para isso, se fazia ver a necessidade de uma pesquisa sistemática, mas em 

termos acadêmico-científicos.  

Motivada, então, por essa perda de adesão de alguns idosos às atividades propostas na 

Cativa, após uma entusiasmada aderência inicial, passei a preparar um pré-projeto para 

submetê-lo no concurso de ingresso à Pós-Graduação stricto sensu da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, a que intitulei, de início, “Habilidades Sociais de Idosos com 

Dependência Funcional e sua Inserção em Centros de Convivência”, quando pude tornar mais 

explícito esse interesse particular e alargar esse tema. Acreditava que, por meio dos 

conhecimentos adquiridos no curso de mestrado em Gerontologia, meu trabalho com as 

pessoas idosas poderia se dar de forma mais responsável, saindo das práticas de senso comum 

para outras de caráter mais qualitativo, com base em uma abordagem teórica que descobri, já 

no mestrado, ser a mais adequada para o trabalho com os idosos: a abordagem 

interdisciplinar, ou seja, seria fazer valer o diálogo com os demais profissionais da instituição, 

discutindo aquilo que era resultante da escuta aos próprios idosos, de sua observação.  
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Dessa forma, dei início ao curso de mestrado em Gerontologia, com concentração em 

Gerontologia Social na PUC-SP, quando pude ratificar a relevância de conhecimentos 

específicos que são exigidos pelo segmento idoso a profissionais desse campo, a que 

coincidentemente o destino me filiou. Sinto também que estou cumprindo uma exigência de 

avanço de conhecimentos de minha própria formação e atuação.  

Diante dessa perspectiva, propus uma pesquisa que pudesse investigar a questão da 

adesão e não adesão às práticas sociais de idosos a partir dos sessenta anos que participam das 

atividades disponíveis no Centro de Atividades para Terceira Idade Cativa.  

O Cativa é uma instituição sem fins lucrativos que visa à valorização da pessoa idosa 

por meio de sua participação em atividades que promovem a capacidade física, psíquica e 

social, esforçando-se para a manutenção do bem-estar, da qualidade de vida, da participação e 

da interação social de seus frequentadores. Ressalte-se, ainda, que para que o idoso possa ter 

sua dignidade e direito preservados por meio de atividades, estas se caracterizam para além do 

lazer, tendo também um caráter informativo, pedagógico. 

Criada há mais de vinte anos, na cidade de São José dos Campos (SP), a instituição 

hoje está inserida no sistema de Proteção Social Básica, por constituir-se como um Centro de 

Convivência, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009), 

que padroniza os serviços da proteção social básica, média e de alta complexidade.  

Em 1995, é que nasceu o Cativa, a primeira entidade da cidade a desenvolver 

atividades direcionadas às pessoas acima de 60 anos, quando ainda pouco se falava de 

envelhecimento no país. Foi fundada por um grupo de ex-alunas da primeira turma da 

Faculdade da Terceira Idade, da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP). Assim é que 

este novo equipamento urbano surgiu bem antes da Política Nacional do Idoso, do Estatuto do 

Idoso e da Política do Envelhecimento Ativo e da Organização Mundial de Saúde (OMS) que, 

atualmente, orientam as políticas implementadas no país. 

A idealizadora, a Sra. Myrza S. Zonzini, senhora casada, mãe, avó e bisavó, ao 

completar seus 60 anos, nos idos de 1995, ao invés de se aposentar e descansar como a 

maioria de seus amigos o fazia, decidiu ser protagonista de um projeto que daria um suporte 

social aos idosos e suas famílias no município em que residia, São José dos Campos (SP), e 

que funciona até os dias atuais.  
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O município de São José dos Campos localiza-se na região do Cone Leste Paulista, a 

qual compreende a Serra da Mantiqueira, o Litoral Norte e a região do Vale do Paraíba, 

localizado dentro da região Metropolitana do Estado de São Paulo.  O município de São José 

dos Campos localizado na região do Vale do Paraíba teve seu crescimento econômico no 

início no século XIX, com a expressiva produção de algodão, exportada para as indústrias 

têxteis inglesas. Na atualidade, a cidade se configura enquanto polo tecnológico de Material 

Bélico, Metalúrgico, sendo sede do maior complexo Aeroespacial da América Latina. 

São José dos Campos conta com uma população de 642.807 habitantes. Dessa 

população, 60.017 pessoas são idosas, conforme dados da Fundação Sistema Estadual de 

Análise de Dados (SEADE, 2010). Neste município existem diversas instituições de 

socialização voltadas para o idoso cujo perfil é a plena faculdade física e mental, integrando-

os ao convívio social: Serviço Social do Comércio (SESC); Casa do Idoso; Faculdade da 

Terceira Idade da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP); Centro de Atividades para a 

Terceira Idade Cativa, entre outras.  

Atuando nesse Centro de Atividades Cativa há três anos, vinha esta pesquisadora 

percebendo junto aos idosos, as dificuldades que vivenciavam no cotidiano urbano, muitas 

vezes seu não acolhimento no meio social e familiar, o que os levava a procurar um centro de 

convivência onde pudessem se sentir acolhidos uns pelos outros, onde se permitisse o 

compartilhamento de valores ― a meu ver talvez uma das razões à aderência imediata e 

contínua às atividades sociais ali desenvolvidas.  

Assim, devido a motivações pessoais e profissionais, é que meu entusiasmo se 

centralizou, em nível de pesquisa de mestrado, em tentar descobrir o que me era ainda 

desconhecido: os fatores que dificultam a adesão às práticas regulares de atividades sociais 

dentro de uma instituição, levando a pessoa idosa a um progressivo desinteresse, acarretando 

até seu completo afastamento.  

Nesta atual etapa de meus estudos, é que mais sinto como os sentimentos relativos à 

minha formação e práticas atuais devem incorporar a ressonância das afirmações do pensador 

Giorgio Agamben (2007) - um dos teóricos que fundamentam a escrita desta pesquisa de 

dissertação, sobre o que significa ser contemporâneo a uma causa ou missão: é aquele que 

“quer acertar as contas com seu tempo, tomar posição em relação ao presente” (p. 58). Isso 

significa, para mim, que devo atender da melhor forma possível àquilo que se colocou como 

problema em minha vida profissional, e que me pertence irrevogavelmente, sob a pena de 
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testar minha resiliência diante dos desafios da vida, e ao qual não posso me furtar: dedicar-me 

aos idosos participantes e desistentes das atividades sociais do Cativa. 

Para tal, decidi estudar alguns aspectos conceituais como: “aderência e adesão”, a 

“memória e a sociabilidade”, justamente no que vinha me propondo elaborar, pois sinto que 

esses aspectos perpassam uma multiplicidade de fatores, desde aqueles de natureza 

educacional, social, econômico, cultural, como o do desejo e do acondicionamento de uma 

pessoa idosa em dispor de tempo para o “cuidado de si”, ao mesmo tempo pensando nos 

“cuidados com o outro”; avaliar também a “ambiência da instituição”, enquanto fator que 

envolve a serenidade, a segurança e a integridade mental e física de seus usuários, 

especialmente aqueles que estão com alguma dificuldade de convívio social, como a 

depressão ou o desequilíbrio emocional, dado que ambos os estados afetam, de modo 

inclemente, a “memória”, causando a progressiva perda da funcionalidade e autonomia e, em 

função do curso progressivo de ambas as dificuldades, “a perda de vínculos com o ambiente 

físico e social”. A observação desses aspectos faz ver que a questão do “pertencimento”, do 

“vínculo a um ambiente físico e social”, da “sociabilidade” são outros aspectos que também 

precisam ser estudados. 

A hipótese nesta pesquisa é a de que, dentre uma multiplicidade de fatores que possam 

ter efeitos positivos ou negativos sobre os idosos participantes das atividades sociais do 

Cativa, alguns deles seriam: (1) problemas de natureza interpessoal ou de sociabilidade (com 

alguns dos envolvidos nos eventos, e que precisariam ser detectados e equacionados); (2) a 

falta de um permanente suporte sócio-afetivo; (3) a não-consideração das diferenças de 

performance de cada idoso com atividades que exigem homogeneidade ou uniformidade de 

ações de todos os participantes; (4) dificuldades de manutenção de vínculo de amizade com os 

parceiros; (5) complicadores no estado de saúde; (6) problemas álgicos que passam a impedir 

o envolvimento atual do idoso nas atividades; (7) a demanda de cuidados de saúde mais 

intensivos e que se estendam por aquele tempo justamente no período das práticas sociais. A 

hipótese para a não-adesão mostra-se, então, múltipla, mas que precisaria ser avaliada em 

cada caso. De início, três eixos de atuação, penso que, não poderiam deixar de estar incluídos 

nesta investigação: (i) identificar muito bem quem são os participantes da pesquisa, alguns 

que frequentam e outros desistentes das práticas da instituição; (ii) a identificação de sua 

situação atual de saúde e mental; e (iii) a identificação de sua percepção sobre os programas 

de atividades, por meio de entrevistas em que eles possam se posicionar, ter a liberdade de 

dizer de suas dificuldades, de seus desejos quanto a superá-las. Conhecer os motivos pelos 

quais as pessoas idosas, participantes de um centro de convivência, deixam de aderir a um 
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programa de atividades regulares dentro da própria instituição, mostrou-se como saber 

necessário, a esta aluna-pesquisadora, para o delineamento da gestão e planejamento de ações 

à adesão aos cuidados em saúde física e mental de tais idosos. Diante disso, pareceu-me ser 

necessário não apenas reforçar os fatores facilitadores para a inserção das pessoas idosas em 

programas de atividades sociais, mas também conhecer e buscar diminuir as barreiras que têm 

favorecido sua desistência, como problemas álgicos (dor e cansaço), de modo a intervir de 

forma proximal com ações, metodologias e estratégias mais exitosas.  

Nessa direção, entendi que adesão e a não adesão são temáticas que exigem 

investimento científico, às quais procurei perseguir, para que se pudesse ganhar uma melhor 

compreensão sobre tais fatores no redirecionamento do desenvolvimento de políticas públicas 

à qualidade de um viver humano mais saudável, satisfatório, e feliz das pessoas idosas. 

Agora me dou conta de que todo esse trabalho, bem como toda a minha formação 

desde a do Serviço Social, até a atual formação em Gerontologia, com foco no aspecto social, 

justificam-se em função de problemas trazidos pelo meu percurso de vida que, a seguir, 

permito-me enunciar: um périplo de viagens familiares sem pausa, que durou anos, levava-me 

a viver em muitas cidades diferentes, em que problema marcante para mim foi a instabilidade 

na escolarização. Em Bosi (1999: XX) se podem ler reflexões mais marcantes sobre as perdas 

acarretadas ao périplo da vida por que passaram muitos trabalhadores rurais de nosso país: 

Entre as famílias mais pobres [especialmente aquelas do ambiente rural] a 
mobilidade extrema impede a sedimentação do passado, perde-se a crônica 
da família e do indivíduo em seu percurso errante. Eis um dos mais cruéis 
exercícios da opressão econômica sobre o sujeito: a expoliação das 
lembranças.  

Daí que os estudos com as pessoas do Cativa trazem uma vantagem maior a esta 

pesquisa, consoante às ideias de Bosi (1999): a de reconduzir a memória à dimensão de um 

trabalho sobre o tempo, ao desdobrar-se, na tríade memória-trabalho-velhice, uma nova 

possibilidade de relação com a pessoa idosa: fazer despontar num outro horizonte, a figura 

laboriosa da velhice, trabalhando para lembrar... Isso tudo porque, ainda conforme Bosi 

(1999, xx), “lembrar não é reviver, mas re-fazer. É reflexão, compreensão do agora, a partir 

do outrora; é sentimento, reaparição do feito e do ido, não sua mera repetição”.  O 

fundamental para a pessoa idosa é, pois, dar-se conta que pode se valer de uma escuta às suas 

falas, às suas lembranças, por parte daquele com quem dialoga, quando tem a chance de re-

fazer seu presente, ressignificando seu passado:  
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“Com isso, refez a dignidade e o sentido da velhice memoriosa, 
transcrevendo noutra linguagem o que foi recolhido dia a dia. Da voz ao 
texto, realiza-se o trabalho do pesquisador-escritor” (BOSI, 1999, XX). 

Voltando, finalmente, aos imaginários que se mobilizaram e se cruzaram em minha 

vida, e à luz do postulado pelo pensador Roland Barthes (1995, p. 13),  

“o corpo retorna, mas por uma via indireta, mensurada, em suma, justa, 
musical, pelo gozo e não pelo imaginário (da imagem). É, no fundo, esta 
viagem do corpo (do sujeito) através da linguagem, que as nossas práticas 
(...) modulam, cada uma a seu modo (...), 

é que ratifico aqui que o prazer de ter escuta aos idosos em suas problemáticas é uma das 

práticas que no Cativa esta pesquisadora e os funcionários pudemos exercer, como base para 

o início de qualquer novo desafio, como foi o de tentar detectar e problematizar os fatores 

impedidores a que os idosos tivessem adesão ou não às atividades desse Centro. Estou 

convencida, entretanto, de que a relevância desta investigação não vale apenas em função de 

uma massa de resultados que resultam de análises realizadas aos questionamentos feitos; ela 

tem o valor, a nosso ver, e tal como esperamos que seja lida, de uma experiência diferencial 

de linguagem, como diria, mutatis mutandis, Barthes (1995), qual seja: a fala do idoso, a 

escrita que daí decorre, implica sempre um sujeito dividido, separado nele próprio, diferente 

conforme ele fala ou enuncia suas queixas, seus temores, suas razões pessoais, e a que o 

pesquisador e os funcionários do Cativa, devem ter sempre em conta. 

Penso que pelo justificado aqui se evidencia em que sentido se deu a escolha da 

temática e do lócus de pesquisa propostos nesta dissertação de mestrado, assim como em que 

sentido se devem ler os resultados a que se chega desta investigação. 

A seguir a problematização que esta investigação elaborou a partir do que foi 

observado junto aos idosos do Cativa, as respectivas Questões de Pesquisa e as Hipóteses 

desta investigação de mestrado.  
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1.1. Problematização  

Será que um idoso, ao aderir a uma atividade num centro de convivência, encontra 

acolhimento e espaço para permanecer naquele grupo, ratificando um ganho para seu bem-

estar social no que consideramos práticas de sociabilidade? Esta é uma pergunta essencial 

para quem se preocupa com o não isolamento dos idosos, com sua inserção em algum tipo de 

atividade coletiva. 

Venho observando que, na Instituição à qual estou engajada como Assistente Social, 

evidencia-se claramente um fato: enquanto uns permanecem, outros idosos escapam das 

atividades sociais de entretenimento, físicas, cognitivas, psicológicas, em suma daquelas de 

ocupação do tempo livre. Descobrir os motivos pelos quais essas pessoas idosas aderem e 

outros deixam de aderir, inesperadamente, contrariando as expectativas, a um programa de 

atividades regulares na própria instituição que frequentam, mostra-se como saberes 

necessários e urgentes a esta aluna-pesquisadora, para um possível delineamento da gestão e 

planejamento de ações à adesão aos cuidados em saúde física, social e mental de tais idosos. 

Diante disso, verifica-se que se faz necessário não apenas reforçar os fatores 

facilitadores para a inserção das pessoas idosas em programas de atividades sociais, mas, 

especialmente, conhecer e buscar diminuir as barreiras que têm favorecido sua desistência, de 

modo a intervir de forma proximal com ações, metodologias e estratégias mais exitosas. 

Nessa direção, entendemos que a adesão e a não adesão são temáticas que exigem 

investimento científico, em vista do qual procuramos seguir, para que se pudesse ganhar uma 

melhor compreensão sobre tais fatores no direcionamento do desenvolvimento de políticas 

sociais e públicas para a qualidade de o viver humano mais saudável, satisfatório, e feliz das 

pessoas idosas.  

A dissociação da pessoa idosa da convivência com os demais idosos e funcionários da 

instituição em que trabalho, e sua desconexão voltada ao isolamento mesmo em um espaço de 

convivência social, evidenciam um movimento contrário ao desejado para uma velhice mais 

bem-sucedida: o de os idosos, além de terem assegurado um cuidado adequado, manterem a 

mobilidade para se movimentarem física e socialmente. Como meta, a preservação da vida 

psíquica e corporal. 

Pelo que se pôde buscar na literatura, acerca dos fatores que favorecem, ou impedem, 

a adesão a práticas sociais dentro de instituições, ratificamos o que foi já enunciado por Silva 

et al., 2016:  
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Em estudo minucioso empreendido no estado da arte, verificamos que são 
exíguas as pesquisas que versam sobre a adesão à atividade física regular, e 
diminutas aquelas que dispõem de dados sobre a não adesão. Isso evidencia 
uma lacuna ainda a exigir abordagens investigativas. 

Além disso, esses estudos aqui referenciados, contudo, não focam propriamente os 

casos de não adesão ou de perda de adesão, de desconexão com as práticas sociais de uma 

instituição – justamente sobre o que me debruço nesta pesquisa de mestrado. Verifica-se que 

versam, em sua maioria, sobre fatores de saúde, poucas tratando do bem-estar e do sentimento 

de pertencimento social. Do que se observa que a adesão a práticas sociais tem forte relação, 

dentre outros fatores certamente, com a apropriação de saberes sobre os cuidados de si, de 

saúde e o de sentir-se bem socialmente. 

Um exemplo é o do estudo de Carvalho e Forti (2008), ao postular que o conceito de 

atividade física como equivalente a um hábito na vida das pessoas deveria estar presente, sob 

a forma de práticas diárias de atividades físicas, na vida das pessoas idosas em razão dos 

benefícios que trazem para a melhoria de sua saúde, de sua qualidade de vida.  

O estudo de Cardoso, et al. (2008), por sua vez, tentou recuperar tanto a motivação 

para a adesão, quanto para a não adesão às práticas físicas: entrevistaram-se treze idosos ex-

participantes do Programa “Idoso Ativo” de unidades locais de saúde, no município de 

Florianópolis (SC), tendo-se recuperado como razões para a adesão: - facilitar o 

relacionamento interpessoal; - melhorar a saúde; - indicação médica. Com referência à não 

adesão, recuperaram-se os seguintes fatores: - problemas de natureza pessoal com cônjuge, ou 

com familiares; - demanda de maiores cuidados; -  complicadores de saúde.  

Em outra pesquisa, a de Eiras, et al. (2010), envolvendo idosos participantes de dois 

grupos de atividade física, residentes na cidade de Curitiba (PR), sendo nove praticantes de 

caminhada regular, e cinco de um Programa ali desenvolvido, o “Idoso em Movimento”, 

verificou-se que o principal motivo da adesão de ambos os grupos às práticas foi a 

manutenção e/ou promoção da saúde física. Fatores outros deviam-se à: - recomendação 

médica; - influência de vizinhos, amigos e parentes; - promoção da saúde mental. Uma única 

razão foi apontada para a não adesão: - alteração da saúde por problemas álgicos.  

Em outro estudo complementar ao anterior, coordenados por Souza e Vendruscolo 

(2010), com dez idosos do Projeto “Sem Fronteiras: Atividades Corporais para Adultos 

Maduros e Idosos”, as razões para a adesão foram: - contribuição e benefícios à saúde; - 

vínculos de amizades; - senso de pertencimento; - troca de conhecimentos; - suporte 
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socioafetivo. As razões da não adesão: - problemas de saúde, agudizados por problemas 

álgicos.  

A pesquisa levada a efeito por Castro et al. (2010) com 986 entrevistados de seis 

Centros de Atividade do SESC, Serviço Social do Comércio, de Brasília, DF., verificou que 

os motivos para a prática de exercícios físicos  seriam: para 91,9% dos entrevistados, o bem-

estar pessoal; para 82,8% dos respondentes seria a prevenção de doenças; para 80,7%, o 

condicionamento físico; para 79.2% a empatia estabelecida com o professor; para 75,2%, a 

satisfação com a metodologia empregada; 73,9% por prazer, diversão. 

A exemplo desses estudos, Nascimento, Silva, Saggioratto,Vargas, Schopf, e Klunk 

(2010) encontraram resultados similares, em idosos do município de Palmito (SC), quando 

mostram a adesão ligada a: - autoavaliação positiva da saúde; - ter tempo disponível; - 

expectativa nos resultados das atividades; e a não adesão, às restrições impostas por dores e 

cansaço, este último relacionado ao exercício físico.  

A questão da não adesão verificada nos estudos também se manifestou em uma 

pesquisa realizada por Leijon, Faskunger, Bendtsen, Festin, Nilsen, e Who (2011), com 1.358 

participantes de 38 centros de atenção primária em saúde, na Suécia. Os autores constataram 

que os problemas de saúde, causadores de sensação de dor, foram os principais motivos da 

não adesão, atingindo mais as mulheres, e homens acima de 65 anos. No que referiu ao sexo 

masculino, a razão foi a baixa motivação às práticas físicas. 

Outro estudo, o de Ribeiro et al., (2012) verificou que eram diversas as razões para 

que os 199 idosos optassem pela prática de atividade física: 68,8% deles responderam que 

seria para evitar/prevenir problemas de saúde; 59,8%, atendendo à recomendação médica; 

56,3%, para manutenção da flexibilidade ou agilidade; 40,2%, para superação do estresse ou 

diminuição da tensão; e 33,7%, para recuperação de lesão ou melhoria de doenças.  

Apontam, em seu estudo, Moreira et al. (2013), a evidenciada relação entre a 

qualidade de vida com aspectos os mais diversos da vida do idoso, como a autonomia, a 

independência e a dependência, a prática de atividades físicas e os laços sociais, afetivos e 

culturais. Segundo os autores, diversas ações de promoção de saúde para os idosos precisam 

ser desenvolvidas nas comunidades, objetivando manter, em um baixo índice, os fatores de 

risco a doenças crônicas e à diminuição das capacidades funcionais. Segundo eles, as pessoas 

idosas podem usufruir de melhores condições de saúde, permanecendo autodeterminantes e 

autoconfiantes. Para se obter tal situação, é preciso que se realizem palestras que possam 
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informar o público idoso sobre ações que promovam a melhoria de sua qualidade de vida 

como, por exemplo, a importância da prática de atividade física, assim como as diversas 

implicações que uma vida sedentária pode trazer para a sua saúde, como as decorrentes 

doenças crônicas. Por outro lado, segundo eles, é imprescindível o desenvolvimento de 

atividades coletivas, em grupo, proporcionando a convivência social entre os idosos, com a 

criação de jogos que estimulem sua atenção e memória, além de atividades culturais como 

dança e teatro, que retratem acontecimentos da época da juventude desses idosos e que 

possam valorizar as suas experiências de toda uma vida. Nesse cenário, é quando enfatizam, 

os autores, a necessidade de políticas públicas que qualifiquem a saúde brasileira, e de 

estratégias adequadas, para que nossos idosos adquiram uma qualidade de vida satisfatória, 

ações que podem, significativamente, contribuir para um melhor desenvolvimento de novas 

formas de intervenção junto a essa população. 

Do entendimento desses trabalhos estudados, pode-se ratificar o que Silva et al. (2016, 

p. 16), sumariza:  

As razões para a adesão listadas pelos estudos supracitados versam sobre 
fatores de saúde, bem-estar e sentimento de pertencimento social-pessoal. 
Do que se observa que a adesão tem forte relação com a apropriação de 
saberes sobre os cuidados em saúde e o sentir-se bem socialmente. Estes 
estudos, contudo, não elencaram os casos de não adesão. 

De fato, os estudos acima não trabalharam, de forma bem-definida, as razões para a 

não adesão às práticas ou a desistência do convívio em grupo em uma determinada instituição, 

o que se pretende enfatizar nesta pesquisa de mestrado.  

Do estudo exemplar quanto a isso é o de Silva et al. (2016), voltado à prática regular 

de atividade física para pessoas idosas, e mostra que as autoras trabalham os motivos que 

dificultam a não adesão a tais práticas. Os resultados evidenciaram que tais motivos são: o 

comprometimento de saúde por parte dos idosos, a dificuldade de eles conseguirem atestado 

médico justificando a ausência ao trabalho (no caso de trabalho formal), a indisponibilidade 

por demandas familiares e mesmo a baixa motivação desses idosos. As autoras concluem que 

o levantamento de tais saberes é imprescindível para o delineamento, gestão e planejamento 

em saúde, dadas as evidências do elevado índice de doenças crônicas não transmissíveis 

dentre esses idosos, subsídios esses fundamentais para se pensar na via da promoção da saúde. 

Um estudo que traz reflexões relevantes sobre tais cuidados (de si, do outro) mereceu 

nosso reconhecimento: trata-se de Schoueri Junior (2015), em que o autor explicita o ato de 

cuidar como o de um ato de doação, de desprendimento, havendo, contudo, muitas 
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motivações que tornam este ato uma fonte de gratificação, pertencimento, reconhecimento, 

aprendizado, e até cuidado, tornando, por exemplo, um cuidador, um profissional de um 

Centro de Atividades como o Cativa, um beneficiário de sua própria ação. Assim, o que, à 

primeira vista, pode parecer uma doação pode ser categorizado como uma troca. Segundo o 

autor, quando se pensa nessa troca, é imperativo refletir que o sujeito de nossa ação pode não 

querer ser cuidado, que a existência de um cuidador ou um funcionário da instituição pode 

tirar-lhe a sensação de autonomia. Daí, esse idoso se sentir diminuído, justo ele que sempre 

cuidou, agora tem que se colocar na posição de recebedor de cuidados. Nesta situação, um 

raciocínio alternativo, interessante, é pensar que se cuidar é bom, qualificado como uma 

doação, é de caráter caritativo; então, por uma questão de coerência, ser cuidado também é 

bom, pois são duas faces da mesma moeda. Estar na posição de recebedor de cuidados é 

apenas uma questão circunstancial que em nada diminui a situação da pessoa cuidada. Cuidar 

é uma via de mão dupla. Ora, se necessariamente recebemos cuidados ao menos no início de 

nossas vidas, decorrentemente, deveríamos ter o modelo suficiente para cuidar de alguém. 

Ocorre que alguns têm esta potencialidade mais exacerbada: na família, são os que cuidam 

dos pais, dos avós, dos netos, sobrinhos e por aí vai; na profissão, tornam-se educadores ou 

profissionais da área da saúde, também podendo usufruir o que ela traz de benefícios visando 

à socialização das pessoas idosas. 

Conhecer os motivos pelos quais as pessoas idosas, aderem ou não aderem à 

participação em um grupo de convivência, o deixar de aderir a um programa de atividades 

regulares dentro da própria instituição, mostra-se como um saber necessário a esta aluna-

pesquisadora para o delineamento da gestão e planejamento de ações à adesão aos cuidados 

em saúde física e mental de tais idosos. Diante disso, faz-se necessário reforçar os fatores 

facilitadores para a inserção das pessoas idosas em programas de atividades sociais, mas, 

especialmente, conhecer e buscar diminuir as barreiras que têm favorecido sua desistência. 

Em 1982, no estudo de Salgado, já se poderia verificar questionamentos em relação ao 

problema da adesão e não adesão a atividades, quando o autor afirmava: 

A atividade e o isolamento constituem procedimentos que devem se 
equilibrar harmonicamente. A atividade é um propósito para revitalizar e 
integrar o indivíduo, e o isolamento lhe permite afastar-se de tudo o que não 
lhe convém.  Em conjunto, ambos podem ser experimentados; isolados são 
perigosos. (p. 49). 

A seguir, os Objetivos Gerais e Específicos desta investigação: 
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1.2 – OBJETIVOS                                                    

Objetivos Gerais 

Esta pesquisa tem como objetivos gerais: (i) investigar e problematizar os fatores, 

motivadores e não motivadores à adesão, ou não, de idosos a práticas sociais em um 

determinada ambiência de sociabilidade, o Centro de Atividades para Terceira Idade Cativa, 

em São José dos Campos (SP); (ii) contribuir com os saberes apurados para que novas 

práticas, novos procedimentos de gestão e planejamento, possam ser criados e que impeçam o 

afastamento dos idosos desta ambiência de sociabilidade. 

 

Objetivos Específicos 

 

Esta dissertação tem como objetivos específicos: 

 

(i) Tentar identificar e compreender, sob o enfoque social da Gerontologia, os efeitos aos 

idosos de certos fatores motivadores e não motivadores à adesão, ou não, de idosos a práticas 

sociais em um determinada ambiência de sociabilidade, o Centro de Atividades para Terceira 

Idade Cativa, em São José dos Campos (SP), por meio da indagação acerca de suas práticas 

cotidianas e de seus complicadores;  

(ii) Explicitar subsídios teórico-práticos no sentido de contribuir com as reflexões sobre o 

suporte necessário às pessoas idosas, para que não deixem de se engajar em práticas no grupo 

de idosos do Cativa, bem como de recomendar ou sugerir que novos procedimentos de gestão 

e planejamento possam ser criados e que impeçam o afastamento dos idosos desta ambiência 

de sociabilidade. 

A presente dissertação está assim estruturada: a presente Introdução, que apresenta, em 

linhas gerais, o tema da pesquisa, como ela surge na vida desta pesquisadora, e seus 

desdobramentos. Além disso, há informações prévias sobre alguns autores consultados para o 

desenvolvimento deste trabalho, sobre a adesão ou não adesão às práticas sociais em uma 

instituição, os múltiplos discursos que aí comparecem. A problematização do tema também aqui 

se inclui, além das Questões de Pesquisa e respectivas Hipóteses. Explicitamos também os 

Objetivos Gerais e Específicos da pesquisa. Para tanto, busca-se apoio em teóricos que lidam com 

tais temáticas de diversas áreas do conhecimento, e cujas pesquisas se interfaciam com a presente 

proposta de interpretação dos acontecimentos.  
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No Capítulo II, encontra-se a fundamentação teórica que sustenta a análise dos dados, com 

base na Gerontologia Social (em 2.1), cujo tratamento das questões se dá em perspectiva 

interdisciplinar, a partir de autores que sustentam a conceituação que é aí desenvolvida (em 2.2). 

Em 2.3, fazemos uma discussão sobre a questão do envelhecimento e da velhice; em 2.4, 

discutimos os conceitos de Aderência e Adesão, no caso de idosos; em 2.5, a Memória e a 

Sociabilidade; em 2.6, sobre a Ambiência e as Atividades de Grupo; em 2.7, algumas reflexões 

sobre o Cuidado de si e do outro. São todos eles elementos conceituais que contribuem para 

contextualizar as discussões sobre o tema em foco.  

No capítulo III, Metodologia, os procedimentos adotados para a realização das análises.  

No capítulo IV, encontram-se a análise, a interpretação e a discussão dos dados. São 

analisadas as entrevistas, com o intuito de responder às questões de pesquisa, que foram gravadas 

e transcritas em sua integralidade; destas, alguns fragmentos mais representativos das respostas 

dadas pelos sujeitos entrevistados fizeram emergir as respectivas categorias temáticas que ali são 

explicitadas. As entrevistas foram realizadas entre o mês de abril de 2016 e junho de 2016, e que 

receberam dois tipos de análise: (a) a análise contextual (a partir de dados observados e 

registrados em Caderno de Campo); (b) a análise discursiva de fragmentos dos discursos dos 

idosos entrevistados, considerados mais representativos quanto a suas queixas e suas posições 

diante da situação de adesão ou não-adesão às práticas sociais do Cativa; a análise propiciou sua 

sistematização em categorias temáticas, cf. Bardin (2011). Por fim, as Considerações Finais, que 

sumarizam os resultados da análise feita e sua interpretação.  
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II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Nesta parte, apresento os pressupostos teórico-metodológicos desta dissertação, 

seguidas de algumas reflexões conceituais prévias à análise, a partir de teóricos reconhecidos 

na área do conhecimento da velhice, do envelhecimento. 

 

2.1.  A Gerontologia em seu enfoque social  

Discutir as atividades práticas sociais em uma instituição de acolhimento aos idosos 

com enfoque advindo da Gerontologia praticada na PUC-SP, a de enfoque social, a nosso ver, 

exige que a perspectiva do pesquisador se engaje em um processo reflexivo que envolva a 

interação entre profissionais, idosos, e funcionários da instituição que estão muito próximos 

aos idosos, para uma compreensão maior do objeto de estudo, em que os aspectos sociais 

ganhem relevância, ao lado dos orgânicos/físicos, dos subjetivo-psicológicos, e com um foco 

de possibilidades reais para o avanço científico da área da Gerontologia (CAMACHO, 2002). 

Justo para tal avanço, afirmam Lodovici e Mercadante (2011, p. 01) que: 

Por parte dos especialistas, antes de tudo, exige-se o compromisso com a 
complexidade do objeto de estudo que, ao reconhecerem o processo de 
envelhecimento e a velhice como fenômenos que articulam indivíduo, 
linguagem, cultura, sociedade, diversas dimensões do ser humano, implicada 
fica a afirmação da relevância social da área do conhecimento gerontológico. 

Assim é que a Gerontologia, considerada em seu foco social, possibilita que o 

processo de construção de conhecimentos, conceitos e teorizações seja “embasado em 

fundamentos explicativos de diversas áreas, voltado aos estudos sobre a questão do 

envelhecimento, da velhice e da pessoa idosa”. As autoras complementam suas ideias da 

seguinte forma: “A incorporação de saberes disciplinares, convergindo a um mesmo objeto 

específico de estudo, caracteriza a perspectiva interdisciplinar de construção do conhecimento 

(LODOVICI; SILVEIRA, 2011, p. 291). 

Exige-se especificamente um posicionamento crítico-reflexivo para uma compreensão, 

contextualizada de fato, da problemática das pessoas idosas, especialmente o desafio trazido 

por aquelas em situação de baixa estima ou depressão:  

“Um repensar que significa articular teoria, prática, crítica a fundamentos, à 
própria produção e a aplicabilidade da área. E, para além disso, um 
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posicionamento propositivo diante de tais demandas emergentes...” 
(LODOVICI;  MERCADANTE (2011, p. 01).  

Essas teóricas complementam que, nesse sentido, a área da Gerontologia faz questão 

de submeter suas práticas ao escrutínio crítico, ou seja, vem levando a pensar a própria 

relação teoria-prática; reflexões teóricas motivadas pelo critério de sua aplicabilidade, visando 

a tornar-se uma área do conhecimento eticamente compromissada e consequente, que permite 

repensar seus próprios fundamentos. E especialmente sobre o papel social do pesquisador da 

área e na sua responsabilidade diante da sociedade. 

Segundo Camacho (2002), a Gerontologia Social dedica-se à compreensão 

interdisciplinar e implica num processo reflexivo que envolve a interação entre profissionais, 

familiares e pacientes ― um foco de possibilidades reais que contribui para o avanço 

científico da própria Gerontologia. A Gerontologia Social é a que pode se voltar, sem dúvida, 

a uma sociedade de idosos, sociedade essa que faz despertar para o desafio de se interfaciarem 

várias áreas do conhecimento, para uma nova visão de mundo e de sociedade, e especialmente 

novos modelos de gestão de serviços que precisam ser implementados pela comunidade. 

Comunidade que deve ser vista como o lócus privilegiado de diálogo, de debate sobre 

novas ideias e de acordos políticos estabelecidos entre seus participantes. A discussão de 

ideias, os conflitos por elas gerados entre os membros de uma comunidade, não significa que 

a comunidade esteja deixando de ser compartilhada; ao contrário, é um sinal de saúde, de 

vigor, tendo em vista que a comunidade é formada por indivíduos individualizados.  

Indivíduos esses que, a nosso ver, precisam ser ouvidos, em sua singularidade, e suas 

falas consideradas de pertinência, valiosas para o avanço do espírito comunitário, bem de 

acordo com a perspectiva assumida neste trabalho quando da escuta de nossos entrevistados. 

 

2.2.  A linha teórica de análise dos dados desta pesquisa  

Tenta-se situar a coleta de dados desta dissertação de forma a permitir que se respeite 

inclusive a diferença entre as práticas de um profissional do Cativa e outro, que ficam 

obliteradas, na verdade, nos processos do fazer cotidiano, só podendo se desvelar ou serem 

capturadas a partir de relatos despercebidos ou respostas não tão monitoradas, que é quando 

se deixa que o sujeito fale, sem restrições sobre suas práticas do dia a dia. Ou seja, não se trata 

de instituir no momento da entrevista um “bate-pronto” objetivo da dinâmica pergunta-
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resposta, mas pelo contrário tentar “pôr em evidência a ´respiração` de uma entrevista não-

diretiva”, no dizer de Bardin (2011, p. 37), em termos de disponibilização, a partir das 

respostas de experiência, de dados de subjetividade e intersubjetividade.  

Esta pesquisa tenta, pois, colocar-se nessa diferença, ou em um distanciamento saudável 

à análise dos dados, situando-se na perspectiva da enunciação, objeto deste estudo, em que se 

privilegia o ato de falar, mais propriamente as respostas dadas pelos entrevistados às questões 

feitas pela pesquisadora (cf. Bardin, 2011; de Certeau, 2012).  

Em favor da relevância das respostas dadas por um sujeito, sobre suas experiências de 

vida, vem Quaresma (2008, p.24), consagrada teórica do campo do envelhecimento, que 

afirma:  

O envelhecer, a velhice, só é apreensível pelo vivido, o verdadeiramente 

experimentado, reflectido, interpretado. O discurso dos sujeitos, o relato das 

experiências de envelhecer, constituem peças essenciais, janelas que se abrem 

para a construção de um outro conhecimento sobre o envelhecimento humano, 

na sua imensa diversidade e heterogeneidade. 

As variações diferenciais que podem ser identificadas entre os idosos do Cativa 

permitirão verificar que os modos de operação das práticas cotidianas de um profissional 

diante do outro, na forma de como lidar com a pessoa idosa em práticas diárias, “(...) resultam 

de capitais culturais e econômicos diferenciados, refletindo-se noutros campos, 

nomeadamente no que respeita às aspirações pessoais e às possíveis formas de ocupação do 

tempo [livre]” (QUARESMA, 2008, p.26). 

 

2.3. A questão do envelhecimento e da velhice  

Na presente pesquisa em nível de Mestrado no curso de Gerontologia da PUC-SP, 

desenvolvida por mim, que sou assistente social, atuando com o Trabalho Social com 

Famílias, especialmente com idosos, devo me ater firmemente àquilo que no momento me 

tem levado a refletir, pesquisar, e buscar conhecimentos: o desejo de desenvolver um trabalho 

com responsabilidade e comprometimento, no que me concerne à própria experiência como 

profissional que lida muito proximamente com a velhice.  



27 

 
Para cumprir os objetivos de minha pesquisa, de início, a proposta foi compreender a 

velhice no âmbito social, levando em conta a importância da sociabilidade nessa fase da vida.  

Ao presumir a quase consubstancialidade entre envelhecimento e velhice, é por uma intenção 

de alguma forma significante que sinto que se pode colocar a pergunta: “Mas quem é velho?”.  

Segundo Messy (1999, p. 16), ratificando Beauvoir (1970), “Velho é sempre o outro”.  

Sendo assim, não se pode compreender a velhice de forma generalizante, “natural”, ou aceita 

como o real de quem tem mais de 60 anos, já que um velho pode não se ver como tal.  

Alguns autores que se dedicaram ao estudo do envelhecimento e da velhice são a 

seguir comentados, a fim de eu tentar traçar uma sumária revisão de seus pensamentos, que 

possam fundamentar as discussões desta pesquisa.  

Trago primeiramente Salimene (2003), que nos chama a atenção sobre o que de 

equívoco existe, no imaginário social, sobre a concepção de velhice ligada à doença, a velhice 

entendida em um sentido biológico/médico: segundo ela, há 

(...) muitos mitos em relação à velhice. É uma crença que certas alterações 
físicas e mentais em idosos, da perda de memória à pressão alta, são 
normais. As pessoas acabam por confundir os conceitos, tomando-os como 
sinônimos. (2003, p. 170). 

