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RESUMO 

 

Este estudo objetivou sistematizar uma experiência de ensino em um Curso do Programa de 

Formação de Profissionais de Nível Médio para Saúde (PROFAPS), do Ministério da Saúde, 

realizado na cidade de São Paulo no ano de 2015, cujo propósito foi o de qualificar 

auxiliares e técnicos de enfermagem da Atenção Básica em Saúde para o cuidado integrado 

e integral ao idoso. Para compor o relato de experiência, utilizou-se a pesquisa de 

abordagem qualitativa, de caráter exploratório-descritivo, tendo a Observação Participante 

como procedimento metodológico e o Diário de Campo como instrumento da coleta de 

dados. O Curso de Qualificação em Gerontologia, organizado em oito módulos, teve sua 

proposição teórico-prática fundamentada na metodologia da problematização e culminou na 

construção de um plano de intervenção territorial com enfoque em tecnologias leves. A 

metodologia e os procedimentos didáticos adotados levaram o discente a despertar seu senso 

crítico para a análise de seu território, de seu processo de trabalho e da visão estereotipada 

da velhice (de si mesmo e do outro), conduzindo à transformação da sua realidade. Os 

resultados foram positivos, em especial no que tange ao fortalecimento das redes de atenção 

à saúde, das linhas de cuidado, da educação permanente e da própria escola formadora – o 

SUS.  
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problematização; Linhas de cuidado; Tecnologias leves. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to systematize an educational experience in a Mid-Level Course of 

Professional Training Program for Health (PROFAPS), from Ministry of Health, held in São 

Paulo on the year 2015, whose purpose was to qualify assistants and nursing technicians of 

Primary Health Care for the integrated and comprehensive care to the elderly. To compose 

the experience report, we used the qualitative research, with exploratory and descriptive 

character and the participant observation was the methodological procedure elected, and 

Field Diary was the instrument for data collection. The Qualification Course in Gerontology, 

organized into eight modules, had its theoretical and practical proposition based on the 

methodology of questioning and culminated in the construction of a territorial action plan 

focusing on soft technologies. The methodology and didactic procedures adopted led the 

students to awaken their critical sense to the analysis of its own territory, its work process 

and its stereotypical vision of the old age (based on themselves and the other individuals), 

leading to the transformation of your own reality. The results were positive, particularly with 

regard to strengthening of health care networks, lines of care, continuing education and SUS 

itself. 

 

 

Keywords: Gerontology; Nursing assistants and technicians; Methodology of questioning; 

Care lines; Soft technologies. 
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Introdução 

 

Entendemos que um território existencial é um ambiente vivo que está 

sempre sujeito a modificações, desvios e recriações de si mesmo, já 

que sempre se constitui na relação com outros territórios em 
movimento (MACERATA; SOARES; RAMOS, 2014, p. 922). 

 

Pensar o território da minha existência em constante (trans)formação, como uma 

dinâmica relação espaço-temporal entre dimensões objetivas e subjetivas, como uma 

sucessão de caminhos e escolhas, possibilita uma compreensão da minha trajetória 

pessoal, profissional e acadêmica que tangenciam a origem da proposta desta pesquisa. 

Itanhandu é o nome do pequeno território, entre as montanhas de Minas Gerais, 

onde aprendi as minhas primeiras importantes lições sobre a vida e o mundo. Por ter 

vivenciado uma tênue relação entre nascimento e finitude, durante a minha gestação, 

hoje posso reconhecer que a quebra do estereótipo que associa a velhice à doença e à 

morte me acompanha desde o nascimento. Logo, o útero foi meu primeiro território 

existencial de luta e superação.  

As duas vertentes mais importantes de minha vida profissional se entrecruzam, 

muito antes de qualquer entendimento, escolha ou orientação profissional, quando eu 

tinha apenas 10 anos de idade. Minha avó materna, que exercia um cuidado integral 

sobre tudo e sobre todos, deixou- nos precocemente, aos 59 anos de idade. Vovó Marta 

abandonou a existência a contragosto, impossibilitada de vivenciar o envelhecer – o 

próprio e de seus netos. Essa perda tão prematura, repentina e dolorosa foi traumática 

para todos do seu círculo, especialmente para mim, que nada sabia sobre a morte até 

então. Diante da triste experiência de perda, o apoio de um profissional psicólogo foi 

essencial naquele momento.   

Hoje, percebo que a minha escolha pela Psicologia e pela Gerontologia se 

complementaram como uma conexão entre o cuidar e o envelhecer, entre a cura de um 

sofrimento psíquico e o desejo do longeviver.  

Assim, foi durante a graduação em Psicologia que, alinhado ao universo da 

Gerontologia, outro encantamento veio somar-se à atuação acadêmico-profissional: a 

pesquisa. Esta direcionou o meu saber-fazer para um rigor científico, de estudos e 

investigações constantes, com o objetivo de trazer contribuições e transformações para a 

realidade, além de compartilhar experiências com a comunidade acadêmica. Entre estas 
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e tantas outras vivências, estão expressos tacitamente os caminhos que me trouxeram ao 

Mestrado em Gerontologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). 

A tessitura das redes de aprendizado no Mestrado está marcada por diálogos, 

leituras de alteridades e ricas produções acadêmicas, reflexões e constante troca de 

experiências com professores, colegas, autores e diferentes áreas de atuação 

profissional. Reflexões que denotam o movimento vivo das (in)conclusões desse 

percurso de aprendizagem. Fui instrumentalizada com diversas lentes, as quais me 

possibilitaram vislumbrar distintos e importantes aspectos da Gerontologia e sua 

aplicação em diversos contextos sociais e de saúde.  

Foi nesse território existencial que meu projeto de pesquisa tomou novo corpo, 

nova roupagem e novo escopo, quando a vida me agraciou com uma linda e inesperada 

oportunidade de atuação profissional, em março de 2015, e, assim, (re)comecei a 

delinear este estudo, repleto de bons encontros, lições e aprendizados.  

O relato de uma intervenção educativa em Gerontologia para a saúde pública, 

qualificando profissionais da Atenção Básica em saúde para gerenciar um cuidado 

integral à saúde do idoso, trouxe um grande desafio sobre minha práxis profissional, 

exigindo intervenções criativas, inovadoras e assertivas para a construção de 

conhecimentos e transformação de realidades.  