Nesse fragmento, Salimene não explicita propriamente a definição que considera 

adequada, mas evidencia uma conceituação negativa de velhice talvez a mais resistente que 

existe na sociedade, em que a doença seja um de seus atributos, mas que, na verdade, não 

corresponde ao real de vida de todas as pessoas idosas. Contrariamente a essa crença, é 

possível estar na velhice e não necessariamente ser afetado por doenças graves, 

incapacitantes, podendo-se lidar bem com os problemas “normais” de saúde tal como o lidam 

uma pessoa na meia-idade, adulta jovem ou criança. Uma definição fundada na mera 

articulação velhice-doença é altamente desfavorecedora às pessoas que passam dos 60 anos,1 

porque homogeneiza todo o segmento idoso, penalizando-o com um implacável estigma.  

Os idosos participantes do Centro de Atividades para a Terceira Idade Cativa, a que 

esta aluna-pesquisadora é filiada, de idades variáveis indo dos 60 aos 90 anos, podem 

                                            
1 O Estatuto do Idoso brasileiro (2003) institui que idoso é a pessoa com 60 ou mais anos, antecipação de início da velhice em 
países emergentes, diferindo dos países ditos desenvolvidos, em que 65 anos foi a idade colocada pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e Organização das Nações Unidas, por meio da Resolução 39/125, durante a Primeira Assembleia Mundial 
das Nações Unidas sobre o Envelhecimento da População, 
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testemunhar que a maior parte das doenças não impedem uma vida plena de atividades de 

lazer, sociais, tal como eles participam. 

Uma definição positiva de velhice, não atrelada necessariamente à doença, deve ser 

afirmada – tal é o que se pode depreender do fragmento acima de Salimene. Definir 

positivamente a velhice é uma boa via para que, na mesma linha, o envelhecimento se 

beneficie dessa positividade.   

De Gomes e colegas (2004), tem-se uma definição também negativa de 

envelhecimento focada no critério etário e funcional, ou seja, os autores articulam, para a 

definição de envelhecimento o cronológico e a dependência física. Segundo eles, o 

envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo com presença de modificações 

morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas, que podem determinar perda da 

capacidade funcional do idoso. E o que podemos comentar de uma tal definição negativa da 

velhice, ligada a ideia de “determinantes da velhice”? Penso que, ainda que se considere que a 

presença de modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas, no decorrer 

dos anos, possa determinar perda da capacidade funcional de uma pessoa, essa perda tem que 

ser considerada como muito variável em grau ou intensidade.  

Assim é que, à medida que se avança na conquista de mais idade, a ocorrência de 

limitações fisiológicas e funcionais não deixa de ocorrer, mas que os problemas associados 

podem ser, com tempo hábil, identificados e tratados, para a garantia de bem-estar, da higidez 

e vitalidade no viver em um conquistado prolongamento de tempo de vida.  

Isso significa que definir a velhice apenas pelo avanço da idade cronológica ou pela 

incidência (como uma faca na cabeça de uma pessoa) de limitações físicas, modificações 

funcionais, é insistir no campo negativo, é desqualificar a resiliência que sempre uma pessoa 

idosa guarda, além dos cuidados para a prevenção a que se possa ter dedicado. É ficar, de 

início, projetando que limitações físicas, dependência a outras pessoas para realizar atividades 

ordinárias do cotidiano, devem ser consideradas em primeiro lugar ao se definir velhice.  

A aproximação acima de Salimene (2003) a uma definição de velhice é a seguir 

complementada com um comentário dela própria sobre a interação de uma pessoa com as 

demais que lhe são próximas: 

É importante mostrar que a cultura é a grande mediadora dos hábitos de vida, 
podendo colocar limites às possibilidades sociais das pessoas. A presença da 
incapacidade física por um episódio transitório ou permanente de doença poderá 
determinar limites ao processo individual de interação social (2003, p. 170). 
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De fato, o preço pago por se estar acometido por alguma doença pode ser o 

afastamento de um maior convívio social, justamente para a devida recuperação.  

Mas há que se ressalvar que isso pode ocorrer em qualquer momento da vida de uma 

pessoa, independentemente da faixa etária. Ligar tal acontecimento apenas à velhice é 

pensamento amargo, falacioso até.  

A definição de velhice, muitas vezes, é associada negativamente à feiúra, ao medo, à 

repulsa, afetação que já se impõe, nas sociedades, à infância mais precoce, por exemplo ao se 

associar à velhice, nas histórias infantis, a figura de uma bruxa velha, má, vingativa. Mas é 

preciso que se diga que a sociedade em geral não está preparada para receber alguém com 

marcas muito gritantes de uma doença, não importa a idade. No caso da velhice, talvez se 

explique essa associação negativa, pela divulgação de imagens associadas à velhice demente 

ou com dificuldades físicas, o que faz dificultar a inserção dos velhos nas famílias, na 

sociedade.   

Vale-nos como motivação positiva o que afirma Messy (1999, p. 15) a esse respeito: 

“... assistimos impotentes ao envelhecer de nossa imagem, sem, contudo, sentir realmente os 

efeitos do envelhecimento”. 

 Para Simone de Beauvoir (1990), é por meio do outro que a imagem de um idoso é 

exposta; ou seja, a velhice nos é dita, através da forma como o outro nos vê. A resposta que 

nos chega, porém, é incerta, pois todas as pessoas veem a imagem do outro de acordo com seu 

próprio olhar, de um modo muito particular. Assim, a visão do próprio idoso em relação à 

imagem da velhice depende de como esse idoso a encara. A esse respeito, Beauvoir faz uma 

colocação que alivia um pouco as tensões: 

Nada nos impõe interiormente a necessidade de nos reconhecermos na imagem que 
nos foi fornecida pelos outros, e que nos amedronta. É por isso que é possível 
recusá-la verbalmente, e recusá-la também através do nosso comportamento, sendo a 
própria recusa uma forma de assunção. É uma opção frequente entre certas mulheres 
que apostaram tudo na sua feminilidade, e para quem a idade é uma radical 
desqualificação. Com as roupas, a maquiagem, os gestos, elas procuram atrair 
alguém, mas procuram, sobretudo, convencer-se histericamente de que escapam à lei 
comum. Agarram-se à ideia de que “Isso só acontece aos outros” e que, para elas, 
que não são os outros, “não é a mesma coisa” (1990, p. 361).  

 

Essa posição em que se situam certas mulheres, de oposição à idade, à sua própria 

natureza como ser humano cujo envelhecimento é inevitável, em uma determinada sociedade 

e determinado momento histórico, é imposta a elas por um poder externo. Mas não deixa de 



30 

 
lhes implicar sentimentos, que lhes são impressos, como que em forma de uma coerção, em 

uma relação de comando e de obediência a que elas cumprem sem refletir ou mesmo sem se 

dar conta disso.   

A velhice também é identificada com a finitude, o fim de vida, um passo para a morte, 

uma definição também negativa. Santos (2010) explicita desta forma a coincidência entre 

morte-velhice:  

Acerca do processo de envelhecer percebe-se que ao rejeitar a morte como rejeita, 
recusando-a com todas as suas forças, o ser humano tende a rejeitar também a 
velhice, talvez por esta fase da vida ser a que mais se aproxima da morte e assim, 
torna a velhice um peso para sua vida. Sendo o ser humano marcado pela 
consciência da tragédia da morte, ele tenta inventar os mitos para negá-la ou para 
encontrá-la, pensando nos meios para aceitá-la e, aí se dá conta de que o problema 
da consciência e do ser humano é atravessado pelo tempo e tornado trágico pela 
morte. Esta ação se traduz em agonia para o ser humano, principalmente, durante a 
velhice (Santos, 2010, p. 1036). 

 

Na atualidade, a velhice que se entende como uma parcela economicamente ativa da 

população faz-nos ver um movimento de valorização de sua idade (Lemos, Palhares, Pinheiro 

e Landenberger (s/d.), dado que este segmento está impulsionando mercados como o de 

turismo, e serviços para a chamada terceira idade, aqueles idosos ainda no pleno vigor dos 

seus 60 até por volta dos 75 anos, “seres humanos que cronologicamente envelheceram, mas 

que continuaram jovens física e psicologicamente, ou seja, continuaram ativos, aventurosos e 

amorosos” (SANTOS, 2010, p. 1037). Uma definição que se começa a entrever como positiva 

da velhice mas de escopo limitado, dado que as condições para o pertencimento a esse grupo 

de idosos, os chamados de terceira idade, diferem muito, dependentes que são principalmente 

da posição financeira de cada idoso.  

A partir do século XX na sociedade ocidental, o conceito “terceira idade” passou a ser 

utilizado, referindo uma nova etapa interposta entre a idade adulta e a velhice, evidenciando-

se, então, a necessidade de profissionais preparados cientificamente, com um olhar 

gerontológico, ou seja, que pudesse atender às necessidades dessa nova classe social que, a 

partir dos anos setenta, fez avultar características que a mostram como vítima da 

marginalização e da solidão. Conforme BARROS (1998), franceses se deram conta da 

categoria velhice já a partir do século XIX, quando passaram a distinguir mendigos de idosos, 

estes deixados em asilos públicos, verdadeiros “depósitos de velhos”.  A autora esclarece que 

a velhice no Brasil seguiu um processo semelhante ao da França com a mudança de vocábulo 

vinda da Europa: “velhice”, termo esse que passa a ser adotado em terras brasileiras no final 
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da década de 60; antes, esse termo era “velho”, que é como se demonstra em documentos 

públicos anteriores a essa data. 

No Séc. XX, com a transformação do mundo do trabalho, a criação da aposentadoria, a 

urbanização das cidades, o prolongamento do tempo de vida e o aumento da população idosa, 

ocorre a reinvenção social da Velhice, enquanto categoria social. A velhice enquanto uma 

categoria socialmente produzida, na perspectiva antropológica e histórica, refere que “(...) as 

representações sobre a velhice, a posição social dos velhos e o tratamento que lhes é dado 

pelos mais jovens ganham significados particulares em contextos históricos, sociais e 

culturais distintos.” (BARROS, 1998, p. 50). 

No Brasil, o olhar para o processo de envelhecimento da população e para a fase da 

velhice se deu com o trabalho pioneiro do Serviço Social do Comércio, (SESC), que se 

iniciou no ano de 1963 em trabalhos com grupos de convivência para aposentados do 

comércio. Esses grupos começaram a receber pessoas que não eram aposentadas e não faziam 

parte do mesmo contexto profissional. O SESC foi pioneiro, em nível nacional, em trabalhos 

de socialização para idosos, por meio de formação de Grupos de Convivência para a 3ª Idade. 

Esse trabalho foi idealizado tendo como modelo os Centros de Convivência de Idosos da 

América do Norte, em função de uma viagem realizada por técnicos do SESC aos Estados 

Unidos em 1962, quando puderam conhecer o Golden Age Centers, que desenvolvia trabalhos 

com idosos.  

Para Santos (2004), a criação de Grupos de Convivência para a Terceira Idade foi 

iniciada pelo SESC-SP: 

(...) surgiu, inicialmente, como uma forma de intervenção social contra a 
marginalização das pessoas na fase da aposentadoria, e, posteriormente em 
decorrência do aumento da população idosa, como uma forma de ressocialização 
desse segmento (2004, p. 31). 
 

Os trabalhos desenvolvidos nos Grupos de Convivência para a Terceira Idade, 

instituídos em todo o território nacional, são uma criação social para reintegrar as pessoas 

envelhecidas, com uma inversão dos signos do envelhecimento em prol de um novo modelo 

para viver a fase da velhice, segundo Debert, apud Santos (2004), conforme o seguinte 

fragmento: 

Os signos do envelhecimento são invertidos e assumem novas designações: “nova 
juventude”, “idade do lazer”. Da mesma forma, invertem-se os signos da 
aposentadoria, que deixa de ser um momento de descanso e recolhimento para 
tornar-se um período de atividade e lazer. (...) As novas imagens e as formas 



32 

 
contemporâneas de gestão da velhice no contexto brasileiro, (...) são ativas na 
revisão dos estereótipos pelos quais o envelhecimento é tratado, desestabilizando 
imagens culturais tradicionais (DEBERT apud SANTOS, 2004, p.34) 

 

Sobre Grupos de Convivência de Idosos, a inspiração para sua criação, segundo 

Salgado (1982, p. 60), deu-se a partir de um problema da ociosidade dos aposentados que, à 

época, já era motivo de preocupação de todas as sociedades.  

Devido ao aumento de produção industrial, aliada ao desenvolvimento econômico do 

país, passou-se a ter uma situação assim configurada: “... o resultado conduziu a uma maior 

liberação da atividade do trabalho, antecipando, inclusive, o tempo de aposentadoria, já 

entendida como um tempo social de vida”.  Justificava-se o lazer, atividades sociais a que os 

idosos se engajassem, como um fortalecimento a ser assumido na “aposentadoria e na 

velhice”.   

Com essa ocupação o lazer representou a oportunidade de um tempo livre preenchido, 

“com resultados positivos para o próprio equilíbrio individual” das pessoas idosas. Tendo, 

pois, um significado de vida; portanto, oposto e em direção contrária a um tempo de fim de 

vida, de morte.  Contudo, para se viver uma vida de lazer, faz-se necessário considerar e 

respeitar a presença do “velho e para ele se voltem as atividades de lazer”.  

Os trabalhos com idosos foram idealizados inicialmente pelo SESC, através da criação 

do primeiro Grupo de Convivência para a 3ª Idade, criado em 1976, no Município de São José 

dos Campos (SP), o denominado Grupo Nova Era.  Conforme Salgado (1982, p. 113):  

No Brasil, esse serviço foi implantado pioneiramente na cidade de São 
Paulo, pelo SESC, e a partir daí, especialmente quando assumido pelos 
órgãos de Previdência Social, expandiu-se rapidamente por todo o território 
nacional, estimando-se hoje em mais de uma centena os movimentos 
existentes.   

Após a criação do Grupo Nova Era pelo SESC, em 1980, a Prefeitura local começou a 

desenvolver um trabalho social, por meio de uma comissão multidisciplinar, com o objetivo 

de integrar ações para melhorar a qualidade do atendimento de idosos, em parceria com o 

SESC, numa proposta de trabalho descentralizado; ocorreu em 1984, a implantação de Grupos 

de Convivência para a 3ª Idade, nas regiões norte, sul, leste e centro da cidade. Posteriormente 

no município nasceram outros trabalhos com idosos, sendo que, em 1991, a Universidade do 

Vale do Paraíba (UNIVAP), em parceria com o Serviço Social do Comércio (SESC), criou a 

Faculdade da 3ª Idade. Para a implantação dessa nova ação no Município, foi realizado um 
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Encontro das Faculdades da Terceira Idade do Brasil, aqui na cidade de São José dos Campos, 

o qual contou com representantes dessas Faculdades.   

Segundo dados atualizados do Censo de 2010, o Município de São José dos Campos 

que conta com uma população de 629.921 habitantes, tem por volta de 63.000 de pessoas 

idosas, com 60 anos ou mais, representando 10% da população. Desses idosos, 28,49% são do 

sexo masculino e 34,50% do sexo feminino. A maioria dos idosos vive na zona urbana, 

apresentam um nível de escolaridade baixa, com a média de estudo de quatro anos. 

No quadro abaixo, é possível verificar a distribuição por idade e sexo da população 

idosa no município. 

 Distribuição da População Idosa por Idade e Sexo em São José dos Campos (SP) – Censo 2010 

 

Fonte: SANTOS, M.F. (2014) 

Justifica-se que aqui falemos nos grupos da Terceira Idade de São José dos Campos, 

porque foi a partir desses grupos que, em 1995, os alunos frequentadores do Centro de 

Estudos Avançados da Terceira Idade, o CEATI, criaram o Cativa, Centro de Convivência 

para Terceira Idade. Esta instituição, após alguns anos de desenvolvimento de trabalhos junto 

aos idosos do município, estabeleceu convênio com a Prefeitura local, recebendo uma verba 

para a manutenção de suas atividades, passando a se constituir como entidade conveniada 

junto aos órgãos públicos locais, com repasse de recursos financeiros. Além dessas iniciativas, 

também ocorreram outras ações no Município, criando-se trabalhos com o objetivo de dar 

atenção às necessidades dos idosos como a Comunidade Cristã de Ação Social (COMAS), a 
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Casa de Oração Amor e Luz (COAL), a Vila de Assistência e Proteção aos Idosos, a 

Associação Monte Castelo de Apoio aos Necessitados (AMCAN), os Centros de Referência 

Casa do Idoso, localizados nas regiões centro, sul e leste da cidade.  

A proposta de realizar o presente estudo nasceu do trabalho que desenvolvemos desde 

abril de 2013 no Centro de Convivência para Terceira Idade Cativa, como Assistente Social.   

Afirma-se que é fundamental o prosseguimento dos diversos projetos, entendendo-se 

que a aquisição do conhecimento, a interação e a socialização deve ser algo que se ofereça de 

forma contínua a esses idosos. Esse entendimento despertou nesta aluna-pesquisadora o 

desejo de verificar como se dá a inserção e a permanência dos idosos, especialmente aqueles 

com perdas funcionais, nos Grupos de Convivência. E a um só tempo o objeto de estudo desta 

dissertação: os fatores que imaginamos de várias ordens (biológica, psíquica, social), que 

podem intervir a ponto de fazerem a desistência de alguns participantes de atividades do 

Cativa. Pretendemos levantar esses fatores e em seguida propor encaminhamentos para 

superá-los e promover a reinserção desses idosos desistentes às atividades do Cativa. 

É importante registrar, aqui, a experiência narrada por Messy, de uma educadora que, 

ao entrar em um transporte público, ouviu do motorista uma pergunta feita ao cobrador: “A 

velha já entrou?”, ao que este, por sua vez, respondeu: “Entrou”. A mesma passageira se 

questiona sobre quem seria a tal velha, mas ao olhar para trás no ônibus, verifica que, além 

dela, não havia vivalma de passageiro; ela entende, então, que a velhice havia chegado para 

ela, sem que ela própria se desse conta de sua presença. São experiências como esta que nos 

fazem sentir as múltiplas formas de fazer ver a velhice. Messy (1999, p. 14) faz belíssima 

reflexão a partir da experiência vivenciada pela educadora acima, nos seguintes termos: 

“Porque olhando um pouco mais de perto, o lugar de velho, que evito, é ocupado por mim, 

apesar de mim, no olhar de outros mais jovens”.    

No mundo contemporâneo, verifica-se que se tem procurado apresentar outras faces 

para a velhice, ao denominá-la de “Melhor Idade”, “Maior Idade”, "Terceira Idade"; assim 

como para “velho”, substitutos como "experiente", "veterano", “pessoa idosa”, e tantos outros 

epítetos, tentando diluir, da palavra “velho”, o estigma da inutilidade, principalmente no caso 

daqueles que, por alguma razão, perderam sua funcionalidade. Messy (1999, p. 25) 

complementa a imagem da velhice, ao afirmar: 

A ‘pessoa idosa’ como entidade individual, é apenas um termo social que não tem 
realidade humana. O que não impede que a descrevam com seus usos e costumes, 
seu temperamento, seus defeitos. Tudo isso projeta, para os mais jovens uma 
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imagem da velhice bastante ameaçadora, incapaz de corresponder a um ideal 
atingível, como acontece com outras civilizações e em outras culturas. 

Para entender a velhice, é necessário ter em conta que o envelhecimento deve ser 

compreendido como algo complexo, dado que não se pode prescindir da consideração de 

todos os aspectos do ser humano para além do biológico, e da inevitabilidade da velhice, a 

quem não morrer antes.  

Estar na velhice permite refletir sobre o padrão de juventude imposto pela sociedade 

que, ainda hoje, meados do século XXI, considera o velho como um ser superado, descartável, 

improdutivo. À velhice compreendida, em sua complexidade, não se permite contribuir ao 

ofuscamento da beleza subjetiva que existe dentro de cada sujeito, considerando-se as 

diversas formas de envelhecer. Isso significa que é a singularidade de cada um que pode 

contribuir para uma velhice poética ou para uma velhice sem encantamento, sem alegria, sem 

projetos de vida, sem expectativas diante de uma desejada “bela velhice”. Em se falando em 

“bela velhice” não se pode deixar de referir uma das grandes estudiosas do envelhecimento, 

que trouxe profundas reflexões em relação a essa temática, qual seja, Simone de Beauvoir 

(1970, p. 46), para quem: 

Quando se fala de ‘bela velhice’, de ‘velhice rigorosa’, isso significa que o 
homem idoso encontrou seu equilíbrio moral e físico, e não que seu 
organismo, sua memória, suas capacidades de adaptação psicomotora sejam 
de um homem jovem. Nenhum homem que vive muito tempo escapa à 
velhice; é um fenômeno inelutavelmente irreversível.  

Essa reflexão de Beauvoir permite compreender que a vida deve possibilitar esse 

processo de um corpo habitado, do nascimento à longevidade, até a inevitável finitude. Para 

Mucida (2014, p. 26),  

É perceptível a grande dificuldade em se determinar o conceito de velhice. 
Mesmo que o envelhecimento possa ser tomado como um dado em si 
mesmo, pois todos nós envelhecemos, o conceito de velhice é muito mais 
difícil de estabelecer.”  

 Considerando que existem muitas formas de viver a velhice, que cada ser é único, e 

cada velhice é singular, a vida ganha significados distintos, ainda que biologicamente o 

envelhecimento seja para todos. É o ser humano dotado de necessidades diferentes, 

dependendo do contexto socioeconômico e cultural, além da normatividade biológica e 

psicológica. É preciso ler esse corpo habitado ao mesmo tempo, de forma completa, como 

biopsicossocial e não de forma partilhada.  



36 

 
Assim é que Brandão e Mercadante (2009, p. 36), definem o envelhecimento como: 

“(...) um tecido elaborado com muitos fios diferentes, invisíveis quando olhados em seu 

conjunto. Mas, visto de perto, o tecido pode desvelar os fios, em suas particularidades; 

‘tecidos juntos’ formam a trama da vida, com as marcas de todas as idades”.   

Messy complementa de forma particular o que pensa (1999, p. 17), ao dizer que "O 

envelhecimento é vida, e não deve ser visto como uma etapa mas, sim, como uma viagem, 

com começo infância, meia-idade adulta e fim, a velhice, acabando na destruição do 

indivíduo”. Para o autor, “envelhecemos como vivemos, e não segundo a famosa fórmula de 

Ajuriaguerra, como tivermos vivido, subentendendo-se, aí, que não vivemos mais quando 

envelhecemos e que só os velhos envelhecem”.  Tornou-se uma preocupação, nas últimas 

décadas, o envelhecimento populacional. E mais que preocupação, também um desafio para a 

humanidade, principalmente nos países em desenvolvimento, diante do seu despreparo para 

atender o contingente populacional longevo, devido às profundas desigualdades sociais e 

econômicas existentes. A respeito da realidade brasileira, o envelhecimento populacional 

configura-se como uma das diversas expressões da complexa questão social que se manifesta 

na forma de exclusão social, dada a rapidez do envelhecimento da população e a má 

distribuição de renda, que contribuem, ambos, para o agravamento da questão, aliados às 

constantes e rápidas transformações de ordem econômica, política, social e cultural. Sendo 

assim, talvez fosse recomendável abordar a questão da velhice na perspectiva do que se 

observa na literatura que mostra que, nas antigas culturas e civilizações, segundo Silva e 

Kinoshita (2008), a velhice era vista com respeito e veneração, representando a experiência do 

saber valioso acumulado ao longo dos anos, tributário à prudência e à reflexão desses sábios 

povos.  

Já nas culturas contemporâneas ocidentais, a discriminação aos “velhos” vem sendo o 

resultado de valores característicos de uma sociedade consumista e da mercantilização das 

relações sociais, do exagerado enaltecimento da juventude, do novo, do belo, da 

desvalorização do saber adquirido com a experiência de vida, da super-valorização do ter em 

detrimento do ser, do descartável e do supérfluo, o que Bauman (2005) apresenta como a 

"liquidez das coisas", ou seja, da volatilidade dos valores, atitudes e comportamentos nesta 

época chamada de pós-modernidade.  

Nas atuais civilizações ocidentais não se admite, porém, alguém que não produza, já 

que, quando esse alguém se aproxima da chamada “meia-idade”, percebe-se que inúmeras 
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“portas sociais” começam a se fechar; esse “meia” remete à questão de idade da 

aposentadoria: quem contrata uma pessoa com mais de cinquenta anos?  

Bosi (1999, p. 77) afirma que, “além de ser um destino do indivíduo, a velhice é uma 

categoria social”, e que “a sociedade industrial é maléfica para a velhice”, pois rejeita o 

indivíduo na medida em que este perde a condição de vender sua força de trabalho. Tais 

fatores contribuem de forma negativa para que se assista a um progressivo esvaziamento de 

papéis na empresa, na família e na sociedade, fato que determina ao idoso um crescente 

isolamento ou mero recolhimento ao espaço doméstico. 

Nesse sentido, vale notar a evidenciada discriminação que os velhos continuam 

sofrendo na sociedade ocidental. As denominações utilizadas para designar a categoria 

“velhice”, denominando-a de “terceira idade” ou “melhor idade”, procuram, muitas vezes, 

“ocultá-la”, o que não deixa de ser a manifestação de um preconceito diante da palavra 

“velhice”. É oportuno destacar que “terceira idade” é termo também advindo dos franceses, 

para designar os idosos jovens-aposentados, geralmente de 60 a 70-75 anos, que ainda gozam 

de boa saúde, demonstram entusiasmo para viagens e esportes, ainda dispõem de recursos 

amealhados durante a vida de trabalho e reservado para o tempo de lazer. Daí, o interesse que 

esse segmento de velhos-jovens desperta no universo publicitário, do turismo de viagens, das 

Universidades voltadas à Terceira Idade etc. Entretanto, a expressão “terceira idade” não 

agrada a todos, por não deixar de suscitar uma conotação de inferioridade, dado que, 

hierarquicamente, qualquer coisa que seja terceira é inferior à segunda e à primeira. A ponto 

de esses velhos se dizerem de “espírito jovem”, escondendo até mesmo seus reais anos de 

vida. Cabe ressaltar que muitas terminologias, às vezes, são utilizadas visando a atrair os 

idosos para o mercado de consumo, para as promoções pessoais, manifestando, pois, 

interesses econômicos, políticos e sociais. Logo, deve-se conceder especial atenção quanto à 

utilização das diferentes terminologias, as quais estão vinculadas ao respectivo contexto 

histórico, cultural e social, além de estarem impregnadas de preconceitos, aspectos negativos 

pejorativos, mascarando ou ocultando a realidade. Sendo assim, é de fundamental importância 

a adoção de uma adequada conceitualização, que deve estar pautada em comprometimento 

ético e, acima de tudo, no respeito ao ser humano. Dessa forma, a velhice passou a representar 

uma preocupação nova como categoria social, configurando-se como tema privilegiado nos 

campos de discussão da gerontologia, das ciências humanas e das ciências sociais aplicadas, 

assim como de outras áreas na interface com o envelhecimento.  Dessa forma, no século 

XIX, segundo Peixoto (2003), era, como já dito, denominado velho (vieux) ou velhote 

(veillard) o indivíduo que não desfrutava de qualquer status social - muito embora o termo 
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“velhote” fosse também utilizado em definição positiva, para qualificar o velho cuja imagem 

era a de bom cidadão, bom camarada. A imagem social negativa da velhice e do processo de 

envelhecimento terminou por provocar um fenômeno apontado no excerto a seguir de Britto 

da Motta (1997, p. 2): 

 [...] os idosos saudáveis e lúcidos [...] não se reconhecem nela. Por isso, a 
conhecida contradição - na verdade, aparente contradição expressa no fato de 
que frequentemente as pessoas declaram uma idade mais avançada, mas não 
se admitem velhos, ou reconhecem velhice apenas nos outros. 

A própria palavra “velho”, como registra Britto da Motta (1997, p. 2) tem um sentido 

homogeneizador quanto a desvalores, e termina por dizer que: 

Encarnar-se exatamente num ser liminar por excelência, como o velho: entre 
a vida e a morte, entre a experiência e a "Inutilidade", entre o 
biológico/natural de mudanças corporais multo visíveis e o social exigente e 
injusto. Da liminaridade e ambiguidade à exclusão vai apenas um passo. Que 
insere uma negatividade enorme na palavra e na condição que ela representa. 

E a pergunta que precisa ser senão respondida, pelo menos que possa incomodar o 

leitor: quem iria se reconhecer nos estereótipos negativos em que circula a palavra “velho?” A 

ambivalência se instala: velhice existe, mas não em nós. A partir, pois, desses estereótipos, é 

que a velhice se torna um peso para aqueles que a vivenciam, e muito mais aos que ao 

perderem sua funcionalidade, motora ou mental, o que pode levá-los a perder sua própria 

identidade, a ponto de saírem de cena. 

O ser humano só sente que pode viver em contato com aquilo que ele próprio 

transforma, ao seja, ao entrar em diálogo com os elementos que existem em seu entorno, e não 

por conta daquilo que é depositado nele, pois sua estrutura é formada por um sistema 

dinâmico e aberto que precisa, para se alimentar, estabelecer trocas com outros sistemas.  

Nesse sentido, uma das grandes fontes à vida humana se situa nas diversas trocas realizadas 

no estar junto a outros humanos nos diversos contextos sociais, por meio da construção de um 

viver sustentável ao nível das relações sociais, ecológicas, econômicas, políticas e culturais. 

Demanda o princípio de sustentabilidade uma nova concepção de homem e de seu 

entorno, um novo “pacto” existencial que garanta a sobrevivência do homem na atualidade e o 

das gerações humanas no futuro. Há a necessidade de se buscar um novo princípio de 

responsabilidade que tenha como primeiro fundamento a questão de que existe uma 

humanidade, este que é seu imperativo categórico, fundado na preservação do ser na 

responsabilidade pelo ser e pelo ter.  
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É o envelhecimento inerente às espécies vivas, referindo um processo ou um conjunto 

de processos que ocorrem no organismo ao longo do Ciclo Vital que, com o passar do tempo, 

leva a uma perda da adaptabilidade, favorecendo a deficiência funcional, finalmente, levando 

à morte (ALBUQUERQUE; FERREIRA, 2013).  

Com a conquista da longevidade, em função da transição epidemiológica, do controle 

da natalidade dentre outros fenômenos, as diversas sociedades se deparam com questões 

importantes a serem respondidas em termos de garantia de direitos às pessoas de 60 anos ou 

mais.  

 

2.4  Sobre aderência e adesão de idosos 

Aderência a Adesão são dois conceitos que se confundem muitas vezes no senso 

comum. Pode-se compreender a aderência de idosos à sua aproximação, seu gosto ou 

interesse por determinadas atividades, por exemplo, de um clube, de uma associação, de uma 

instituição.  A adesão envolve um comprometimento no sentido de o idoso assumir participar 

das citadas atividades. Cardoso (2008, p. 227), apud Micheli, 2007, discute esses conceitos 

nessa direção e aponta vários fatores que influenciam na aderência e na consequente ou não 

adesão de um idoso às atividades propostas em Centros de Convivência: 

... isso passa por aspectos da educação, do âmbito familiar e social, da área 
da saúde e da economia, da quebra de vários paradigmas, enfim, dos 
aspectos que permeiam a qualidade de vida da população.  

Na concepção do autor, faz-se necessário reforçar os fatores facilitadores que inserem 

essa pessoa no meio social, mas também se faz necessário conhecer e buscar manter a adesão 

desses idosos nas atividades propostas, levando-se em conta as reais necessidades e desejos 

dele e do subgrupo a que pertença. Adverte ainda sobre a importância de: “... explorar o 

significado que os idosos conferem aos programas para adaptar seu design para uma 

intervenção mais efetiva”. Em atividades em grupo com idosos como acontece em 

instituições, como no caso da Cativa, aqui em foco, questões como as de Memória e 

Sociabilidade são sempre muito trabalhadas, dado serem básicas para uma boa convivência 

coletiva. 
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2.5 Sobre Memória e Sociabilidade 

Conforme a estudiosa da questão da Memória, Ecléa Bosi, os encontros com pessoas 

do passado levam a reviver as lembranças passadas e que, muitas vezes, são lembranças de 

outros, que, ao serem inseridas, fazem o passado de uma pessoa reviver de forma que não 

seria encontrada em uma evocação solitária. “Somos, de nossas recordações, apenas uma 

testemunha, que às vezes não crê em seus próprios olhos e faz apelo constante ao outro para 

que confirme a nossa visão” (Bosi, 2015, p. 407).  

Provavelmente trata-se de histórias que foram inspiradas em conversas com o outro, 

mas que, com o tempo, passam a ser enriquecidas com experiências e embates e, ao serem 

introduzidas em narrativas de outras pessoas, passam a fazer parte do imaginário dessas 

pessoas. Citando Machado de Assis, a autora escreve:  

As ideias alheias, por isso mesmo não foram compradas na esquina, trazem 
um certo ar comum; e é muito natural começar por ela antes de passar aos 
livros emprestados, às galinhas, aos papéis falsos, às províncias etc. (Bosi, 
2015, p. 407).  

 

Sendo assim, não se trata de uma busca intelectual banal no meio universitário, em que 

as ideias têm um ‘alto valor de troca’, mas de um processo de lembranças que são ordenadas 

na própria consciência. Dessa forma, é importante que as ações possam desabrochar, 

incluindo valores e diretrizes, em que o individuo, possa se sentir em solo favorável, evitando 

assim o êxodo para outros grupos. 

Uma memória coletiva se desenvolve a partir de laços de convivência 
familiares, escolares, profissionais. Ela entretém a memória de seus 
membros, que acrescenta, unifica, diferencia, corrige e passa a limpo. 
Vivendo no interior de um grupo, sofre as vicissitudes da evolução de seus 
membros e depende de sua interação.  (BOSI, 2015, pp. 408-411).  

 

Por maior que seja a integração através da memória coletiva, as recordações são 

pertencentes ao indivíduo que as recorda, sendo ele o memorizador e só ele a elas tem acesso:  

... pode reter objetos que são, para ele, e só para ele, significativos dentro de 
um tesouro comum”. Bosi (2015, p. 411). Sendo assim para a autora, 
pertencer a um grupo é permissível evocar lembranças significativas “... é 
preciso desenrolar fios de meadas diversas, pois ela é um ponto de encontro 
de vários caminhos, é um ponto complexo de convergência dos muitos 
planos do nosso passado. (BOSI, 2015, p. 413). 
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Ratifica-o Halbwachs (apud BOSI, 2015, p.413), quando afirma que cada memória 

individual nada mais é que um ponto de vista incidente sobre a memória coletiva, o qual pode 

ser mudado em razão de nossos deslocamentos junto a novos grupos de amigos, que nos 

evocam lembranças significativas motivadas ou enriquecidas por um novo olhar do momento 

atual.  

Assim é que a memória passa a ser muito mais exercida, renova-se, quando em 

ambiência de atividades de grupo, como vem ocorrendo no Cativa, a instituição onde ocorreu 

as entrevistas para esta pesquisa, conforme se pode depreender dos fragmentos a seguir, 

extraídos das respostas dadas pelos idosos às perguntas aqui feitas em entrevista:  

 

“Olha a mesma que me levou a..a participar das outras de terceira idade, é  
se...se entrosar com pessoas da mesma faixa...mesma faixa etária, que tem 
lembranças, boas memórias da vida; aí que eu vi que eu  não era sozinha 
nos meus problemas que eu não tinha só eu que tinha esse problema que 
esse problema era comum para todas as pessoas da...que faziam parte da 
minha idade e que é um problema comum e...a gente pensa... a mesma coisa 
que a gente tem uma doença e que você acha que é só você que tem, e 
quando você se entrosa no meio de pessoas que tem a mesma doença você 
vê que você não é mais uma dentro daquele contexto e foi isso que me levou 
a...a procurar o Cativa.” (BMG, 86 anos). (grifo meu). 

 

Assim, pode-se verificar nessa resposta do idoso o quanto um ambiente em que idosos 

se encontram para atividades em grupo trazem benefícios a todos os que dele participam. Daí, 

o valor que vem sendo dado à questão da ambiência como o contexto favorecedor a atividades 

coletivas.  

 

2.6  Sobre a Ambiência e Atividades em grupo 

Os indivíduos enquanto seres sociais comumente interagem com ambientes físicos e 

sociais que geralmente podem contribuir, ou não, com a adaptação de seu processo de 

envelhecimento, Segundo Bestetti, (2014, p. 605),  

O aumento da interação social torna-se, também, mais espontâneo e 
significativo, a partir da possibilidade de encontros em ambientes que 
permitam escolhas. Entendendo que cada pessoa é diferente da outra, vinda 
de um cotidiano e espaço social especifico, busca-se criar ambientes que 
permitam ao usuário preservar sua identidade.   
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Através dessa individualidade entende-se que o individuo possui seus próprios valores 

culturais, além de suas próprias características pessoais que são construídas através de sua 

própria história de vida; ainda segundo a autora, Bestetti, (2014, p. 605),  

É preciso respeitar a privacidade, autonomia e vida coletiva da comunidade 
em que se esta atuando, construindo ambiências acolhedoras e harmônicas 
que contribuam para a promoção do bem estar desse grupo social.   

É necessário, portanto, desmistificar esses ambientes engessados, onde essas pessoas, 

muitas vezes, não podem optar pela atividade desejada! E, sim, por aquela que a entidade 

disponibiliza, levando muitas vezes a pessoa a desistir de participar de grupos sociais. É 

quando o cuidado de si e do outro deixa de ganhar sua importância.  

 

2.7  Sobre o cuidado de si e do outro 

O cuidado de si tem sido nos dias atuais se mostrado de multiformas, uma delas sendo 

a cultura que, segundo Mucida (2009, p. 109), 

(...) se assenta sob a perspectiva do grupo, e não dos indivíduos isolados e, 
assim sendo, antepõe-se a muitos desejos e anseios pessoais. Nossa cultura 
atual gera um mal-estar especifico advindo de todo avanço tecnológico, 
científico, material e social... a nossa época traz questões a velhice em 
especial pelo predomínio do novo, do gozo rápido, do narcisismo 
exacerbado, da desvalorização da história e da má distribuição dos bens.   

Sendo assim, o cuidar de si passou a ser visto de forma simplificada, perdendo suas 

verdadeiras características que, a nosso ver, não estão limitadas somente àquilo que o outro 

oferece, mas, sim, situa-se naquilo que se pode oferecer de bom para si mesmo, indo para 

além daquilo que o avanço tecnológico tem oferecido, por meio de milhares de objetos 

produzidos e ofertados à satisfação e ao conforto de cada pessoa. 

O cuidar de si deve estar ligado de início àquilo que faz bem, que inclui o cuidado da 

saúde física, psicológica e social, levando-se em conta que alguém só pode cuidar do outro, se 

houver a possibilidade do cuidado de si mesmo. Sendo assim, todos os idosos ainda têm 

tempo para ganhar consciência a respeito da importância do cuidar de si e do outro. Sempre 

há tempo... 

Explicitamos a seguir, no Capítulo III, os passos metodológicos desta pesquisa. 
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III. METODOLOGIA 

3.1. Características da pesquisa  

A pesquisa foi a descritivo-explicativa, seguindo o modelo teórico-metodológico da 

Gerontologia, com enfoque social; o ponto de vista de abordagem do problema foi o 

qualitativo, por meio de objetivos exploratórios, tendo como base fazer uma análise tipo 

documental: investigar a literatura pertinente ao tema na área; complementada empiricamente 

com a análise e a interpretação das respostas dos entrevistados. Isso significa que dentro do 

modelo de análise proposto nesta pesquisa, fez-se um levantamento primeiramente de 

conteúdo externo, ou sociodemográfico do perfil do sujeito entrevistado, a partir de perguntas 

fechadas, objetivas; depois, recuperou-se um objeto bruto, as respostas dos entrevistados, e 

este objeto foi a base, o ponto de partida e de retorno, para a análise e interpretação.  

Leva-se aqui em consideração que a abordagem qualitativa de pesquisa segundo 

Godoy (1995), assume, cada vez mais, um espaço reconhecido entre as diversas 

possibilidades de se estudar os acontecimentos que abarcam os indivíduos e suas emaranhadas 

relações sociais, podendo ser em vários lugares.   

Conforme Minayo (2013, p. 21), “a pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particularidades; [...] ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes”.  

Richardson (2007) complementa que a pesquisa qualitativa legitima-se por ser uma 

maneira apropriada de compreender a natureza de um fenômeno social, sendo capaz de estar 

presente em dados obtidos por estudos quantitativos. 

É definido como um estudo transversal ou de corte transversal aquele estudo que 

caracteriza um recorte de um dado momento de uma população (ROUQUARYROL & 

ALMEIDA FILHO, 2006). Acrescenta Aragão (2011, p. 61) que tais estudos transversais “por 

este motivo frequentemente são classificados erroneamente como descritivos.” 
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Sanches (s/ano) menciona que uma pesquisa descritiva abrange técnicas padronizadas 

de coletas de dados e admite a forma de levantamento como, por exemplo, por meio de um 

questionário.  

A presente pesquisa caracterizou-se, pois, a partir do que foi enunciado pelos 

pesquisadores acima, como um estudo transversal e qualitativo.   

A utilização de artigos científicos, revistas da área da psicologia e textos acadêmicos 

encontrados em sites de saúde pública, indexados (LILACS, SCIELO, BIREME, PSICWEB), 

contribuiu para a revisão bibliográfica que fundamenta a presente proposta de investigação.  

Como afirmam Marconi e Lakatos (1987), iniciar qualquer investigação a partir de 

levantamentos bibliográficos, é fundamental no sentido de buscar e selecionar a literatura já 

disponibilizada sobre o tema, colocando o interessado em contato direto com todo um valioso 

acumulado de pesquisa, “queimando etapas” e propiciando o avanço das reflexões.  

Como dito antes, verificou-se que, na literatura, poucas são as pesquisas que se 

debruçaram sobre a questão dos fatores impeditivos a práticas sociais de idosos.  

A fim de orientar a pesquisa em banco de dados, optou-se, como palavras-chave: 

Velhice; Práticas sociais; Adesão e Não adesão; Centro de Atividades para a Terceira Idade.   

Na entrevista individual semi-estruturada, ou recuperando conteúdos de ordem interna, 

partiu-se de perguntas abertas, para que o entrevistado transmitisse oralmente seu olhar sobre 

a realidade em que vive, as dificuldades para continuar em adesão às práticas do Cativa, os 

efeitos que essa interrupção de atividades sociais, a seu ver, lhe causaram, os impedimentos 

para que sua vida transcorresse normalmente, e suas sugestões para melhor, talvez superar, 

essa situação.  

As respostas dos entrevistados às perguntas abertas foram vistas, dentro de uma das 

técnicas do trabalho empírico em Gerontologia, como curtos relatos, pequenas narrativas de 

sua experiência pessoal em situação de impedimento, justamente quando esses informantes 

podem se desvencilhar de qualquer preocupação com a forma ou com efeitos do que dizem; 

importando a eles dizerem, desvelarem, nas respostas, suas queixas, demandas e sugestões.  
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Cada resposta à pergunta feita pelo entrevistador foi constituída de um período 

narrativo, de algumas frases em sua maior parte interrompidas na sua superfície, mas advindas 

de uma imensa estrutura narrativa, implícita, sobre seu cotidiano de vida. Um idoso sempre 

tem muito mais a dizer de suas vivências..., cabendo ao entrevistador conduzir o diálogo para 

os focos temáticos previamente estabelecidos. Sempre emerge, de cada resposta, determinado 

núcleo narrativo respondendo à pergunta feita; uma unidade mínima de relato que se 

evidencia ao olhar do pesquisador e sobre a qual vai incidir a análise e interpretação.   

Uma vez que os sujeitos de pesquisa, neste caso os idosos do Cativa que se mantêm 

aderentes às atividades ou não-aderentes, recebem escuta em suas respostas informais a 

perguntas em entrevista, tenta-se proceder, tal qual formula Bardin (2011, p. 51), de que, em 

uma entrevista, o ideal é que se “obtenha o máximo de informação (aspecto quantitativo), 

com o máximo de pertinência (aspecto qualitativo)”. Uma recomendação que se procurou 

seguir, acreditando-se que o qualitativo, para se dizer maximamente pertinente e 

suficientemente representativo, depende de pelo menos um quantitativo fundado em critérios 

previamente bem definidos; no presente caso, considerou-se o número de 25 (vinte e cinco) 

entrevistados como adequado para os objetivos não-longitudinais da pesquisa.    

Foi levado em conta, também, no momento da coleta, o que afirma Minayo (2010), de 

que a pesquisa qualitativa envolve uma relação dinâmica entre mundo real e sujeito. Isso 

significa que se deve manter o vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade 

do entrevistado, não se podendo simplesmente traduzir os dados em números, mas 

necessitando esses dados de uma apurada escuta e de uma fiel transcrição verbal, para depois 

receber a análise e a interpretação, à luz, no presente caso, dos conhecimentos gerontológicos.  

Tentamos proceder tal qual formula Bardin (2011, p. 51): no caso de uma entrevista, o 

ideal é que se “obtenha o máximo de informação (aspecto quantitativo), com o máximo de 

pertinência (aspecto qualitativo)”. E ainda levando em conta o que afirma Minayo (2010), de 

que a pesquisa qualitativa envolve uma relação dinâmica entre mundo real e sujeito, o que 

significa manter o vínculo indissociável entre mundo objetivo e subjetividade do sujeito, que 

não pode ser simplesmente traduzida em números, mas necessita de uma adequada análise e 

interpretação. 
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3.2. Sujeitos de pesquisa 

Os sujeitos de pesquisa são os idosos (em número de 20) que participam, ou não mais, 

de atividades sociais em uma instituição. Além destes, cinco funcionários da instituição 

também foram entrevistados, totalizando então os 25 entrevistados deste estudo. Os nomes 

dos entrevistados foram substituídos por um conjunto de iniciais para evitar identificação, 

conforme o explicitado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aplicado antes de 

cada entrevista. 

O local de seleção dos sujeitos foi o Cativa, e os sujeitos foram selecionados a partir 

de critérios de inclusão e exclusão.  

- Critérios de inclusão: indivíduos ativos, inscritos no Centro de Atividades para 

Terceira Idade Cativa, para frequentarem as atividades, com idade igual ou superior a 60 anos 

de idade, de ambos os gêneros, independentemente de outros fatores condicionadores.   

- Critérios de exclusão: pessoas com idade inferior a 60 anos, com problemas 

cognitivos ou não-alfabetização, ou os que, no período de seleção da pesquisa, não 

consentiram em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – Apêndice 2) 

e os não participantes das atividades do Cativa. 

Justifica-se a opção entrevistar idosos participantes e idosos desistentes das práticas 

sociais do Cativa, no sentido de permitir a comparação das respostas dos primeiros 

entrevistados com as dos segundos, quanto aos possíveis efeitos subjetivos neles próprios pelo 

fato de terem que se afastam das práticas sociais do Cativa, por um ou outro motivo, que aqui 

se hipotetiza serem variáveis, de idoso a idoso, dependendo de uma série de fatores como a 

adaptabilidade ou não ao regime da instituição, a preparação ou não deles próprios para essas 

atividades, problemas de novas doenças que podem acometer esses idosos etc. O interesse 

também foi de verificar se existia diferença entre as respostas de idosos, e as respostas dos 

técnicos entrevistados. Sentimentos diversos são reveladores, a nosso ver, do valor de 

percursos de vida desses cuidadores em respectivos contextos familiares e sócio-históricos. 

(QUARESMA, 2008). 

A ideia inicial foi eleger uma amostra representativa para um estudo de caráter 

qualitativo como este; daí, termos pensado em um número de vinte entrevistados, sendo eles: 
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cinco idosos que estavam afastados das atividades, dez idosos que participavam assiduamente 

das atividades propostas, e cinco profissionais que prestam serviços nessa entidade.   

Vale ressaltar que esta pesquisa pretendeu na sua primeira fase, antes da qualificação 

da dissertação ― a de aplicação do questionário sociodemográfico, obter uma amostra 

mínima de quinze idosos, que foram cinco idosos afastados e dez idosos participantes ativos; 

e a seguir, aplicou-se a entrevista semi-estruturada. Após a qualificação da dissertação, 

decidiu-se aumentar o número de entrevistados incluindo-se os funcionários da Cativa, para 

um trabalho comparativo das respostas sobre os fatores de diversas ordens envolvidos na 

adesão ou não adesão às práticas de convivência social na instituição.  

 

3.3. Instrumentos para a coleta de dados 

As respostas dos questionários com perguntas abertas foram submetidos à análise 

quantitativo-descritiva e qualitativa, segundo a proposta de análise temática de Minayo (2010) 

e Bardin (2011), com o objetivo de obter, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos, 

a descrição do conteúdo das respostas, além de sua análise e interpretação, à luz da teorização 

e metodologia de base gerontológico-social. 

A entrevista semi-estruturada desenvolveu-se a partir de relações de perguntas fixas, 

cuja ordem manteve-se invariável para todos os entrevistados, por se tratar de perguntas 

simples, respondíveis de forma direta e objetiva, pelos cuidadores.  Orientou-se também pelo 

que postula Triviños (1987, p.146), de ter como característica questionamentos básicos, 

apoiados em teorias e hipóteses que se relacionassem ao tema da pesquisa. Assim, a entrevista 

semi-estruturada deste trabalho segue, também, a orientação de Manzini (2003, p.154), ao ela 

dizer que a entrevista deve estar focalizada em um assunto sobre o qual se confecciona um 

roteiro com perguntas principais, mas complementadas por outras questões inerentes às 

circunstâncias momentâneas à entrevista. Para o autor, as vantagens desse tipo de entrevista 

são as de fazerem emergir informações de forma mais livre, e as respostas não estarem 

condicionadas a uma padronização de alternativas. Foi o procedimento aqui adotado: muitas 

das perguntas abertas receberam um desdobramento para que ficassem mais completos os 

dados de subjetividade dos cuidadores. 
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Segundo May (2004, p. 148) entrevista semi-estruturada é um “diálogo com o 

entrevistado.”  A esse respeito, Duarte (2005, p. 67) complementa que este é um instrumento:  

Prático, para grande número de respondentes e pode ser autoaplicável [...], 

muitas vezes é utilizado para dar subsídio inicial ou para aprofundar 

resultados obtidos em entrevistas de profundidade. Pode ser empregado como 

item complementar de uma entrevista semi-estruturada, por exemplo, 

buscando traçar o perfil dos respondentes. 

Duarte (2004, p. 66) explicita que este modelo é “um roteiro de questões-guia que dão 

cobertura ao interesse da pesquisa.” O mesmo autor justifica que as questões deste modelo de 

pesquisa procedem do problema de pesquisa e procura examinar a amplitude do tema, 

expondo cada pergunta da maneira mais aberta possível, fundamentado em teorias e 

hipóteses. 

Para o registro dos dados, foi utilizado gravador, e um Diário de Campo em que se 

pôde anotar observações acerca das reações, embaraços, dúvidas dos entrevistados, enfim, as 

percepções do entrevistador a respeito da situação de coleta de dados, que poderiam colaborar 

na análise e interpretação dos dados. A duração das entrevistas foi de 20-30 minutos cada 

uma; a transcrição verbal de cada entrevista durou, mais ou menos, de uma hora a duas horas. 

Por ocasião da coleta de dados por meio de entrevistas com cada pessoa entrevistada, 

recuperaram-se alguns dados pessoais do entrevistado, seu nome completo (embora este tenha 

sido anonimizado, usando-se apenas algumas letras iniciais para evitar a identificação), sua 

idade, gênero, dados que pareceram a esta aluna-pesquisadora, adequados e suficientes para 

os objetivos da pesquisa.  

- Aplicação do Questionário com questões abertas (Anexo 1).  Este instrumento tem 

vários itens que requerem do idoso sua manifestação acerca da adesão e não adesão, das 

queixas ou justificativas por não terem mais adesão às atividades propostas no Centro de 

Atividades para Terceira Idade Cativa. Seria em consequência da idade avançada? Seria por 

problemas álgicos antes não manifestos?; Seria por estarem participando de algum tratamento, 

no mesmo horário, que os impede de comparecer ao Cativa? Estas são algumas das questões 

que ficaram subjacentes às que foram elaboradas previamente, para a aplicação do 

questionário. Diante de cada item do questionário, o participante da pesquisa teve que 

responder oralmente (e foi gravada sua resposta para posterior transcrição) ou respondeu por 

escrito.  
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3.4. Local/Cenário da Cenário 

A presente pesquisa foi orientada no Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Gerontologia, na PUC-SP, mas a fim de não alterar a rotina da visita dos idosos e técnicos do 

Centro de Atividades para a Terceira Idade Cativa, na cidade de São José dos Campos (SP)  

― o local e cenário da coleta de dados da presente pesquisa, a realização das entrevistas se 

realizaram em seu horário de preferência, geralmente após as atividades sociais, antes de eles 

retornarem para suas residências. Quanto aos idosos distanciados do Cativa, a pesquisadora 

precisou deslocar-se até sua residência, a fim de entrevistá-los em data e horário combinados 

previamente. 

A fim de não alterar a rotina da visita dos idosos e técnicos do Cativa -  o local e 

cenário da coleta de dados da presente pesquisa, as entrevistas se realizaram em seu horário 

de preferência, geralmente após as atividades sociais, antes de eles retornarem para suas 

residências. 

 

3.5. Passos metodológicos 

Rememorando alguns passos ou alguns procedimentos metodológicos que seguimos 

no estudo, eles são aqui subsumidos:  

(i) Realizou-se um levantamento de idosos que manifestassem sua aquiescência a 

contribuir com a pesquisa, considerando-se a faixa etária e gênero. 

(ii) Pretendia-se investigar os motivos da adesão contínua às práticas sociais (ou mais 

precisamente de convivência social) no Cativa e os efeitos benéficos que essa adesão trouxe 

para a vida do idoso. Compreender os motivos da não adesão a tais práticas sociais e às quais 

tinha havido uma aderência inicial ou preliminar dos idosos; e também recuperar os efeitos 

negativos que poderiam ter trazido para a vida do idoso. 

(iii) Explorar o sentido que os atuais participantes e não-participantes conferem aos 

programas de práticas sociais no Cativa, tendo como meta poder adaptar o design a uma 

intervenção mais efetiva junto à população idosa; 

(iv)  Recuperar a percepção dos profissionais envolvidos no Cativa em relação à adesão e 

não adesão dos idosos inseridos nas atividades;        
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(v) Após a transcrição das respostas às perguntas, sistematizar o material coletado, 

analisá-lo, buscando criar uma discussão interdisciplinar, ou seja, discutir juntamente a outros 

profissionais, sobre as razões expressas por esses idosos desistentes de práticas no Cativa, 

justamente para nos orientarmos sobre que providências tomar conjuntamente no sentido de 

superar tais obstáculos, tais dificuldades para que atividades sejam bem-sucedidas.    

(vi) Comparar os resultados obtidos para verificar recorrências e divergências; 

(vii) Promover a interpretação de tais respostas, sob o olhar dos saberes gerontológicos;  

(viii) Contribuir para a reinserção nas práticas sociais do Cativa, se possível, desses idosos 

desistentes das atividades em grupo. 

 

3.6. Aspectos éticos da pesquisa 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP sob 

o número de protocolo CAAE: 58414116.6.0000.5482 (Anexo 3). Os aspectos éticos da 

pesquisa seguiram as diretrizes da Resolução n.o 244/12 do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde. Os nomes dos participantes foram substituídos pelas iniciais dos seus 

nomes para evitar identificação, conforme o discriminado no Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE), determinado pela resolução do Conselho Nacional de Saúde 196/96 - 

apêndice 2, respeitando-se as exigências éticas e científicas fundamentais: autonomia, 

beneficência, não maleficência, justiça e equidade.  

Os sujeitos envolvidos neste estudo receberam esclarecimentos a respeito da pesquisa, 

sobre a justificativa, o objetivo e os procedimentos que foram utilizados; a ausência de riscos 

e desconfortos; benefícios esperados e garantia do sigilo assegurando a privacidade dos 

entrevistados.  

O anonimato dos participantes foi garantido, como antes dito, por meio da mudança 

dos nomes por letras. Os dados somente foram manipulados pelas pesquisadoras e utilizados 

restritamente para efeitos de investigação. 

Os dados coletados durante a pesquisa serão mantidos sob a guarda da pesquisadora 

por até cinco anos seguintes após a conclusão do estudo atendendo à regulamentação 196/96.  



51 

 
Os idosos assinaram o TCLE antes do início da pesquisa; foi-lhes concedida, por sua 

vez, a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento, deixando, assim, de 

participar do estudo sem que isso lhes acarretasse qualquer problema. 

O próximo capítulo desta dissertação vai apresentar a Análise, Interpretação e 

Discussão dos Dados. 
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 IV – ANÁLISE, INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Hipotetizou-se, como antes dito, que os fatores que possibilitam/dificultam a adesão e 

não adesão às práticas sociais no citado Centro de Atividades, são: - busca de sociabilidade; - 

carência afetiva; - solidão; - problemas de natureza interpessoal ou de sociabilidade - falta de 

permanente suporte sócio-afetivo, - a não consideração das diferenças de performance de cada 

idoso com atividades que exigem homogeneidade/uniformidade de ações, - dificuldades de 

manutenção de vínculo de amizade com os parceiros, - complicadores no estado de saúde, - 

problemas álgicos que poderiam estar impedindo o envolvimento atual do idoso nas 

atividades, - a demanda de cuidados de saúde mais intensivos e que se estendam por aquele 

tempo das práticas manifestos em entrevistas, sobre os fatores de várias ordens que 

possibilitam a adesão e fatores que impedem essa adesão desses frequentadores idosos, bem 

como avaliar os motivos daqueles que aderem às atividades  e os motivos dessa desistência 

sobre esses idosos.  

Levou-se em conta, neste estudo, para confirmação ou refutação ou alargamento das 

hipóteses acima, uma sustentação empírica que consideramos representativa do discurso de 20 

idosos no total, sendo inicialmente 10 deles participantes ativos do Cativa. Mostraram adesão, 

às práticas sociais da instituição, os idosos entrevistados que assim se caracterizaram: 

 

N. Idade Iniciais de identificação 

1 66 anos BS 

2 87 anos MCR 

3 74 anos EAS 

4 79 anos ECL 

5 79 anos AAR 

6 79 anos FGF 

7 85 anos MSY 

8 81 anos MCL 

9 72 anos MCLZ 

10 77 anos LMM 
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Idosos desistentes (dez) das atividades sociais do Cativa, ou seja, aqueles que ficaram 

impossibilitados, em determinado momento de suas vidas, de manterem sua adesão às 

atividades da instituição, mas que foram entrevistados, e que assim foram caracterizados: 

N Idade Iniciais de identificação 

1 86 anos BMG 

2 82 anos MHDC 

3 87 anos IBA 

4 70 anos CKM 

5 86 anos HVL 

6 94 anos NC 

7 76 anos EJP 

8 80 anos MLSO 

9 75 anos IPB 

10 87 anos MCV 

 

Dentre os idosos entrevistados, foi possível atestar a prevalência do gênero feminino, 

17 (dezessete) e, por mais que insistíssemos, somente conseguimos obter a entrevista com 3 

(três) pessoas do gênero masculino. Similarmente, dos técnicos do Cativa entrevistados 

abaixo, em número de cinco, quatro são do gênero feminino e um do masculino.  

 Idade Função no Cativa Iniciais de identificação 

1 24 anos Terapeuta, coordenadora da 
atividade Oficina de Memória 

ACBM 

2 47 anos Prof.ª Informática FC 

3 56 anos Prof.ª Dança Circular TZ 

4 60 anos Práticas de integração físio-
psíquica 

JGD 

5 61 anos Prof.ª Inglês MAPC 

 

De fato, a feminização do segmento idoso não é mais novidade: assim como se 

constata esse fenômeno nas famílias, de forma similar ocorre nas instituições de acolhimento, 

como o Cativa. Evidentemente que somente pode se dedicar às práticas sociais em uma 
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instituição, como o Cativa, aquela mulher que não tem que assumir o papel de cuidadora de 

um idoso de casa, fato que, culturalmente, está mesmo dentro da expectativa da sociedade: a 

mulher tem sido vista como a “grande cuidadora” de um idoso incapacitado da família, 

especialmente se for uma mulher solteira ou viúva.  

Tem se verificado também uma tendência de um aumento de idosos que cuidam de 

idosos no próprio domicílio, o que se atesta em vários trabalhos pesquisados, em que é 

exemplar o estudo longitudinal realizado pela Universidade de São Paulo (USP-SP) com 362 

cuidadores de idosos, em que 38% tinha idade entre 60-80 anos; em sua maioria, 75%, era de 

esposas (ou filhas) das pessoas sob seus cuidados, com as esposas com 60 ou mais anos 

(Costa, 2015, p. 70).  

É de se notar que cuidadores do gênero masculino têm sido encontrados com mais 

frequência na atualidade, como ocorreu a um dos entrevistados desta pesquisa, que associou, a 

esse problema dos cuidados a alguém da família, seu desligamento das atividades do Cativa, 

conforme seu depoimento: 

“Ah...foi por causa da minha esposa, né?, ...porque ela é...a... atualmente 
ela precisa mais de ajuda;...então eu fico...ma...mais com o tempo voltado 
pra ela...então o problema dela é ela cair...como já caiu várias 
vezes...então...isso...a...arru...arruma mais dificuldades, né? se...ca...caso 
ela...é... , no caso a...aconteceu que ela caiu e quebrou a...uma costela; 
então, isso...é...dá...dá mais problema né...mas tem...tem que ter mais 
cuidado.” (CKM, 70 anos). 

 

De qualquer forma, o que se verifica é que, de fato, as mulheres expressam uma 

tendência bem manifesta na sociedade, que é serem mais longevas que os homens. A solidão 

manifesta por um idoso aqui entrevistado evidencia isso:  

“(...) o Cativa me ofereceu muito conhecimento novo, 
e...eu...me...me...achava bom isso aqui. As amizades sempre foi muito boa, 
né?...apesar de que os homens que eu vi...convivia com eles, morreram... e 
eu fiquei quase sozinho aqui, né?...foi mais um...um...um... dos motivos que 
fui a...que eu... afastei porque eu não tinha quase que ninguém que ficasse 
aqui comigo...só tinha a...as mulheres, né?...e então os homens morreram, 
né?, e eu fiquei só...e isso fo...foi...me ...eu fui me afastando cada vez mais, 
né?... mas eu continuo aqui firme no...no Cativa, né?” (NC, 94 anos). 
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Durante a sistematização dos dados, quando se procedeu a respectiva análise e 

interpretação, núcleos de sentido emergiram, permitindo que se constituíssem algumas 

categorias temáticas como as seguintes: (1) Perda abrupta da capacidade funcional, o que 

impediu ao idoso a continuidade de participação nas práticas sociais do Cativa; (2) A criação 

de fortes laços sociais (do acolhimento no Cativa daqueles que estavam à busca de 

sociabilidade, tentando superar a solidão ou carência afetiva, ou problemas de natureza 

interpessoal; (3) Manifestação pelo idoso de insuficiência de recursos financeiros para a 

mobilidade entre residência e Cativa ; (4) Efeitos subjetivos negativos sobre o cotidiano do 

idosos resultantes da não possibilidade de adesão às práticas sociais do Cativa, depreendidos 

de respostas à duas perguntas de entrevista: (4.1) Como é o seu cotidiano sem a convivência 

no Centro Cativa?); (4.2) Então que razões levaram a senhora a deixar de frequentar as 

atividades do Cativa? (quando em particular alguns idosos revelam tristemente a desistência 

das práticas sociais do Cativa por complicadores no seu estado de saúde, ainda que se detecte 

que talvez fosse por falta de um mais constante (ou permanente) suporte sócio-afetivo; (5) 

Efeitos positivos sobre os idosos diante da esperança de retorno ao Cativa - diante da pergunta 

“Gostaria de retornar às atividades do Cativa? E o que seria necessário para a senhora 

voltar?”; (6)Problemas álgicos que impediram a permanência do idoso nas atividades (com 

consequente demanda de cuidados de saúde intensivos e que se sobreporiam ao momento das 

práticas); (7) Acolhimento à busca de sociabilidade de alguns participantes, tentando superar a 

solidão ou problemas de natureza interpessoal, alguns com dificuldades de manutenção de 

vínculo de amizade com familiares, colegas; (8) Reconhecimento da pertinência e relevância 

das práticas sociais, segundo os próprios idosos e técnicos; (9) Apoio de equipe 

multiprofissional voltada às práticas adequadas aos idosos. 

 

 A recomendação nesta pesquisa seria levar em conta os saberes aqui elaborados 

especialmente à equipe sustentadora da instituição, como resposta à sua busca de fatores que, 

trabalhados, pudessem evitar o abandono pelos idosos das atividades ali operadas. Como pode 

ver, alguns dos fatores acima foram impedidores (ou fatores de não-adesão) a que os idosos 

pudessem dar continuidade às atividades no Cativa. Outros fatores são favoráveis (ou fatores 

de adesão) à participação dos idosos no Cativa. 

 

Um encaminhamento possível talvez seja estudar a possibilidade de inclusão, junto a 

alguns idosos, de uma rede de apoio formal ou informal (vizinhos, amigos, parentes), tendo 

em meta reconduzir os idosos retidos na sua moradia para um retorno, progressivo, às 

atividades sociais.  



56 

 
 

Apresenta-se a seguir a explicitação de cada categoria temática aqui recuperada, os 

respectivos fragmentos respectivos do discurso de idosos somados aos dos técnicos do Cativa, 

seguidos de alguns comentários analíticos a esses discursos, elaborados pela pesquisadora, à 

luz dos pressupostos teórico-metodológicos da Gerontologia Social; ou seja, subjazem a esses 

comentários desdobramentos das ideias dos teóricos referidos no capítulo de fundamentação 

teórica:  

 

  

1. Perda abrupta da capacidade funcional, da mobilidade da pessoa idosa, ou 
mesmo por parte de um cônjuge, o que impediu ao idoso a continuidade de 
participação nas práticas sociais do Cativa: 
 
Verificou-se que alguns idosos entrevistados lamentaram, em suas respostas, a perda 

de sua capacidade funcional/autonomia, pela perda de sua mobilidade, o que os deixou 

isolados, solitários em suas residências, sem poderem mais estar participando das atividades 

sociais do Cativa, conforme os seguintes fragmentos:                                                                                    

“eu estou seis meses em prisão domiciliar; eu não saí daqui, a não ser ali, 
para fazer a fisioterapia, que é só atravessar a rua, mas tem que alguém me 
levar, porque eu estou muito...incerta no andar. E, eu...não estou muito 
equilibrada no andar; eu estou equilibrada na cabeça; graças a Deus, mas 
infelizmente; na rua; eu depois desse tombo que eu levei; que eu fraturei a 
coluna; eu fiquei muito insegura, com dor; então, eu não posso andar na rua 
porque me dá medo, e eu tenho que vencer esse medo e isso a coletividade 

ajuda um pouco a gente, né?, encontra pessoas amigas...´― Não, você vai 
melhorar, isso já aconteceu`, e conta história e pessoas que tiveram essa... 
esse problema, e conseguiram se superar...Isso ajuda você a se animar um 
pouco.” (BMG, 86 anos). 

 
“Ah...quando eu saí do Cativa, achei... acho até hoje muita falta dessa 
convivência, algumas circunstâncias me fizeram deixar, porque era 
muita...era muita coisa pra eu conciliar, eu tinha a minha casa que até então 
é...é... passou a ser de uma maneira diferente, depois eu digo porque e até 
hoje eu acho falta das aulas e...e...pego as minhas pastas de...de 
ensinamentos que eu tive, e quando eu vejo as danças pela televisão ou...ou 
em teatros eu me lembro demais daquilo que eu participei, hoje eu estou só 
assistindo, é muito diferente a gente fazer parte e depois não não ter mais 
aquela convivência, aquele...aqueles exercícios, aquelas palestras que eu 
tive, aquela...toda aquela... aquelas atividades que me fizeram muito bem... 
Então uma das razões foi, primeiro a doença do meu marido, eu tive que 
espaçar mais as minhas...as minhas vindas ao Cativa, cuidei dele enquanto 
ele foi doente, é...eram operações que eu tive que estar presente, pós- 
operatórios e depois fiquei um tempo frequentando novamente o Cativa 
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e...três anos depois, eu trouxe a minha irmã, que é uma pessoa que tem 
doença mental, ela é esfrizofrênica, ela fazia muitos gastos, tinha uma vida 
assim diferente daquela que ela tem agora e, aos poucos, ela foi melhorando 
lá com a minha convivência e com a convivência de outras pessoas na 
minha casa; meu filhos estão me ajudando também, esse foi  um dos motivos 
e outros surgiram também, minha neta precisou ser... ficar na minha casa, é 
meu filho se separou e aí ela é que fica comigo agora; então eu acho que eu 
tive que dar, assim, mais atenção pra família e deixar um pouco essas 
atividades que eu adoro aqui no Cativa, mas que serão importantes pra mim 
mais pra frente. (MHDC, 82 anos). 

 
“Como eu não posso tomar ônibus, meu marido não pode mais dirigir, o 
fato de eu ir, ia acarretar financeiramente, porque eu teria que ir de táxi e 
voltar de táxi, foi esse o motivo...a gente vai se adaptando com outras 
coisas...” (IBA, 87 anos). 

 

“Ah...foi por causa da minha esposa, né?, ...porque ela é...a... atualmente 
ela precisa mais de ajuda;...então eu fico...ma...mais com o tempo voltado 
pra ela...então o problema dela é ela cair...como já caiu várias 
vezes...então...isso...a...arru...arruma mais dificuldades né? se...ca...caso 
ela...é... no caso a...aconteceu que ela caiu e quebrou a...uma costela; então, 
isso...é...dá...dá mais problema, né?...mas tem...tem que ter mais cuidado.” 
(CKM, 70 anos). 

 

“Então, é por causa que eu tenho feito exames...tenho feito assim...é...vou no 
médico de manhã... às vezes vou à tarde, né?...então eu to assim 
muito...muito atarefada com essa falta de ar que eu estou sentindo, 
né?...então, é por isso que eu tenho faltado, né?” (HVL, 86 anos). 

 

“Ah...não tenho dúvida que foi importante pra mim, né?...porque na época 
eu...eu...precisava de...de...de...mais conhecimento e...e...eu...o...o... o Cativa 
me ofereceu muito conhecimento novo, e...eu...me...me...achava bom isso 
aqui. As amizades sempre foi muito boa, né?...apesar de que os homens que 
eu vi...convivia com eles, morreram... e eu fiquei quase sozinho aqui, 
né?...foi mais um...um...um... dos motivos que fui a...que eu... afastei porque 
eu não tinha quase que ninguém que ficasse aqui comigo...só tinha a...as 
mulheres né?...e então os homens morreram, né?, e eu fiquei só...e isso 
fo...foi...me ...eu fui me afastando cada vez mais, né?... mas eu continuo aqui 
firme no...no Cativa, né?” (NC, 94 anos). 

 

“É porque...eu não tinha o que fazer aqui...eu...eu ...eu... na minha idade 
num de...não...não...eu...eu...eu saio...eu saio... quase que obrigado... 
quando vou sair de casa... eu saio obrigado porque eu...eu...vivo mais 
de...eu sou muito caseiro...eu vivo mais dentro de casa, né?...e...e... a não 
ser ler, eu...eu perdi o interesse por o...o...outras atividades...eu perdi o 
interesse. E...então e...eu...a...a...a minha atividade, hoje, é ler e...e...e fazer 
palavra cruzada...e eu não faço outra coisa. Ah,...quando eu vim 
é...é...é...tudo me...tudo...pra mim, era bom, quando...quando eu cheguei 



58 

 
aqui não é ...tudo que o...que o...que o...o Cativa me oferecia...eu...eu...eu 
aceitava com...com...com boa-vontade...eu...eu...porque eu gostava mesmo 
né...eu nunca fui obrigado a nada, né?...mas eu gostava da...das atividades 
do Cativa...mas depois com a idade e...eu...eu perdi o interesse...eu 
fiquei...eu gosto mais de ficar em casa, né?...eu não gosto de sair...é difícil 
sair...na... ir à rua ...até a missa eu não vou na...na parte...da...na...a missa 
que eu...eu frequento é no São Dimas é..é a missa de cinco e meia da 
tarde...que é a missa das crianças...é a missa que...que eu...que eu...que eu 
participo e à noite eu não vou...porque eu não saio de casa à noite 
né?...eu...é...mais porque eu tenho até medo de sair ne...nessa cidade de 
noite, sozinho, né?...sozinho, eu não...não saio,...eu tenho...tenho muito 
medo...eu já fui assaltado na rua; aí...uma vez e...e eu tenho muito medo de 
sair na rua.” (NC, 94 anos). 

 

“Foi a doença que eu parei, durante todos esses anos, eu tenho vindo 
sempre, né?, toda semana, mas devido eu ter tido enfarte e agora to com 
reumatismo nos ossos.... é que eu tenho parado, bem, e o problema de 
diabete que deu assim na minha perna, né?, atacou uma varize que estorou; 
então, foi isso que eu parei.” (EJP, 76 anos). 

 

“Doença, doença; se eu não tivesse doente do jeito que eu estou, 
primeiramente o câncer é traiçoeiro e lento, mas eu to mi tratando, tenho 
muita saudade do Cativa, muita.... eu fico de manhã pensando, hoje era dia 
disso, hoje era dia disso, agora fico...eu agora o que que eu faço vou ler a 
Bíblia, vou olhar os retratos do Cativa.... as minhas amigas que já se foram 
as que estão lá e, assim, eu passo o dia.” (MLSO, 80 anos). 

 

“É isso que to falando pra você, muito problema, né? que aconteceu comigo 
nesse... nesse meio de tempo, que aconteceu muitas coisa, minha mãe 
doente, ficou quatro meses doente... acamada, doente, e...também esses 
problema que aconteceu, que eu não tava percebendo que eu não tava nem 
conseguindo nem anda mais, não tava conseguindo entrar num táxi, era 
preciso o taxista....a fisioterapia, eu vim de táxi, porque  eu num tinha 
condições de vim de ônibus, muitas vezes ele teve que ajudar eu entra nu 
táxi, imagina que situação que eu fiquei ...né?, então me afastou de tudo, 
mas, graças a Deus, eu estou recuperando.” (IPB, 75 anos). 

 

“Não é que.... é porque é um pouco longe, pra mim....se  vê com essa idade 
que eu estou, ficar pegando ônibus com o joelho ruim não é 
brincadera...então, to vindo muito pouco no Cativa, porque não ta dando 
mais.” (MCV, 87 anos).   

 

 

Verificando as justificativas dadas pelos entrevistados que deixaram de participar das 

práticas sociais do Cativa, pode-se dizer que: - grande parte desses idosos, em função dos 

problemas de saúde que se agravaram, poderiam até estar voltando a frequentar as atividades 
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se pudessem contar com um transporte coletivo, mas particular do Cativa, que os levasse 

ponto a ponto. Ou seja, dada sua fragilidade (especialmente com mais de 75 anos), eles não 

têm mais condição de se valerem de um meio de transporte público; mas também não têm 

recurso financeiro para arcarem com as despesas de um táxi. O desejo de retorno ao Cativa 

manifesta-se em todos eles que sentiram o prazer da interação em grupo, do convívio feliz 

com funcionários e colegas. Adiantam ainda que talvez se pudesse ter um horário menos 

flexível no sentido de atividades em menos dias da semana. 

 

(2) A criação de fortes laços sociais - a partir do acolhimento no Cativa ,daqueles busca 

de sociabilidade de alguns participantes, tentando superar a solidão ou carência afetiva, 

problemas de natureza interpessoal: 

 

 Embora alguns idosos lamentem sua desistência obrigatória às práticas sociais do 

Cativa, verifica-se que, durante a convivência no grupo de amigos nessa instituição, muitos 

idosos criaram fortes laços de amizade com os colegas da instituição, conforme as palavras 

desses idosos desistentes das práticas sociais do Cativa:   

 

“[laços de amizade que] estão até hoje. Estão até hoje. São pessoas que eu 
encontro quando saio ou quando vou em algum consultório...” (BMG, 86 
anos). 

“Bom, é... eu acho que [os laços de amizade] foram importantíssimos, 
porque eu conheci pessoas novas, de todos os tipos, de todas as raças, e 
também de classes sociais diferentes; eu já vinha como coordenadora de 
escola, participando de muitos trabalhos em grupo, mas eu acho que no 
Cativa foi diferente, porque as...as atividades que antes eu dava, 
programava para as escolas, passa...eu passei a participar delas, coral, eu 
programava para os meus alunos, participei do coral, participei de muitas 
danças circulares, de benefício dos psicólogos que me passaram muita 
coisa, que até então estavam meio obscuras para mim; então, eu acho que 
foi...eu me enriqueci muito com esses...com esse grupo, com esses 
participantes, eu aprendi a amá-los e eles também me amaram.” (MHDC, 
82 anos). 

 
“Ah...ah...esse relacionamento ajudou bastante porque...a...a gente convive 
mais com as pessoas, né?, no...no dia a dia e ajuda bastante...a gente se 
modificar um pouco o pensamento...a...o...co...como a gente trata outras 
pessoas...no...no dia a dia familiar... e isso pra mim me ajudou bastante. Ah, 
fez...fez...a...assim...a...dá outra visão, né?, da...da...da...da...das pessoas... 
sim...a...a...no...principalmente...na parte do...do teatro me ajudou 
bastante...com...a gente...a...tem...tem que ter um convívio mais...mais 
próximo né...risos...então isso...isso assim me ajudou bastante.” (CKM, 70 
anos). 
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“Foi eu...fiquei conhecendo mais pessoas, né?...o...o... convívio com todas 
foi muito bom...o...tudo aqui é muito bom, eu não tenho queixa de nada.” 
(HVL, 86 anos). 

 

“Olha... [os laços de amizade} é importante porque animou muito a minha 
vida, deu sentido, né?,  e eu me tornei  uma pessoa muito fechada, não 
falava nada; hoje não!, hoje sou uma pessoa assim que conversa, alegre, to 
bem.” (EJP, 76 anos). 

 

“Porque eu me elevei mais, sabedoria, paciência, saber viver a velhice e me 
sinto.... muita falta do Cativa por causa disso, eu participava do coral, o que 
eu podia fazer, eu fazia; como agora eu tava pensando esse ano; esse ano eu 
vou voltar total; mas as doenças, eu digo doenças porque é plural, não é 
uma coisa só no meu corpo, eu não posso ir, fico prisioneira. Prisioneira 
das doenças, as doenças... por exemplo eu sofri um acidente de ônibus, o 
motorista me fechou na porta da frente e me arrastou, esse foi o pior da 
minha vida, que tem hora que a perna esquerda ela dá de não querer 
funcionar e eu fico com muito medo porque eu gosto de sair de visitar os 
mais doentes do que eu e isso me deixa muito prisioneira.” (MLSO, 80 
anos). 

 

“Com certeza, foi importante na época porque....todo mundo me dava 
apoio....eu gostava demais né de todo mundo e gosto  né apesar de muitas 
coisas que aconteceu de lá pra cá, mas pra mim vocês ainda é uma 
família.....foi muito bom né,  pra mim aquilo era....era uma... parecia uma 
festa né, assim... uma família era vocês, pra mim sempre...na época você 
não tava aqui, mas todas as que passaram por aqui, comigo foi tudo muito 
bom, os passeios, as atividades, foi muito...foi muito bom, uma época que 
jamais vou esquecer ....isso ficou no meu coração pra sempre.” (IPB, 75 
anos). 

 

“Ah... muito importante porque a gente conversa com uma, conversa com 
outra, sai junto, vai em algum lugar junto, tem diversas colegas minhas, 
algumas já não estão aqui mais, né?...mas muitas...serviu de companhia pra 
gente sair junto as vezes, muito bom.” (MCV, 87 anos).   