 

Problema e proposta de pesquisa 

 

Nas últimas décadas, o Brasil conquistou importantes avanços em termos de 

legislações específicas para a população idosa – como a Política Nacional do Idoso 

(BRASIL, 1994), o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003), a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa (BRASIL, 2006) – bem como nos sistemas de seguridade social. Sendo 

reconhecidamente considerado o país dos direitos sociais, os esforços empreendidos na 

definição e execução dessas políticas indica o processo de organização do Brasil para 

responder às crescentes demandas de sua população que envelhece (OLIVEIRA et. al, 

2014). 

Em certa medida, pode-se associar tais avanços à necessidade de uma paulatina 

transformação nas concepções e estereótipos acerca da velhice e do envelhecimento, 

reconhecendo a heterogeneidade, a participação e o papel social das velhices na 
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contemporaneidade, apontando para a importância da politização do tema do 

envelhecimento e a “positivação da identidade do idoso” (MINAYO, 2011, p. 13).   

A positivação das representações acerca da velhice, no sentido de extirpar 

estigmas e estereótipos que impossibilitam o reconhecimento das idiossincrasias, do 

espaço e do papel social do idoso, envolve a sensibilização de todos os grupos etários, 

em especial dos profissionais de saúde que atuam no âmbito do envelhecimento, 

corroborando-se a relevância social de uma proposta de intervenção educativa embasada 

no processo de educação permanente.  

Problematizar as concepções, representações e imagens acerca da velhice se faz 

cada vez mais necessário em um país dotado de legislações, as quais, porém, não são 

efetivamente aplicadas no cotidiano dos idosos. Segundo Bruno (2003), tais 

concepções, representações e valores intrínsecos a essa construção da velhice incutem 

nos indivíduos de uma sociedade as atitudes e ações que possibilitarão, ou não, a 

proteção e a inclusão social dos seus idosos e, consequentemente, nortearão a efetivação 

de políticas públicas e programas voltados ao envelhecimento. 

Nessa direção, a metodologia da problematização é uma estratégia que traz 

importantes aportes paradigmáticos e epistemológicos para uma nova concepção acerca 

da velhice e das práticas de cuidado, especialmente na esfera da educação permanente 

de profissionais de saúde que trabalham com idosos. O problema desta pesquisa, 

portanto, foi delineado a partir destas considerações, sendo orientado pelas seguintes 

perguntas de investigação:  

 Como se dá a prática do cuidado e a atenção à saúde do idoso por profissionais 

dos programas de atenção básica em seu território?  

 Quais são as percepções destes profissionais acerca da velhice e do 

envelhecimento e os seus conhecimentos em relação à gerontologia? 

 De que forma a metodologia da problematização pode contribuir na qualificação 

de profissionais de nível médio (auxiliares e técnicos de enfermagem) para o 

cuidado integral e integrado à saúde do idoso?  

Com o intuito de contribuir para a construção de uma sociedade que entenda e 

atenda a coorte de idosos em seus direitos, idiossincrasias e dignidade, o presente 

trabalho tem como objetivo descrever e analisar uma experiência de ensino, que visou 

qualificar auxiliares e técnicos de enfermagem da Atenção Básica em Saúde para o 

cuidado integrado e integral ao idoso. Para tanto, cumprem-se os seguintes objetivos 

específicos:  
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 Compreender como se dá a atuação do profissional de saúde no território e suas 

práticas de cuidado em relação à população idosa; 

 Analisar as contribuições da metodologia da problematização enquanto 

norteadora dos conhecimentos adquiridos na relação entre a práxis e os 

conteúdos ministrados; 

 Oferecer subsídios para a atuação de profissionais em contextos 

multiprofissionais de atenção à saúde do idoso, especialmente em programas de 

qualificação profissional em Gerontologia. 

De acordo com as considerações acima, esta dissertação estrutura-se em três 

capítulos, além desta introdução. No primeiro capítulo, será contextualizado o Programa 

de Formação de Profissionais de Nível Médio para a Saúde (PROFAPS), abarcando 

desde o âmbito macro das políticas de atenção à saúde do idoso, das diretrizes da 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) de profissionais do 

Sistema Único de Saúde (SUS), da Política Nacional de Humanização e da concepção 

de tecnologias leves, até o âmbito micro da operacionalização do Curso de Qualificação 

em Gerontologia, fundamentado sobre estas políticas e norteado pela metodologia da 

problematização. 

No segundo capítulo, discorrer-se-á sobre as considerações e procedimentos 

metodológicos da pesquisa, explicitando as especificidades da pesquisa qualitativa e as 

técnicas utilizadas para a coleta e análise de dados. No terceiro capítulo, adentrando o 

campo da pesquisa, serão apresentadas considerações e estratégias da educação em 

saúde para o envelhecimento, intrinsecamente relacionadas à práxis de qualificação em 

Gerontologia, consubstanciando-se num relato de experiência. A proposição teórico-

prática do Curso de Qualificação em Gerontologia e sua operacionalização serão 

descritas e analisadas em torno dos oito módulos que compuseram a estrutura curricular 

do curso.   

Este trabalho, que interfaceia os campos da Gerontologia, da Educação e da 

Saúde para o longeviver com qualidade, proporcionou grande aproveitamento 

acadêmico, assim como o resultado da soma de teoria e prática só tem a acrescentar na 

preparação profissional da autora desse estudo. 

A produção teórica resultante do presente relato de experiências poderá ser 

utilizada como subsídio para futuras pesquisas nessa área, realizadas com diferentes 

grupos sociais e/ou explorando outros aspectos teóricos, possibilitando, assim, um 
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intercâmbio de ideias e contribuições para o avanço e ampliação das publicações 

científicas acerca da temática.  
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Capítulo 1. Políticas de Saúde e Envelhecimento 

 

O presente capítulo visa a complementar o escopo teórico deste estudo, o qual 

busca associar um conjunto de referenciais para auxiliar a compreensão do processo de 

qualificação de profissionais para a atenção à saúde da população idosa, contextualizado 

nas políticas sociais brasileiras. Por conseguinte, são abordadas considerações sobre as 

políticas que estruturaram a proposta do Curso de Qualificação em Gerontologia, objeto 

do presente estudo, além de versar, de forma descritiva e breve, sobre a inserção dos 

profissionais de nível médio (auxiliares e técnicos de enfermagem) na Atenção Básica 

em saúde. 

A atenção à saúde da população idosa aparece como uma das metas prioritárias 

pactuadas entre as três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), pela 

primeira vez na história das políticas públicas brasileiras, no ano de 2006. A publicação 

do documento das Diretrizes do Pacto pela Saúde, por meio da Portaria nº 399/GM de 

22 de fevereiro de 2006, contempla três componentes: Pacto em Defesa do SUS, Pacto 

de Gestão do SUS e Pacto pela Vida (BRASIL, 2010). É neste último que a saúde do 

idoso é explicitada como uma das seis prioridades
1
 do Ministério da Saúde, das 

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, que assumiram um conjunto de 

compromissos que visam, em última instância, a implantação da Política Nacional de 

Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), buscando a atenção integral (BRASIL, 2006a).  

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (Portaria Nº 2.528, de 19 de 

outubro de 2006), tem como finalidade primordial a recuperação, manutenção e 

promoção da autonomia e da independência dos idosos, por meio do direcionamento de 

medidas coletivas e individuais de saúde, em conformidade com os princípios e 

diretrizes do SUS (BRASIL, 2006). Para garantir a atenção integral e integrada à saúde 

do idoso, que constitui uma das diversas diretrizes previstas na PNSPI, faz-se referência 

à outra diretriz dessa mesma política: a formação e a educação permanente de 

profissionais do SUS na área de saúde da pessoa idosa. 

Nessa direção, a educação permanente em saúde ganhou estatuto de política 

pública na área da saúde, a partir da proposta de Educação Permanente do Pessoal de 

Saúde difundida pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), para alcançar o 

                                                             
1

 As prioridades do Pacto pela Vida são: (1) implantar política de saúde do idoso; (2) reduzir a 

mortalidade por câncer de colo de útero e mama; (3) reduzir a mortalidade infantil e materna; (4) 

combater as doenças emergentes e endemias; (5) promover a saúde; (6) consolidar e qualificar a atenção 

básica à saúde (BRASIL, 2006a). 
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desenvolvimento dos complexos sistemas de saúde na região, valorizando a 

aprendizagem significativa como promotora da adesão dos trabalhadores aos processos 

de transformação do cotidiano (CECCIM, 2005). Como umas das estratégias voltadas à 

qualificação dos profissionais do SUS para atender às necessidades de saúde da 

população, o Ministério da Saúde propôs, em 2004, a “Política de Educação e 

Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a Educação Permanente em Saúde”, na 

qual a educação permanente em saúde configura-se como estratégia para a “agregação 

entre desenvolvimento individual e institucional; entre serviços e gestão setorial; e entre 

atenção e controle social, visando à implementação dos princípios e das diretrizes 

constitucionais do SUS” (BRASIL, 2004, p. 9). Três anos após o lançamento da referida 

publicação, a Portaria nº 1.996/GM, de 20 de agosto 2007, definiu novas diretrizes e 

estratégias para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde (PNEPS), em consonância com as diretrizes do Pacto pela Saúde (BRASIL, 

2007).  

A Educação Permanente pode ser definida como aprendizagem no trabalho, 

visto que os processos de ensinar e aprender acontecem no cotidiano das pessoas, das 

organizações e do trabalho. Ela parte do pressuposto da aprendizagem significativa e da 

possibilidade de transformar as práticas profissionais, sendo realizada a partir dos 

problemas vivenciados na realidade, considerando as experiências e os conhecimentos 

que as pessoas já possuem. Logo, a partir da problematização do processo de trabalho e 

da consideração das necessidades de saúde das pessoas e populações como norteadoras 

da formação e desenvolvimento dos trabalhadores, os objetivos da Educação 

Permanente em Saúde (EPS) são transformar as práticas profissionais e a própria 

organização do trabalho (BRASIL, 2009). 

Assinala-se, por conseguinte, que  

 

[...] transformar a formação e a gestão do trabalho em saúde não 

podem ser consideradas questões simplesmente técnicas, já que 

envolvem mudanças nas relações, nos processos, nos atos de saúde e, 
principalmente, nas pessoas. Essas são questões de natureza 

tecnopolítica e implicam na articulação de ações de saúde intra e 

interinstitucionalmente. Portanto, a educação permanente requer ações 

no âmbito da formação técnica, de graduação e de pós-graduação, da 
organização do trabalho, da interação com as redes de gestão e de 

serviços de saúde e do controle social neste setor. (BRASIL, 2004, p. 

11) 
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Nessa direção, tendo em vista as dificuldades e desafios inerentes ao processo de 

organização do trabalho, à interação e à relação entre os profissionais de saúde e entre 

estes e os usuários, além de outros impasses enfrentados pelo sistema público de saúde, 

uma importante política de saúde vem atuando de maneira transversal em relação às 

demais, no intuito de qualificar práticas de gestão e atenção: a Política Nacional de 

Humanização (PNH). Criada pelo Ministério da Saúde em 2003, a PNH, também 

chamada de HumanizaSUS, tem como princípios norteadores as ações de valorizar as 

dimensões subjetiva e social em todas as práticas de gestão e atenção no SUS; estimular 

o comprometimento com a produção de saúde e de sujeitos; fortalecer o trabalho em 

equipe multiprofissional, a transversalidade e a grupalidade; apoiar a construção e 

atuação em redes cooperativas e solidárias; fomentar a autonomia e protagonismo de 

sujeitos e coletivos a partir dos processos de educação permanente e dos espaços de 

gestão (BRASIL, 2003a).  

Enquanto política implementada para atravessar diversas instâncias gestoras e 

ações na rede SUS – não tendo a intenção de ser um “programa” normativo a ser 

aplicado pautado em burocracias e metas –, a PNH visa a consolidar quatro marcas: (1) 

Redução de filas e do tempo de espera, por meio da ampliação do acesso e de 

atendimentos resolutivos e acolhedores segundo critérios de risco; (2) 

Comunicação/Informação a todos os usuários do SUS sobre a identidade dos 

profissionais que cuidam de sua saúde, e a responsabilidade por sua referência territorial 

será dos serviços de saúde; (3) Garantia, por parte das unidades de saúde, de 

informações ao usuário, da livre escolha de acompanhamento de indivíduos de sua rede 

social, e de todos os direitos do código dos usuários do sistema de saúde; (4) Garantia, 

por parte das unidades de saúde, da gestão participativa aos seus trabalhadores e 

usuários, bem como da educação permanente aos profissionais (BRASIL, 2004a).  