 

As respostas acima mostram que os laços criados dentro do Cativa não se esgarçam, 

nem se separam, ainda que haja distância dos idosos desistentes daqueles idosos que 

participam das práticas sociais; em alguns casos, os idosos parecem referir tal vínculo 

mantido até mesmo com aquelas pessoas que já se foram desta vida, tendo-lhes ficado doces e 

inesquecíveis lembranças. 

 

 



61 

 
3.Manifestação de insuficiência financeira para a mobilidade entre residência e 
Cativa 

 

Foi possível detectar nesta pesquisa que, ainda que uma pessoa idosa não precisasse 

arcar com o pagamento pelas práticas sociais frequentadas no Cativa, outro aspecto de ordem 

financeira pode estar impedindo que idosos continuem a participar das atividades em grupo na 

instituição. Assim é que diante da pergunta “Que razões levaram o/a senhor/a a deixar de 

frequentar as atividades do Cativa?, obteve-se a seguinte resposta: 

 
“Como eu não posso tomar ônibus, meu marido não pode mais dirigir, o 
fato de eu ir, ia acarretar financeiramente porque eu teria que ir de táxi e 
voltar de táxi, foi esse o motivo...a gente vai se adaptando com outras 
coisas.” (IBA, 87 anos). 

 

Note-se que essa pessoa idosa, diante da pergunta: “Por quanto tempo a senhora 
participou das atividades do Centro de Atividades Cativa e quem a levou a procurar pela 
primeira vez o Centro Cativa?”, respondeu:  

 

Dezenove anos eu fiquei no Cativa, e a primeira pessoa que eu descobri no 
Cativa foi pela Ilza, na feira, e...conversando ela falou do Cativa, mas aí eu 
que fui, entendeu?, mas por intermédio dela que eu conheci o Cativa.” .” 
(IBA, 87 anos). 

 

Uma indagação que parece bem caber aqui seria: será que alguém se deu conta de que 

a instituição perdeu uma de suas participantes (de 19 anos de frequência nessa instituição!) 

pela razão de essa idosa não dispor mais de autonomia quanto a sua mobilidade pessoal para 

dirigir-se ao local das atividades? 

 
 

4.Efeitos subjetivos negativos sobre o cotidiano do idoso resultantes da não possibilidade 

de adesão às práticas sociais no caso do Cativa, depreendidos de respostas a algumas 

perguntas na entrevista:  

(4.1) “Como é o seu cotidiano sem a convivência no Centro Cativa?” 

 

“Ah! é muito enfadonho porque eu fico muito enclausurada aqui em casa, eu 
não ...não,  lá eu saía, eu fazia as atividades externas né?, ia cantar nos 
asilos, e isso me fazia muito bem; eu gosto muito de cantar, embora eu não 
tenha grande voz, mas enfim, a gente...num coral, a gente sempre 
ah...anima, e vendo pessoas, assim, em asilo, como eu ia, e..eu...,aquilo me 
fazia muito bem fazer, fazer o bem aos outros faz mais bem a nós mesmos 
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né?, quando você pensa que tá fazendo bem a qualquer outra pessoa, você 
tá fazendo é a si mesmo, e nessa convivência eu tive muitas pessoas amigas 
e ficaram amigas de verdade, né?, que me telefonam, que querem saber 
como eu estou, e que vem aqui, me visitar e, para mim, foi uma grande coisa 
ter estado no Cativa, porque as amizades continuaram, apesar de eu não 
frequentar ainda, não conseguir frequentar, ao voltar a frequentar o 
Cativa.” (BMG, 86 anos). 
 

“Ah...quando eu saí do Cativa, achei... acho até hoje muita falta dessa 
convivência, algumas circunstâncias me fizeram deixar, porque era 
muita...era muita coisa pra eu conciliar, eu tinha a minha casa que até então 
é...é... passou a ser de uma maneira diferente, depois eu digo porque, e até 
hoje eu acho falta das aulas e...e...pego as minhas pastas de...de 
ensinamentos que eu tive, e quando eu vejo as danças pela televisão ou...ou 
em teatros eu me lembro demais daquilo que eu participei, hoje eu estou só 
assistindo, é muito diferente a gente fazer parte e depois não não ter mais 
aquela convivência, aquele...aqueles exercícios, aquelas palestras que eu 
tive, aquela...toda aquela... aquelas atividades que me fizeram muito bem.” 
(MHDC, 82 anos). 

 

“Ah...eu sou a favor da rotina...eu gosto muito de rotina, sou uma pessoa 
planejada, tenho as coisas tudo em ordem, levanto cedo faço tudo, agora 
estou fazendo novamente...ginástica, eu arrumei uma professora ela vem 
aqui no salão segunda e quinta, mas nós somos em quatro só...a minha...e 
eu...eu gosto da minha vida e gosto da minha rotina, ah mas todo dia você 
faz a mesma coisa, mas eu gosto.” (IBA, 87 anos). 

 

“Ah...foi por causa da minha esposa, né? ...porque ela é...a... atualmente ela 
precisa mais de ajuda...então eu fico...ma...mais com o tempo voltado pra 
ela...então o problema dela é ela cair...como já caiu várias 
vezes...então...isso...a...arru...arruma mais dificuldades né?...se...ca...caso 
ela...é... no caso a...aconteceu que ela caiu e quebrou a...uma costela então 
isso...é...dá...dá mais problema né?...mas tem...tem que ter mais cuidado. 
(CKM, 70 anos). 

 

“Até uma...a...a...um...um... o ano passado eu vendia roupa né?...então eu 
tinha muita atividade...ia pra São Paulo...vinha...ia na casa dos fregueses e 
agora eu to assim...com muita falta de ar... sabe?...to me tratando 
também...então eu to só... pensando em voltar pro Cativa, né?...que.. né?... 
esse...esse ano eu ainda não vim... muito.”. (HVL, 86 anos). 

 

“Olha tinha muita coisa que o...que o Cativa me... me oferecia... Ah, bom, 
e...eu...não...não sei porque eu...eu...eu...não tenho ido aqui... eu só venho 
pegar aqui livro pra ler, né? e então eu não sei bem o que  que o Cativa hoje 
fo...fo...oferece...eu não sei. Pa...pa...para...o... meu...qual...o meu dia a dia? 
A...o...aqui no Cativa e...eu só venho pegar livro pra ler, né?...risos..e...e...eu 
não tenho. Fora daqui eu...eu...eu...eu ando aí na...na...na...na...no...no 
parque de...de...na parte da manhã depois do café...depois vou pra casa 
geralmente eu...eu... faço na...no...orações du...du...durante a minha 
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caminhada e...e...vou pra casa lê...aí eu sento e vou ler até...até...sair o 
almoço...eu to lendo né?...sempre lendo o...ou...fazendo palavras cruzadas 
que eu gosto muito né?...fa...fazer palavras cruzadas...e...e...ler, né?...eu não 
paro de ler...eu...eu leio todos os dias. Eu...eu... leio pelo menos da...daqui... 
pe...pelo menos do...dois livros por ...por mês, eu leio...pelo menos 
dois...dois...três livros por mês, eu leio...to...to...todo mês ...eu venho pegar 
aqui.” (NC, 94 anos). 

 

“Cotidiano... vivo, trabalho bastante em casa, né?, mas....mas é triste; com 
o Cativa é bem mais alegre mesmo... a vida.” (EJP, 76 anos). 

 

“Quando eu to com muita saúde, me levanto pela manhã, faço minhas 
orações, gosto muito de ler a Bíblia, hoje mesmo eu li, tirei um versículo vou 
levar para a Edna ver, posso... tirei assim... isso é da Bíblia, “Porque 
segundo o homem interior tem prazer na lei de Deus” Romanos 7.22. Vou 
levar esse versículo comigo e vou mostrar para a Edna .... que antes deu 
sair eu procuro sempre me comunicar com Deus, e se não fosse esse Deus 
tão maravilhoso acho que eu não teria nem força pra sobreviver, levanto, 
faço meu café, sempre em oração, agradecendo, sempre agradecendo, 
sempre to dizendo: obrigado Jesus, obrigado Jesus, eu passei café 
fresquinho do dia, tomei café ...não muito reforçado, porque eu gosto de 
tomar café sentada, quietinha, bem tranquila, olhando pra a natureza; eu 
abro a janela de onde eu moro, então, fica aquele panorama assim... 
daquelas arvores verdes lindas, floridas, Nossa!... eu fico muito feliz, e é 
assim que eu vivo, faço minha comida, cuido da  minha roupa, cuido da 
limpeza na medida do possível, já fiz uma limpeza piquinininha no lugar 
mais necessário que é o banheiro (rsrsrsrs)...” (MLSO, 80 anos). 

 

“Olha, não dá muito pra pensar porque a gente sozinha, muitas coisas, né?, 
pra gente conseguir fazer né?....não dá nem tempo da gente pensar muitas 
coisa e também o cansaço da idade, né?... a perda das pessoa, né?, que na 
época eu tinha meu marido, ele....ele deu trabalho mas depois ficou um 
homem maravilhoso, então colaborava com a gente, hoje eu não tenho mais, 
até mesmo pra gente brigar é bom ter, né?, dá uma agitada, a gente sozinha 
fica muito.... muito fechada, né?.....muita solidão....essa solidão..., eu já falei 
lá pra voceis, porque eu posso dizer que eu não tenho vizinho, porque 
quando  uma vez que eu quebrei o braço tava tudo engessado, o vizinho em 
frente da minha casa  abriu a porta viu eu com o braço daquele jeito, bateu 
a porta na minha cara, isso... isso pra mim  me doeu, isso quer dizer que eu 
não tenho vizinho..... a é... por causa da gente ta sozinha mesmo né?... muita 
coisa aconteceram nesse tempo pra cá, mudou muita coisa a idade também 
vai chegando o cansaço, né?... essas perdas é muito difícil né?, porque de lá 
pra cá, aqui mesmo a gente já perdeu acho umas... que eu sei umas  cinco 
pessoas, que a gente convivia muito, eu fazia dança aqui com eles, a gente 
apresentava, apresentamo lá na Casa do Idoso da cidade foi maravilhoso, 
fomo lá nos Vicentinos, fomos num lugar que eu não sei dizer o nome, minha 
filha veio assistir, minha neta.... gostaram muito, então aquilo pra gente era 
um troféu....era muito bom, muito alegre, muito gostoso....que hoje acabou, 
acabou pra mim, veio a doença do meu marido; ah, eu já não pude 
participar de nada mais e  com isso a gente foi acomodando, né?.....e a vida 
é assim,  mas a gente às vezes não aceita, né? .....também a 
responsabilidade aumentou mais pra gente ....como eu sou teimosa não 
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quero (rsrsrs) ajuda de filho que cada um tem a sua...as suas 
responsabilidades né?.... a gente ta vendo isso então eu acho que eu sozinha 
eu faço coisa a hora que eu quero, não tem quem manda em mim, 
agora....eles não eles têm que cumpri a ordem né?, da onde eles trabalham 
que eles tão fazendo é uma responsabilidade, então a vida é assim, né? 
(IPB, 75 anos). 
 

“Eu....de manhã eu faço hidroginástica né?, faço hidroginástica na...no 
outro centro de convivência que é a ACM, né?, duas vezes por semana eu 
faço hidroginástica; então, esse é sagrado, desde oitenta e sete eu faço 
hidroginástica, nunca parei, fazia no SESC, depois passei para a NETLUC, 
que o SESC fechou, aí depois fui pra ACM, que o próprio Cativa me indicou 

lá....pra fazer a  hidroginástica e to lá há doze anos.” (MCV, 87 anos). 

 

Das respostas dos entrevistados à pergunta: “Como é seu cotidiano sem a convivência 

no Centro Cativa?”, pode-se verificar que alguns idosos, motivados pelas atividades de grupo 

junto a amigos, podem continuar, surpreendentemente, suas atividades, mesmo em outras 

instituições, por 12 ou mais anos, mudando, pois, os espaços de atividades.  

O cuidado, portanto, nestes casos de idosos muito ativos, é evitar perdê-los, passando-

se a acompanhar mais de perto suas práticas dentro da instituição, dialogando mais com eles, 

verificando se estão satisfeitos com o que é oferecido pela instituição. Ou seja, promover um 

diálogo com tais idosos mais fecundo e enriquecedor para ambos os interlocutores.  

 

(4.2) “Então que razões levaram a senhora a deixar de frequentar as atividades 

do Cativa?”: é quando alguns idosos alegam tristemente a desistência das práticas sociais do 

Cativa por razões de ordem patológica:  

“É o fato de eu não poder ir até lá....  “Não, eu não posso sair de casa, eu 
estou há seis meses aqui em casa, devido a essa condição de fratura da 
coluna, eu estou com...com medo de sair, estou proibida de sair pelo médico 
porque eu não tenho... muito equilíbrio no andar.” (BMG, 86 anos). 

 

 
5.Efeitos positivos sobre os idosos diante da esperança de retorno ao Cativa - diante da pergunta 

“Gostaria de retornar às atividades do Cativa? E o que seria necessário para a senhora 

voltar?” 

 

“Ah, quando possível, assim que for possível, é a primeira coisa que eu vou 
fazer. Ficar boa...(risos)...ter ...ter... alta médica que me autorize a sair na 
rua e vencer esse medo de cair, porque  quem quebrou a coluna como foi 
fratura mesmo, é...a gente tem muito...tem muito desequilíbrio assim... físico, 
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você não tem muita força, não só pela própria idade mas também pelo fato 
de você não ter é...equilíbrio a sua coluna já não é a mesma coisa então 
você tem medo de que se você der um tropeção ou se você cair é... vai 
quebrar mais alguma coisa e esse medo não é fácil de vencer, mas  fora a 
isso a parte médica não me aconselha a sair enquanto eu não tiver 
restabelecido um equilíbrio no andar, eu ando muito bem dentro de casa na 
rua eu não consigo, na rua eu tenho que estar acompanhada e grudada na 
pessoa porque eu posso tropeçar, eu posso perder o equilibro, quando desço 
uma...uma...uma calçada ou quando subo ou quando que tem que atravessar 
uma rua isso ai é...é crucial....é essa falta de equilíbrio que eu estou agora 
fazendo a fisioterapia para ver se eu consigo superar isso; a minha 
fisioterapia é totalmente voltada para essa falta de equilíbrio no andar.” 
(B.M.G., 86 anos). 

 

 “Pra eu voltar ao Cativa, eu teria que vir, por exemplo, um dia só por 
semana, ou duas vezes, espaçar mais; aí, eu acredito que dê certo, mas 
como eu não gosto de assumir um compromisso pela metade eu acho, assim, 
que, mesmo voltando para essas atividades isoladamente, eu teria que 
participar de outras coisas em outros períodos, não só no período da manhã 
como eu sempre fiz  e antes eu me dedicava totalmente ao Cativa, é bem 
diferente, eu gostaria de poder fazer isso, ser assim uma participante não 
totalmente dada a todos as aulas e...e a todas as atividades do Cativa, 
espaçar mais a minha vinda aí daria pra voltar.” (M.H.D.C., 82 anos). 

 

“Não. Não gostaria não. Primeiro lugar: todo dia tinha que levantar bem 
cedo, agora eu estou sem compromisso, sem horário de levantar, não 
gostaria...é pra ser honesta, né? Não...não...outro não eu não tenho nada 
eu...eu não tenho...enquanto eu fui lá, Nossa Senhora!, fui bem recebida...a 
Mirza sempre me apoiou...não tenho nada contra, apenas... eu estou... me 
adaptando com novas mudanças que eu precisei me adaptar.” (I.B.A., 87 
anos).  

 

“Saúde.”  (HVL, 86 anos). 

 

“Ah...e...eu acho que não...não voltaria mais pra...pra...pra...frequentar o 
Centro o dia inteiro...e...eu...eu...não...não voltaria não...não...não...não tem 
condições ...não tem condições de voltar mais não...eu to...com....a...a...a... a 
minha idade é muito avançada...risos...noventa e quatro anos viu...risos... 
E...apesar que...apesar da minha idade eu...eu...não penso em morrer 
não...eu...eu pe...penso ainda vou viver muito tempo...risos...pelo menos é o 
que eu penso né... Ah...eu tenho boa saúde...graças a Deus a minha saúde é 
boa...eu...eu durmo bem...e... me alimento bem...e eu...então...eu...eu...eu 
acho que...Deus vai me dar... uma vida mais...mais...bo...mais longa...acho 
eu né...não sei.” (NC, 94 anos). 

 

“Olha eu gostaria... to esperando porque no momento devido o problema do 
meu joelho não posso tomar condução e assim que melhorar que o tempo 
ficar firme e bom, e eu também sarar bem, estarei de volta se Deus quiser.” 
(EJP), 76 anos. 

 

Demais da conta [de retornar as atividades no Cativa], nem que fosse para 
ficar olhando as outras se distrair.  Primeiro lugar uma moradia melhor, 
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que a moradia não ajuda.....e transporte. né, mas transporte é muito difícil 
eu sei que é. (MLSO, 80 anos). 

 

“Olha, agora ta um pouco difícil pra eu responder, vou esperar mais um 
pouco (rsrsrs).  Ah,....necessário que eu melhore mais, né?, que eu tenha 
mais ânimo, com a perda da minha mãe, agora com a perda da da outra  
amiga aí.... isso me deixou....né?, me deixou muito, muito pra baixo, né?, 
não gosto de perder nada, pra mim nem uma roupa....tenho... não sei porque 
que eu tenho dificuldade em trabalhá com perda, não é só de pessoas 
tudo...tudo..... até quando morreu minha cachorrinha eu acho.... nossa..... eu 
internei ela e ela a..... era pra ser sacrificada nossa..... eu fui lá visita ela 
....vi ela, falei assim: Brida você que ir embora c`a mamãe, ela num tava 
parando nem em pé, ela sacudiu o rabinho, ai eu liguei po meu filho que....o 
homem lá disse que tinha que sacrificar ela porque os exames não tinha 
como salvá ela....mesmo assim toda vez que eu passava lá eu olhava lá eu 
chorava por causa da morte da cachorrinha...onde será que levaram a 
minha cachorrinha, eu sô difícil  di...di...né...eu sô muito assim.. apegada 
com  com coisas com tudo eu acho até com uma pranta, uma árvore...uma 
pranta...porque... eu não sei porque que eu sô assim, mais eu sô.” (IPB, 75 
anos).  

    

Morar perto (rsrsrs), morar perto e não moro perto, né?... moro noutro 
bairro, quando eu morava perto, era uma maravilha, mas agora não dá 
mais, não dá pra vir sempre. (MCV, 87 anos). 

 

Considerando-se o insistente desejo dessas pessoas idosas manifesto diante da 

pergunta “Gostaria de retornar as atividades do Cativa? Que seria necessário para o/a senhor/a 

voltar?, pensar, talvez, em estratégias ou procedimentos que pudessem facilitar o retorno de 

alguns, nem que fosse para atividades em um ou dois dias da semana, dada a fragilidade em 

que se encontram... 

 

 

(6) Problemas álgicos que via de regra impedem a permanência do idoso em atividades 

externas:  

 

 
“...eu depois desse tombo que eu levei; que eu fraturei a coluna; eu fiquei 
muito insegura, com dor; então, eu não posso andar na rua porque me dá 
medo, e eu tenho que vencer esse medo e isso a coletividade ajuda um pouco 
a gente, né?, encontra pessoas amigas...´― Não, você vai melhorar, isso já 
aconteceu`, e conta história e pessoas que tiveram essa... esse problema, e 
conseguiram se superar...Isso ajuda você a se animar um pouco.” (BMG, 86 
anos). 
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(7) Acolhimento à busca de sociabilidade de alguns participantes, tentando superar a 
solidão ou problemas de natureza interpessoal, alguns com dificuldades de manutenção 
de vínculo de amizade com familiares, colegas: 

 

“...aquilo me fazia muito bem fazer, fazer o bem aos outros faz mais bem a 
nós mesmos né?, quando você pensa que tá fazendo bem a qualquer outra 
pessoa, você tá fazendo é a si mesmo, e nessa convivência eu tive muitas 
pessoas amigas e ficaram amigas de verdade, né?, que me telefonam, que 
querem saber como eu estou, e que vem aqui, me visitar e, para mim, foi 
uma grande coisa ter estado no Cativa, porque as amizades continuaram, 
apesar de eu não frequentar ainda, não conseguir frequentar, ao voltar a 
frequentar o Cativa.” (BMG, 86 anos).  

 

 

(8) Reconhecimento da seriedade e relevância das práticas sociais para os idosos:  

 

“Sim, acredito que é realizado um trabalho sério e de grande importância 
para o público idoso, e como profissional me sinto valorizada tanto pelos 
gestores como pelos participantes dos encontros. O grupo tem um perfil 
heterogêneo e essas diferenças sobressaem durante as atividades; como 
profissional, tenho aprendido muito como coordenar um grupo, elaborar 
atividades que abordem as dificuldades desde participantes analfabetas 
como de participantes com ensino superior completo.....é um grande 
desafio.” (ACBM, 24 anos). 

 

No próximo e último capítulo, as Considerações Finais trazem a esperança deste 

trabalho diante do desafio de vencer tais fatores impedidores a que os idosos possam 

continuar a vivenciar a ambiência bem-preparada pela equipe multiprofissional do Cativa - e 

tão bem-reconhecida pelos próprios idosos, conforme se pôde depreender de seus 

depoimentos via respostas às questões de entrevista.   
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V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
O presente estudo deu voz aos idosos que continuam ativos junto ao Cativa, assim 

como de alguns de seus técnicos, mas especialmente àqueles que se distanciaram das 

atividades sociais, ao poderem aqui desvelar um pouco da problemática ligada à não-adesão; 

esses sujeitos levaram-nos a refletir sobre relações entre pessoas e as atividades sociais 

propriamente ditas, em função de seus limites e possibilidades. Isso porque, conforme o que 

se pode depreender do olhar dos técnicos, reconhecemos que a não-adesão poderia ser 

trabalhada no sentido de, senão na completa reversão do problema da  não-adesão, pelo 

menos  que possa reconduzir alguns idosos para o bem-estar subjetivo observado a partir da 

convivência de idosos junto a práticas sociais de uma instituição como o Cativa.  Os técnicos 

manifestaram a satisfação que sentem no trabalho que realizam e alimentam a esperança de 

poderem dirigir um olhar mais voltado a cada idoso participante das atividades, dar-lhes um 

acompanhamento mais específico especialmente quanto à estimulação de habilidades, por 

exemplo, as cognitivas que favoreceriam especialmente a certas pessoas de uma mais baixa 

escolaridade – considerando que a clientela de um centro de atividades para idosos sempre é 

muito heterogênea e diversa.   

Quanto às razões que impedem a continuidade de adesão de alguns idosos às 

atividades, confirmaram-se algumas das hipóteses deste trabalho, com relevância àquela que 

nos leva a pensar, de fato, em uma inevitável frustração nos idosos, diante de seus desejos não 

realizados, por exemplo, o de voltar ao anterior convívio feliz junto aos colegas e 

profissionais saindo de uma situação de, muitas vezes ,completo isolamento que poderia 

conduzi-los a um estado depressivo prejudicial à recuperação de sua patologia.   

Como tornar nossas estratégias, nossos procedimentos quanto a conseguir manter na 

instituição, ou conseguir trazer de volta idosos que estão se recuperando de problemas de 

saúde, e a favor dos quais valeria a pena todo o investimento das pessoas envolvidas? Nesta 

investigação, deparou-se com relatos significativos sobre essas possibilidades de retorno às 

atividades sociais do Cativa. Nos modos de gerir tais procedimentos pró-retorno de idosos ao 

Cativa é onde estaria, a nosso ver, o ponto central das reflexões, e no que profissionais que 

trabalham com idosos precisam mostrar a força de sua diferença: no que eles diferem de 

procedimentos de outras instituições em situações similares, e no que diferem, dentro das 

próprias atividades sociais cotidianas da instituição.  
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Assim é que, a partir da riqueza dos dados coletados do discurso dos idosos e 

funcionários aqui entrevistados, é que se pôde recuperar o quanto suas aspirações se 

organizam em torno de duas questões-chave: a saúde e as sociabilidades.  

Ainda que estejam preocupados com a saúde, com a autonomia da pessoa idosa, ao 

reconhecermos que ela é um ser de desejo..., ainda que acreditem que é possível e 

recomendável permanecer em residência em situações de dependência em função das 

sociabilidades possíveis no lar (com maior apoio da família, talvez até de amigos, de 

vizinhos) —, as aspirações dos idosos não podem apenas se prender apenas a seu ambiente 

particular. Suas próprias aspirações precisam ser atendidas especialmente por eles próprios. 

Se não puderem ter o gosto de estar autonomamente com amigos, profissionais, técnicos, para 

uma convivência feliz sofrem o risco de adoecer, com o enfraquecimento de sua resiliência e 

agudização de sua patologia.   

Nesse sentido de manutenção das aspirações, o interesse deste estudo também foi de 

verificar se existia diferença em respostas de idosos correlacionadas às dos técnicos: vimos 

como a diferença entre eles se faz sentir, com os depoimentos fazendo-nos reverberar isso: a 

maior parte dos idosos ansiando por um retorno nem que seja parcial às atividade sociais. Os 

técnicos ansiosos em poder dizer de suas preocupações com seu modo de fazer as atividades, 

de torná-las cada vez mais apropriadas, adequadas ao segmento idoso atendido no Cativa. A 

riqueza dos dados coletados permitiu-nos verificar como se pode tentar contribuir para que 

tais atividades, tais relações sociais, continuem mantidas.  

Os técnicos entrevistados nos indicaram as possibilidades a serem construídas, de sua 

parte; por essas razões que acreditamos que ainda vale a pena valorizar suas sugestões, mas 

também quanto é necessário que se pensem em programas de atividades cada vez mais 

atualizados e que não deixem de considerar o estado atual de cada idoso.... e que sempre 

procurem estar preparados, tanto física, quanto emocionalmente, para enfrentarem esse papel 

árduo, de alta exigência no momento de acolhimento a pessoas idosas, muitas delas em 

recuperação de saúde física e subjetiva.     
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VII – ANEXOS 

 

ANEXO 1: TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

São Paulo, ___de_________de 2016. 

 

Eu, Enizete Edna de Paula Balbino, aluna do mestrado em Gerontologia do Programa de Estudos Pós-Graduados 

em Gerontologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), orientanda pela Prof.ª Dr.ª 

Flamínia Manzano Moreira Lodovici, venho por meio desta solicitar sua AUTORIZAÇÃO para o 

desenvolvimento da pesquisa intitulada “FATORES QUE CONTRIBUEM PARA ADESÃO E NÃO ADESÃO 

DE IDOSOS A PRÁTICAS SOCIAIS, EM AMBIÊNCIA DE SOCIABILIDADE, NO CENTRO DE 

ATIVIDADES PARA TERCEIRA IDADE, CATIVA. 

 Este estudo tem o propósito de investigar a posição de pessoas idosas, relativas à sua desistência de 

participar de atividades da CATIVA. 

 

OBJETIVOS - GERAL 

Investigar os discursos das pessoas idosas manifestos em entrevistas, sobre os fatores de várias ordens 

que impossibilitam a adesão desses frequentadores idosos a práticas sociais, em um contexto de sociabilidade, 

realizadas em um Centro de Atividades para a Terceira Idade, CATIVA, em São José dos Campos (SP), bem 

como avaliar o impacto negativo dessa desistência sobre esses idosos.  

 

ESPECÍFICOS 

- Fazer um levantamento dos idosos que deixaram de se inserir nas práticas sociais aos quais tiveram uma 

aderência preliminar, elaborar seu perfil, por meio da aplicação de um Questionário Sociodemográfico, a partir 

de variáveis como faixa etária, gênero, estado civil, escolaridade, local de residência, religiosidade, com quem 

mora, que doenças têm no momento; que tratamento está fazendo...; justamente para situar melhor a condição 

atual do idoso desistente de tais práticas. 

- Em entrevista com cada idoso desistente das atividades, buscar conhecer as razões que os estão dificultando em 

sua adesão às práticas sociais, por meio de algumas questões abertas, na parte semi-estruturada do Questionário; 

- Após a transcrição das respostas às perguntas, sistematizar o material coletado, analisá-los, buscando criar uma 

discussão interdisciplinar, ou seja, discutir juntamente a outros profissionais, sobre as razões expressas por esses 

idosos desistentes de práticas, justamente para nos orientarmos sobre que providências tomar conjuntamente no 

sentido de superar tais obstáculos, tais dificuldades às atividades.    

- Comparar os resultados obtidos para verificar recorrências e divergências. 

-Promover a interpretação de tais respostas, sob o olhar dos saberes gerontológicos.  

-Contribuir para a reinserção desses idosos às atividades sociais. 

 

Os procedimentos a serem realizados são: preenchimento de questionário sociodemográfico (nome, 

idade, sexo...) que constará no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Após assinatura do TCLE e 

do Termo de Autorização para Gravação de Voz será realizada uma entrevista semi-estruturada composta por 

perguntas fechadas e algumas perguntas abertas que serão gravadas e transcritas para análise deste estudo. 
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Cabe ressaltar que o projeto de pesquisa, em anexo, após sua autorização, será enviado para apreciação 

do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Pontifícia Católica de São Paulo/PUC/SP, via Plataforma Brasil, 

não incorrendo em riscos para os participantes e garantindo-lhes o anonimato na publicação dos resultados. 

Certa de sua colaboração, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos pelo telefone (11) 

32558-1568 ou e-mail: flalodo@terra.com.br e balbino.edna@yahoo.com.br. 

 

Atenciosamente, 

                 __________________________________________________ 

Enizete Edna de Paula Balbino  

Aluna-Pesquisadora responsável 
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ANEXO 2: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Dados de identificação do participante da pesquisa 

Nome:  

Idade:  

Data de 

Nascimento: 

 

Sexo:  (  ) Feminino (   ) Masculino 

RG:   

Estado civil:   

Escolaridade:  

Telefone:  

Endereço:  
 

 
Informações sobre a Pesquisa 

Título do estudo: “FATORES QUE CONTRIBUEM PARA ADESÃO E NÃO ADESÃO DE IDOSOS A 

PRÁTICAS SOCIAIS, EM AMBIÊNCIA DE SOCIABILIDADE, NO CENTRO DE ATIVIDADES PARA 

TERCEIRA IDADE, CATIVA. 

Pesquisadora responsável: Enizete Edna de Paula Balbino  

Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Telefone para contato: (11) 3258-1568 

Local da coleta de Dados:  

Centro de Atividades para a Terceira Idade, CATIVA 
 

Prezado(a) Senhor(a): 

 Este convite é para o(a) Senhor(a) participar de acordo com sua vontade e disponibilidade deste estudo 
de forma totalmente voluntária. 

 Antes de concordar em participar desta pesquisa, é muito importante que o(a) Senhor(a) compreenda as 
informações e instruções contidas neste documento. 

 A pesquisadora deverá responder todas as suas dúvidas antes que o(a) Senhor(a) se decida a participar. 

 O(a) Senhor(a) tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma 
penalidade e sem perder os benefícios aos quais tenha direito. 

 As informações fornecidas pelo(a) o(a) Senhor(a) serão confidenciais. Nenhum participante deste 
estudo será identificado e reiteramos que os dados ficarão sob nossa guarda, não sendo permitido 
acesso por pessoas não relacionadas à pesquisa.  

 Durante a pesquisa você não terá despesa, bem como não haverá pagamento pela sua participação. 
 

______________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 
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Procedimentos 

 

Os procedimentos a serem realizados são: suas respostas escritas a um questionário sociodemográfico (nome, 

idade, sexo...).  

Posteriormente será realizada uma entrevista semi-estruturada que contém uma pergunta fechada e algumas 

perguntas abertas que serão transcritas para análise desse estudo, com a finalidade de saber a posição de pessoas 

idosas, manifesta em entrevistas, diante de episódios de discriminação social etária a que estiveram sujeitas, bem como 

a avaliação do respectivo impacto negativo sobre si mesmas. 

 

Eu, ____________________________________________________________, sujeito, abaixo assinado, tendo 

recebido todos os esclarecimentos acima citados, e ciente de meus direitos, concordo em participar desta 

pesquisa, bem como autorizo toda documentação necessária, a divulgação e a publicação em periódicos e 

revistas, apresentação em congressos, workshops e quaisquer eventos de caráter científico. 

São Paulo, _____ de _________________ de 2016. 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Participante  
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 TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 
 

 

São Paulo, ___de_________de 2016. 

 

Eu,_______________________________________________________, depois de entender os riscos e 

benefícios que a pesquisa intitulada FATORES QUE CONTRIBUEM PARA ADESÃO E NÃO ADESÃO DE 

IDOSOS A PRÁTICAS SOCIAIS, EM AMBIÊNCIA DE SOCIABILIDADE, NO CENTRO DE ATIVIDADES 

PARA TERCEIRA IDADE, CATIVA, estou ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, 

por meio deste termo, a pesquisadora Enizete Edna de Paula Balbino a realizar a gravação de minha entrevista 

sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima citados em 
garantir-me os seguintes direitos: 

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação, caso eu solicite; 
2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa aqui relatada 

e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, jornais, congressos entre outros eventos 
dessa natureza; 

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das informações geradas; 
4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante minha 

autorização, em observância ao Art. 5º, XXVIII, alínea “a” da Constituição Federal de 1988; 
5.Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) pesquisador(a) 

coordenador(a) da pesquisa (nome completo do pesquisador responsável), e após esse período, serão destruídos; 
e, 

6. Estarei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a 
posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 
  Ademais, tais compromissos estão em conformidade com as diretrizes previstas na Resolução n.º 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que 
dispõe sobre Ética em Pesquisa que envolve Seres Humanos.  
 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Participante  
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 ANEXO 4: QUESTOES DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
 
 
PESQUISA INTITULADA “FATORES QUE CONTRIBUEM PARA ADESÃO E NÃO ADESÃO DE 
IDOSOS A PRÁTICAS SOCIAIS, EM AMBIÊNCIA DE SOCIABILIDADE, NO CENTRO DE ATIVIDADES 
PARA TERCEIRA IDADE, CATIVA” 

 

INSTRUÇÕES 

Por favor, o(a) senhor(a) vai responder, por favor, as perguntas seguintes, oralmente ou por escrito: 

1. Que o(a) senhor(a) pode dizer das atividades do CATIVA?  

2.Conseguiu ter amigos no CATIVA? 

3. As atividades lhe eram interessantes, divertidas? 

4.O(A) senhor(a) continua amigo(a) dos demais participantes do CATIVA? 

5. Por que desistiu de frequentar as atividades?  
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ANEXO 5 –Transcrição das respostas às perguntas feitas a idosos entrevistados desistentes, não-

participantes das atividades sociais do Cativa 

 

N Nome completo Idade Iniciais de identificação 

1 Bellinha Miller de Gouvêa 86 anos BMG 

2 Maria Hermínia D. Coimbra  82 anos MHDC 

3 Irinéa Brandão de Araujo 87 anos IBA 

4 Celso Kioschi  Miagusko   70 anos CKM 

5 Helena Vilela Luz 86 anos HVL 

6 Niwton Costa 94 anos NC 

7 Eunice Juvência Pereira 76 anos EJP 

8 Maria de Lourdes da Sila Oliveira 80 anos MLSO 

9 Isaura Peres Barbosa 75 anos IPB 

10 Maria do Carmo Vieira 87 anos MCV 

 

 

Entrevista 1. Bellinha Miller de Gouvêa – 86 anos 

 

1.Por quanto tempo a senhora participou das atividades do Centro Cativa? Quem a levou a procurar pela 
primeira vez o Centro Cativa? 

Resposta: Eu conheço o Centro Cativa...eu frequento...a frequentar realmente, eu comecei a frequentar questão 
de dois anos atrás, hoje nós estamos em 16 né, 14, 2014...dois anos atrás, mas eu conheço o Cativa antes mesmo 
dele ser é...dele ser formalizado, porque eu conheci a Mirza, foi na Faculdade na Univap eu conheci e devo a ela 
e isso você talvez já tenha ouvido, eu devo à ela muito porque eu estava...tinha ficado é viúva recentemente e eu 
entrei para na Terceira Idade lá como uma maneira de conviver com pessoas da mesma faixa etária para poder 
sair um pouco do meu...da tristeza que eu estava sentindo e nisso eu conheci a Mirza e duas amigas que elas 
estavam no terceiro ano e eu tinha entrado recentemente só que elas vinham para casa vinham de volta pra casa e 
eu também e eu vinha chorando porque eu sabia que ia chegar em casa e não ia encontrar ninguém e isso me 
dava uma sensação muito grande de vazio mas elas me ... vieram e ...me acolheram como amigas que..de 
faculdade e elas me contaram que tinham esse propósito de fundar uma... com essa finalidade de pegar pessoas 
da terceira idade e que gostariam de se entrosar além de estarem em outras faculdades como a Univap depois eu 
fui para Unesp de se sentirem acolhidas e ter um...e por um sentido maior na vida porque a perda de uma pessoa 
assim você perde o chão  quem perdeu um ente querido sabe como é e principalmente na situação de luto que a 
gente se sente de...de perder uma pessoa e não tem a quem você...você  não vai ficar chorando nos ombros de 
filhas eu tenho duas  porque elas tem os afazeres delas, elas tem a vida delas e não me  cabe a mim interferir 
na..no status de vida delas, entendeu, é eu...  a partir de então eu teria que ter a  minha própria vida como eu tinha 
com o meu marido isso não é fácil pra quem fica viúva e tem filhas distantes como eu tinha minhas filhas não 
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moravam aqui em São José então eu..eu para...ali a Faculdade foi o Centro em que eu vi... em que eu me senti 
acolhida e a mesma sensação foi muitos anos depois quando eu conheci o Cativa eu sabia que existia ia ser 
fundada um Centro nesse sentido mas eu não sabia onde, então eu  fiquei na faculdade da Univap da Terceira 
Idade né fiquei seis anos lá depois a coisa começou a ficar repetitiva ai eu soube no período de férias que a 
Unesp ia fundar também ia ter uma formação semelhante ai eu fui tentar a Unesp fiquei também seis anos na 
Unesp ai quando a coisa começa a ficar muito igual você já ouviu aquilo 50 vezes, pela sexta vez, pela oitava vez 
ai você já, já não... você  não sente mais que aquilo está te acrescentando lá, e daí eu fui para o Cativa mas ai 
nesse entre meio eu dei aula para amigos da escola, amigo de... dei aula de inglês para muita coisa ai, não sei se 
isso responde  a você que as minhas respostas em geral são muito amplas, eu sou muito (risos) falo demais mas 
isso dá uma idéia da minha personalidade em razão de eu ter ficado viúva. 

 

2.E qual a razão que a levou a participar do Grupo Cativa? 

Resposta: Olha a mesma que me levou a..a participar das outras de terceira idade, é  se...se entrosar com pessoas 
da mesma faixa...mesma faixa etária, que tem boas lembranças, boas memórias de sua vida, que eu vi que eu  
não era sozinha nos meus problemas que eu não tinha só eu que tinha esse problema que esse problema era 
comum para todas as pessoas da...que faziam parte da minha idade e que é um problema comum e...a gente 
pensa... a mesma coisa que a gente tem uma doença e que você acha que é só você que tem, e quando você se 
entrosa no meio de pessoas que tem a mesma doença você vê que você não é mais uma dentro daquele contexto 
e foi isso que me levou a...a procurar o Cativa. 

 

3.E quais os benefícios que as atividades em grupo realizados no Centro de Atividades Cativa estavam trazendo 
para sua vida ? 

Resposta: Ah...eu eu eu eu eu eu...comecei a ter um novo sentido de vida porque não é só atividades de...é 
atividades de amizade mais também de...de elementos de saúde, a gente tinha muita muita aula que instruía a 
parte é...de atividade física a parte de atividade motora atividade de coordenação motora como é no caso 
da..da...daquela dança né...danças circulares e aquela dança cati...catira né...tinha também as aulas de 
alongamento e eu tive oportunidade também de substituir uma professora de inglês e com isso eu...eu conheci 
muitas senhoras é que eu dei.. algum tempo eu dei aulas substituindo essa senhora que quando voltou de 
Portugal foram ela ia por três meses e acabou ficando seis e foram seis meses em que eu voltei a dar aula coisa 
que eu já tinha deixado de dar há muito tempo e então isso também trouxe um sentido melhor pra  minha...minha 
própria vida. 