Estas marcas nas práticas de gestão e de cuidado, objetivadas pela PNH, 

remetem à consideração de que “o trabalho é potencialmente produtor de sentido, 

quando é inventivo e participativo; e pode ser também produtor de sofrimento e 

desgaste, quando é burocratizado, fragmentado e centralizado” (BRASIL, 2006b, p. 8). 

Logo, ressalta-se a importância de se considerar a humanização das práticas de trabalho 

do profissional de saúde por meio das tecnologias que elas engendram. Nessa direção, 

Merhy (1997, apud SILVA; ALVIM; FIGUEIREDO, 2009, p. 292) aponta que  
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as tecnologias em saúde são classificadas em três categorias: 

tecnologia dura, relacionada a equipamentos tecnológicos, normas, 

rotinas e estruturas organizacionais; leve-dura, que compreende todos 
os saberes bem estruturados no processo de saúde; e a leve, que se 

refere às tecnologias de relações, de produção de comunicação, de 

acolhimento, de vínculos, de autonomização. Embora essas três 
categorias se interrelacionem, o ser humano necessita, em especial, 

das tecnologias de relações, definidas como ‘leves’. Elas são capazes 

de propiciar o acolhimento necessário para que cliente e profissional 

de saúde possam se beneficiar deste momento. Considerando a 
complexidade do ser humano, o sujeito é contextualizado, estando seu 

estado de saúde dependente das condições ambientais, biológicas, 

psicológicas, do seu estilo de vida e das instituições em que se opera o 
cuidado. A conjunção desses fatores interfere nas tecnologias 

incorporadas à saúde. 

 

 

As tecnologias leves, portanto, vão ao encontro da PNH com sua concepção de 

produção de saúde baseada no caráter relacional, de operação em “linhas de cuidado” de 

forma integralizada nos serviços de saúde, enfocando as necessidades dos usuários, 

enfim, sendo um “Trabalho Vivo” (em ato, criador, instituinte) em detrimento de um 

“Trabalho Morto” (instrumental, produtor de procedimentos, instituído) (MERHY; 

FRANCO, 2003).  

Para a promoção da saúde em idosos, ressalta-se que a Educação Permanente em 

Saúde para os profissionais do SUS será potencializada ao incorporar as tecnologias 

leves no seu saber-fazer. É em consonância com a política de EPS que destaca-se o 

Programa de Formação de Profissionais de Nível Médio para a Saúde (PROFAPS), 

implementado pelo Ministério da Saúde (MS) por meio da Portaria nº 3.189 de 18 de 

dezembro de 2009 (BRASIL, 2009a). O PROFAPS refere-se à educação profissional de 

trabalhadores de nível médio, desenvolvida por meio de cursos e programas de 

formação inicial e continuada, incluindo capacitações, aperfeiçoamentos, 

especializações, atualizações e educação profissional técnica. Esta portaria determina 

que as Escolas Técnicas de Saúde do SUS (ETSUS), as Escolas de Saúde Pública e os 

Centros Formadores (associados às gestões estaduais e municipais de saúde) têm 

prioridade na proposição e na execução técnica-pedagógica dos cursos.  

A Saúde do Idoso também ganha prioridade, sendo área considerada estratégica 

para formação nos níveis de aperfeiçoamento/capacitação, voltada para equipes de 

enfermagem das instituições de longa permanência e equipes da Estratégia Saúde da 

Família (BRASIL, 2009a). O PROFAPS, portanto, possibilita o desenvolvimento das 
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Escolas de Saúde Pública e dos Centros Formadores vinculados às gestões estaduais e 

municipais de saúde, ampliando a oferta de educação profissional de acordo com as 

especificidades locais e promovendo a reflexão crítica dentro dos serviços de saúde, 

fortalecendo a PNEPS. 

Nessa direção, foi no ano de 2011 que o Ministério da Saúde, por meio da 

Portaria Nº 1.307, definiu recursos financeiros para o Programa de Formação de 

Profissionais de Nível Médio para a Saúde (PROFAPS) (BRASIL, 2011), que 

desencadeou a proposta do curso de “Qualificação em Gerontologia”, de que trata o 

presente trabalho. Com base nos pressupostos da PNEPS, nas diretrizes da PNH e com 

enfoque em tecnologias leves, a construção da prática pedagógica do curso sustentou-se 

na Metodologia da Problematização, cujo propósito principal é a preparação do 

aluno/cidadão para a tomada de consciência acerca de sua realidade para transformá-la. 

Com todo o processo que Metodologia da Problematização implica,  

 

[...] desde o observar atento da realidade e a discussão coletiva sobre 
os dados registrados, mas principalmente com a reflexão sobre as 

possíveis causas e determinantes do problema e depois com a 

elaboração de hipóteses de solução e a intervenção direta na realidade 
social, tem-se como objetivo a mobilização do potencial social, 

político e ético dos alunos, que estudam cientificamente para agir 

politicamente, como cidadãos e profissionais em formação, como 

agentes sociais que participam da construção da história de seu tempo, 
mesmo que em pequena dimensão. (BERBEL, 1998, p. 144-145)  

 

Todas estas ações, estratégias e políticas com vistas ao aprimoramento da gestão, 

da atenção à saúde, da formação, do controle social e da humanização das práticas de 

saúde, atrelam-se ao rol de trabalhos e intervenções que promovem o cuidado e a 

dignidade do idoso, assegurando seu direito à saúde publica de qualidade. 