 

4.A sua participação no Centro Cativa pode contribuir para melhorar sua convivência no âmbito familiar? Com 
quantas pessoas a senhora mora na sua casa? 

Resposta: Eu moro sozinha. Eu moro sozinha quer dizer ambiente familiar eu sempre dei muito valor o 
Cativa...como eu digo não...não acrescentou nada mas também não diminuiu mas me...me...a mim me melhorou 
de uma maneira de ver a coisa mais é...de maneira mais social...de maneira mais... eu passei a ser um pouco mais 
é...digamos assim...um pouco mais amável com as pessoas, a entender mais, mas isso também o meu grupo de 
religião também me ajudou muito. 

 

5.A senhora acha que os laços de amizade construídos através da convivência em grupo lhe estavam sendo 
importantes e por quê?  

Resposta: Estão até hoje. Estão até hoje. São pessoas que eu encontro quando saio ou quando vou em 
algum consultório eu estou seis meses em prisão domiciliar, eu não sai daqui a não ser ali para fazer a 
fisioterapia que é só atravessar a rua mas tem que alguém me levar, porque eu estou muito...incerta no andar eu 
eu...não estou muito equilibrada no andar, eu estou equilibrada na cabeça graças a Deus, mas infelizmente na 
rua eu depois desse tombo que eu levei que eu fraturei a coluna eu fiquei muito insegura então eu não posso 
andar na rua porque me dá medo e eu tenho que vencer esse medo e isso a coletividade ajuda um pouco a gente 
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né, encontra pessoas amigas...não você vai melhorar, isso já aconteceu e conta história e pessoas que tiveram 
essa...esse problema e conseguiram se superar...isso ajuda você a se animar um pouco. 

 

6.E como é o seu cotidiano sem a convivência no Centro Cativa? 

Resposta: Ah é muito enfadonho porque eu fico muito enclausurada aqui em casa eu não ...não,  lá eu saia, eu 
fazia as atividades externas né, ia cantar nos asilos e isso me fazia muito bem eu gosto muito de cantar embora 
eu não tenha grande voz, mas enfim, a gente...num coral a gente sempre ah...anima, e vendo pessoas assim em 
asilo como eu ia e..eu..aquilo me fazia muito bem fazer, fazer o bem aos outros faz mais bem a nós mesmos né, 
quando você pensa que tá fazendo bem à qualquer outra pessoa você tá fazendo é a si mesmo, e nessa 
convivência eu tive muitas pessoas amigas e ficaram amigas de verdade né, que me telefonam, que querem saber 
como eu estou, e que vem aqui, me visitar e para mim foi uma grande coisa ter estado no Cativa, porque as 
amizades continuaram apesar de eu não frequentar ainda, não conseguir frequentar ao.. voltar a frequentar o 
Cativa. 

 

7.Participa de atividades físicas, sociais ou intelectuais em outro lugar? 

Resposta: Não eu não posso sair de casa, eu estou há seis meses aqui em casa, devido a essa condição de fratura 
da coluna, eu estou com...com medo de sair, estou proibida de sair pelo médico porque eu não tenho... muito 
equilíbrio no andar. 

 

8.Então que razões levaram a senhora a deixar de frequentar as atividades do Cativa? 

Resposta: É o fato de eu não poder ir até lá. 

 

9.Gostaria de retornar às atividades do Cativa? E o que seria necessário para a senhora voltar? 

Resposta: Ah quando possível, assim que for possível é a primeira coisa que eu vou fazer. Ficar boa...risos...ter 
...ter... alta médica que me autorize a sair na rua e vencer esse medo de cair, porque  quem quebrou a coluna 
como foi fratura mesmo, é...a gente tem muito...tem muito desequilíbrio assim... físico, você não tem muita 
força, não só pela própria idade mas também pelo fato de você não ter é...equilíbrio a sua coluna já não é a 
mesma coisa então você tem medo de que se você der um tropeção ou se você cair é... vai quebrar mais alguma 
coisa e esse medo não é fácil de vencer, mas  fora a isso a parte médica não me aconselha a sair enquanto eu não 
tiver restabelecido um equilíbrio no andar, eu ando muito bem dentro de casa na rua eu não consigo, na rua eu 
tenho que estar acompanhada e grudada na pessoa porque eu posso tropeçar, eu posso perder o equilibro, quando 
desço uma...uma...uma calçada ou quando subo ou quando que tem que atravessar uma rua isso ai é...é 
crucial....é essa falta de equilíbrio que eu estou agora fazendo a fisioterapia para ver se eu consigo superar isso, a 
minha fisioterapia é totalmente voltada para essa falta de equilíbrio no andar. 
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Entrevista 2. Maria Hermínia D. Coimbra – 82 anos 

 

1- Quanto tempo a senhora participou das atividades do Centro Cativa à levou a procurar pela primeira vez o 
Centro Cativa? 

Resposta: Eu participei do Centro Cativa desde o início quando começou quando funcionava lá no Vicentina 
Aranha que hoje é um Centro Cultural e quem me convidou para participar do Cativa foi a Mirza eu estava 
frequentando um grupo de ginástica no Parque Santos Dumont caminhando e encontrei essa senhora chamada 
Mirza que é muito minha amiga agora e à quem eu devo muito também pela consideração, pelo respeito que nós 
sempre tivemos uma com a outra e aí comecei, dei início frequentando duas vezes só por semana, porque eu 
tinha outra atividade e eu não queria largar nem uma e nem...pra poder entrar numa outra e não..não ser assim 
totalmente é...capaz de conseguir as duas coisas então frequentei por duas vezes por semana, depois fui 
aumentando porque deixei o outro grupo pra ficar só no Cativa. 

 

2- E qual a razão que a levou a participar do Grupo Cativa? 

Resposta: Primeiramente porque encontrei pessoas que eram mais ou menos conhecidas e que também tinham o 
mesmo objetivo que eu, eu estava saindo de uma depressão e..e aí, essas pessoas estavam aqui também 
procurando melhorar seu...seu estado de saúde, todas eram idosas e...e tinham as mesmas vontade de ter alguma 
coisa, algum centro diferente, porque o Cativa é um Centro diferente, eu senti isso no decorrer da minha 
permanência aqui. 

 

3- E quais os benefícios que as atividades em grupo realizadas no Centro do Cativa estavam trazendo para sua 
vida? 

Resposta: Foram muitas, eu tinha acabado de me aposentar e participar em grupo traz muitos benefícios: 
primeiro que você aprende a respeitar as pessoas; segundo que você aprende a conviver com pessoas diferentes; 
terceiro, que você se torna membro de uma...de uma nova sociedade; e como nós vivemos num mundo em 
sociedade nada melhor do que pertencer a uma sociedade de idosos; então isso fez muito bem pra mim. 

 

4- A sua participação no Centro de Atividades Cativa pode contribuir para melhorar a sua convivência no 
âmbito familiar? Com com quantas pessoas a senhora mora em sua casa? 

Resposta: Olha nesse tempo que eu comecei a frequentar o Cativa eu morava com meus filhos ainda, que eram 
moços, mas ainda estavam morando comigo e com meu marido que agora é falecido, então quando eu aprendi a 
dividir meu tempo aqui no Cativa e na minha casa muita coisa ficou assim bem melhor porque eles aprenderam a 
viver sem mim e eu aprendi também ter...cuidar mais de mim, pensar mais em mim, que eu acho esse é o 
objetivo maior da pessoa humana, se conhecer pra conhecer os outros melhor. Eu, a minha... essa minha irmã, 
meu filho que está separado da esposa, a minha neta que tem dez anos e ajudei também uma neta, morou comigo 
até ela terminar o Ensino Médio, ela morou comigo bastante tempo e tenho várias pessoas que me ajudam, 
é...serviçais que...que...que me ajudam bastante na...na rotina da minha casa. 

 

5- A senhora acha que os laços de amizade construídos através da convivência em grupo que lhes estavam 
sendo importantes? Por quê?  

Resposta: Bom, é... eu acho que foram importantíssimos porque eu conheci pessoas novas, de todos os tipos, de 
todas as raças e também de classes sociais diferentes, eu já vinha como coordenadora de escola participando de 
muitos trabalhos em grupo, mas eu acho que no Cativo foi diferente, porque as...as atividades que antes eu dava, 
programava para as escolas, passa...eu passei a participar delas, coral, eu programava para os meus alunos, 
participei do coral, participei de muitas danças circulares, de benefício dos psicólogos que me passaram muita 
coisa, que até então estavam meio obscuras para mim, então eu acho que foi...eu me enriqueci muito com 
esses...com esse grupo, com esses participantes, eu aprendi a amá-los e eles também me amaram. 
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6- Como é seu cotidiano sem a convivência no Centro Cativa? 

Resposta: Ah...quando eu saí do Cativa, achei... acho até hoje muita falta dessa convivência, algumas 
circunstâncias me fizeram deixar, porque era muita...era muita coisa pra eu conciliar, eu tinha a minha casa que 
até então é...é... passou a ser de uma maneira diferente, depois eu digo porque e até hoje eu acho falta das aulas 
e...e...pego as minhas pastas de...de ensinamentos que eu tive, e quando eu vejo as danças pela televisão ou...ou 
em teatros eu me lembro demais daquilo que eu participei, hoje eu estou só assistindo, é muito diferente a gente 
fazer parte e depois não não ter mais aquela convivência, aquele...aqueles exercícios, aquelas palestras que eu 
tive, aquela...toda aquela... aquelas atividades que me fizeram muito bem. 

 

7- Participa de atividades físicas, sociais ou intelectuais em outro lugar? E se participa, que tipo de atividade? 

Resposta: Não. Agora eu posso dizer que não tenho atividade física, a única coisa agora que eu estou aprendendo 
a ser enfermeira, porque eu tive por questões é...de... irmandade trazer a minha irmã pra minha casa depois que 
eu enviuvei e estou tendo assim tanto trabalho para conciliar pra ela tudo que seja de bom que não há mais tempo 
para eu participar de alguma atividade física, ou de ir à teatro, ou de ir à cinemas, então é mais pela televisão, 
mas dentro de casa, é...há um ditado que diz assim: “Ter tempo é questão de preferência”, no meu caso não é, 
porque eu...eu não vou dizer que preferia que estar não cuidando da minha irmã e cuidando de mim, mas eu 
procuro cuidar de outra maneira, dela e de mim ao mesmo tempo, lendo, escrevendo, continuo escrevendo, 
porque quando eu entrei no Cativa fiquei assim muito à vontade para escrever até para ler o que estava 
escrevendo e agora continuo fazendo isto, que me faz muito bem. 

 

8- Que razões levaram a senhora a deixar de frequentar as atividades do Cativa? 

Resposta: Então uma das razões foi, primeiro a doença do meu marido, eu tive que espaçar mais as minhas...as 
minhas vindas ao Cativa, cuidei dele enquanto ele foi doente, é...eram operações que eu tive que estar presente, 
pós operatórios e depois fiquei um tempo frequentando novamente o Cativa e...três anos depois eu trouxe a 
minha irmã, que é uma pessoa que tem doença mental, ela é esfrizofrênica, ela fazia muitos gastos, tinha uma 
vida assim diferente daquela que ela tem agora e aos poucos ela foi melhorando lá com a minha convivência e 
com a convivência de outras pessoas na minha casa, meu filhos estão me ajudando também, esse foi  um dos 
motivos e outros surgiram também, minha neta precisou ser... ficar na minha casa, é meu filho se separou e ai ela 
é que fica comigo agora, então eu acho que eu tive que dar assim mais atenção pra família e deixar um pouco 
essas atividades que eu adoro aqui no Cativa, mas que serão importantes pra mim mais pra frente. 

 

9- Gostaria de retornar as atividades do Cativa? Que seria necessário para a senhora voltar? 

Resposta: Pra eu voltar ao Cativa, eu teria que vir, por exemplo, um dia só por semana, ou duas vezes, espaçar 
mais; aí, eu acredito que dê certo, mas como eu não gosto de assumir um compromisso pela metade eu acho, 
assim, que, mesmo voltando para essas atividades isoladamente, eu teria que participar de outras coisas em 
outros períodos, não só no período da manhã como eu sempre fiz  e antes eu me dedicava totalmente ao Cativa, é 
bem diferente, eu gostaria de poder fazer isso, ser assim uma participante não totalmente dada a todos as aulas 
e...e a todas as atividades do Cativa, espaçar mais a minha vinda aí daria pra voltar. 
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Entrevista 3. Irinéa Brandão de Araujo – 87 anos 

 

1- Quanto tempo a senhora participou das atividades do Centro de Atividades Cativa e quem à levou a procurar 
pela primeira vez o Centro Cativa? 

Resposta: Dezenove anos eu fiquei no Cativa e a primeira pessoa que eu descobri o Cativa foi pela Ilza na feira 
é...conversando ela falou do Cativa, mas aí eu que fui, entendeu, mas por intermédio dela que eu conheci o 
Cativa. 

 

2- Qual a razão que a levou a participar do Grupo Cativa? 

Resposta: Bom a razão...eu sempre fiz esporte, eu fiz dez anos de Tai Chi Chuan, com Oli, e sempre gostei de 
conviver, de conversar, de estar no meio de gente, por isso que eu fiquei dezenove anos lá e pra mim foi uma 
coisa muito boa. 

 

3- Quais os benefícios que as atividades lá no Grupo é...Cativa que você realizou estavam trazendo benefícios 
pra sua vida? 

Resposta: Olha eu acho que quase que todas as atividades, eu me encontrei em todas as atividades de La. Ah os 
benefícios só podem ser bom né...só...eu tirei proveito de tudo. 

 

4- A sua participação no Centro Cativa pode contribuir para melhorar a sua convivência no âmbito familiar? 
Hoje com quantas pessoas a senhora mora em sua casa? 

Resposta: Eu e meu marido. Olha eu...eu não sei...isso eu não sei dizer se contribuiu ou não! Porque 
relacionamento depende de cada um. 

 

5- Os laços de amizade construídos através da convivência em grupo que lhe estavam sendo importantes? Por 
quê?  

Resposta: - Eu acho assim Edna - E a gente quer mesmo sinceridade porque é para uma pesquisa né... E eu acho 
assim...hoje eu li uma coisa que...que é a coisa mais verdadeira: “Se você não é vista, você desaparece”. É o que 
eu senti com o Cativa, este ano todo muito amiga, essa palavra amiga pra mim é coleguismo, acabou, acabou, 
que você vê, pra mim ninguém mais ligou, se não é você, então eu não posso falar que eu criei amiga, lá, não 
posso Edna, porque amiga é aquela que continua...e...eu não sei como é que você vai escrever isso, Edna, 
francamente não sei, e assim...eu acho que amizade não, eu acho que coleguismo enquanto eu estava lá...daí, 
você vê como é que você escreve aí, eu não sei...eu...eu estou sendo sincera...falar que você tem amiga de ouro, 
eu não senti isso, não senti. Ah, não sei por que depende lá é cada...cada um tem uma cabeça, Edna, você pode 
ver que a minha é totalmente diferente...eu não sei, Edna...eu não sei...não sei se tem...eu não sei...eu acho 
é...digo...juro por Deus que eu não sei te explicar, eu acho que é assim existe...grupos...existem diferenças e 
existem vidas diferentes...existem interesses, não sei Edna...você como Assistente Social que está lá há mais 
tempo...eu acho que você deve entender a minha cabeça. É porque eu sou autêntica e eu não consigo...eu não 
consigo fazer alguma coisa contra eu mesma, quer dizer contra a minha personalidade, entendeu, por exemplo, 
eu não sou de agradar o outro e me contrariar...não! Eu primeiro agrado eu e depois eu vejo o que vou fazer com 
o outro, não sei minha cabeça é essa é...Edna, lá às vezes eu tinha qualquer coisa...não um atritinho tudo... 
porque eu não conseguia segurar a língua, eu tinha vontade de falar uma porção de coisa mas não...não sei 
Edna...essa essa pergunta eu sinto agora, olha Edna meu filho faleceu pouquíssima pouquíssima gente...aqui veio 
a Ilza, a Mirza e a Elisa, ninguém tomou conhecimento...não que seja obrigado, não ...mas eu quando uma perdia 
a filha eu ia e ia eu ia eu ia eu ia, depois me ensinaram...me esclareceram a cabeça que eu é que estava 
errada...porque não tem...não tem retorno, não tem troca...não sei Edna não sei...pode ver a outra aí qual é... 
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6- Como é o seu cotidiano sem a convivência no Centro Cativa? 

Resposta: Ah...eu sou a favor da rotina...eu gosto muito de rotina, sou uma pessoa planejada, tenho as coisas 
tudo em ordem, levanto cedo faço tudo, agora estou fazendo novamente...ginástica, eu arrumei uma professora 
ela vem aqui no salão segunda e quinta, mas nós somos em quatro só...a minha...e eu...eu gosto da minha vida e 
gosto da minha rotina, ah mas todo dia você faz a mesma coisa, mas eu gosto. Entrevista 3. Irinéa Brandão de 
Araujo – 87 anos 

 

7-  Participa de atividades físicas, sociais ou intelectuais em outro lugar e que tipo de atividade? 

Resposta: Só se essa professora que eu fiz aqui, ela dá alongamento, ela dá alongamento e medicina chinesa. 

 

8- Que razões levaram a senhora a deixar de frequentar as atividades do Cativa? 

Resposta: Como eu não posso tomar ônibus, meu marido não pode mais dirigir, o fato de eu ir ia acarretar 
financeiramente porque eu teria que ir de táxi e voltar de táxi, foi esse o motivo...a gente vai se adaptando com 
outras coisas. 

 

9- Gostaria de retornar às atividades do Cativa? Que seria necessário pra senhora voltar? 

Resposta: Não. Não gostaria não. Primeiro lugar: todo dia tinha que levantar bem cedo, agora eu estou sem 
compromisso, sem horário de levantar, não gostaria...é pra ser honesta né? Não...não...outro não eu não tenho 
nada eu...eu não tenho...enquanto eu fui lá, Nossa Senhora!, fui bem recebida...a Mirza sempre me apoiou...não 
tenho nada contra, apenas... eu estou... me adaptando com novas mudanças que eu precisei me adaptar. 



86 

 
Entrevista 4. Celso Kioschi  Miagusko – 70 anos 

 

1- Quanto tempo o senhor participou das atividades do Cativa, quem o levou a procurar pela primeira vez o 
Centro Cativa? 

Resposta: Ah faz um...em torno de um ano que eu fiquei aqui e quem indicou foi um...o...um vizinho do prédio 
que falou sobre...sobre o Cativa. 

 

2- E qual a razão que o levou a participar do Grupo Cativa? 

Resposta: Ah eu sempre gostei de...participar de esportes...atividades físicas...mentais...e o Cativa tinha tudo isso 
aqui tá...menos...menos os esportes...risos..mas a outra parte pra mim foi o suficiente né... parte de exercícios 
físicos...mentais...me...me ajudou...me ajudou bastante. 

 

3- Quais os benefícios que as atividades em grupo realizadas no Centro Cativa estavam...estavam né trazendo 
pra sua vida? 

Resposta: Ah eu me sentia assim bem melhor com...com... com os exercícios na parte da manhã né o primeiro 
exercício...com a professora Irene e...me me ajudou bastante e com a... aquela outra professora como que é o 
nome dela...ah de...exercício tipo yoga...a... não lembro...que me ajudou bastante também...só foram dois 
exercícios físico que me ajudaram e a parte mental que foram o...o... é o exercício de meditação...isso...ajudou 
bastante. 

 

4- A sua participação no Cativa pôde contribuir pra melhorar a sua con...convivência no âmbito familiar? Com 
quantas pessoas o senhor mora hoje na sua casa? 

Eu e...a minha esposa e assim... me...mais...me ajudou porque aqui eu tive assim mais contato com outras 
pessoas em grupo...então ã...assim...ã...teve...teve outra...outra visão das pessoas...as necessidades de cada 
pessoa...as dificuldades...então isso...assim...deu...deu outra visão pra mim...a ta...assim...ter um relacionamento 
melhor em casa. 

 

5- O senhor acha que os laços de amizade construídos através da convivência em grupo que lhe estavam sendo 
importantes e por quê? 

Resposta: A...a...esse relacionamento ajudou bastante porque...a...a gente convive mais com as pessoas né no...no 
dia a dia e ajuda bastante...a gente se modificar um pouco o pensamento...a...o...co...como a gente trata outras 
pessoas...no...no dia a dia familiar... e isso pra mim me ajudou bastante. Ah fez...fez...a...assim...a...dá outra 
visão né da...da...da...da...das pessoas... sim...a...a...no...principalmente...na parte do...do teatro me ajudou 
bastante...com...a gente...a...tem...tem que ter um convívio mais...mais próximo né...risos...então isso...isso assim 
me ajudou bastante. 

 

6-  E como é o seu cotidiano sem a convivência no Cativa? 

Resposta: Ah eu tenho uma rotina né eu...assim a...atualmente a...ajudo a minha esposa né...porque ela tem 
dificuldade de andar e...eu saio...vou fa...vou fazer compras e... depois volto logo...pra casa então é...assim... é 
uma rotina assim... bem...bem restrita...então não... não tenho muito...como tá saindo... fa...fazendo coisas 
fora...e...então pra mim... é uma rotina mais... restrita e familiar...eu e a minha esposa. É...é...esse cuidado é 
assim...é...é...ela não pode andar direito...então tem que tá... acompanhando ela sair da cama...ir pro banheiro...ir 
pra sala né...parte da alimentação...então praticamente eu fico...restrito à ela né ...então...não...não tenho muito 
assim como...sair dessa... dessa rotina...eu seria...como vamos dizer...um cuidador né...é...então pra mim 
se...um...uma rotina assim...bem...bem restrita. 

 



87 

 
7- Participa de atividades físicas, sociais ou intelectuais em outro lugar? E que tipo de atividade? 

Resposta: A...atualmente não nenhuma... eu só...só faço caminhada assim...rapidinho e vou...vou...vou ao 
mercado...vou fazer algumas comprinhas... então to...to...risos... mais restrito a isso ai. 

 

8-  Que razões levaram o senhor a deixar de frequentar as atividades do Cativa? 

Resposta: Ah...foi por causa da minha esposa né ...porque ela é...a... atualmente ela precisa mais de ajuda...então 
eu fico...ma...mais com o tempo voltado pra ela...então o problema dela é ela cair...como já caiu várias 
vezes...então...isso...a...arru...arruma mais dificuldades né...se...ca...caso ela...é... no caso a...aconteceu que ela 
caiu e quebrou a...uma costela então isso...é...dá...dá mais problema né...mas tem...tem que ter mais cuidado. 
Celso Kioschi  Miagusko – 70 anos 

 

9- Gostaria de retornar as atividades do Cativa? O que seria necessário pro senhor voltar às atividades? 

Resposta: Celso Kioschi  Miagusko – 70 anos A...isso é só caso...a...a...pra voltar seria...ela melhorar né...quer 
dizer...se ela não melhorar aí...eu não...não posso nem vim pro Cativa...risos...nem pro outro lugar né...então 
quer dizer...eu...assim fico muito re...restrito...a...a isso aí...então...né...vamo...risos...vamo ver a...a que hora a 
gente pode...Retornar...é. Então a...a parte do...do homem cuidador eu acho que vai muito...pela...a...a...vamo 
dizer...o...o...homem ter a responsabilidade da casa né...da...da família e...se...se...se...esse lado não...não é bem 
acentuado...a...ele praticamente vai fi... se...se desligar do...da...de...desse cuidado então a gente precisa ter muita 
responsabilidade com isso e...e...eu assim...pessoalmente e...eu...so...somos dois...eu e a...mi...a minha 
esposa...então...se eu não cuidar eu tenho...vou ter outros problemas porque...ou eu cuido...ou... deixo ela de lado 
né...então a...a minha parte a...atualmente eu cuido né...não to deixando de lado...não to ã...pondo a... outras 
pessoas ser responsáveis né...quer dizer...pra mim assim...a...te...teria essa parte...a...familiar e a parte também 
financeira...que também inclui isso aí porque é...essa parte de...de cuidados...a...pessoais...é... é ele é 
muito...muito caro...não é barato... .então é...é...envolve os dois lados né...mas...o mais importante eu acho que é 
a parte mais afetiva...se a gente não tiver essa parte afetiva a gente...não...não vai...não vai cuidar...não...não vai 
fazer... realmente o que se deve fazer né... assim...em termos...em termos humanos...então a gente vai se...se 
desligando né...mas a...eu acho que isso...isso é uma das partes mais importante do ser humano...a gente ter essa 
responsabilidade de...de cuidar de...de...de quem conviveu...assim...nós estamos desde quarenta...quarenta e 
cinco anos juntos né...então é...quer dizer eu...eu tenho essa parte de...essa responsabilidade 
tanto...a...pessoal...eu acho que também envolve a parte espiritual também né...que...se...se...a gente não...não 
cuidar bem a...agora...quem sabe no futuro a gente pode ter mais problemas...ta...tanto na parte física 
como...emocional e espiritual...então...isso...isso que eu acho que é mais...a parte mais importante do...do...no 
caso do homem né... porque esse...essa responsabilidade de...de...de cuidar da...da mulher...ou da esposa... da...da 
família...então isso que é um...um fator assim...preponderante no...no convívio familiar...acho que é...que é isso 
aí...risos... 
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Entrevista 5. Helena Vilela Luz - 86 anos 

 

1- Quanto tempo a senhora participou das atividades do Centro Cativa e quem a levou a procurar pela primeira 
vez o Centro Cativa? 

Resposta: Foi a Mirza. Há muitos anos...risos...eu até perdi a noção do tempo...que eu fui uma das primeiras que 
comecei junto com a Mirza...eu encontrei com ela num parque.......Santos Dumont né e ela me convidou pra vim  
e comecei...e agora por motivo de doença... de...vou no médico faço exame é um horário ...outro...tenho faltado. 

 

2- Qual a razão que a levou a participar do Grupo do Cativa?  

Resposta: Pra preencher o tempo...pra vim de manhã e...já começar o dia feliz...contente...com as amigas...com 
as atividades. 

 

3- Quais os benefícios que as atividades em grupo realizados no Centro Cativa estavam trazendo pra sua vida? 

Resposta: Ah sim...o convívio com outras pessoas né...o convívio com...com...a... D. Mirza, a D.Ilza que eu 
gosto muito dela...acho ela uma pessoa maravilhosa...com as colegas...não tenho queixa de nenhuma...foi tudo 
muito bem...muito bom...aproveitar... 

 

4- A sua participação no Centro Cativa pôde contribuir para melhorar a sua convivência no âmbito familiar? 
Com quantas pessoas a senhora mora em sua casa? 

Resposta: É eu e a minha filha e...não teve assim novidade nenhuma né...tudo o que eu faço aqui eu...eu conto, 
eu falo, eu comento...e tá tudo bem. 

 

5- A senhora acha que os laços de amizade construídos através da convivência em grupo lhe estavam sendo 
importantes e por quê?  

Resposta: Foi eu...fiquei conhecendo mais pessoas né...o...o... convívio com todas foi muito bom...o...tudo aqui é 
muito bom eu não tenho queixa de nada. 

 

6-  Como é o seu cotidiano sem a convivência no Centro Cativa? 

Resposta: Até uma...a...a...um...um... o ano passado eu vendia roupa né...então eu tinha muita atividade...ia pra 
São Paulo...vinha...ia na casa dos fregueses e agora eu to assim...com muita falta de ar... sabe...to me tratando 
também...então eu to só... pensando em voltar pro Cativa né...que ne... esse...esse ano eu ainda não vim... muito. 

 

7- E participa de atividades físicas, sociais ou intelectuais em outro lugar? 

Resposta: Não...não...só aqui. 

 

8- Que razões levaram a senhora a deixar de frequentar as atividades do Cativa? 

Resposta: Então é por causa que eu tenho feito exames...tenho feito assim...é...vou no médico de manhã... às 
vezes vou à tarde né...então eu to assim muito...muito atarefada com essa falta de ar que eu estou sentindo 
né...então é por isso que eu tenho faltado né. 

 

9- Gostaria de retornar as atividades do Cativa? O que seria necessário pra senhora voltar? 

Resposta: Saúde.  
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Entrevista 6. Niwton Costa – 94 anos  

 

1- Quanto tempo o senhor participou das atividades do Cativa e que o levou a procurar pela primeira vez o 
Centro Cativa? 

Resposta: Olha eu...eu...me lembro que eu vim pra aqui em...em...em março de 2007...quer dizer vai fazer....nove 
ano...fez anos nove agora esse ano né...fez nove ano que eu frequento o Cativa no principio eu participava de 
tudo eu...eu...não tinha outra pra fazer e pois a minha idade me foi... me...foi..me... me... me proibindo de certas 
coisas né então hoje eu não faço muito não...não...não...não...não... faço muito exercício, o exercício que eu faço 
é andar, eu ando todo dia né...então no principio eu vinha aqui no Cativa diariamente eu vinha todo dia 
na...parte, pelo menos na parte da manhã eu passava aqui no Cativa na parte da manhã e depois eu fui...digo 
afastando... devagarzinho e tal mas nunca deixei de vir né e então a...a....a até...até hoje eu to nessa...nessa 
posição e eu pe... eu pertenço ao Cativa mais não sou um frequentador fre...diariamente no Cativa né...eu venho 
assim...quando...quando eu preciso pegar um livro pra ler e tal...mas...eu...eu nunca deixo de vir aqui  né...eu to 
sempre aqui. Ah...eu...quem me trouxe...o seu Luiz...o seu Luiz que...que me indicou...ai eu encontrei com ele na 
rua e tal e...e...e...eu já...já tinha ido no parque...ai... ele então me trouxe pra cá e...eu...eu...depois o seu Luiz 
morreu né... e eu fiquei né. 

 

2- E qual a razão que o levou a participar do Grupo Cativa? 

Resposta: É...pe...pelo...pelo...pelo que ela...ela...ela...ela me...me oferecia durante dia ela...o...o... o programa do 
Cativa sempre pra mim foi...foi interessante pra mim né então eu vinha....eu gostava de... de...de assistir as 
palestras que...que tinha aqui é...o...o...o...o...o....outras...outras atividades que a Ca...Ca...Cativa tinha na parte 
da manhã a não ser exercícios...então eu sempre participava de tudo né e aquilo me interessava na época né...né. 

3- quais os benefícios que as atividades em grupo realizadas no Cativa   estavam trazendo pra vida do 
senhor? 

Resposta: Ah os benefícios que eu tinha é da...da...do exercício...exercício que eu fazia e além disso 
a...a...a...o...os ensinamentos....tinha o programas aqui de...de...de atrair a pessoa aí eu...eu... vinha sempre...por 
causa dos programa né e...e... e também leitura que...eu...eu sempre... gos...sempre gostei muito de ler e até hoje 
o que me a...o que me a...me...me...deixa no Cativa é a leitura...eu...eu nunca paro de ler...eu leio todos os dias 
pelo menos uma hora durante o dia...ou...ou duas horas talvez eu leio todo o dia né e então o que mais...o que 
mais me chama pro Cativa hoje... primeiro que eu sou... a...a... já há bastante tempo que frequento o Cativa  e 
não tenho vontade de sair e outra que o Cativa continua me...me...me sendo útil pra me..me oferecer livros pra 
mim ler durante o dia né...quan...quando eu posso. 

 

4- A sua participação no Cativa pôde contribuir para melhorar a sua convivência no âmbito familiar? Com 
quantas pessoas o senhor mora em sua casa? 

Resposta: Familiar? Eu acho que sim... é...na época né...quando...quando a minha esposa era viva é...pra mim me 
serviu muito né...é...é...me serviu eu...eu...gostava muito do Cativa e...e...isso me ajudou muito a...a minha vida 
em casa...me ajudou...não tenho dúvida.  Olha...a...a...a minha situação familiar hoje é mu...muito.... reduzida 
porque minha esposa... faleceu né e então eu moro só...co...meu...e...e...eu tenho muitos filhos mas tudo 
casado...cada um tem sua família e tal ....e..eu tenho...eu tenho quatro filhas casada e tem...tenho do...dois mas 
um...um...um morreu... só te...tenho um filho casado e um solteiro que mora comigo então um...a...a...a....minha 
família ho...hoje é eu e...e...e se...seis pessoas....seis filhos né...fora os neto e bisneto tá che...cheio por tem...tem 
...neto que não acaba mais...risos. mora somente meu filho o...ma...mais novo...o...Paulo André...quer dizer eu 
vivo com ele sozinho na...na...tem um neto que mora comigo...mas o neto quase que não vai lá em casa...ele ...tá 
sempre...ele trabalha na...na Petrobrás e ele...ele tem uma...uma...uma namorada lá em Novo Horizonte e ele 
quase que não vem em asa...vem uma...duas vezes por mês e...mas ele tem lá o quarto dele e tal meu...meu neto 
né...eu vivo mesmo é com meu filho... o Paulo André. 
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5- O senhor acha que os laços de amizade construídos através da convivência em grupo lhe estavam sendo 
importantes e por quê? 

Resposta: Niwton Costa – 94 anos Ah...não tenho dúvida que foi importante pra mim né...porque na época 
eu...eu...precisava de...de...de...mais conhecimento e...e...eu...o...o... o Cativa me ofereceu muito conhecimento 
novo e...eu...me...me...achava bom isso aqui. As amizades sempre foi muito boa né...apesar de que os homens 
que eu vi...convivia com eles morreram... e eu fiquei quase sozinho aqui né...foi mais um...um...um... dos 
motivos que fui a...que eu... afastei porque eu não tinha quase que ninguém que ficasse aqui comigo...só tinha 
a...as mulheres né...e então os homens morreram né e eu fiquei só...e isso fo...foi...me ...eu fui me afastando cada 
vez mais né... mas eu continuo aqui firme no...no Cativa, né? 

 

6- Como é o seu cotidiano sem a convivência no Centro Cativa, sem as atividades que o senhor praticava? 

Resposta: Olha tinha muita coisa que o...que o Cativa me... me oferecia... Ah bom e...eu...não...não sei porque 
eu...eu...eu...não tenho ido aqui... eu só venho pegar aqui livro pra ler né e então eu não sei bem o que  que o 
Cativa hoje fo...fo...oferece...eu não sei. Pa...pa...para...o... meu...qual...o meu dia a dia? A...o...aqui no Cativa 
e...eu só venho pegar livro pra ler né...risos..e...e...eu não tenho. Fora daqui eu...eu...eu...eu ando aí 
na...na...na...na...no...no parque de...de...na parte da manhã depois do café...depois vou pra casa geralmente 
eu...eu... faço na...no...orações du...du...durante a minha caminhada e...e...vou pra casa lê...aí eu sento e vou ler 
até...até...sair o almoço...eu to lendo né...sempre lendo o...ou...fazendo palavras cruzadas que eu gosto muito 
né...fa...fazer palavras cruzadas...e...e...ler né...eu não paro de ler...eu...eu leio todos os dias. Eu...eu... leio pelo 
menos da...daqui... pe...pelo menos do...dois livros por ...por mês eu leio...pelo menos dois...dois...três livros por 
mês eu leio...to...to...todo mês ...eu venho pegar aqui. Niwton Costa – 94 anos 

 

 

7- Participa de atividades físicas, sociais ou intelectuais em outro lugar? Que tipo de atividade? 

Resposta: Não... não...a minha atividade fora daqui é só... caminhada que eu faço todo dia de manhã ai no... no... 
Parque Santos Dumont...é. 

 

8- Que  razões levaram o senhor a deixar de frequentar as atividades do Cativa? 

Resposta: É porque...eu não tinha o que fazer aqui...eu...eu ...eu... na minha idade num de...não...não...eu...eu...eu 
saio...eu saio... quase que obrigado... quando vou sair de casa... eu saio obrigado porque eu...eu...vivo mais 
de...eu sou muito caseiro...eu vivo mais dentro de casa né...e...e... a não ser ler eu..eu perdi o interesse por 
o...o...outras atividades...eu perdi o interesse. E...então e...eu...a...a...a minha atividade hoje é ler e...e...e fazer 
palavra cruzada...e eu não faço outra coisa. A...quando eu vim é...é...é...tudo me...tudo...pra mim era bom 
quando...quando eu cheguei aqui não é ...tudo que o...que o...que o...o Cativa me oferecia...eu...eu...eu aceitava 
com...com...com boa vontade...eu...eu...porque eu gostava mesmo né...eu nunca fui obrigado a nada né...mas eu 
gostava da...das atividades do Cativa...mas depois com a idade e...eu...eu perdi o interesse...eu fiquei...eu gosto 
mais de ficar em casa né...eu não gosto de sair...é difícil sair...na... ir à rua ...até a missa eu não vou na...na 
parte...da...na...a missa que eu...eu frequento é no São Dimas é..é a missa de cinco e meia da tarde...que é a missa 
das crianças...é a missa que...que eu...que eu...que eu participo e à noite eu não vou...porque eu não saio de casa à 
noite né...eu...é...mais porque eu tenho até medo de sair ne...nessa cidade de noite sozinho né...sozinho eu 
não...não saio...eu tenho...tenho muito medo...eu já fui assaltado na rua aí...uma vez e...e eu tenho muito medo de 
sair na rua. 

 

9- Gostaria de retornar às atividades do Cativa? Que seria necessário para o senhor voltar para as 
atividades? 

Resposta: Ah...e...eu acho que não...não voltaria mais pra...pra...pra...frequentar o Centro o dia 
inteiro...e...eu...eu...não...não voltaria não...não...não...não tem condições ...não tem condições de voltar mais 
não...eu to...com....a...a...a... a minha idade é muito avançada...risos...noventa e quatro anos viu...risos... 
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E...apesar que...apesar da minha idade eu...eu...não penso em morrer não...eu...eu pe...penso ainda vou viver 
muito tempo...risos...pelo menos é o que eu penso né... Ah...eu tenho boa saúde...graças a Deus a minha saúde é 
boa...eu...eu durmo bem...e... me alimento bem...e eu...então...eu...eu...eu acho que...Deus vai me dar... uma vida 
mais...mais...bo...mais longa...acho eu né...não sei. 

 

 

Entrevista 7. Eunice Juvência Pereira – 76 anos 

 

1- Quanto tempo a senhora participou das atividades do Centro Cativa à levou a procurar pela primeira vez o 
Centro Cativa? 

Resposta: Eu participo no Centro Cativa já há quatorze anos  que eu estou aqui, vim pelo meu neto, que ele é 
professor de educação física eu me aposentei, tava muito triste em casa ai ele foi procurar um lugar pra mim 
ficar, bom, ai eu vim aqui encontrei a dona Myrza que era.... foi ótima no momento que eu tava caindo em 
depressão, ai me acolheu bem, desde isso eu estou aqui, me sinto muito feliz no Cativa.   

 

2- E qual a razão que a levou a participar do Grupo Cativa? 

Resposta: Foi que eu trabalhei durante vinte e cinco anos, me aposentei, tinha perdido meu marido, logo em 
seguida minha mãe... fiquei muito triste de estar em casa ai procurei um lugar para me alegrar é aqui foi a casa 
que eu encontrei, a família minha, é... uma das famílias minha é essa aqui. 

 

3- E quais os benefícios que as atividades em grupo realizadas no Centro do Cativa estavam trazendo para sua 
vida? 

Resposta: Olha é a melhor, porque aqui, eu estava sozinha e encontrei uma família.   

 

4- A sua participação no Centro de Atividades Cativa pode contribuir para melhorar a sua convivência no 
âmbito familiar? Com..com quantas pessoas a senhora mora em sua casa? 

Resposta: Sim...pode melhorar e bem, em todos o..... todo assim com toda família, pra mim mesmo, pra minha 
pessoa foi muito bom. Hoje nois.... eu com minha filha, só com  uma pessoa, tem a família que vem sempre, que 
não deixa sozinha, mas hoje somos em duas eu e minha filha, uma filha meia assim... com defeito físico né, que 
ela tem um problema. 

 

5- A senhora acha que os laços de amizade construídos através da convivência em grupo que lhes estavam 
sendo importantes? Por quê?  

Resposta: Olha... é importante porque animou muito a minha vida, deu sentido né,  e eu me tornei  uma pessoa 
muito fechada, não falava nada, hoje não, hoje sou uma pessoa assim que conversa, alegre, to bem. 

 

6- Como é seu cotidiano sem a convivência no Centro Cativa? 

Resposta: Cotidiano... vivo, trabalho bastante em casa né, mas....mas é triste com o Cativa é bem mais alegre 
mesmo... a vida. Eunice Juvência Pereira – 76 anos 

 

7- Participa de atividades físicas, sociais ou intelectuais em outro lugar? E se participa, que tipo de atividade? 

Resposta: Não, participo só aqui no Cativa mesmo. Doença, 
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8- Que razões levaram a senhora a deixar de frequentar as atividades do Cativa? 

Resposta: Foi a doença que eu parei, durante todos esses anos eu tenho vindo sempre né, toda semana, mas 
devido eu ter tido enfarte e agora to com reumatismo nos ossos.... é que eu tenho parado, bem e o problema de 
diabete que deu assim na minha perna né, atacou uma varize que estorou, então foi isso que eu parei. 

 

9- Gostaria de retornar as atividades do Cativa? Que seria necessário para a senhora voltar? 

Resposta: Olha eu gostaria... to esperando porque no momento devido o problema do meu joelho não posso 
tomar condução e assim que melhorar que o tempo ficar firme e bom e eu também sarar bem, estarei de volta se 
Deus quiser. Eunice Juvência Pereira – 76 anos 

 

Entrevista 8: Maria de Lourdes da Sila Oliveira – 80 anos 

 

1- Por quanto tempo a senhora participou das atividades do Centro Cativa? Quem a levou a procurar o Centro 
Cativa pela primeira vez? 

Resposta: Desde dois mil. Posso dizer, que... bem dizer eu mesma.... eu tinha que me afastar la da Vila 
Industrial, tinha que ficar em Santana, e achei que aqui ficava mais próximo e mais prático para mim e até hoje 
estou aqui. 

 

2- E qual a razão que a levou a participar do grupo Cativa?  

 Resposta: Porque na verdade sempre dizia e digo que o Cativa,  Cativa a gente, não tem escolha de cor nem de 
pessoas, pessoas sim civilizadas né, porque a gente se apega a ele que não tem vontade mais de deixa. A minha 
situação de... solidão, eu me sentia muito só, apesar que nessa época eu estava no...no asilo, tinha todo apoio, 
muita gente delicada comigo, mas ainda me sentia faltando alguma coisa e aqui que que eu me senti feliz, entrei 
no coral muita coisa, muita coisa, que hoje já por causa da saúde, a saúde porque a idade não, a idade não me 
prende ficar dentro de casa é a saúde. 

 

3- Quais os benefícios que as atividades em grupo realizadas aqui no Centro Cativa estavam trazendo para a sua 
vida? 

Resposta: minha mente, o meu modo de viver.... um ambiente sadio, como eu já falei né... compreensão, mesmo 
nas horas que a gente não pode ta aqui, mas.... entende porque...porque eu tenho certeza que outros que estão em 
casa sem poder vim sente falta do Cativa. 

 

4- A sua participação no Centro Cativa pode contribuir para melhorar a sua convivência com a família, no 
âmbito familiar? Quantas pessoas moram com a senhora hoje na sua casa? 

Resposta: A família quase não posso dizer que tem... grandes melhoras que eu continuo na mesma, moro eu e 
Deus, faço tudo pra ta de pé... eu me realizo em médicos, tudo sou eu, não peço nada a ninguém... a não ser 
quando esta demais... demais da conta, como você sabe eu fiquei numa cadeira de rodas sem poder ir para canto 
nenhum, tive que apelar pra todos os lados , até minha família aparecer, fora disso... eles não entende o que é ... 
ambiente do idoso para cada hora melhorar e assim eu to vivendo, na verdade mora só eu. 

 

5- A senhora acha que os laços de amizade construídos através da convivência em grupo lhe estavam 
sendo importantes e porque estavam sendo importantes? 

Resposta: Porque eu me elevei mais, sabedoria, paciência, saber viver a velhice e me sinto.... muita falta do 
Cativa por causa disso, eu participava do coral, o que eu podia fazer eu fazia, como agora eu tava pensando 
esse ano, esse ano eu vou voltar total, mas as doenças eu digo doenças porque é plural não é uma coisa só no 
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meu corpo, eu não posso vir fico prisioneira. Prisioneira das doenças, as doenças... por exemplo eu sofri um 
acidente de ônibus, o motorista me fechou na porta da frente e me arrastou, esse foi o pior da minha vida, 
que tem hora que a perna esquerda ela da de não querer funcionar e eu fico com muito medo porque eu 
gosto de sair de visitar os mais doentes do que eu e isso me deixa muito prisioneira. 

 

6- E como é o cotidiano da senhora sem a convivência no centro Cativa?  

Resposta: Quando eu to com muita saúde, me levanto pela manhã, faço minhas orações, gosto muito de ler a 
bíblia, hoje mesmo eu li, tirei um versículo vou levar para a Edna ver, posso... tirei assim... isso é da bíblia, 
“Porque segundo o homem interior tem prazer na lei de Deus” Romanos 7.22. vou levar esse versículo 
comigo e vou mostrar para a Edna .... que antes deu sair eu procuro sempre me comunicar com Deus, e se 
não fosse esse Deus tão maravilhoso acho que eu não teria nem força pra sobreviver, levanto faço meu café, 
sempre em oração, agradecendo, sempre agradecendo, sempre to dizendo obrigado Jesus, obrigado Jesus eu 
passei café fresquinho do dia, tomei café ...não muito reforçado porque eu gosto de tomar café sentada 
quietinha, bem tranquila, olhando pra a natureza eu abro a janela de onde eu moro então fica aquele 
panorama assim... daquelas arvores verdes lindas, floridas, nossa... eu fico muito feliz e é assim que eu vivo, 
faço minha comida, cuido da  minha roupa, cuido da limpeza na medida do possível já fiz uma limpeza 
piquinininha no lugar mais necessário que é o banheiro rsrsrsrs e vim pro Cativa, estou aqui no Cativa. 
Maria de Lourdes da Sila Oliveira – 80 anos 

 

7- Participa de atividades físicas sociais ou intelectuais em outro lugar? 

Resposta: No momento não, tem várias Assistentes Sociais tudo a minha procura, vai na minha casa e olha 
pra mim...porque... acho que porque eu sou doente, o pessoal pensa que eu não tenho...não sou normal, mas 
eu sou normal na minha mente, então ela vem me procurar e admirou, disse: “ela é normal é super normal, 
ela é super normal”, ai eu mostrei pra ela a minha alimentação que eu mesmo ponho pra cozinhar eu estava 
sentada almoçando, ela ficou olhando disse “vou ver o que que eu faço, a senhora não pode ficar assim 
parada, tem que ter uma atividade nem que tenha com um carro, uma perua pra buscar aqui na sua casa”, 
não sei como é que vai ficar........ a gosto muito de ir na igreja a minha paixão maior, eu não sou assim ..... 
vão dizer... cheia de idolatria, mas o lugar que eu mais gosto de frequentar é a igreja São Judas Tadeu aqui 
no Jardim Paulista, se deixar eu fico o dia todinho ali, sentada, louvando, em oração, agradecendo, veja 
quando eu vejo chega a noite, digo  nossa seis hora e eu to aqui na cidade ai tenho que pegar uma ou duas 
conduções. 

 

8- E que razões levaram a senhora deixar de frequentar as atividades no Cativa? 

Resposta: Doença, doença, se eu não tivesse doente do jeito que eu estou, primeiramente o câncer é traiçoeiro 
e lento, mas eu to mi tratando, tenho muita saudade do Cativa, muita.... eu fico de manhã pensando, hoje era 
dia disso, hoje era dia disso, agora fico...eu agora o que que eu faço vou ler a bíblia vou olhar os retratos do 
Cativa.... as minhas amigas que já se foram as que estão lá e assim eu passo o dia. 

 

9- Gostaria de retornar as atividades no Cativa? E o que seria necessário para a senhora voltar? 

Resposta: Demais da conta, nem que fosse para ficar olhando as outras se distrair.  Primeiro lugar uma 
moradia melhor, que a moradia não ajuda.....e transporte né, mas transporte é muito difícil eu sei que é.  
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Entrevista 9.  Isaura Peres Barbosa – 75 anos 

 

1- Quanto tempo a senhora participou das atividades do Centro de Atividades Cativa e quem à levou a procurar 
pela primeira vez o Centro Cativa? 

Resposta: .... A... acho que a uns onze anos, acho que eu vim por espontânea vontade. 

 

2- Qual a razão que a levou a participar do Grupo Cativa? 

Resposta: A.... porque eu gostava muito né.... de tudo aqui, então por isso fiquei bastante, participei bastante né 
agora que eu to meio afastada pelos problema que aconteceu, mais pra mim isso aqui era tudo. 

 

3- Quais os benefícios que as atividades lá no Grupo é...Cativa que você realizou estavam trazendo benefícios 
pra sua vida? 

Resposta: ...A Muita alegria né, tudo de bom que a gente não tinha, pra mim era muito importante. 

 

4- A sua participação no Centro Cativa pode contribuir para melhorar a sua convivência no âmbito familiar? 
Hoje com quantas pessoas a senhora mora em sua casa? 

Resposta: A.... eu senti muito bem sim….foi muito bom com as coisas que eu participei ai né fui muito 
feliz...gente feliz ...foi....pra mim foi maravilhoso. Rsrsrsrs eu e Deus. 

 

5- A senhora acha que os laços de amizade construídos através da convivência em grupo que lhe estavam sendo 
importantes? Por quê?  

Resposta: Com certeza, foi importante na época porque....todo mundo me dava apoio....eu gostava demais, né? 
de todo mundo e gosto,  né?, apesar de muitas coisas que aconteceu de lá pra cá, mas pra mim vocês ainda é uma 
família.....foi muito bom, né?,  pra mim aquilo era....era uma... parecia uma festa, né?, assim... uma família era 
vocês, pra mim sempre...na época você não tava aqui, mas todas as que passaram por aqui, comigo foi tudo 
muito bom, os passeios, as atividades, foi muito...foi muito bom, uma época que jamais vou esquecer ....isso 
ficou no meu coração pra sempre. 

 

6- Como é o seu cotidiano sem a convivência no Centro Cativa? 

Resposta:  Olha, não dá muito pra pensar, porque a gente sozinha, muitas coisas né pra gente conseguir fazer 
né....não da nem tempo da gente pensar muitas coisa e também o cansaço da idade né... a perda das pessoa né, 
que na época eu tinha meu marido, ele....ele deu trabalho mas depois ficou um homem maravilhoso, então 
colaborava com a gente, hoje eu não tenho mais, até mesmo pra gente brigar é bom ter né, da uma agitada, a 
gente sozinha fica muito.... muito fechada né.....muita solidão....essa solidão..., eu já falei lá pra voceis, porque 
eu posso dizer que eu não tenho vizinho, porque quando  uma vez que eu quebrei o braço tava tudo engessado, o 
vizinho em frente da minha casa  abriu a porta viu eu com o braço daquele jeito, bateu a porta na minha cara, 
isso... isso pra mim  me doeu, isso quer dizer que eu não tenho vizinho..... a é... por causa da gente ta sozinha 
mesmo né... muita coisa aconteceram nesse tempo pra cá, mudou muita coisa a idade também vai chegando o 
cansaço né... essas perdas é muito difícil né porque de lá pra cá, aqui mesmo a gente já perdeu acho umas... que 
eu sei umas  cinco pessoas, que a gente convivia muito, eu fazia dança aqui com eles, a gente apresentava, 
apresentamo-la na Casa do Idoso da cidade foi maravilhoso, fomo la nos Vicentinos, fomos num lugar que eu 
não sei dizer o nome, minha filha veio assistir, minha neta.... gostaram muito, então aquilo pra gente era um 
troféu....era muito bom, muito alegre, muito gostoso....que hoje acabou, acabou pra mim, veio a doença do meu 
marido a eu já não  pude participar de nada mais e  com isso a gente foi acomodando né.....e a vida é assim  mas 
a gente as vezes não aceita né .....também a responsabilidade aumentou mais pra gente ....como eu sou teimosa 
não quero rsrsrs ajuda de filho que cada um tem a sua...as suas responsabilidades né.... a gente ta vendo isso 
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então eu acho que eu sozinha eu faço coisa a hora que eu quero, não tem quem manda em mim, agora....eles não 
eles tem que cumpri a ordem né da onde eles trabalham que eles tão fazendo é uma responsabilidade, então a 
vida é assim né.  

 

7- Participa de atividades físicas, sociais ou intelectuais em outro lugar e que tipo de atividade? 

Resposta: Nada mais....porque aconteceu muita coisa né... quebrei aqui que até hoje dói, fui operada, quebrei o 
pé e teve muita coisa, coluna, que o médico tirou minha caminhada, muita coisa saiu da né....do que eu fazia, 
então eu não participo mais de atividade, a...eu gosto é de nada, mas to com medo porque eu tenho labirintite, eu 
já tive crise na piscina foi horrível é que eu gosto muito de nada, nem isso eu faço, tem a Casa do Idoso la em 
Santana, a..... é só pra Hidro e eu acho que....eu comecei la uma vez, mas sai, acho que não compensa....e eu não 
gosto de Hidro, eu gostava  era do SESC, mas eu não tenho mais condição de vir no SESC...porque... a gente vai 
embora né como eu que não tava podendo nem subi no ônibus, com aquela mala pesada de roupa molhada, não 
tem como, eu não tenho como vir dirigindo até aqui não tem que me traga, então...lugar bom memo que eu 
gostava era do SESC, mas infelizmente muito tempo que não participo de nada mais, agora que eu comecei esse 
exercício da minha casa e ta sendo bom pra mim. 

 

8- Que razões levaram a senhora a deixar de frequentar as atividades do Cativa? 

Resposta: É isso que to falando pra você, muito problema né que aconteceu comigo nesse... nesse meio de tempo 
que aconteceu muitas coisa, minha mãe doente, ficou quatro meses doente... acamada doente, e...também esses 
problema que aconteceu que eu não tava percebendo que eu não tava nem conseguindo nem anda mais, não tava 
conseguindo entrar num taxi, era preciso o taxista....a fisioterapia eu vim de taxi, porque  eu num tinha condições 
de vim de ônibus, muitas vezes ele teve que ajudar eu entra nu taxi, imagina que situação que eu fiquei ...né 
então me afastou de tudo, mas graças a Deus eu estou recuperando. 

 

9- Gostaria de retornar às atividades do Cativa? Que seria necessário para a senhora voltar? 

Resposta: Olha, agora ta um pouco difícil pra eu responder, vou esperar mais um pouco, rsrsrs.  A....necessário 
que eu melhore mais, né que eu tenha mais animo, com a perda da minha mãe, agora com a perda da da outra  
amiga ai.... isso me deixou....né me deixou muito, muito pra baixo né, não gosto de perder nada, pra mim nem 
uma roupa....tenho... não sei porque que eu tenho dificuldade em trabalha com perda, não é só de pessoas 
tudo...tudo..... até quando morreu minha cachorrinha eu acho.... nossa..... eu internei ela e ela a..... era pra ser 
sacrificada nossa..... eu fui la visita ela ....vi ela, falei assim: Brida você que ir embora ca mamãe, ela num tava 
parando nem em pé, ela sacudiu o rabinho, ai eu liguei pó meu filho que....o homem la disse que tinha que 
sacrificar ela porque os exames não tinha como salva-la....mesmo assim toda vez que eu passava la eu olhava La 
eu chorava por causa da morte da cachorrinha...onde será que levaram a minha cachorrinha, eu so difícil  
di...di...né...eu so muito assim.. apegada com  com coisas com tudo eu acho até com uma pranta, uma 
arvore...uma pranta...porque... eu não sei porque que eu so assim, mais eu só.     

 

Entrevista 10. Maria do Carmo Vieira – 87 anos 

 

1.Quanto tempo a senhora participou das atividades do Centro Cativa à levou a procurar pela primeira vez o 
Centro Cativa? 

Resposta: Eu não me lembro quem me levou...eu lembro que tinha uma atividade ali na.....na...da terceira idade 
ali  do Cativa ali no Vicentina Aranha, ai eu fui pra La...participa la, participei do coral, participei de diversas 
atividades La, e... participei muito ativamente anos e anos La,  rsrs a uns vinte anos desde do começo do Cativa 
mesmo. 

 

2.E qual a razão que a levou a participar do Grupo Cativa? 
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Resposta: é que a gente....não tinha o que fazer em casa atividade pertinho eu morava perto, não é...ai eu falei 
vou La pra vê o que ta acontecendo né, ai fui La pra participar de algumas atividades, principalmente o coral que 
eu gostava muito né...que eu enxergava bem pra lê tudo né...i....o coral eu participei muitos anos, i....ninguém me 
levou, o pessoal falava o Cativa no Vicentina Aranha, vamo La vamo, as amigas né... diversas amigas lá. 

 

3.E quais os benefícios que as atividades em grupo realizadas no Centro do Cativa estavam trazendo para sua 
vida? 

Resposta: muita....muita....muito bom, participei do coral, diversas tinha alongamento, tinha taichi, tinha diversas 
coisas la então a gente participava de tudo, de vez em quando tinha aquela reunião cochai, a gente participava, 
então foi muito bom pra minha vida, anos e anos lá.  

 

4.A sua participação no Centro de Atividades Cativa pode contribuir para melhorar a sua convivência no âmbito 
familiar? Com..com quantas pessoas a senhora mora em sua casa? 

Resposta: O...familiar e social também né, porque arrumei muitas amigas né, amigas ....e...familiar também 
né... que eu chegava em casa alegrinha, feliz né, então....hoje vivo com uma só, um filho.  

 

5A senhora acha que os laços de amizade construídos através da convivência em grupo que lhes estavam sendo 
importantes? Por quê?  

Resposta: Ah!... muito importante porque a gente conversa com uma , conversa com outra, sai junto, vai em 
algum lugar junto, tem diversas colegas minhas, algumas já não estão aqui mais né...mas muitas...serviu de 
companhia pra gente sair junto as vezes, muito bom. 

 

6.Como é seu cotidiano sem a convivência no Centro Cativa? 

Resposta:  Eu....de manhã eu faço hidroginástica né?, faço hidroginástica na...no outro centro de convivência 
que é a ACM, né?, duas vezes por semana eu faço hidroginástica; então, esse é sagrado, desde oitenta e sete eu 
faço hidroginástica, nunca parei, fazia no SESC, depois passei para a NETLUC, que o SESC fechou, aí depois 
fui pra ACM, que o próprio Cativa me indicou lá....pra fazer a  hidroginástica e to lá há doze anos.  

 

7.Participa de atividades físicas, sociais ou intelectuais em outro lugar? E se participa, que tipo de atividade? 

Resposta: Participo...faço alongamento la na Casa do Idoso também....alongamento...alongamento na 
cadera...faço e mais aqui o Cativa né.  

 

8.Que razões levaram a senhora a deixar de frequentar as atividades do Cativa? 

Resposta:  Não é que.... é porque é um pouco longe pra mim....se  vê com essa idade que eu estou, ficar pegando 
ônibus com o joelho ruim não é brincadera...então, to vindo muito pouco no Cativa, porque não ta dando mais.
 (MCV, 87 anos).   

 

9.Gostaria de retornar as atividades do Cativa? Que seria necessário para a senhora voltar? 

Resposta: Morar perto rsrsrs morar perto e não moro perto né... moro noutro bairro, quando eu morava perto era 
uma maravilha,mas agora não da mais, não da pra vir sempre.  
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Anexo 6 – Transcrição das respostas às perguntas feitas a idosos participantes do Cativa  

 

 

N Nome completo Idade Iniciais para anonimização 

1 Berenice de Siqueira 66 anos BS 

2 Maria Célia Rangel 87 anos MCR 

3 Esther Angela Soares 74 anos EAS 

4 Expedita Candido de Lima 79 anos ECL 

5 Apparecida Astrogilda Ribeiro 79 anos AAR 

6 Francisco Giovani Filho 79 anos FGF 

7 Marianna Sassaki Yagome 85 anos MSY 

8 Marilene Carneiro Langeani 81 anos MCL 

9 Maria Celina Longo Zicari 72 anos MCLZ 

10 Lucy de Medeiros Maia 77 anos LMM 

 

 

Entrevista 1: Berenice de Siqueira – 66 anos  

 

1 Há quanto tempo a senhora participa das atividades do Centro Cativa? Quem a levou a procurar o 
Centro Cativa? 

 
Resposta: Olha, eu não tenho bem certeza, mas eu acredito que eu já fiz três anos em março que eu venho no 
Cativa e o que me levou a vir aqui conhecer é uma pessoa que já faleceu que era do Cativa que era  a Maria 
Tereza , que eu conheci o Cativa através dela, quando ela dava aulas na UNIVAP na Faculdade da Terceira 
Idade lá, eu era aluna dela, um dia ela nos convidou pra... ver a Dança Circular na Praça Afonso Pena  e naquele 
momento eu fiquei encantada com a Dança Circular fiquei muito emocionada e falei um dia eu vou no Cativa 
para conhecer e foi assim que começou me aposentei  e... vim aqui conhecer o Cativa e também estou encantada 
com as outras atividades. 

2 - Qual a razão para estar participando do Grupo Cativa? 
Resposta: Bom... na ocasião que eu vim para cá, eu.... eu vim porque eu precisava estar no meio de pessoas,  tava 
passando momentos.... Momento meio critico na minha vida, separação filho que sai do ninho e vai embora fazer 
seu voo solo, então foi um momento especial da minha vida que eu precisava estar convivendo com outras 
pessoas e..... é e o motivo é esse e continuo porque me dá prazer. 

3 - Quais os benefícios que as atividades em grupo realizadas no Centro Cativa contribui para a sua vida? 
Resposta: Bom eu acho que em primeiro lugar é a socialização, eu acho nenhum ser deve viver sozinho nós 
sempre precisamos estar em contato com outras pessoas isso é o ponto primordial, e depois eu acredito que seja 
as atividades mesmo, intelectuais que nós temos as atividades físicas é....então eu acho que isso para o idoso é 
fundamental. 
 

4 - A sua participação no Centro Cativa contribuiu para melhorar a sua convivência no âmbito familiar? 
com quantas pessoas a senhora mora em sua casa? 

Resposta: Sem dúvida porque depois que o meu filho se formou, casou e tá morando em outro estado é se eu não 
tivesse essa convivência essa socialização que eu tenho, certamente estaria no pé dele, né.... pedindo colo, 
pedindo a visita dele então eu tendo essas atividades que eu tenho eu tenho uma vida independente, lógico né 
que a gente fica com saudades de filho mas fica mais suave, a gente estar em contato com outros pessoas, hoje 
vive eu e mais eu. 
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5 – A senhora acha que os laços de amizade construídos através da convivência em grupo lhe foram 
importantes? Por quê? 

Resposta: Bom.... são importantes porque fazem parte  dessa socialização que a gente tem que ter, agora é...... eu 
acho que amizade é fundamental porque......a gente tem na outra pessoa um apoio um contato mais  próximo, eu 
tenho esse contato com a Yolanda a pessoa aqui do Cativa com quem eu trabalho, primeiro ela foi minha amiga 
agora a pessoa com que eu trabalho e.... o carinho que a gente tem aqui esse carinho entre todas que  eu acho 
muito legal. 
 

6 -Como seria seu cotidiano sem a convivência no Centro Cativa? 
Resposta: A. eu acho que seria bem diferente né.... porque se eu não viesse no Cativa, eu estaria mais voltada 
para mim mesma na minha casa.... com as minhas atividades talvez estivesse mais voltada para os meus 
problemas, e aqui no Cativa a gente participa do problemas de todos, é onde a gente vê que os nossos problemas 
não é assim tão grande  então eu acho que seria...  não seria legal não. 

 

7 -Participa de atividades (físicas, sociais ou intelectuais) em outro lugar? Que tipo de atividade? 
Resposta: Eu faço academia duas vezes por semana, pra que eu possa manter minha massa muscular em ordem 
isso eu não posso deixar de fazer e eu frequento também a UNATI, que é um Centro da Terceira Idade da 
UNESP, onde eu faço alguns idiomas a... e faço parte de um grupo do tricô solidário no Vicentino Aranha todo 
domingo, não tenho mais tempo para fazer mais nada, rsrsrs já fica bem corrido. 
 
Entrevista 2. Maria Célia Rangel – 87 anos 

 1. Há quanto tempo a senhora participa das atividades do Centro Cativa? Quem a levou a procurar o Centro 
Cativa? 
Resposta: Faz praticamente vinte e um anos desde do começo do Cativa, e.... eu fazia ginastica dada pela 
prefeitura no Parque Santos Dumont, e a minha irmã e o meu cunhado vieram morar em aqui em São José e 
tiveram contato com a Myrza e o grupo que trabalhava com o Cativa e... eles os dois me disseram  vamos... 
venha para nós aqui no Cativa porque é mais amplo, não é só a parte física né mas tem também a de doação  que 
naquela época fazia um serviço voluntario no hospital aqui no Vicentina Aranha que existia naquela ocasião, 
além do curriculum normal do Cativa, então eu fui e nunca mais sai de lá e não quero que acaba, rsrsrs. 
 
 2.Qual a razão para estar participando do Grupo Cativa? 
Resposta: É a convivência, eu acho que o tono do grupo Cativa que faz a diferença dos outros  trabalhos com 
idosos é justamente a participação de todos nas atividades do Cativa, eu acho que isso dai é.... dá um... algo mais 
para a vida da pessoa que frequenta o Cativa, essa convivência, essa interação humana que eu não encontro e não 
vejo nos outros trabalhos com idosos, acho que isso faz a diferença no Cativa. 
 
 3.Quais os benefícios que as atividades em grupo realizadas no Centro Cativa contribui para a sua vida? 
Resposta: Para minha vida, bom todas as atividades que eu faço e não faço mais porque todos nós temos limites 
no tempo, né eu gosto muito da dança, do coral dos exercícios físicos das festas dos encontros, da amizade que 
vai surgindo entre os membros isso dai eu acho que é vital para o idoso conservar a sua alegria de viver de viver 
e poder ter os últimos anos de sua vida cor- de- rosa, gosto muito dessa convivência no Cativa. 

 

      4. A sua participação no Centro Cativa contribuiu para melhorar a sua convivência no âmbito familiar? com 
quantas pessoas a senhora mora em sua casa? 

Resposta:  Bom.... como eu sou solteira sem filhos e a minha vida assim é muito....só não é os meus familiares 
mais próximos meus irmãos, meus pais já se foram e.... os que estão são relações mais distantes, são de 
cunhadas....sobrinhos, sobrinhos netos, sobrinhos bisnetos  o que eu posso contar é que o ultimo sobrinho bisneto 
que nasceu o pai me escolheu pra batizar essa criança, quer dizer então é claro que é... essa maneira de ser de 
procurar de estar junto, mesmo distante, mesmo morando longe né... o Cativa ajuda a.... alimentar essa, esse  
relacionamento... humano também na família, eu moro sozinha. 
 
 
      5- A senhora  acha que os laços de amizade construídos através da convivência em grupo lhe foram 
importantes? Por quê? 
Resposta: Eles são muito importantes, porque você pode é.... estender o seu relacionamento pra um contexto 
muito maior, se você ficar só no contexto familiar depois que você adquire a felicidade de ser idoso é... diminui 
muito a convivência o relacionamento e o Cativa amplia essa possibilidade né  de você ta sempre com novidade 
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com pessoas diferentes, com pessoas que vive outro tipo de vida pensam diferente, mas que sempre elemento 
para sua extensão, para a sua comple..... para completar a pessoa, né porque nós nunca somos sozinhos 
completos, as as relações que a gente vai tendo na vida,  aquelas que vão aparecendo no Cativa elas vão 
ampliando .... a.... maneira da gente ver da gente sentir da gente olhar a vida e isso é muito importante, porque  
não se fica fechado em si mesma, mas há uma liberação para... coisas novas para uma vida nova  para uma vida 
de  mais entrosamento mais humano, eu acho que é muito bom esse convívio tão estreito que nós temos aqui no 
Cativa e... sempre com  alguma atividade sendo o  carro chefe que puxa a gente pra um lado, pra outro, pra 
outro, muito bom. 
 
 6.Como seria seu cotidiano sem a convivência no Centro Cativa? 
Resposta: Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu não sou de ficar parada num lugar não,  eu não sei, eu por 
exemplo gostaria de fazer pintura em tela, que não dá tempo de fazer, gostaria de voltar tocar piano, 
tocar...violão cantar numa roda de...de chorinho, há... isso talvez eu tivesse oportunidade de fazer mas há.... no 
momento não penso nisso quer dizer ta lá dentro, não penso em externar essas....usando essas atividades porque 
tudo que tem no Cativa já preenche o meu ser....o meu dia a dia. 
 
 7.Participa de atividades (físicas, sociais ou intelectuais) em outro lugar? Que tipo de atividade? 
Resposta: Rsrsrs, ai, ai, ai, participo por exemplo da... reuniões de espiritualidade, é...uma coisa que eu prezo 
muito e que acho que a gente tendo a mão de Deus na vida da gente a gente sempre é feliz.....sempre mesmo nas 
atribulações, nas dificuldades, nas doenças, tudo passa, Deus basta.     
 

Entrevista 3. Esther Angela Soares – 74 anos 

 1.Há quanto tempo a senhora participa das atividades do Centro Cativa? Quem a levou a procurar o Centro 
Cativa? 
Resposta: Eu entrei no ano 2000 né... 16 anos, foi a Maria Tereza... Xavier era muito minha amiga na paróquia, o 
Esther vai fazer uma atividade no Cativa que é muito bom, aí eu vim. 
 

2.Qual a razão para estar participando do Grupo Cativa? 
Resposta: A... é muito bom, novas amizades que eu fiz né, que eu tinha mais convivência mais com pessoas da 
comunidade da paróquia isso aqui foi outro tipo de amizade né foi muito bom, gosto muito  daqui. 
 
 3.Quais os benefícios que as atividades em grupo realizadas no Centro Cativa contribui para a sua vida? 
Resposta: É... eu gosto muito de cantar né, sempre gostei, sempre participei de grupo lá na paróquia de canto e 
aqui tinha né, quando eu entrei tinha o coral mesmo né a gente falava né, hoje não fala que é grupo de canto que 
é unisso né, uma voz só, pra mim é muito gratificante eu gosto demais, e também gosto muito da Dança Circular 
né, embora hoje a professora mudou  um pouco o estilo, não dança mais, é sentado né, então a gente sente um 
pouco mais eu gostaria que fosse de pé mesmo. ..... é uma pergunta mais...... a.... eu sinto bem aqui né, eu acho 
que aqui é uma outra família, embora eu tenha uma família muito grande né, minha família  grande, mas são 
todos os meus irmãos casados  e eu moro com uma irmã também, mas ela tem as suas atividades eu tenho a 
minha, então eu sinto de vir aqui né conversar mais, bater papo as vezes quando dá tempo de ficar com elas 
conversando é muito bom, eu gosto demais. 

 

 4.A sua participação no Centro Cativa contribuiu para melhorar a sua convivência no âmbito familiar? com 
quantas pessoas a senhora mora em sua casa? 
Resposta: .... hum... isso ai é uma coisa né, já falei né que eu vivo com a minha irmã, e então a gente não tem 
muita assim  convivência em casa entende? Eu sinto falta disso porque a família é muito grande, quando tinha 
meus pais, meus irmãos né era diferente, agora somos nós duas só na casa, ela faz as coisas dela do lado pra lá, 
eu faço do meu lado, então é....assim pra convivência assim, eu acho que não influiu não que as vezes eu falo 
comento alguma coisa , á.. la só tem velho, não quero saber desse lugar não, imagina nós somos o que , nós 
somos tudo idosa né tem que participar ué, de alguma coisa, ela não participa de nada dessas coisa né, eu sinto 
falta, eu gosto, mas para influenciar ela assim não.... teve efeito nenhum. Rssrsr,  Mora eu e a outra minha irmã 
só, só nós duas. 

 

 5.A senhora  acha que os laços de amizade construídos através da convivência em grupo lhe foram 
importantes? Por quê? 
Resposta: Muito.... não pode viver sozinha né, eu sinto mal se ficar sozinha, eu gosto de ter companhia, faço 
aqui, tenho atividade, ,  agora frequentando a Casa do Idoso né, então... tenho outro tipo de convivência com 
outras pessoas né, é muito bom a gente precisa né ter convivência com outras pessoas , não pode ficar, ninguém 
vive isolado eu pelo menos não gosto, até eu to fazendo agora, to numa psicóloga né, que ta me orientando um 
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pouco né, que ela ... que eu achei eu sou assim muito, não é afobada ela usou um outro termo lá que eu não sei 
falar, ansiedade, sabe então ela falou que é por causa disso né, então ta me controlando para ver se eu melhoro, 
rsrsrs, fica dentro de casa cê fica comendo cê  engorda né, então não quero engordar, então ta me botando no 
eixo tá. 

6.Como seria seu cotidiano sem a convivência no Centro Cativa? 
Resposta: A não... quando eu fiquei sabendo que ia, parecia que, buchicho ai né, que ia fecha, imagina, pode 
fecha não né, tem que... muito bom, fiz bastante amizade né diferente, eu sinto falta se um dia terminar né, sei se 
vai ser isso mesmo, a gente não sabe daqui pra frente o que vai acontecer né, espero que não feche não, rsrsrs. 

7.Participa de atividades (físicas, sociais ou intelectuais) em outro lugar? Que tipo de atividade? 
Resposta: Sim.... isso que eu falei né, participo na Casa do Idoso, faço pilates, e faço hidroginástica, né assim 
fora daqui do Cativa é essas duas atividades que eu faço, eu gosto também, é muito bom….é bom pra saúde e é 
bom pra tudo né, dá até uma abertura pra cabeça da gente, certo. 

Entrevista 4. Expedita Candido de Lima – 79 anos  

1- Há quanto tempo a senhora participa das atividades do Cativa e quem trouxe a senhora, quem a levou a 
procurar o Centro Cativa? 

Resposta: Quem me trouxe foi uma amiga minha que se chama Irene...eu conversando com ela né... e eu falei 
co... precisava melhorar o meu português ...que eu não fiz ã... praticamente não foi assim no tempo da Mobral fiz 
assim à noite né... muito mal...e...precisava melhorar...é o motivo que eu to aqui...ai...Já faz bem uns dois anos 
né... 

2.  E qual a razão para estar participando do Grupo Cativa? 

Resposta: Então a razão é essa né que eu fui muito bem atendida né e...e...aquilo que eu preciso né...eu...a...a 
leitura, a amizade...a...a convivência né...e também participo de outras coisas... de uma ginástica muito boa que 
tem aqui...tem o coral que eu gosto muito e...to tentando aprender inglês ...tudo essas coisas boas que tem 
aqui...to...to querendo aprender né. 

3.E quais os benefícios que as atividades em grupo realizadas no Centro Cativa contribuem pra sua vida? 

Resposta: Ah eu acho que é tudo né...que a gente tem que ter a amizade, a convivência...faz parte da vida né 
...faz parte de pra todo mundo né ...pra mim então nem se fala...que eu sou sozinha, sou sozinha assim no modo 
de dizer né...mais eu sou solteira não tenho marido, não tenho filho então a convivência aqui a...a amizade me 
ajuda muito...faz muito bem pra mim. 

4. A sua participação no Centro Cativa contribuiu para melhorar a sua convivência no âmbito familiar? E com 
quantas pessoas a senhora vive hoje na sua casa? 

Resposta: Sim...com certeza, com certeza e as coisas que a gente aprende aqui ...que eu aprendi... a gente vai 
passando né pra frente e...e eles até hoje eles ouvem bem né...fala...me aconselha ...é isso mesmo...você tá 
direita...vai em frente...apesar da idade a gente aprende “risos” muito...mas vai indo né...tentando. Eu...eu vivo 
eu sozinha né...mas tem uma sobrinha que mora comigo e...ela tem um marido né...ela é casada...marido e  três 
filhos...duas menina e um menino...ela mora numa parte...e eu moro na parte de cima...eu e Deus...Deus e eu. 

5. A senhora acha que os laços de amizades construído através da convivência em grupo lhe foram importantes e 
por quê? 

Resposta: Sim...porque...sem o grupo como é que fica...fica muito triste né...a gente tem que ter o grupo pra 
conversar...pra dividir...que eu acabei de falar pra você que eu sou sozinha, já imaginou se eu vivesse lá 
sozinha...não saísse...ficasse lá sozinha olhando a...nas paredes...não tem como...e eu gosto de sair...de 
conversar...de...saio muito né nas coisas que eu preciso...e os fim de semana eu saio vou pra São Paulo...tenho os 
meus compromissos lá e...e vou indo...vou tocando a minha vida. 

6.Como seria o seu cotidiano sem a convivência no Centro Cativa? 

Resposta: Ah seria muito triste... triste mesmo né ...porque eu que gosto de...de falar, de andar, de...de saber de 
novidade como tem aqui...ah pra mim não...não dá certo...de jeito maneira...quer ver que eu venho quase que 
todos os dias ... não venho todo o dia por causa de...a minhas perna não ajudar tanto né...mas que eu qualquer dia 
“risos”...vou chegar aqui com meu colchão nas costas...”risos”... 

7.Participa de atividades físicas, sociais ou intelectuais em outro lugar e que tipo de atividade? 

Resposta: Já participei né...na Casa do Idoso né...fazia piscina e...pausa...piscina e ginástica né...mas lá agora não 
to participando mais por causa da minha perna, mas e...o coral também, mas o coral aqui também tem...logo eu 
vou voltar a participar se Deus quiser...fé e Deus...e é a mesma professora né... eu gosto muito dela e gosto muito 
da turma aqui eu acho que vou encaixar bem no meio delas lá. 
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Entrevista 5: Apparecida Astrogilda Ribeiro – 79 anos 
 
 1.Há quanto tempo a senhora participa das atividades do Centro Cativa? Quem a levou a procurar o Centro 
Cativa? 
Resposta: Há quanto tempo?... desde o início, agora ninguém me levou, eu fui, eu trabalhava no Vicentina 
Aranha de voluntária e começou lá e eu fiquei não fui levada por ninguém, entende?, eu, eu trabalhava já de 
voluntária ali dentro e aí eu fiquei no Cativa todo esses anos. 
 
 2.Qual a razão para estar participando do Grupo Cativa? 
Resposta: Ah, porque eu acho assim uma coisa muito boa, faz muito bem pra gente acho que, não sei quando a 
gente precisa ficar em casa, que a gente sente a falta que o Cativa faz, que o convívio com as pessoas faz, né? 
 
 3.Quais os benefícios que as atividades em grupo realizadas no Centro Cativa contribuem para a sua vida? 
Resposta: Muito, acho que se eu sou assim meio elétrica ainda até agora   rsrs tudo eu acho que eu devo a isso 
porque eu não parei ainda de fazer uma ginastica, um alongamento um bate papo com amigos um... acho que 
tudo é isso 

 4.A sua participação no Centro Cativa contribuiu para melhorar a sua convivência no âmbito familiar? com 
quantas pessoas a senhora mora em sua casa? 
Resposta: Ah, sim, porque, todos eles tanto meu esposo, quanto os meus filhos... tal hora a senhora não vai estar 
em casa né?, a senhora vai estar no Cativa né?, porque a senhora vai estar no Cativa, então eles já... srsrs eles 
acham bom que eu venha no Cativa, hoje to com duas pessoas: eu, meu marido e o meu filho ,que está 
desempregado, né? 
 

5. A senhora acha que os laços de amizade construídos através da convivência em grupo lhe foram 
importantes? Por quê? 
Resposta: Eu acho que são muito importantes porque são sinceras a gente aqui, a gente tem claro a gente tem 
bastante pessoas então, tem umas que parece que vai com a gente, é da gente, a gente olha e já dá impressão que 
você já   pega ela como amiga, entende, sê já sente que ela é sua amiga, pode confiar na pessoa, então eu acho 
que é importante.   
 