 

O contato preferencial com os sistemas de saúde  

 

A partir da criação do Sistema Único de Saúde, em consonância com o 

estabelecido na lei n. 8.080/1990 (BRASIL, 1990), procede-se com a ampliação do 

conceito de saúde e, consequentemente, com uma mudança no modelo de atenção à 

saúde existente. O princípio organizativo da descentralização promove a implementação 

de políticas, programas, serviços e ações, em âmbito estadual, e, principalmente, 

municipal, voltados para a Atenção Primária à Saúde (APS) (XIMENES NETO et al, 
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2008). Gil (2006) chama a atenção para o referencial da APS perder, gradativamente, 

sua potência com o desenvolvimento do SUS, sendo o uso do conceito Atenção Básica 

(AB) mais frequente para referenciar os serviços municipais (conceito que será utilizado 

neste estudo), especialmente após a implantação do Programa Saúde da Família (PSF) 

(BRASIL,1997) que expandiu a organização da AB no país. 

A Política Nacional de Atenção Básica, regulamentada pela Portaria GM nº 648 

de 28 de março de 2006 (2006c), pode ser caracterizada como  

 

[...] um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 
que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da 

saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e 
sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em 

equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas 

quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a 

dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. 
[...] É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. 

Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da 

coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, 
da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação 

social (BRASIL, 2006c, p. 10). 

 

 

Para organizar a Atenção Básica e estruturar o sistema de saúde, o Ministério da 

Saúde adotou a Saúde da Família como uma estratégia prioritária, visto que esta 

compreende a responsabilização de equipes interdisciplinares pela saúde da população a 

ela adscrita, trabalhando “na perspectiva de uma atenção integral humanizada, 

considerando a realidade local e valorizando as diferentes necessidades dos grupos 

populacionais” (BRASIL, 2006d, p. 10). 

No trabalho das equipes da Atenção Básica/Saúde da Família, os auxiliares e os 

técnicos de enfermagem apresentam as seguintes atribuições específicas: 

 

participar das atividades de assistência básica realizando 

procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na USF 
e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 

espaços comunitários (escolas, associações etc.); realizar ações de 

educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de 
risco, conforme planejamento da equipe; e participar do 

gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 

funcionamento da USF (BRASIL, 2006c, p. 46).  
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Isto posto, ressalta-se que a qualificação profissional de auxiliares e técnicos de 

enfermagem para atuarem na Atenção Básica/Saúde da Família deve ser acompanhada e 

aprimorada, visto que ainda não existe um consenso sobre as necessidades específicas 

de formação neste cenário (XIMENES NETO et al, 2008). Nesse sentido, para atuar nos 

serviços ou programas voltados ao atendimento específico da população idosa, ou que 

possui esta como a maioria de sua demanda – a saber: UBS organizadas na ESF, 

Programa Acompanhante de Idosos (PAI), Unidades de Referência Saúde do Idoso 

(URSI), Unidades de Atendimento Domiciliar (UAD) – é necessário que recebam uma 

qualificação específica para atender a este público de maneira integral.  
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Capítulo 2. Trajetória Metodológica 

 

Adentrar o campo da pesquisa científica é deparar-se com muitas possibilidades 

de recortes, questionamentos e considerações teórico-metodológicas sobre o objeto de 

investigação. Dentre tantos caminhos possíveis, o presente capítulo relata o percurso 

percorrido pela pesquisadora para a sistematização de uma prática educativa na área de 

Gerontologia.  

Com o intuito de descrever e analisar uma experiência de ensino, que visou 

qualificar profissionais de nível médio da atenção básica em saúde para o cuidado 

integrado e integral ao idoso, o relato de experiência versa sobre a proposição teórico-

prática da qualificação e sua operacionalização, denominada “Curso de Qualificação em 

Gerontologia”. Para tanto, foi necessário considerar a relação dinâmica entre o 

território, a proposta educativa e as possíveis transformações dos sujeitos, isto é, 

considerar “um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito que não pode ser traduzido em números” (SILVA; MENEZES, 2001, p. 20), 

tratando-se, por conseguinte, de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de caráter 

exploratório-descritivo, tendo a Observação Participante como procedimento 

metodológico e o Diário de Campo como suporte da coleta de dados.  

Vale assinalar que a pesquisa qualitativa 

se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 

pode ser quantificado, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 
um espaço mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos 

que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

(MINAYO, 1994, p. 21)  

 

Como procedimento metodológico, será utilizada a observação participante em 

virtude do envolvimento da pesquisadora no cenário social para a sua compreensão e 

contextualização das práticas – discursivas e assistenciais. A observação participante 

pressupõe que o observador insira-se no grupo a ser observado como se fosse parte do 

mesmo, de modo a compreender as atitudes, relações interpessoais, preferências e 

características do funcionamento do grupo (BARDIN, 1997).  

Por conseguinte, este estudo refere-se à pesquisa de campo etnográfica como um 

processo construído de forma conjunta e dialógica entre pesquisador e pesquisado – 

métodos de pesquisa que já incluiriam “uma forma de consentimento, não formal, mas 

presente na e condição para a realização de qualquer pesquisa de campo” (LANGDON; 
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MALUF; TORNQUIST, 2008, p. 137). Como esclarece Cardoso de Oliveira (2004, p. 

34), 

 

[...] no caso da pesquisa com seres humanos, diferentemente da 

pesquisa em seres humanos, o sujeito da pesquisa deixa a condição de 
cobaia (ou de objeto de intervenção) para assumir o papel de ator (ou 

de sujeito de interlocução). Na antropologia, que tem no trabalho de 

campo o principal símbolo de suas atividades de pesquisa, o próprio 
objeto da pesquisa é negociado: tanto no plano da interação com os 

atores, como no plano da construção ou da definição do problema 

pesquisado pelo antropólogo. 

 

Tendo em vista tais especificidades da pesquisa qualitativa, a importância e a 

singularidade dos saberes e valores dos territórios, e considerando ainda o protagonismo 

dos alunos participantes do processo de ensino-aprendizagem do curso, sistematizado 

nesta dissertação (curso este pautado na metodologia da problematização), a escolha 

metodológica deste trabalho está intrinsecamente relacionada à concepção da pesquisa 

com seres humanos (enfoque social), e não em seres humanos (enfoque biomédico), 

como explicitou Cardoso de Oliveira (2004). Logo, foram escolhidos como objeto de 

estudo não os auxiliares e técnicos de enfermagem – alunos e interlocutores da 

qualificação em Gerontologia –, mas antes os registros da pesquisadora no campo, 

abarcando toda uma teia de relações, trocas, transferências, impressões e observações, 

além da análise da própria proposta teórico-prática do curso – não apenas para 

fundamentar o tratamento dos dados, como também para possibilitar ao leitor 

compreender a consecução da estrutura curricular do curso e da construção de uma nova 

relação com o envelhecimento.  

Segundo Langdon, Maluf e Tornquist (2008, p. 137-138), 

 

[...] grande parte da pesquisa etnográfica é feita por meio de 

entrevistas não formais, de conversas informais, estabelecidas num 

processo de convivência de longa duração com os pesquisados, do 
diálogo, do compartilhamento de determinadas experiências, 

procedimentos que não estão presentes nas pesquisas quantitativas e 

nem previstas nas resoluções sobre ética. Cabe ainda ressaltar que, 
nestas pesquisas qualitativas, o consentimento livre e esclarecido é um 

processo de contínua interação entre o pesquisador e os pesquisados. 

A antropologia, mais do que um “consentimento esclarecido” 
burocrático e formal, busca o consentimento do(s) pesquisado(s) 

obtido durante a própria convivência e diálogo entre pesquisadores e 

pesquisados, em momentos e de formas muito particulares e distintas 

dos moldes postulados pelos Comitês.  
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Nessa direção, cabe assinalar que a pesquisadora, ao adentrar o campo da prática 

docente, elaborou um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) calcado na 

Resolução nº 196/96, que foi explicitado, distribuído e assinado pelos alunos. Porém, 

durante o exame de qualificação desta dissertação, quando da discussão e avaliação dos 

objetivos e dos aspectos metodológicos da pesquisa, foi sugerido pela banca 

examinadora a retirada do TCLE dos anexos, em virtude do enfoque deste estudo nos 

dados oriundos da observação participante e dos registros realizados no diário de 

campo.  

 

Procedimentos Metodológicos  

 

Para o procedimento metodológico da Observação Participante, de acordo com a 

definição das etapas essenciais assinaladas por Queiroz et al (2007), no primeiro 

momento houve a aproximação ao grupo de auxiliares e técnicos de enfermagem, 

considerando a dificuldade do duplo movimento de desnaturalizar as referências, os 

valores e costumes familiares à pesquisadora e, ao mesmo tempo, de transformar em 

familiar, em aceitável o que à primeira vista parecia estranho (SARTI, 2003). Esse 

aproximar-se e afastar-se do campo de observação possibilitou um encontro – não com 

neutralidade, mas com rigor científico – entre a pesquisadora e o território.  

Com o intuito de me tornar parte do grupo – proposta da prática pedagógica 

adotada –, realizamos encontros semanais, às sextas-feiras, com seis horas de duração 

(no período das 13h às 19h). À medida que a observadora e os participantes da pesquisa 

foram se conhecendo, o fortalecimento do vínculo propiciou o desenvolvimento do 

estudo. Segundo May (2004), o período de familiarização entre o pesquisador e o grupo 

social é de grande relevância, tanto pessoal quanto analiticamente, para chegar ao 

entendimento de como as pessoas gerenciam e interpretam sua vida cotidiana. O mesmo 

autor ainda aponta algumas vantagens do método de investigação da Observação 

Participante, como a menor probabilidade de o pesquisador impor sua própria realidade 

sobre o cenário social que se observa e se busca compreender, além de demonstrar todo 

o processo de entendimento da ação, tornando cognoscível o “como” e o “porquê” das 

mudanças provocadas nas pessoas. Logo, a própria pesquisadora, responsável pela 

qualificação em gerontologia, tornou-se o meio pelo qual estas mudanças aconteceram. 

Na segunda etapa da observação participante, “há o esforço do pesquisador em 

possuir uma visão de conjunto da comunidade objeto de estudo” (QUEIROZ et al., 
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2007, p. 279), o que foi realizado ao longo da própria proposta pedagógica e do 

desenvolvimento da experiência de ensino, por meio da metodologia da 

problematização. May (2004, p. 180-181) ressalta que na observação participante, 

 
o pesquisador deve estabelecer e manter relacionamentos com pessoas 

com as quais possa ter pouca afinidade pessoal; fazer numerosas 

anotações sobre o que normalmente pareceriam acontecimentos 

ordinários; possivelmente correr algum risco pessoal no campo, e, 
então, como se não bastasse, passar meses fazendo análise depois do 

trabalho de campo. É um dos métodos mais recompensadores, que 

gera compreensões fascinantes sobre os relacionamentos e as vidas 
sociais das pessoas e, de modo mais geral, ajuda a transpor a lacuna 

entre o entendimento dos estilos de vida alternativos das pessoas e os 

preconceitos com que a diferença e a diversidade defrontam-se com 
tanta frequência.  

 

Assim, durante a prática docente, os dados observados foram imediatamente 

registrados em diário de campo, constando informações relevantes e impressões 

detalhadas das observações. Falkembach (1987, p. 19) define o diário de campo como,  

 

um instrumento de anotações, um caderno com espaço suficiente para 

anotações, comentários e reflexão, para uso individual do investigador 

no seu dia a dia. Nele se anotam todas as observações de fatos 
concretos, fenômenos sociais, acontecimentos, relações verificadas, 

experiências pessoais do investigador, suas reflexões e comentários. 

 
 

Os registros no diário de campo foram realizados após as aulas, ou no dia 

seguinte (tendo em vista que o deslocamento da pesquisadora até o campo levava cerca 

de 2h30; não raro os dados eram registrados na data posterior às aulas), relatados de 

forma concisa, constando de fatos e observações que contribuíram para a análise dos 

dados. As anotações foram datadas e localizadas (o que, quando, onde, como, quando 

aconteceu), e incluem registro filmográfico e fotográfico. 

Logo, realizaram-se 120 horas de observação participante, distribuídas em seis 

meses de trabalho de campo, no período de abril a setembro de 2015, tendo como atores 

na cena da pesquisa 25 profissionais auxiliares e técnicos de enfermagem, participantes 

do curso de qualificação em Gerontologia na Coordenadoria de Saúde da Região Leste 

do município de São Paulo.  