 6. Como seria seu cotidiano sem a convivência no Centro Cativa? 

Resposta: Isso eu nunca imaginei, porque faz tantos anos que eu estou aqui no Cativa, mas antes de frequentar o 
Cativa eu tinha uma hora de caminhada que é o que eu fazia no parque, era isso. 

 

     7. Participa de atividades (físicas, sociais ou intelectuais) em outro lugar? Que tipo de atividade? 
Resposta: Não, não participo em nenhuma... em outros lugares, quer dizer o que você quer dizer social, é, não, 
não participo mesmo de ir frequentar de coisa não, só aqui mesmo, não faço nada de coisa assim fora daqui a vou 
em tal lugar porque vou fazer isso, fazer aquilo, tudo é aqui mesmo. 
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Entrevista 6: Francisco Giovani Filho – 79 anos  

       1- Há quanto tempo o senhor participa das atividades do Centro Cativa e quem o levou a procurar o Centro 
Cativa? 

Resposta: Eu...eu..eu...acredito que faz mais de uns quinze anos mais ou menos, você sabe quando...quando 
começou aqui  não? Fui um dos primeiro, mas não fui o primeiro...porque nem participei do grupo lá... inicial 
que...que era na Univap né... o grupo inicial, depois...pausa...quando eu vim pra cá já estava o grupo estruturado 
começando lá na...pausa...lá no...Vicentina Aranha tá...mais alguma coisa? Ah a...eu tava perdido né ...como to 
até hoje...risos e...minha mulher que arrumou aqui pra mim vim sabe é... tinha umas conhecida aí...eu comecei e 
depois gostei e fiquei né...foi minha mulher que falou com a dona...com a dona Mirza e aí... aí eu comecei  a vim 
aqui  

      2-Qual a razão pra estar participando do Grupo Cativa? 

Resposta: A razão é ...ter alguma coisa pra fazer durante o dia né, o...participar das reuniões até antigamente 
acho tinha mais...mais reuniões do que hoje eu acho, mais...dar...dar atividade pra gente vir em alguma coisa 
né...participar de...de...educação física, embora seja pra adulto mas é educação física e...aulas né...que já teve 
mais mais...continua tendo algumas aulas ainda, eu sei que preenche um pouco, metade do meu dia pelo menos 
tá, por isso que eu to aqui. 

     3-E quais os benefícios que essas atividades em grupo realizadas no Centro Cativa contribui pra sua vida? 

Resposta: Ah é muito grande...muito grande...o...o...o como eu disse tem...tem época que...que tá mais devagar o 
Cativa, agora atua...atualmente tá mais devagar e...os problema de dinheiro que teve...agora parece que vai voltar 
a reestruturar de novo, mas já teve muita coisa aqui que eu gostava, por exemplo, nós levamos no...na Univap 
um...uma peça de teatro que eu escrevi e foi um sucesso relativamente grande porque o teatro lá tava lotado e o 
pessoal saiu muito animado, só que os nossos artistas abandonaram...por uma série de motivos, uns...uns...até 
faleceram e outros pareceram...e não tão indo mais...mas assim...eu e a... Célia estamos tentando levantar 
sabe...vamos ver se a gente consegue. 

     4- A sua participação no Centro Cativa contribuiu para melhorar a sua convivência no âmbito familiar? 

Resposta: Ah não tenha dúvida...auxiliou e muito...porque senão fosse o Cativa eu teria que arrumar um outro 
lugar pra ir sabe...por exemplo, aqui agora eu parei com o SESC uns tempo, mas eu vou voltar fazer atividade 
aqui a tarde e...eu to querendo deixar a cabeça chegar no lugar, voltar a fazer informática e aí eu saio daqui e vou 
pro Sesc fazer natação aí completa o dia todo né ... de manhã aqui no Cativa...a tarde na informática e...e...na 
natação. No âmbito familiar é...sou só eu e a mulher porque as crianças já...já casaram ...pausa...e eu te te....cinco 
...três...cinco netos né...e eles distraem bastante a gente, mas...eu fico mais em casa mesmo né...mas melhorou 
porque eu tenho alguma coisa pra pensar né ...por exemplo, se eu vou fazer uma peça de teatro...eu tenho que 
pesquisar em algum lugar né e...e vou fazer...se Deus quiser vou fazer outro... 

    5-O senhor acha que os laços de amizade construídos através da convivência em grupo lhe foram importantes, 
por quê? 

Resposta: Nossa fundamental isso aí é...me tirando esse grupo daqui eu não amizade nenhuma fora daqui 
sabe...o... então eu me dou muito bem com o pessoal graças a Deus e...sou fechado por natureza...então por isso 
que...não faço amizade com todo mundo...tinha uma coisa interessante pra falar que eu esqueci agora...como que 
era a pergunta mesmo? Pergunta: O senhor acha que os laços de amizade construídos através da convivência em 
grupo lhe foram importantes e por que foi importante? 

Resposta: Importante porque eu conheci gente né ...gente que...alguns até já faleceram...o Nelson por exemplo... 
o Sr. Nelson foi muito meu amigo...as duas irmãs...o casal que é irmão da...da....Maria Célia também eu conheci, 
foi muito meu amigo...o dia que você veio já faz tempo que eu to aqui né, já vai fazer uns quinze anos que eu 
aqui...mas o Cativa ajudou muito...se o Cativa fechar amanhã por algum motivo eu vou ter que procurar um 
outro Cativa em algum outro lugar, porque é uma atividade que me faz falta...já que eu não quero assumir 
responsabilidade de...de um serviço né...é...também não surgiu oportunidade...mas se surgir...eu posso ver se eu 
vou fazer...mas faz falta sim...faz falta porque a gente conversa...bate papo né...e...uns a mais...outros 
menos...mas... não tenha dúvida que faz bem pra gente sim. 

6-Como seria o seu cotidiano sem a convivência no Centro Cativa? 

Resposta: Eu teri...eu seria um morto...eu seria uma...um vazio total porque...o fato de vim aqui no Cativa me 
deixa... ocupado, então se...se tirasse o Cativa e se eu não arrumar uma outra atividade vai ficar um vazio muito 
grande né...e...ai eu acho que...eu acho que eu teria que arrumar essas atividades que os...que os idosos fazem 
ficar sentado no jardim...ficar olhando a...e... coisas que realmente eu não...eu não gosto...eu gosto de ouvir 
uma...uma palestra de...de poesia...de...discursos sabe... assuntos que... a gente pensa pensa pensa e...e dá 
trabalho pra mente né. 
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7- Participar de atividades físicas, sociais ou intelectuais em outro lugar, que tipo de atividade? 

Resposta: Eu tentei participar de outro grupo de Terceira Idade... como tem ali no Centro... mas eu não me 
entrosei muito não sabe...por isso que eu fico até preocupado se fechar aqui...porque não me...não me...não 
me...não me...me ...não me...não me acomodei muito bem lá...não sei se é porque tem muita gente...porque já 
estão acostumados entre eles...eu sei que num...num me daria bem noutro lugar...não sei se fechasse 
aqui...enquanto não fechar eu estarei aqui se Deus quiser mas...se... por acaso fechar aí eu vou ter que arrumar 
um outro lugar...provavelmente eu não sei...eu não vou...eu acho que não vou... não vai dar muito certo...eu acho 
que é isso. Eu acho que...o problema a de...de entrosamento com esse grupo aqui ou com outro grupo fora daqui 
é um negócio complicado porque o...o elemento feminino vem com facilidade...se une com mais papo entre si 
né...agora o masculino é muito raro ã...pra você vê...no momento só tem eu aqui de...de masculino...já tiveram 
aqui 3...mas mesmo assim era pouco...quer dizer...lá nos outros lugares também não é muito diferente 
não...quantidade do...das mulheres é muito maior e pra elas fica um...uma...o entrosamento fica mais fácil né 
...então eu acho que a dificuldade de entrosamento lá como aqui também... é justamente a quantidade masculina 
é...é um no meio de dez...então sobra...acho que sem exagero noventa por cento é feminina sabe... eu acho muito 
interessante porque... isso...eu acho que acontece em todo o lugar... porque as mulheres tem essa facilidade...de 
se entrosar...de conversar...de se abrir né...eu não sei porque. 

Entrevista 7: Marianna Sassaki Yagome – 85 anos 

8 - Há quanto tempo a senhora participa das atividades do Centro Cativa? Quem a levou a procurar o Centro 
Cativa? 
Resposta:  Ta fazendo quase três anos, então quem me trouxe foi a minha filha, eu fiquei... falou que o Cativa é 
um lugar muito bom, porque eu fiquei dez anos, meu marido faleceu e eu fiquei dez anos sozinha na casa, a 
minha mente foi fechando, fechando eu fiquei olha, invalida. 

9 - Qual a razão para estar participando do Grupo Cativa? 
Resposta: Eu queria viver, ter mais amigas, aí começou a abrir minha mente no Cativa, todo mundo me 
ajudando, carinho, e... a minha mente foi abrindo aos poucos ai.... comecei ter mais alegria, aprendi coisas novas 
a minha vida foi cada vez mais aberta. Estou adorando muito o Cativa. 
10 Quais os benefícios que as atividades em grupo realizadas no Centro Cativa contribuem para a sua vida? 
 Resposta: Toda a... a.... todas essas aulas que nós temos a gente participa, participando o corpo da gente já fica 
outro, movimenta melhor, a mente vai ficando mais clara  com boas professoras, a diretora Myrza ensinou muita 
coisa boa, estou adorando. 
11 A sua participação no Centro Cativa contribuiu para melhorar a sua convivência no âmbito familiar? Com 
quantas pessoas a senhora mora em sua casa? 
 Resposta:  Muito, esse muito, muito, muito, muito ai comecei a ver as pessoas com outro sentido assim, foi 
abrindo a relação ficou boa eu estou sentindo muito feliz com a força do Cativa, moro três meses na casa da filha 
e três meses na casa do filho, então lá é... tem casal meu filho e dois netos casal, eu tenho lá nós conversamos 
tudo com intimidade, e... tenho mais alegria e a cada dia criando mais força para viver isso é muito importante 
para mim, estava com a mente tudo abalado. 
12  A senhora acha que os laços de amizade construídos através da convivência em grupo lhe foram 
importantes? Por que? 
Resposta: Isso é..... foi muito importante porque....eu quando cheguei no Cativa a minha mente estava tudo 
fechado....não sabia mais de nada, não tinha força pra nada aos poucos....aos pouco com.....convivência do 
Cativa, foi abrindo....abrindo a mente, foi avistando uma luz na minha frente e com isso foi uma convivência 
muito importante, muito bom pra mim, então hoje eu to levando uma vida, eu sinto que...normal, posso ser 
amiga de todo mundo, com as professoras. To no paraíso, chego em casa , tenho vontade de ir logo no 
Cativa...pa pode... conviver com as pessoas, eu tava ao ponto de suicídio, duas vezes tentei se suicidar.  
13 Como seria seu cotidiano sem a convivência no Centro Cativa? 
 Resposta: Eu escrevo, faço esse negócio, faço livrinhos caça palavra, estudoko, e.... escrevo muito, escrevo carta 
para não ficar com a mente lenta, então capricho muito por esse ponto, então essa é a força que o Cativa me deu, 
então aprendi muita coisa boa, pra mim é muito importante o Cativa. 
14 Participa de atividades (físicas, sociais ou intelectuais) em outro lugar? Que tipo de atividade? 
Resposta:  Não outro lugar não tenho atividades, pra mim lugar aqui é o Cativa, a professora Edna né, é muito 
importante ensina várias coisas que a minha mente estava abalada, e.... abriu foi abrindo, abrindo a mente, o meu 
mundo agora é diferente, então isso eu devo agradecer muito ao Cativa é muito importante para mim.  
 

Entrevista 8: Marilene Carneiro Langeani – 81 anos 

 

1- Há quanto tempo a senhora participa das atividades do Centro Cativa e quem a levou a procurar o Centro 
Cativa 
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Resposta: Eu frequento o Cativa desde 1999, quem me trouxe para o Cativa foi a querida Ilza, com quem eu 
participava, participei um outro grupo na Johnson, grupo que dava assistência a familiares de alcoólicos meu 
marido foi alcoólatra, alcoólatra divino que eu amei era uma pessoa maravilhosa, mas que eu acabei entendendo 
que o alcoolismo é uma doença, então foi numa programação da Johnson, que eu me encontrei com a Ilza que 
era participante do Cativa, que eu não sabia, mas que já, já participava e foi ela quem me convidou falou vamos 
lá para esse grupo que você vai se sentir melhor e realmente foi a melhor coisa que eu fiz foi me aderir no grupo 
Cativa. 
 
2-Qual a razão para estar participando do Grupo Cativa? 

                                                                                                                                Resposta: É porque aqui eu sinto 
amor sinto amizade, cresço, assim cresço... em todos os sentidos me sinto bem... cresço, tenho amizade, participo 
fico alegre então eu não quero nunca... nunca até os fins dos meus dias deixar de participar do Cativa, me faz 
muito bem. 
 

3-E quais os benefícios que essas atividades em grupo realizadas no Centro Cativa contribui para sua vida? 

                                                                                                                              Resposta: É o que eu falei me traz 
alegria, me traz por ex. as ginasticas me faz bem pro corpo, nós temos ginastica para a mente temos uma 
atividade que é maravilhosa que é atividade da memória cognitiva que eu acho que é uma das melhores que nós 
temos aqui, que nos força e... e a professora a pessoa que nos...  nos ministra essas aulas é uma pessoa de uma 
capacidade maravilhosa então todo mundo fica alegre, todo mundo participa, e aquilo lá nos faz crescer muito e 
mexe... e mexe muito com a nossa mente, então na idade da gente então você precisa exatamente mexer com os 
seus neurônios mexer com tudo porque a gente tem muita coisa para oferecer e muita coisa nós recebemos aqui 
do Cativa  né... 
4- A sua participação no Centro Cativa contribuiu para melhorar a sua convivência no âmbito familiar? 

Resposta: Muito, muito porque os meus filhos é... eles, eles  ficam felizes também de eu estar participando, 
porque eu fiquei viúva, moro sozinha, quer dizer já pensou se eu ficasse ali na minha casa fazendo sei lá, 
mexendo com as panelas fazendo tricozinho, então eu iria me abafando, me abafando, então aqui eu converso, eu 
falo, eu vejo o amor das pessoas eu sinto ao amor das amigas né, então eu acho que é... esse é o melhor bem que 
me traz... participar do Cativa. 
 
5-O senhor acha que os laços de amizade construídos através da convivência em grupo lhe foram importantes, 
por quê? 

Resposta:  Muito, até já falei um pouquinho antes, mas me contribui e muito, porque vamos supor eu amanheço 
meio chateada eu venho pra ca eu converso com um eu converso com outro então aquela convivência faz muito 
bem para a pessoa idosa né eu saber do problema as vezes  da outra que é muito maior que o meu, então eu fico 
assim,  puxa vida né a gente não é tão ruim assim a minha vida então aqui você ...você convive com vários tipos 
de problemas então os teus ficam abafados  
 
6-Como seria o seu cotidiano sem a convivência no Centro Cativa? 

Resposta: Seria horrível, seria muito muito ruim, porque ai eu iria ficar remoendo os meus problemas sei lá, 
porque por exemplo: eu já até dei exemplo aqui eu gostaria de ir para um Centro assim de Convivência de 
adultos, meus filhos quase me mataram, então eles  não, não você precisa ter uma pessoa, então eu tenho  uma 
pessoa que me ajuda diariamente que é... não posso dizer que seja uma doméstica ela é uma amiga, então ela me 
leva pra cá, me leva pra lá, então assim eu fiquei satisfeita e os meus filhos também  ficaram mais tranquilos eu 
não precisei morar com ninguém não precisei ir para uma casa de idoso, nada disso  eu to muito feliz com o tipo 
de vida que eu levo. 
 
7- Participar de atividades físicas, sociais ou intelectuais em outro lugar, que tipo de atividade? 

Resposta: Não, não participo de mais nada, o Cativa ele preenche a minha vida em todos os sentidos eu acho que 
eu to muito feliz aqui, nossa só vou sair daqui só vou deixar de frequentar o dia que eu... ou o dia que eu morrer 
ou o dia que eu, sei lá que eu sair dessa cidade de São José dos Campos, mas eu acho que eu não iria deixar 
assim por.…por qualquer motivo, nunca iria deixar do Cativa... é a minha vida.   

 

 

Entrevista 9: Maria Celina Longo Zicari – 72 anos  
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15 - Há quanto tempo a senhora participa das atividades do Centro Cativa? Quem a levou a procurar o Centro 
Cativa? 
Resposta: Então... eu entrei aqui no Centro Cativa...acho que 2007...então faz uns... vai fazer nove anos, nove 
anos que eu estou aqui,  quem me trouxe pra Ca  foi uma pessoa que estava aqui no Centro, Maria Aparecida 
....Assis, que ela não esta mais conosco, ela.....eu estava participando de um grupo de oração, eu era nova aqui 
em São José não conhecia ninguém ai ela me falou se eu...queria participar do Grupo Cativa, eu não sabia ai eu 
perguntei o que que é isso? Aí ela me explicou aí no dia seguinte eu já vim pra Ca, já perguntei como era e já 
fiquei e estou até hoje, muito feliz rsrsrsrsrs.   

 

16 - Qual a razão para estar participando do Grupo Cativa? 
Resposta: Então... o motivo é esse, porque eu fiquei viúva em 2006, La em São Paulo ai vim mora em São José, 
e.... como eu não conhecia  ninguém ai... eu precisava de pessoas, que eu sempre gosto de...de  grupos e tal 
ai...eu vim aqui pro Cativa e já....ja adorei  já comecei fazer amizades, as pessoas aqui me acolheram muito bem 
foi....nossa e ai eu comecei a participar, começaram a surgir outras coisas, foi a.....comecei a participar de 
reuniões fora do Cativa, representando o Cativa, comecei a.....a.... fiz parte do Conselho Municipal do Idoso 
como Conselheira, representando o Cativa, foi muito bom, aprendi muito, foi maravilhoso né.... e... isso foi me 
levando e... e eu era  um pouco assim....tímida né  e aos poucos eu fui me soltando, hoje....hoje .... eu so rsrsrs 
hoje eu to na minha casa, aqui no Cativa é a minha casa eu falo quando eu quero, falo a.....olha é maravilhoso 
aqui, pra mim foi ótimo  rsrsrs esse grupo.  

 

17 Quais os benefícios que as atividades em grupo realizadas no Centro Cativa contribui para a sua vida? 
Resposta:  a.... os benefícios são muitos, nóis aqui aprendemos muito com as nossas professoras, então foram 
muito....fisicamente, mentalmente, espiritualmente, foram muitos benefícios e.... hoje eu sou uma pessoa que eu 
moro sozinha né, eu cuido da minha vida sozinha , sim eu tenho os meus filhos que... que.... tão sempre comigo, 
me levam pra passear, to sempre junto com eles, mas quem cuida de mim e da minha fami..... da....da minha casa 
das minhas coisas sou eu, sozinha né  então eu to...rsrsrsrrs.       
 
18 A sua participação no Centro Cativa contribuiu para melhorar a sua convivência no âmbito familiar? com 
quantas pessoas a senhora mora em sua casa? 
Resposta: Sim.... muito, muito é.....realmente eu não fico pegando no pé dos meus filhos rsrs porque eu tenho a 
minha vida, então eu cuido muito da minha vida e...... eu....eles tem assim eu sinto que eles tem o maior prazer 
de ficar junto de mim, de sair comigo, porque eu não fico assim....como eu tenho muita coisa pra fazer.... tenho a 
minha vida pra cuidar eu não fico cuidando da vida deles e isso é muito bom né eu acho que...  eles adoram e o 
dia que eu não venho pro Cativa ou se fico nas férias, que eu fico  uma semana, eles já começam a notar a 
diferença, quando eu não venho... fala mãe quando é que você volta pro Cativa? rsrsrsr. Há.... eu moro sozinha, 
eu moro fisicamente sozinha,  moro com....Deus esta dentro de mim, ta comigo  me protege, a....mas assim so eu 
moro, moro sozinha.     

 

19 -  A senhora acha que os laços de amizade construídos através da convivência em grupo lhe foram 
importantes? Por que? 
 
Resposta: Há..... foram  muito importantes porque antes eu não tinha assim... amigas né....a...como eu fui casada 
durante quarenta anos, então minha vida era muito assim... não tinha amigas, amigas eram as....outras famílias 
que a gente se reunia, marido, filhos e essa coisa toda, amigas, amigas mesmo assim de eu sair de eu passear eu 
não tinha  e aqui no Cativa eu fiz muitas amigas, fora do Cativa.... eu me reúno com elas de vez em quando a 
gente sai vai viajar juntos, vai passear....i.... então eu... as amizades aqui foram muito boas, pra mim  foram 
muito importantes, muito mesmo, nossa é....rsrs.    
 

20 Como seria seu cotidiano sem a convivência no Centro Cativa? 
Resposta:  Olha eu acho que seria assim.... muito monótona né rsrs se bem que eu não sou uma pessoa que eu 
fique assim... mais.. com o passar do tempo se você fica muito sozinha, você acaba se acostumando  então fica  
muito....uma coisa...uma vida muito sem graça, pra mim, como o pessoal do Cativa não, eu to sempre na ativa, to 
sempre... eu tenho... eu tenho sempre  muita coisa pra fazer ... eu tenho...as vezes que...o dia tinha que ter trinta 
horas ,quarenta e oito horas pra mim poder fazer tudo o que eu gosto de fazer, porque é maravilhoso. 

 

21 -Participa de atividades (físicas, sociais ou intelectuais) em outro lugar? Que tipo de atividade? 
Resposta: Então...eu participo eu faço a.... dança numa...numa  academia, que me faz muito bem  porque eu 
adoro dançar, a.... e até a pouco tempo eu estava numa companhia de teatro fazendo teatro que foi muito bom, 
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que agora eu preciso voltar de novo, dei uma paradinha mas eu to procurando  de novo pra voltar que é muito 
bom. Teatro, dança, música eu adoro....adoro.    

 

 

Entrevista 10: Lucy de Medeiros Maia – 77 anos 

 

 

1 -Há quanto tempo a senhora participa das atividades do Centro Cativa? Quem a levou a procurar o Centro 
Cativa? 

 
Resposta: Eu queria poder me expressar, queria poder falar como é bom estar no Cativa, eu desde....nós estamos 
em 2016, desde 2008 eu vim aqui, tenho até um papel com a data e tudo e que eu trouxe a minha mãe que tinha 
96 anos, e.... mas por causa de horários...tudo... eu só fiquei com ela no coral do SESC e não...não vim aqui.  
Depois........eu acho que agora dessa segunda vez eu já estou aqui a uns três anos, e.... quem me levou é.......foi a 
Vania... que fazia hidroginástica por recomendação do médico, eu fazia e a Vania sempre me chamava…então... 
por isso eu vim aqui pro Cativa novamente.   
 
2 - Qual a razão para estar participando do Grupo Cativa? 
 
Resposta: A razão é porque... minha mãe faleceu com noventa e seis eu agora tomo conta da irmã dela que tem 
cem, vai fazer cento e um em novembro e.... eu ficava em casa só nos três sozinhas, eu com quase…daqui a dois 
anos tenho oitenta a minha irmã que já vai fazer oitenta e essa irmã da minha mãe  de cem anos, então eu ficava 
muito triste... e... fazia tudo que....fazia....fazia....fazia e não olhava pra fazer nada....nada que eu gostava, como a 
minha mãe tinha morrido, parei de ir no coral do SESC, então... eu vim com a Vania aqui e eu fiquei encantada 
de poder estar aqui... eu tava precisando, eu tava precisando...precisando... assim...conversar mais com outras 
pessoas, invés de ficar três pessoas idosas em casa, eu ficar participando, ficar... tendo contato com outras 
pessoas, aprendendo muito. Eu espero que...que sirva pra outras pessoas que estão assim, porque eu chamo todas 
as pessoas que eu encontro eu chamo vamos lá no Cativa.... eu faço Tai Chi também aqui no Parque Municipal, 
Municipal não.... Parque Santos Dumont, e..... eu chamo todo mundo pra vir aqui no Cativa, ai.... eles dizem 
vamos.....levo papel tudo....mas as pessoas as vezes não vem, uma ou outra vem...mas as vezes as pessoas não 
vem, mas eu quero que todo mundo participe, porque é muito bom.         
3 - Quais os benefícios que as atividades em grupo realizadas no Centro Cativa contribui para a sua vida? 
 
Resposta: Primeiro lugar é tão bom ir entrando aqui no portão, e já vou dizendo bom dia pra todo mundo, eu me 
sinto...eu me sinto feliz, e... eu ficava quietinha  em casa sem ter nem com quase....com....falar com mais 
pessoas, então eu....eu vou falando com um... um  eu sinto assim cada uma tem um problema igual o meu ou 
parecido, então eu acho que é uma troca isso....é e eu sinto feliz em estar aqui.  
 
4 - A sua participação no Centro Cativa contribuiu para melhorar a sua convivência no âmbito familiar? Com 
quantas pessoas a senhora mora em sua casa? 
 

Resposta: Sim, inclusive tudo que eu aprendo aqui e olha que eu aprendo muito aqui rsrsr, tudo que eu aprendo 
eu falo pros meus netos, eu tenho onze netos, uma bisneta de seis anos, não moram aqui, a gente mora sozinha 
aqui e.... eu aprendo todo dia uma coisa e tudo que eu aprendo aqui eu chego em casa eu procuro passar 
pras....pra  minha irmã e pra irmã da minha mãe, até os exercícios assim... que a gente faz eu digo, não...tem que 
fazer isso, tem que fazer...é assim, mora nós três só, e... todos os meus filhos fora, meus netos fora.  
 

5 – A senhora acha que os laços de amizade construídos através da convivência em grupo lhe foram 
importantes? Por que? 
 
Resposta: Muito importantes... eu.... eu...deixa eu pensar aqui, muito importantes e......foram...foram a gente 
chega aqui  não é só eu... todas  e uma ajuda a outra....uma....uma tem um problema outra tem outro, outra tem 
problema igual, outra tem diferente, mas....eu acho que isso é uma troca  i.... então a gente se sente com mais 
confiança, porque tem gente da mesma situação da gente é....no dia a dia....no dia a dia  eu estou aqui to 
conversando, to apreendendo e.... estou....porque a gente sabe que cada um tem um problema ou de andar, ou de 
falar, ou de transmitir alguma coisa, de doenças... e....então aqui a gente é igual, todo mundo é igual e então a 
gente sente bem de ta aqui.     
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6 -Como seria seu cotidiano sem a convivência no Centro Cativa? 
 

Resposta: Seria como eu falei antes rsrs eu ficava em casa só tomando conta, só fazendo as coisas eu não tinha 
um minuto pra tirar assim.... eu não estava conseguindo le revistas, não tava conseguindo sentar pra assistir o 
jornal nacional que eu adoro ver...os meus netos até dizem a gente não pode nem falar quando a vó ta assistindo 
jornal .....e....então....eu esqueço perai..... eu vou....eu ficaria assim fazendo um monte de coisa e não consigo 
nem ler revista, nem....nem ve um jornal... porque eu a....digo eu tenho que fazer isso a.... tenho que fazer aquilo 
a..... eu tenho que fazer aquilo, então eu venho pra cá.....eu sinto......eu sinto muito bem.   

 

7 -Participa de atividades (físicas, sociais ou intelectuais) em outro lugar? Que tipo de atividade? 

 
Resposta: Sim.... eu participo do....do..... não precisa falar as daqui não né? Precisa? Não... Do Cativa... porque 
são muitas aqui que eu faço, memória e.....eu....eu....vou ao SESC, e....  agora até esse mês eu fiz sobre plantio, 
sobre coisas orgânicas, plantar em pequenos lugares porque eu moro em apartamento, e.... quase não bate sol e 
tem que ter tantas horas de sol, ai...faço no SESC muita coisa lá, muitos anos desde o tempo da minha mãe, que 
fazia o coral, que a gente cantava nas igrejas, íamos  a...Taubaté, íamos em vários lugares cantando, e....faço 
coral lá..... faço…já fiz exercício, faço internet, porque meus netos pediram pra....pelo menos o e-mail, eu passo 
o e-mail pra eles, porque....mas eles tem que ligar pra mim, “vo liga o computador porque que eu to passando 
uma mensagem pra senhora”, mas eu fiz o da internet, então e.... palestras, todas as palestras que surge também  
na Casa do Idoso ,aqui, ou na....no SESC,  no Cativa, no SESC, eu vou, ou palestras em outros lugares que eu 
fique sabendo, eu vo.... eu procuro ir em todas pra ficar é....sabendo do que ta acontecendo né, senão a gente fica 
afastada num canto, não sabe nada.       
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Anexo 7 – Transcrição das respostas às perguntas feitas a funcionários do Cativa 

 

 Nome do técnico/ funcionário  Idade Função no Cativa Sigla para 
anonimização 

1 Ana Clara Bittencourt Moraes 24 anos Terapeuta, coordenadora da 
atividade Oficina de Memória 

ACBM 

2 Fernanda da Costa  47 anos Prof.ª Informática FC 

3 José Gino Dinelli  60 anos Práticas de integração físio-
psíquica 

JGD 

4 Maria Alice Pereira Correia  61 anos Prof.ª Inglês MAPC 

5 Tânia Zillo  56 anos Prof.ª Dança Circular TZ 

 

1.Ana Clara Bittencourt Moraes – Coordenadora da atividade Oficina de Memória – 24 anos 

1- Quanto tempo a senhora participa profissionalmente das atividades do Cativa? O que levou a 

procurar pela primeira vez trabalho no Cativa? 

Resposta: Trabalho no Cativa há um ano e meio. A oportunidade surgiu após eu realizar um grupo de 

estimulação cognitiva para idosos em uma outra cidade; quando voltei para São José, fui convidada pela Da. 

Mirza,  para coordenar a aula de memória e cognição. 

2-A senhora está satisfeita com os trabalhos ora realizados no Cativa em termos pessoais para sua 

própria satisfação laboral? Ou teria ideias outras para mudar alguns das atividades? Ou considera que as 

atividades da forma como estão sendo dadas, estão contribuindo para que os idosos se beneficiem delas, 

inclusive a senhora? 

Resposta: Sim, acredito que é realizado um trabalho sério e de grande importância para o público idoso, 

e como profissional me sinto valorizada tanto pelos gestores como pelos participantes dos encontros. O grupo 

tem um perfil heterogêneo e essas diferenças sobressaem durante as atividades; como profissional, tenho 

aprendido muito como coordenar um grupo, elaborar atividades que abordem as dificuldades desde participantes 

analfabetas como de participantes com ensino superior completo.....é um grande desafio.   

 

3- Seu trabalho no Cativa interfere positiva ou negativamente em sua vida pessoal e familiar? Por quê? 

Resposta: Positivamente, tenho parentes na fase idosa e virei referência na família para discutir os 

assuntos relacionados a eles, e sei que pela minha experiência posso ajudá-los de certa forma.  

 

4-A senhora acha que os laços de amizade construídos através da convivência em grupo com os 

frequentadores lhe estão sendo importantes, como pessoa e como profissional? Melhoraram as relações consigo 

mesma? 
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Resposta: Sim, sempre fui muito bem acolhida pelos profissionais e pelos usuários do Cativa, que me 

tratam com afeto e com retorno positivo do meu trabalho; é gratificante, pessoalmente e profissionalmente, os 

momentos de troca com as usuárias. 

5-Se tivesse que escolher uma mudança quanto ao tipo de trabalho que ora executa, gostaria de fazer 

algo similar ou mudaria totalmente? 

Resposta- Gostaria de continuar com o trabalho que realizo atualmente, porém gostaria de ter 

oportunidade para avaliar melhor cada usuária e poder ter um acompanhamento mais específico em relação à 

estimulação das habilidades cognitivas. Sinto que algumas usuárias apresentam dificuldades, ora pela baixa 

escolaridade, ora por um processo de adoecimento e, como profissional da saúde, me sinto limitada, por não 

poder realizar um acompanhamento mais específico.  

6-Que aspectos do trabalho poderiam ser aperfeiçoados, no seu modo de ver?  

Resposta- É...  acho que sobre os aspectos do trabalho que poderiam ser aperfeiçoados acho que essa 

questão é... do olhar mais individualizado é... para algumas idosas acho que o Cativa poderia acolher, é... sei que 

é é o intuito do trabalho a ser realizado em grupo, porem essas idosas elas... têm idosas que precisa de um 

atendimento de mais individualizado, além de um atendimento em grupo, e eu sinto falta pelo menos na minha 

área, de ter esse tipo de... esse tipo de abordagem é... também sinto falta da questão das famílias, é...  nunca tive 

muito contato, não sei se no Cativa, é... permitido a questão das famílias estarem indo conhecendo o trabalho, o 

Cativa, não sei também se isso é por escolha das idosas mesmo manter as famílias distantes,  ou por às vezes 

também serem pessoas sozinhas,  com a família morando longe,  e então são vários motivos que podem 

acarretar, mas acho importante a família estar presente, conhecer o trabalho que o Cativa executa e... e como 

que, e de que forma, né?, que as idosas participam dos grupos. 

7-Que observações gostaria de apontar quanto às atividades sociais em uma Instituição como o Cativa?                         

Resposta: É... em relação as atividades sociais do... do Cativa. Acho de extrema importância estarem 

divulgando o trabalho, conhecendo outras instituições de idosos; elas comentam nos grupos que fazem, 

normalmente fazem doações, fazem visitas em asilos, fazem campanhas para arrecadar mantimentos para 

mandarem para as instituições, fazem apresentações em prol das instituições, acho muito importante esse 

trabalho social, mas em relação ao trabalho social do Cativa em si, onde eu sei que precisa ter um número 

mínimo de idosas cadastradas, né?, que não tenham condições de pagar o... para participar das aulas, mas que 

estão cadastradas como usuárias que frequentam sem... sem a mensalidade, no meu grupo eu não... não conheço 

essas usuárias, não sei o motivo delas não participarem, gostaria de saber, até acredito que...que eu já devo ter 

acompanhado elas em alguma atividade mas por algum motivo que eu não, que eu não sei, que eu não sei elas 

não frequentam mais, o grupo que frequenta é um grupo mais fechado mesmo,  onde varia muito pouco as idosas 

que aparecem; então. eu gostaria de saber quem são, né?..., essas pessoas que estão como isentas da mensalidade, 

e.. o motivo delas não estarem participando, acho que isso é importante para eu estar mudando, pensando, né?, 

refletindo sobre o.. meu trabalho sobre as atividades que eu estou elaborando, pra saber se elas estão atingindo 

todo o público que o Cativa deveria atender.      
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2. Fernanda da Costa – Prof.ª Informática – 47 anos 

 Há quanto tempo a senhora participa profissionalmente das atividades do Cativa? O que levou a 

procurar pela primeira vez trabalho no Cativa? 

Resposta: Bom, passa tão rápido que a gente se perde, né? Mas eu acredito que eu to aqui em torno...foi 

13...2013, então 3 anos, 3 anos que eu estou participando do Cativa. O que me levou a chegar aqui no Cativa foi 

que eu já havia feito serviços voluntariados, mas serviços com crianças e aí eu morando aqui em São José dos 

Campos, eu estava (pausa), eu sempre disse que gostaria de voltar a fazer serviço de voluntariada; aí, eu fui 

procurar alguma coisa e eu entrei no site da prefeitura, vi algumas casas e me disponi...comecei a ligar me 

disponibilizando como professora de informática tanto para criança como para idoso, porque eu já tinha dado na 

minha própria casa para minha sogra de 80...na época ela já estava 80...81 anos, n? Aí eu falei porque não 

também com idosos, trabalhar com idosos? E aí foi que realmente estava precisando na época e eu comecei aqui 

uma vez por semana e depois disso ã...(pausa) a casa...né?, o Cativa é...viu que tinha uma demanda grande e 

perguntou se eu não queria também mais acrescentar mais um dia, então desde então eu faço duas vezes na 

semana aqui no Cativa. 

2-A senhora está satisfeita com os trabalhos ora realizados no Cativa em termos pessoais para sua 

própria satisfação laboral? Ou teria ideias outras para mudar alguns dos das atividades? Ou considera que as 

atividades da forma como estão sendo dadas, estão contribuindo que os idosos se beneficiem delas, inclusive a 

senhora? 

Resposta: Bom, vamos por parte, né?, a primeira, a primeira que você está me perguntando é se estou 

satisfeita com os trabalhos ora realizados no Cativa em termos pessoais para a sua própria satisfação laboral? É 

(pausa), sim. Eu gosto, eu descobri que eu gosto, né?, hoje eu até, até brinco que sempre falaram, sempre me 

perguntaram se eu era professora, e hoje por acaso eu faço papel de professora mesmo né, então eu gosto sim, 

descobri com isso, eu comecei a trabalhar em particular também, com aulas particular com idosos sempre 

terceira idade né...eu vou na casa das pessoas é..pausa... me satisfaz, me preenche, porque é...o serviço voluntário 

é uma coisa já que quem ganha é quem tá prestando serviço, então é uma coisa que eu vi lá no passado, então 

atender um idoso é muito gostoso porque tem uma troca muito grande né, é...pausa... ontem mesmo eu estava 

dizendo que eu aprendo com o...com o idoso, coisas que talvez eu só fosse descobrir lá na frente eu me ponho 

mais atenta já pra enxergar né, e...e...talvez aí é...pausa...como se fala, pegar um caminho curto mesmo né, não 

tem problema esses tipo de problema ou levar coisas mais...calma olha lá como é que é as coisas como é que 

acontece, então é me agrada muito. Aqui no Cativa em si uma vez eu vi uma coisa, isso é legal de...de colocar, 

uma coisa que chamou muito atenção. Às vezes a gente faz o...o trabalho do dia a dia e a gente se perde no 

sentido...pausa...a coisa fica assim meio que comum, né?, como tudo e você acaba esquecendo os valores né?, e 

uma vez uma aluna aqui ela sozinha é...no computador ela...eu estava de costas eu me viro e ela estava falando 

assim, alisando o computador e ela dizia assim: “Ai mas Deus foi tão bom em criar essa maquininha ai como eu 

amo essa maquininha”, né. Então você vê isso que a pessoa aos oitenta e poucos anos que era uma senhora de 

oitenta e poucos anos é agradecer a Deus por uma máquina no sentido de que hoje ela tem mais contato com 

as...com os netos né, com os filhos, porque todo mundo na sua loucura do dia a dia, hoje em dia só através de 

mensagem, muita correria né, então é...pausa...aí você vê, poxa vida que trabalho legal esse meu né, de poder 
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fazer com que essas pessoas hoje vivam isso né, possam participar desse...dessa... dessa nova época, dessa 

tecnologia toda e dar essa satisfação para elas né...é...é...tanta coisa assim é te juro Edna é tanta coisa boa que eu 

vejo é...dando aula pro idoso juro pra você, é uma coisa que... que realmente me...me  preenche mesmo, é 

verdade. É...pausa...eu estou agora é...vem vindo um monte de história agora na minha cabeça. Eu estou dando 

aula para uma senhora de noventa anos, mas ela...nossa ela tem uma cabeça maravilhosa né...e...e...ela ela vibra, 

essa semana eu estava contando pra ela das nuvens e ela falava assim: “Nossa que maravilha eu poder viver isso, 

nuvens que essas informações estão tudo lá em algum lugar”. Sabe quando você sente realmente a pessoa...assim 

é num êxtase mesmo, de prazer de poder saber, de participar, de entender, né, então isso tudo é...é muito legal 

você ver que você consegue transmitir isso para os outros né...ã...tem mais alguma coisa aqui que eu lembrei que 

eu estava querendo contar, mas eu vou lembrar de outras historinhas assim, mas aqui no Cativa o meu trabalho 

em si, o que eu sinto assim é...duas coisas: primeiro que as máquinas da gente não são grandes máquinas, tudo 

bem eles não precisam de última máquina de última geração, mas temos uns computadores, temos só dois 

máquinas, ã...o pessoal às vezes muito lento uma máquina vai a outra não vai...lógico elas já percebem, elas já 

tem uma ...risos... as minhas alunas já têm uma certa velocidade...risos...já querem mais né...então isso assim 

deixa a gente um pouco frustrada no dia da aula e...eu queria dar aula pra mais pessoas, eu sei que tem público 

maior, eu queria poder juntar uma sala maior, poder aproveitar esse tempo maior, eu acabo dando uma aula que 

eu acho que é legal, elas costumam falar que, porque é meio individualizado quase né, porque quase que eu pego 

na mão assim eu escrevo: ó lá no canto direito superior, então isso pra elas é muito importante que quando elas 

chegam em casa elas têm tudo anotadinho, isso acho que dá uma segurança pra elas, por isso que elas voltam 

depois na outra semana contente porque conseguiram ver resultados né, mas eu queria passar isso pra mais gente 

e aqui o Cativa eu não consigo fazer né...e eu gostaria realmente de poder fazer mais. E agora uma coisa também 

que eu achei que o Cativa me abriu oportunidade, eu levei isso pra...pra...pra diretoria, que era a família hoje, eu 

percebi que se você não tem um smartphone ou um iphone, o bendito do whatsapp você tá fora né, você tá fora 

do grupo da família, você tá fora do grupo dos seus amigos, você tá fora, você tá isolado né, então não só tá 

isolado na sua casa lá com a sua televisão, seja o que for né, mesmo que você tenha só um computador, mas se 

você não tem hoje um smartphone, seja o iphone né, um...um aparelho desse, você não faz parte mais dos grupos 

e por uma aluna, isso que eu lembrei, isso que eu ia contar, uma aluna uma vez chorou comigo, você estava 

presente, porque ela foi passar as férias com os netos na praia e quando chegou lá tanto o neto e a neta de 

dezesseis, quinze anos, eles ficaram o tempo todo no celular e ela voltou chorando dizendo que os netos não 

davam atenção pra ela, que eles não queriam mais a companhia dela, e ela voltou embora, deixou eles na praia 

com o pai e veio embora porque ela se sentiu totalmente excluída. E eu tentei explicar que era a atualidade, que 

não era isso e aí eu vi que era importante eles aprenderem o bendito do whatsapp, fazer parte daquele grupo, rir 

da piada que a neta tá rindo ali, que o neto tá rindo né, até porque os filhos hoje, muitos dos...das pessoas vêm 

até mim e falam: “Ai eu preciso aprender whatsapp porque o meu filho me deu um telefone desse”, então quer 

dizer os filhos querem realmente, precisam disso, nós...né pra que tenham essa comunicação também rápida. E aí 

eu estou dando essas aulas de smartphone que eu estou vendo também que está sendo muito útil na vida deles, 

muito engrandecedor pra tá em contato com o filho, com a neta que esteja no exterior, que esteja perto o que for, 

mesmo que dê...risos, às vezes até a filha que more mesmo na própria casa, porque a filha fica o tempo todo ali, 

elas se sentem sozinhas, que a filha tá lá no...no...smartphone e a mãe tá lá fazendo as suas coisinhas, não se 

sente participativa, e quando ela tem whatsapp ela já se sente mais participativa porque entende o mundo que a 

filha tá vivendo, que é um mundo também que ela de uma certa forma tá junto né...então isso é...é...uma coisa 

que o Cativa me tá proporcionando também pros...pros alunos daqui. 
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3- Seu trabalho no Cativa interfere positiva ou negativamente em sua vida pessoal e familiar? Por quê? 