Após a coleta dos dados, na terceira etapa da observação participante, procede-se 

com a sistematização e análise dos dados, que “deve informar ao pesquisador a situação 

real do grupo e sobre a percepção que este possui de seu estado” (QUEIROZ et. al, 
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2007, p. 279). Para organizar a estrutura da análise e sistematizar a experiência com a 

metodologia da problematização, seguiu-se o delineamento da proposição teórico-

prática das aulas, isto é, descreveram-se os oito módulos que compuseram a estrutura 

curricular do curso, bem como as estratégias adotadas para a operacionalização das 

aulas e o impacto desta formação em gerontologia no território.  

 

Metodologia da Problematização 

 

O curso teve como diretriz pedagógica a metodologia da problematização para a 

produção de conhecimentos a partir das experiências dos alunos. De acordo com 

Bordenave e Pereira (2004), a educação “problematizadora” parte das seguintes ideias 

centrais: só se conhece algo apropriadamente quando o objeto de conhecimento e o 

conhecedor são ambos transformados no processo; e a aprendizagem é uma resposta 

natural do aluno à solução de uma situação problema, que implica na participação ativa 

e diálogo constante entre docente e discente.  

Para a melhor compreensão da metodologia problematizadora, utiliza-se o Arco 

de Maguerez, proposto por Charles Maguerez (apud BORDENAVE; PEREIRA, 2004) 

e ilustrado na figura abaixo, na qual se pode observar a descrição das cinco etapas do 

processo: 

Figura 1. Arco de Maguerez 

 

Fonte: BORDENAVE; PEREIRA, 2004. 

 

Em síntese, Azevedo (2003) explica que, na primeira fase, o aluno parte da 

observação da realidade, momento em que efetua uma leitura sincrética do problema, 

isto é, obtém uma compreensão simplificada e global de uma realidade complexa. Num 

segundo momento, a realidade passa a ser analisada para uma maior compreensão de 

sua multideterminação, identificando-se os pontos-chave do problema e suas variáveis. 
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Na terceira etapa, da teorização, buscam-se construir respostas mais elaboradas sobre a 

estrutura do problema. É o momento da análise e discussão dos dados obtidos, em que o 

educador propicia a construção de conhecimentos científicos ao estimular o aluno à 

reflexão e à criticidade. Por meio da teorização, passa-se de uma visão sincrética para 

uma visão analítica do problema, de modo a se chegar a uma síntese provisória: a fase 

da formulação de hipóteses de solução. Nesta quarta etapa, a criatividade e a 

originalidade dos alunos deverão ser estimuladas, visto que “o aluno usa a realidade 

para aprender com ela, ao mesmo tempo em que se prepara para transformá-la” 

(BORDENAVE; PEREIRA, 2004, p. 25). Por último, o aluno aplica e fixa as soluções 

encontradas em grupo como sendo as mais viáveis à transformação daquilo que está 

sendo estudado (AZEVEDO, 2003). 

Portanto, esta metodologia está intrinsecamente alinhada com os objetivos do 

curso de qualificação em Gerontologia e atravessa toda a prática docente, pois o 

processo educativo parte da valorização da realidade dos alunos (situações de vida e de 

trabalho nos territórios), empreende aproximações sucessivas à temática do 

envelhecimento – estimulando a reflexão e análise críticas e promovendo a articulação 

entre conteúdos teóricos e as experiências de vida de discentes e docente –, e retorna a 

essa realidade com um sentido de transformação de suas práticas de atenção à pessoa 

idosa, num exercício intelectual e social constantes. Como assinala Berbel (1998a, p. 

36), a metodologia da problematização “trata-se de uma concepção que acredita na 

educação como uma prática social e não individual ou individualizante”.  

O procedimento de avaliação do processo ensino-aprendizagem foi realizado 

continuamente, ao final de cada atividade e também ao final do curso, e de maneira 

qualitativa, considerando a aquisição de conhecimentos acerca da Gerontologia e sua 

utilização prática. 
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Capítulo 3. Proposta pedagógica em Gerontologia Social: da academia 

para a periferia 

 

Das bases teóricas à operacionalização 

 

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria Nº 1.307, de 6 de junho de 2011, 

definiu recursos financeiros para o Programa de Formação de Profissionais de Nível 

Médio para a Saúde (PROFAPS), no exercício de 2011, investindo na formação de 

profissionais técnicos de saúde e no fortalecimento das Escolas Técnicas/Centros 

Formadores do SUS, contemplando as áreas técnicas estratégicas prioritárias (BRASIL, 

2011).  

Nesse contexto é que a proposta do curso foi delineada pela Coordenação de 

Gestão de Pessoas, Coordenação de Atenção Básica e Coordenação das Redes de 

Atenção à Saúde, por meio da Escola Municipal de Saúde/Escola Técnica do SUS de 

São Paulo e da Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa
2
, respeitando as diretrizes 

curriculares da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), Portaria 

Nº 1.996/GM, de 20 de agosto 2007 (BRASIL, 2007).  

A proposta inicial era qualificar 350 auxiliares e técnicos de enfermagem da 

Atenção Primária à Saúde (APS) com conhecimento especializado em cuidados à saúde 

das pessoas idosas; oferecer estratégias adequadas para o atendimento de usuários 

idosos por meio da elaboração de um Plano de Intervenção Territorial que contempla 

tecnologias leves; favorecer o atendimento de forma integral e integrada à saúde da 

pessoa idosa, com foco no usuário, aumentando e facilitando o acesso às unidades de 

saúde (UBS - Unidade Básica de Saúde; ESF - Estratégia de Saúde da Família; PAI - 

Programa Acompanhante de Idosos; UAD – Unidade de Atendimento Domiciliar; URSI 

- Unidade de Referência de Saúde do Idoso) distribuídas em todas as Coordenadorias 

Regionais de Saúde (Sul, Sudeste, Leste I e II, Norte, Centro e Oeste), da Secretaria 

Municipal da Saúde da cidade de São Paulo.
3
  

                                                             
2 Fonte: Material didático. Disponível em: 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/ems/APOSTILA%20CURSO%20DE%

20GERENCIAMENTO%20DE%20CUIDADOS%20DA%20PESSOA%20IDOSA_CD.pdf>. Acesso 

em: 28 set. 2015. 
3  O processo de avaliação dar-se-á com o acompanhamento e registro sistemático de cada atividade 

proposta. A aprovação do aluno está condicionada à frequência mínima de 75% da carga horária de cada 