Resposta: Bom, interfere lógico que interfere... risos...eu to sempre comentando do...das minhas alunas 

né, é...especificamente do Cativa você quer que eu fale? Do Cativa assim é na minha vida pessoal sim porque né 

eu faço...faço parte hoje do Cativa também né, e a minha família acompanha isso e...pausa... como eu disse me 

satisfaz vir aqui apesar das minhas frustrações com as máquinas é...que eu peço e que eu sei que poderíamos 

estar até um pouquinho melhor né, eu acredito que sim, eu acho tem muito, é... uma parte como que eu posso te 

falar é...de preocupação...não é de preocupação, nós temos as máquinas, ganhamos máquinas, mas não podemos 

usar porque não tem o programa, umas coisas assim que emperram que eu acho que não tinha necessidade, acho 

que a gente podia estar fazendo muito mais sim eu podia estar com essa sala muito mais cheia, isso me deixa 

frustrada mesmo, aqui o Cativa me frustra por isso. Mas o...o...como eu disse pessoalmente me...me satisfaz eu 

vim aqui e poder ajudar, chegar aqui e...e elas estarem ansiosas por aprender e a cada aula que passa elas 

falam:”Ah mais já acabou a aula nossa hoje eu aprendi muita coisa legal, muita coisa bacana”. Lógico que isso 

satisfaz o professor, lógico que satisfaz, isso é o que é ser o professor, pelo menos é isso que eu entendo hoje em 

ser professor, você conseguir realmente transmitir aquilo de uma maneira positiva pro aluno e ver o brilho nos 

olhos dele e ver que assim, nossa gostei de ver isso né...e... na minha família lógico eu levo isso pra minha casa, 

mesmo que a gente fale: ah trabalho é uma coisa casa é outra, não tem, eu levo isso, eu levo isso pra casa e conto 

as minhas histórias lá né, e financeiramente também hoje o Cativa, apesar de eu continuar como voluntário uma 

vez por semana o outro dia que eu venho aqui no Cativa eu venho como funcionária né, prestar um serviço, 

então tem esse outro lado também que também me ajuda dentro da minha casa né, seja o valor pouco ou muito, 

mas me ajuda lá, então é isso aí. 

4-A senhora acha que os laços de amizade construídos através da convivência em grupo com os 

frequentadores lhe estão sendo importantes como pessoa e como profissional? Melhorou as relações consigo 

mesma? 

Resposta: Risos. É lógico, porque eu acho que eu comecei a falar né?, a gente começa pensar e isso eu 

digo trabalhando com o idoso né...é...é trabalhando com o idoso, tendo mais contato com o idoso né, você 

consegue pensar além, no amanhã, no que você quer e no que você não quer, no que fazer e no que deixar de 

fazer, tanto com você, mas quanto para o outro, principalmente hoje quando eu vejo a minha mãe, a minha sogra 

ou qualquer outro idoso falando eu penso de maneira diferente com certeza, com certeza mudou muito, abriu 

muito a minha mente pra esse sentido né dar atenção mesmo porque eu vejo que muitos que vem aqui é pra essa 

danada da...da...da falta de atenção que eu sei que é difícil na correria de todo mundo eu mesmo passo por isso 

né, mas eu penso com muito mais carinho, tenho muito mais atenção isso comigo e com minha família e mesmo 

outras pessoas que eu conheço que eu vejo hoje na rua eu..eu...dou mais importância pra isso sim com certeza, 

me melhorou como pessoa, me faz melhorar sim. 

5-Se tivesse que escolher uma mudança quanto ao tipo de trabalho que ora executa, gostaria de fazer 

algo similar ou mudaria totalmente? 

Resposta: Não, muito pelo contrário, como eu falei eu to tendo realmente eu não sou professora né... 

é...é...formada, fiz só análise de sistema, mas hoje eu penso em estudar, em dar aula é..., to procurando já, 



113 

 
entrando em contato, talvez uma Universidade da Terceira Idade, eu penso mesmo se existe mesmo essa 

possibilidade de continuar trabalhando com a Terceira Idade  mesmo, como eu disse é uma coisa, daqui a pouco 

eu vou estar na Terceira Idade e eu já pensei nisso é... como é que eu faço eu quero continuar dando 

aula...risos...mas é eu gosto mesmo, eu gosto desse público é gostoso trabalhar com eles, é bem gostoso. 

6-Que aspectos do trabalho poderiam ser aperfeiçoados, no seu modo de ver?  

Resposta: É desculpa, sabe o que que é gostoso eu acho que é como eu sempre quis fazer o trabalho 

voluntariado de dar aula pra pessoas que...pausa... analfabetas né que eu acho vai ser legal também você ensinar 

elas descobrir as letrinhas, os nomes, e esse mundo aqui pra mim não deixa de ser porque eu pego as pessoas 

analfabeta de informática né, então é muito legal quando eu vejo uma aluna que chega aqui: “Ai eu não sei nada, 

meu filho que quer, manda, não sei o que... e daqui a pouco chamo ela com seus notebooks, com seus 

smartphones falando, mandando email, mensagem, whatsapp e tudo o mais né, então é você tirar ela da...da 

ignorância né..e...e dessa...dessa área pro mundo novo né...então isso é muito legal também né. Bem bacana. 

Risos... O que que poderia ser aperfeiçoado? Então você sabe que é...eu ainda não...não...peguei uma grande 

classe, uma grande sala né, gostaria de pegar porque existem pessoas que tem a capacidade de...de... absorver as 

coisas rápido e tudo...em tudo...em toda situação né, absorve até porque se você gosta de algo, você absorve com 

muito mais facilidade, porque você se entrega mais né, e tem outros que tem um pouco mais de dificuldades e eu 

já percebi que muitas dessas minhas alunas já passaram por escolas maiores de Terceira Idade mesmo, mas por 

grupos maiores e aí é...elas...elas relatam que é diferente o processo numa sala de aula muito grande porque não 

pega na mão né, e eu acho assim que...que... pela é muito informação, sempre falo pra elas é muita informação 

que a gente tem que passar pra elas de um certo modo para elas poderem entrar nesse mundo novo, que elas não 

tiveram lá no passado e que de repente apareceu tudo de uma vez para elas, foi como se isso tivesse acontecido 

assim, de repente o computador caiu na frente dela e elas tem que usar né o bendito do whatsapp pra falar com a 

família tem que usar né, e ai vem muita informação atrás desse whatsapp né, então entrar numa sala grande e 

passar por passar fica difícil pra essas pessoas né, quando eu falo de aumentar o grupo aqui hoje eu tenho um 

grupo pequeno, eu tenho sala aqui no máximo às vezes com quatro pessoas né, eu sempre falei, uma sala com 

seis pessoas eu sei que eu daria conta de passar, de pegar na mão ainda e continuar a passar, quer dizer eu com 

seis, e se fosse o caso se fosse doze teria que ter mais dois, seriam dois professores, mas fazer uma coisa assim, 

eu acho que não dá pra dar em massa, não dá pra dar pra elas em massa, principalmente os primeiros passos 

mesmo de...de...entender, então eu acho assim eu quero até passar por essa experiência que eu não passei né, eu 

to procurando até pra ser voluntária também de uma sala de aula grande pra mim ver como que funciona isso, 

porque o que elas me trazem não é positivo pelo que eu sinto não é positivo, que elas se sentem perdidas e com 

muitas dúvidas e aí chega em casa não consegue desenvolver né, porque não é uma apostila é... não é tão...eu 

falo pra elas, olha eu vou ditar pra vocês, mas eu quero que vocês escrevam também da maneira que vocês 

entendam né...e é exatamente isso que eu falo, eu falo o nome: Ó o ícone verde né, e no canto direito superior, 

bem o b a ba mesmo assim, pra elas se sentirem seguras inicialmente, porque senão acho que fica né... dá medo 

mesmo né, tudo ah... computador né...que medo né, aquela história porque computador era caro, então todo 

mundo tem aquele receio que vai quebrar né, e hoje em dia não é assim, hoje em dia é mais fácil e...e  acho que 

tem que quebrar esse...esse mito. 

7-Que observações gostaria de apontar quanto a atividades sociais em uma Instituição como o Cativa? 
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Resposta: Olha, o Cativa, o Cativa, o Cativa, o Cativa mesmo,  é... assim na minha é...única experiência 

como....escola da Terceira Idade né, ã....mas assim o que eu...não sei, talvez assim eu acabo meio que 

participando pouco de uma certa forma, eu venho duas vezes na semana aqui, mas eu fico muito na minha sala, 

mas eu assim é...tem alunas que só vem na minha aula, tem alunas que fazem a minha e outras aulas, mas 

eu...eu...eu...já percebi que antigamente o Cativa fazia mais passeios fora.... e eu achava isso muito legal coisa 

delas poderem né...sair um pouco...não to falando viagens longas porque às vezes nem todo mundo tem 

condições né...condições seja físicas ou financeira, mas assim...ah hoje nós vamos na cidade vizinha...sei lá... 

vamos levar vocês num parque novo ou almoçar...não sei...mas sair, essa atividade de...de...de...de excursão, não 

sei como chama...como chamaria né, passeios externos mesmo, eu acho que isso é gostoso fazer, a gente mora 

num país que proporciona isso, um clima bom né, eu acho que isso é o que eu vejo assim, como eu disse, como 

eu não estou no dia a dia eu não sei, mas é uma das coisas que eu vejo, que eu acho que poderia proporcionar, 

quando eu comecei aqui eu vi que tinha mais, eu percebia que tinham mais desses passeios, essas coisas, eu acho 

que isso é uma coisa positiva pra elas, porque elas já ficam em casa o dia todo tal...vem aqui...muitas vezes não é 

a atividade que gosta, o espaço é pequeno também né...então não sei eu acho que...Então aqui eu acho, eu acho 

que é mais individualidade aqui eu acho...não sei...tenho impressão...no Cativa em si? Socialmente?... 

não...não...não...não interagem não até meio que... eu meio que...eu dou uma forçadinha assim...ó agora vocês 

podem ficar tro...pausa...eu to falando muito disso do...do whatsapp até porque é uma das coisas que a gente 

começou agora é um experimento novo né...são meus primeiros dois cursos novos que eu estou tendo do 

smarthphone né...e aí o whatsapp que é a necessidade do momento né...todo mundo tem que falar...tem que ter 

um...aí eu falo pra elas...ó eu quero ver vocês trocando mensagem...conversando...e tal...tudo...mas eu não sinto 

essa interação entre eles não é...fora assim...mesmo aqui dentro é...um...né... é sala de aula ali ...é...aquela uma 

horinha...é isso que você é que...é aquela uma horinha não sinto...por isso que eu acho que 

uma...uma...uma...essa coisa de viajar...passear...aqui é escola mesmo não é...risos...isso faz com que as pessoas 

tenham mais momentos agradável junto...não que não seja agradável aqui...mas aqui eles estão focados 

naquilo...não dá mesmo pra ficar batendo papo...contar da vida né...então eu acho que é...pausa...eu acho que isso 

é uma coisa legal para fazer com que eles interagem...interagissem mais entre si mesmo, acho que proporciona 

isso...essa coisa de estar fora junto né... passeio...alguma coisa. Eu não sei...é...que eu to falando...na minha sala 

eu não sinto muito....muito isso...é a aula e ah tchau tchau tchau...não temos muito tempo, até mesmo porque 

uma hora como eu disse às vezes...muitas vezes é pouco né...o pessoal fala ah já acabou...não tem muito...a gente 

fala uma coisinha ou outra mas não muito não...é pouco...é pouco. 
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3. José Gino Dinelli – Práticas de integração físio-psíquica – 60 anos 

1-Quanto tempo o senhor participa profissionalmente das atividades do Cativa e o que o levou a 

procurar pela primeira vez o trabalho no Cativa? 

Resposta: Edna ã...por exemplo acho que o Cativa tem 20 anos né? tem 20 pra 21 anos e esse é o tempo 

que eu estou aqui né...mas assim é...eu conhecia a boa parte do pessoal que fundou o Cativa né...que teve a ideia 

de organizar o Cativa já na...na Faculdade da Terceira Idade né...da...da Univap eu dava aula de psicologia, elas 

né?, a  Mirza, a Ilza, a Dirce, Saloni né, um grupo de...é...de pessoas que eu não cheguei inclusive a dar aula, eu 

conhecia todas elas, mas elas já tinham terminado a Faculdade e elas estavam fazendo mais dois semestres que 

era dirigido pela...pela Mariângela e o...final do...do trabalho delas dentro da faculdade era montar um projeto 

né?, voltado pra Terceira Idade, tinha algumas pessoas que...que trabalhavam no Vicentina Aranha né?, com 

idosos né?...um Vicentina...o Vicentina Aranha durante um período foi Hospital de Gerontologia né...era 

uma...era uma referência né e...eles conseguiram um espaço do...do Vicentina e se começou a realizar trabalhos, 

isso aqui...opa...colocando de uma maneira bem...bem rápida né...e como eu fazia parte do grupo de professores 

da Faculdade...da Faculdade eu fui uma das pessoas convidadas, era eu, a Mariângela que fazia parte do projeto 

original, nós já conhecíamos bastante alguns outros profissionais que estavam juntos e assim nós fomos 

convidados a desenvolver programas, assim, isso...isso foi inovador há 20 anos atrás né porque não existia 

nenhum...nenhum trabalho né...a...a não ser... o SESC que funcionava ã...alguns cursos funcionavam coisa e tal 

mas não tinha nada nada voltado pra isso, principalmente um projeto que tinha sido idealizado por pessoas 

idosas pra pessoas idosas, então isso foi muito importante, foi aí que a gente começou a desenvolver os trabalhos 

aqui no Cativa. 

2-O senhor está satisfeito com os trabalhos ora realizados no Cativa, em termos pessoais, para sua 

própria satisfação laboral? Ou teria ideias outras para mudar algumas das atividades? Ou considera que as 

atividades da forma como estão sendo dadas, estão contribuindo que os idosos se beneficiem delas, inclusive o 

senhor? 

Resposta: Nossa!, é uma pergunta...essa uma pergunta difícil, né?, porque envolve também assim, opa 

...projetos né?, então por exemplo, eu to satisfeito...assim...é prazeroso estar aqui ã...pela clientela, pelos 

técnicos, pela...é pelas pessoas ã...eu consigo realizar um trabalho que...que eu me sinta gratificado? Sim. Assim, 

há vinte anos atrás eu te diria muito mais do que hoje em virtude disso, porque assim nós carregávamos há vinte 

anos atrás assim um...um projeto idealizado, sabendo que tudo aquilo que nós estávamos fazendo eram 

experimentos que tavam dando uma qualidade de vida melhor a todos aqueles, assim ã...eu poderia tá dizendo 

isso hoje...acho que uma parte só me satisfaz, eu...eu...eu acho que em virt...  que não, aquilo que nós estávamos 

conversando...conversando...o Cativa né assim é... foi entendido originalmente como um projeto assim inovador 

é isso tá assim não existia nada de parecido, isso que atraia todos nós e acho que isso também atraiu a clientela 

assim...só que chega um determinado momento que assim é uma Instituição, ela tem que ser compreendida como 

um organismo como um todo que precisa de movimento e eu acho que isso se perdeu ao longo dos anos perdeu 

ã...essa...coisa ...ã...um projeto que se encerrou em si mesmo então assim...realiza o trabalho? Bom, realiza...de 

qualidade? Sim, mas assim ã...falta....eu acho que faltam mudanças, transformações que poderiam ser injetadas, 

mas que isso precisa assim....para estar de acordo com a ...com o...grupo de profissionais, os técnicos para 
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realizarem essa passagem, eu acho que tem que tá de comum acordo com as pessoas que...gerenciam, que 

administram a...a Instituição e a clientela, eu acho que se precisa de se sentar e discutir profundamente a 

continuidade porque assim...um organismo ele tem que se manter vivo, né?...e... 

3-Seu trabalho no Cativa interfere positiva ou negativamente em sua vida pessoal e familiar? Por quê? 

Resposta: Ah interfere sim né assim algumas vezes, por exemplo, como  eu não...não...não  moro aqui 

em São José, então algumas vezes fica esse questionamento né...assim meio...assim...ã...quase uma hora e meia 

pra vim pra cá toda semana, ã...mas assim tem uma coisa que...que vai além disso né que é a coisa de você 

estabelecer uma ligação, um vínculo com as pessoas que...que estão aqui dentro e que fica muito difícil 

desmanchar, tanto pra eles que...que seria doloroso...doloroso... como...como pra mim também 

desman...desma...des...desmanchar esse vínculo, foi criado um vínculo de relação, ã...atrapalha? Não...não me 

atrapalha, assim...poderia me deixar numa posição mais cômoda, mais confortável assim...mas assim não é isso 

que eu busco na...na vida também. 

4- E o senhor acha que os laços de amizade construído através da convivência em grupo com os 

frequentadores lhe estão sendo importantes, como pessoa, e como profissional? Melhorou suas relações consigo 

mesmo?  

Resposta: Ah com toda certeza, porque eu acho que primeiro né assim...assim...você tá o tempo todo 

trabalhando com pessoas, você tá ouvindo pessoas e você tá se ouvindo falar pra essas pessoas, então isso 

alimenta bastante...eu acho que qualquer um de...é...de nós enquanto profissional, assim...eu me considero uma 

pessoa muito melhor em virtude também de estar aqui e de estar com as pessoas que estão aqui e de criar esse 

vínculo né...essa relação...que assim...que em alguns momentos que a gente fica ã... dolorido, sentido por...por 

aquilo que estão acontecendo, por perdas né, a gente tá lidando assim...o que a gente estava comentando 

agora...meu eles estão com oitent...com...com...mais de oitenta anos de idade, então essas coisas que vão 

acontecer, vão acontecer agora com uma certa frequência, o grupo tá muito velho né...assim já não são mais 

idosos, são anciões né, a gente tem que olhar por...por  isso assim...vão tem perdas né, vão ser 

marcantes...vão...vão...imagina a relação que se estabelece aqui é uma relação filial que eu tenho com elas, eu me 

sinto filho de cada uma delas e percebo que também elas projetam em mim apesar de eu estar com sessenta anos, 

elas projetam em mim...assim...os filhos...os filhos que elas tem...tem essa expectativa, e é muito gostoso tá no 

meio de um monte de mamães, aqui me alimentando, sem dúvida nenhuma. 

5- E se tivesse que escolher uma mudança quanto ao tipo de trabalho que ora executa, gostaria de fazer 

algo similar, ou mudaria totalmente? 

Resposta: Ah...olha mudança ela tem que acon... pausa...pra mim ela tem que estar acontecendo...assim 

em comum acordo com todas as pessoas senão você tá é... você tá indo pro um lado enquanto pessoas estão ã... 

estão querendo caminhar pro outro ou estão paradas né...então assim...aquilo lá você vai...você vai ...sentir 

resistência...assim...mudanças são importantes? Eu acho que o tempo todo mudança é importante, e este é o 

momento que o Cativa precisaria parar pra refletir enquanto quais são das mudanças que precisar estar 

acontecendo que é o que a gente vê...pausa...aqui ...tá sendo pá...não...assim qual o nosso tempo de vida? Até o 
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final do ano? Até o final de 2017 é isso que nós temos sossegado...bem e o que vai ser do Cativa? A 

gente...é...ã...pausa...será que a nós vai ter que esperar como faz o...o...todo...todo bom brasileiro...chegar o final 

de 2017 pra ver o que precisa ser feito ou são coisas que tem ...tem que tá começando a se vê 

...assim...opa...ã...nós enquanto profissionais...assim...mas não adianta se houver resistência...assim...de quem 

administra, de quem toma conta do Cativa, de quem idealizou o Cativa então o grupo de idosos precisa se dar 

conta de que talvez assim...que precisa de mudança todo...em todo momento se precisa de mudança e a clientela 

também...precisa vê também...assim...precisa sentir que ...que...mudança é importante senão nós vamos ser mais 

um ...assim...mais um outro modelo dentro de um monte de outras organizações que estão aqui na...na cidade 

com possibilidade de desaparecer...por mais bonito que tenha sido né...não...opa...o...o...pausa...os dinossauros 

foram lindos, maravilhosos num determinado momento da...da...história da terra né, foram embora, foram 

extintos né...e eram outra...era outro seres né...e como também nós vamos deixar de existir um dia e vai se 

vim...vai se ter outro...outro estilo de vida...a gente  tem que repensar nisso no Cativa e eu acho que 

urgentemente.  

6-  Que aspectos do trabalho poderiam ser aperfeiçoados no seu modo de ver? 

Resposta: Olha precisaria estar inter...interligado...eu...eu acho que uma coisa que falta muito, eu acho 

que todos nós enquanto prof...profissionais  trabalhamos bem mas assim...ainda vejo assim...tem...tem... tem 

alguma coisa que nos norteia mas ainda alguma coisa eu vejo...eu ainda sinto isso como...muito sutil sabe opa 

...muito...efêmero...não...é um senti...é um sentimento...não...um sentimento não ...é uma  sensação...eu acho que 

falta na realidade a coisa da gente enxergar ...é tentar enxergar a mesma coisa...eu acho que assim o que que eu 

posso estar melhorando no meu trabalho mas assim...que tenha uma direção como uma todas as...as 

pessoas...assim eu acho o tempo todo por exemplo assim...a...foram acontecendo algumas mudanças...algumas 

transformações...antes era assim...era um trabalho é...estri...estritamente ...ã...corporal, então assim onde eu...eu 

colocava ...até a base da coisa né...ã...porque que funcionava, porque que nós estávamos fazendo tal coisa, qual 

era o sentido de tudo aquilo...e hoje eu vejo assim...eu não posso deixar de lado alguns exercícios que podem até 

parecer num primeiro momento repetitivos porque assim...são aqueles... são só técnicas de...de...de relaxamento, 

então elas não se alternam  são duas, três técnicas que a gente usa sempre, mas assim eu quis dar hoje uma 

roupagem diferente, eu quero saber o que que eles estão sentindo...pausa...mesmo quando eu passo alguma 

informação teórica...o que que eles estão compreendendo né...tentar responder as questões delas, as necessidades 

dele..não a minha no sentido de ...como eu fazia antes...olha da tudo em virtude disso...tudo o que bate ...sei o 

meu trabalho é isso...então passa a teoria coisa e tal...hoje acho que eu to muito mais preocupado em entender o 

que que tá acontecendo com o grupo...o que tá acontecendo com as pessoas...o tentar integrar todas 

elas...assim...o...o de olhar quem são o..os novos que estão entrando e deixar eles...ã...  mais a...a vontade em 

relação a isso, eu acho que isso que a gente...que eu vejo o quanto alguma mudança, mas assim...eu...eu...acho 

que ele ainda é muito pouco perto do que poderia ainda ser feito, mas assim...eu...eu não me arrisco em...em dar 

um passo se eu não souber que está de comum acordo todas as outras pessoas porque se não vai ter resistência 

então eu prefiro não ficar na resistência, realizar meu trabalho do jeito que eu quero mesmo com ânsias de...de 

estar fazendo algumas alterações, eu não se...se é por aí...eu acho que ...se não eu sinto uma ...sabe...não adianta 

você tá sozinho ...e tá sozinho e tá sendo criticado...eu acho que tinha que ter uma..assim...tínhamos que 

assim...opa  as três forças se...se juntarem a parte administrativa que eu acho a mais complicada, eu sempre acho 

a turma mais difícil de se trabalhar porque idealizou um projeto e aquele projeto é aquele e ponto final, então 
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ele...ele é...estático ele não é dinâmico, então a tendência dele é...é falecer, é morrer, não tem como, tudo o que é 

estático... tá morto a princípio e assim...enquanto a equipe técnica eu sempre vejo na realidade uma ânsia, eu 

quero alguma coisa diferente...vamos mudar, vamos alterar coisa e tal...mas quando a gente tem...entra com essa 

fala a gente precisa alterar...a gente começa a barrar na...nas resistência...nas resistências das pessoas aí eu não 

quero ser Dom Quixote...mas assim...precisaria...então assim...nós temos...estamos num momento muito sério 

que eu vejo assim...é...final de 2017 encerra-se um trabalho ligado à prefeitura...o subsídio deles e aí como é que 

nós vamos...é existir? Existe possibilidade de existir? É eu acho que existe...devem ter modelos que deve estar 

dando certo, nós não somos o...primeiro modelo...deve ter mais modelos que deve...devem ter modelos que já se 

esbarraram nessa questão de terem perdido subsídios e que estão aí e tem modelos que provavelmente também é 

a mesma coisa que sucumbiram...então a gente tem que pensar..no que a gente deseja se não...e falta eu acho que 

essa...essa integração da...da..ã dos que estão aqui há muito tempo, há...há  vinte anos e daqueles que estão 

entrando que poderia ser o sangue novo ...pausa...nesse sentido...ã...e assim precisaria então ter voz né 

...precisaria se sentir deixado de lá né...em segundo plano né...assim...assim...tanto que a discussão acaba 

acontecendo né...há duas semanas atrás...pra ....pra...onde que vai o Cativa né..quem é que...quem é que 

...ã...quem é que vai responder agora o Cativa nas próximas eleições né...quais são as pessoas jovens né...e tem 

que vim jovem ...tem que ...só que tem que dar força pra eles né...e eles tem que vim acho com uma mentalidade 

de querer mudar também e eles não tem que ter a obriga...ah eu tenho um modelo, eu tenho uma ideia...eu acho 

que não é isso ninguém tem ideia o tempo todo né tem...tem...pausa....mas assim é...se...o grupo chegasse 

assim...com a postura...de que nós precisamos mudar já seria um bom caminho pra gente poder estabelecer 

sabe...pra onde a gente gostaria de tá indo e ter continuidade disso...senão...né...opa...nós vamos sobreviver o que 

mais seis meses quando terminar...com elas com noventa...com...com...na faixa dos oitenta e cinco 

anos...elas...elas não tem mais força “verdade”...pra querer isso por exemplo assim...pra quem tá nessa faixa 

o...a...as pessoas mais antigas aqui...se...se... aqui acabar elas vão ficar só tristinhas ...pausa...né...opa...mas a 

gente sobreviveu 20 anos não tá bom ...então nós fizemos um belo...um belo trabalho...fizemos...fizemos um 

trabalho maravilhoso mas assim tá na hora  eu acho de ...de repensar...então tem que ouvir o novo né. 

7- Que observações gostaria de apontar quanto a atividades sociais em uma Instituição como o Cativa? 

Resposta: Ã...pausa...é importante, elas tem que ta acontecendo, olha uma das coisas legais, mas assim 

são poucas as pessoas que estão voltadas até pra isso né...então assim...por exemplo...tem um grupo aqui...que 

assim...que tem o compromisso de visitar outras instituições...ã..o...os asilos e eu acho bonito assim...o grupo 

daqui algumas pessoas estarem...e eu acho que  também tinha que ter um curvo voltado pra esta questão...tinha 

que ter assim...opa...talvez a gente pudesse ã...incentivar de que essa prática acontecesse ã...com mais frequência 

a gente tem aqui um grupo de a...muitas pessoas que tiveram uma atividades é...é...pausa...a gente passou aqui 

num grupo...opa...professoras, uma boa parte delas mas assim...já chegou ou seja...chegamos até...até aqui... 

enfermeiras, médicas, advogadas ...um grupo...e assim...e aí eu fico pensando né no quanto que a gente perdeu 

enquanto oportunidade...sabe...de transformar a...a...Instituição...de ter a força sabe...da ideia delas...do 

conhecimento delas pra que isso pudesse ser trans....ser melhorado e eu acho que muitos ficaram como usuários 

quando elas na realidade precisariam de um duplo papel né...então assim...eu...me beneficio da Instituição mas 

eu dou alguma coisa eu acho que tem que tá inte...integrado com isso...quais são...quais são as habilidades  que 

você tem que poderiam...eu acho que tinha que que...pausa...quer dizer é...é...tudo ideia né ...mas eu acho que 

assim...que as ...que as pessoas elas deveriam assim...na hora que entrassem aqui tem um projeto individual ...pra 
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elas ...”Se sentir parte”... se sentir parte na...na...na... olha eu fui assim por exemplo assim teve uma época que 

quem organizou toda a biblioteca e toda a biblioteca é organizada como uma BIBLIOTECA pública né...todos os 

livros são marcados ...ã...opa...isso...isso foi feito por pessoa que tinha habilidade pra isso né...não foi se 

pensado...ah como que deve ser...não...tinha umas das pessoas no grupo que se pediu e ela se responsabilizou em 

organizar todos os livros né...datar...opa...colocar todo...todos em ficha...organizados, por assunto...né 

...todo...todo código que existe...há um código que existe...ela...ela colocou código em todos os 

livros...meu...então assim...quais são os outros profissionais assim...né...você tá entendendo...que habilidades 

você tem né ...opa...você trabalhou e trabalhou com o que... então assim...qual é a tua formação então nós vamos 

precisar de você...você pode nos ajudar eu acho que seria importante pra Instituição e pra pessoa você vê...essa 

dupla função...eu acho isso precisaria...uma das coisas que se precisaria ter e não aquela...a...mais fui dona de 

casa então não serve a gente não precisa...NÃO...não é...não é essa questão eu acho que todo mundo precisa 

...mas assim...todo mundo tem que ta sabendo que assim que vem pra cá pra realizar senão fica naquela...aquele 

compromisso que você...que a gente já viu com algumas pessoas...alguns que vem fazem o seu trabalho e vai 

embora também não fazem nenhuma outra ligação porque não precisa...então é assim como se fosse uma 

academia então vai fazer yoga, fazer ginástica, vai fazer caminhada, vai fazer isso e aquilo e vai embora não tem 

que ter uma...uma ligação, mas a partir do momento que você...que você é convidado né a realizar é importante 

que você reali...realize um trabalho né...então eu acho que ai se estabelece uma ligação eu acho que isso talvez 

pudesse ser também um dos elementos de...fazer com que a...o...o Cativa é...pausa...continuasse seus trabalhos 

né, mas com...com essa vertente também...não sei. 

4. Maria Alice Pereira Correia- Prof.ª Inglês – 61 anos 
 

1- Quanto tempo a senhora participa profissionalmente das atividades do Cativa? O que levou a procurar pela 
primeira vez trabalho no Cativa? 

Resposta: Eu estou aqui no Cativa há uns dois anos mais ou menos e...ã...eu precisava me sentir útil, 
me..preci...precisava me...me sentir ainda ativa profissionalmente...pausa...e...ã...precisava de vida social, 
interagir com outras pessoas...outros mundos...outras experiências...e isso me enriqueceu...me...me fez sentir 
mais valorizada...mais útil e...isso é muito bom nas nossas vidas. 

 
2- A senhora está satisfeita com os trabalhos ora realizados no Cativa em termos pessoais para sua própria 
satisfação laboral? Ou teria ideias outras para mudar alguns dos das atividades? Ou considera que as atividades 
da forma como estão sendo dadas, estão contribuindo que os idosos beneficiem delas inclusive a senhora? 

 
Resposta: Estou satisfeita... eu gostaria de um dia também aprender a ter aulas de informática, mas mais 

no computador ã...mas eu estou muito satisfeita com o Cativa é...uma Entidade muito boa. Acredito que sim... 
eles parecem tão felizes e...ã...bem participativos...interagem com outras pessoas ...pausa...acredito que sim...que 
eles estejam profundamente satisfeitos, muitos melhoraram em saúde mental...emocional...física também...com 
as atividades físicas. 

 
3- O seu trabalho no Cativa interfere positiva ou negativamente em sua vida pessoal e familiar e por 

quê? 
 
Resposta: Interfere positivamente...porque...é uma outra língua...é um outro idioma e...e isso também 

faz bem à memória...ã...estimula a memória...o aprendizado...enriquece o vocabulário...e me sinto satisfeita 
porque me sinto participativa...ativa...e não fico mais sozinha em casa...me...me sinto útil e...desenvolvendo a 
minha capacidade profissional. 
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4-  A senhora acha que os laços de amizade construídos através da convivência em grupo com os frequentadores 
lhe estão sendo importantes, como pessoa, e como profissional? Melhorou suas relações consigo mesma? 

 
Resposta: Profundamente...muito bom...melhorou profundamente em vários aspectos, me sinto mais 

feliz, quando estou triste, tenho o apoio do pessoal do Cativa, é...profundamente...me deixou muito feliz...me 
deixou extremamente feliz ter participado do Cativa, sempre que estou em casa penso: “Ai que bom amanhã vou 
pro Cativa, o Cativa deveria ser pra mim de segunda a sexta. 

 
5- Se estivesse que escolher uma mudança quanto ao tipo de trabalho que ora executa gostaria de fazer algo 
similar ou mudaria totalmente? 

 
Resposta: Não, faria similar porque toda a minha parte profissional é voltada pra línguas...poderia fazer 

um italiano...na...ensinar um italiano...mas é tota...totalmente voltada pra ...pra área de línguas...de idiomas. Eu 
estou satisfeita sim. 

 
6- Que aspectos do trabalho poderiam ser aperfeiçoados no seu modo de ver? 

Resposta: Aulas para os que estão um pouco mais...pausa...deficientes na língua né...aulas particulares 
pra...dependendo do nível em que se encontram o aluno ã...e pra aqueles que estão mais...já mais adiantados...ã... 
outras aulas em dias diferentes. 

 
7- Que observações gostaria de apontar quanto a atividade sociais em uma Instituição como o Cativa? 

 
Resposta: O meu grupo é um grupo bem aberto e bem acolhedor... o grupo com o qual eu trabalho ele é 

bem acolhedor...ele aceita as pessoas que chegam né...ã... no meu caso uma nova língua... todos estão ali prontos 
a ajudar, a contribuir, a participar e a acolher com muita alegria, muito amor. 

 
 
 
5. Tânia Zillo – Prof.ª Dança Circular – 56 anos  
 
1- Quanto tempo a senhora participa profissionalmente das atividades do Cativa? O que levou a 

procurar pela primeira vez trabalho no Cativa? 
Resposta: Participo desde 1995, da sua criação. Eu fui procurada pela coordenação, pelo meu trabalho 

com as danças circulares que agradava. 
 
2-A senhora está satisfeita com os trabalhos ora realizados no Cativa em termos pessoais para sua 

própria satisfação laboral? Ou teria ideias outras para mudar algumas das das atividades? Ou considera que as 
atividades da forma como estão sendo dadas, estão contribuindo que os idosos beneficiem delas inclusive a 
senhora? 

Resposta: Me considero satisfeita, pois vejo a qualidade tanto dos profissionais, quanto das atividades 
propostas. Eu me benefício, sem dúvida, com a minha atividade, pois não participo das outras.  Por falta de 
espaço físico não é possível propor uma ginastica adequada no solo, esta seria a minha proposta. 

 
3- Seu trabalho no Cativa interfere positiva ou negativamente em sua vida pessoal e familiar? Por quê? 
Resposta: Interfere positivamente, tanto pessoal quanto na minha família. É um trabalho altruísta, onde 

toda família apoia. Tivemos vários encontros entre os idosos participantes e as famílias e sempre cultivamos o 
prazer que este grupo nos trouxe.  

                                                                                                                       
4- A senhora acha que os laços de amizade construídos através da convivência em grupo com os 

frequentadores lhe estão sendo importantes como pessoa e como profissional? Melhorou as suas relações 
consigo mesma? 

Resposta: Sim, sempre contribuiu. Eu aprendi que o meu ritmo era outro quando em contato com os 
idosos. O meu certo, correto poderia ser mais livre, adaptável.  Os idosos me incentivaram a desenvolver o meu 
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potencial criativo, humano, a aceitar e admirar cada um como é.  Me tornei uma pessoa muito melhor no longo 
destes 21 anos. 

 
5-Se tivesse que escolher uma mudança quanto ao tipo de trabalho que ora executa, gostaria de fazer 

algo similar ou mudaria totalmente? 
Resposta: Mudança não, tenho feito algumas adaptações, quando não dá pra dançar, uso as cadeiras. Só 

acrescentaria a atividade de consciência corporal se houvesse espaço. 
 
6-Que aspectos do trabalho poderiam ser aperfeiçoados, no seu modo de ver?  
Resposta: Não Vejo mudanças significativas necessárias.  
7-Que observações gostaria de apontar quanto a atividades sociais em uma Instituição como o Cativa? 
Resposta: O Cativa buscou ao longo destes 21 anos priorizar a qualidade de vida do idoso, num 

ambiente de amizade e atividades respeitosas que levam consciência, participação, engajamento, quero dizer 
com isso que o Cativa nunca expos o idoso a atividades que podem ridicularizar e ou levar o idoso ao 
constrangimento. Por isso sempre tive muito prazer e orgulho de participar deste grupo. 
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