Unidade Didático-Pedagógica e à realização efetiva do Plano de intervenção territorial e de todas as 

atividades previstas, obtendo o conceito APTO. Fonte: Material didático. Disponível em: 
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No entanto, somente no período de julho a dezembro de 2014, três anos após a 

aprovação do curso, foram realizadas duas (2) turmas, totalizando quarenta e sete (47) 

profissionais (auxiliares e técnicos de enfermagem) formados, assim distribuídos: vinte 

e dois (22) na Coordenadoria da Região Sul e vinte e cinco (25) na Sudeste. No ano de 

2015 deu-se prosseguimento ao Curso, com a formação de mais cento e sessenta e três 

(163) alunos em todas as Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS). No total geral, 

duzentos e dez (210) profissionais de nível médio da Secretaria Municipal da Saúde da 

cidade de São Paulo, nas seis Coordenadorias Regionais de Saúde, receberam 

conhecimentos qualificados em Gerontologia para o cuidado integral à saúde da pessoa 

idosa – formação inédita no município.  

A concepção da proposta pedagógica do curso advém do acentuado processo de 

envelhecimento da população brasileira, aliado à necessidade de atender às demandas de 

atenção à saúde da população idosa usuária do sistema público de saúde brasileiro. 

Assim, o compromisso social de atuar concretamente na qualificação de profissionais de 

enfermagem, fornecendo um “olhar gerontológico” para suas práticas de cuidado junto 

aos idosos, foi determinante no delineamento da prática docente sistematizada nesta 

dissertação.  

A proposta pedagógica teve os seguintes objetivos: Oferecer conhecimento 

qualificado em Gerontologia para profissionais de enfermagem de nível médio (técnicos 

e auxiliares), de modo a exercerem o cuidado integral e integrado junto aos idosos, por 

meio do conhecimento dos processos biopsicossociais do envelhecimento e da 

heterogeneidade das velhices no território onde atuam; Sensibilizar esses profissionais 

para a mudança de conceitos e práticas em relação à velhice e ao envelhecimento, 

lançando um olhar crítico sobre as formas de atenção aos usuários idosos; Intervir na 

realidade, mediante o trabalho de conclusão de curso, propondo estratégias e ações 

adequadas no atendimento aos idosos, com vistas à melhoria da qualidade de vida e 

satisfação dos usuários. 

Para atender a estes objetivos, o curso foi estruturado com a carga horária de 160 

horas de atividades (120 horas de concentração e 40 horas de dispersão), distribuídas em 

oito módulos. Os momentos identificados como de concentração e dispersão 

correspondem, respectivamente, às atividades de ensino-aprendizagem presenciais (em 

                                                                                                                                                                                   
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/ems/APOSTILA%20CURSO%20DE%

20GERENCIAMENTO%20DE%20CUIDADOS%20DA%20PESSOA%20IDOSA_CD.pdf>. Acesso 

em: 28 set. 2015. 
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que se sistematiza o conhecimento) e práticas (aplicação do conhecimento no território: 

local de trabalho/comunidade), “nas quais os alunos realizavam atividades teórico-

práticas problematizando a sua realidade e refletindo sobre o suporte teórico para a 

ação” (PEDROSA et al., 2011). Um material didático foi elaborado como instrumento 

de apoio para o desenvolvimento dos conteúdos dos módulos, sequenciados 

gradativamente de modo a ampliar e aprofundar os conhecimentos acerca da temática 

do envelhecimento. Estes oito módulos perpassam desde a "desconstrução" de mitos e 

estereótipos acerca do envelhecimento, considerações sobre a família, orientações sobre 

a violência contra o idoso, informações sobre condições crônicas prevalentes, 

gerenciamento do cuidado, até o trabalho monográfico de aplicação prática no território, 

de forma a empregar os conhecimentos do curso na transformação do seu exercício 

profissional. A organização do curso, portanto, ficou estruturada como indica a Tabela 

abaixo: 

Tabela 1. Estrutura do Curso 

MÓDULOS CARGA HORÁRIA 

Módulo I - Velhice e Envelhecimento 24 

Módulo II - Família e Envelhecimento 18 

Módulo III - Violência contra a pessoa idosa 12 

Módulo IV - Principais conceitos relacionados ao envelhecimento 12 

Módulo V - Condições crônicas prevalentes 18 

Módulo VI - Gerenciamento do cuidado 12 

Módulo VII - Plano de Intervenção Territorial  24 

Módulo VIII - Atividades Práticas 40 

TOTAL 160 horas 

 

 

Os conteúdos de cada módulo do material didático foram organizados em 

diversos subitens que complementam os eixos temáticos das unidades didáticas, 

contendo objetivos, textos de apoio, leituras sugeridas, questionários e sequências de 

atividades para otimizar o processo de ensino-aprendizagem. 

Os recursos e estratégias metodológicas utilizados na sistematização e execução 

da proposta pedagógica – que constituem o objeto de estudo do presente trabalho – 

foram delineados pela docente que ministrou o curso, à luz da Gerontologia Social e de 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Os procedimentos didáticos escolhidos 

para atingir tais objetivos foram: aulas expositivas dialogadas, dramatizações, jogos, 
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pesquisas bibliográficas e de campo, entrevistas com idosos, estudos de casos, 

problematização da realidade e do processo de trabalho, plenárias, seminários, leitura de 

texto e discussão em grupos, debates temáticos, exercícios em pequenos e grandes 

grupos, elaboração de mapas conceituais, dinâmicas de grupo, oficinas e apresentação 

de filmes. 

A construção da prática pedagógica do curso privilegiou, como elementos 

fundamentais, a educação permanente em saúde, que promove a transformação crítico-

reflexiva de práticas técnicas e sociais; a metodologia da problematização, que 

estabelece uma relação prática/teoria/prática; o currículo integrado, que propicia a 

integração ensino/trabalho/comunidade; e a capacitação técnica e pedagógica docente 

para a mediação do processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo Miranda (2002, p. 11, tradução nossa),  

 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é uma estratégia dinâmica e 

eficaz para gerar novos modelos e processos de trabalho nos 

estabelecimentos de saúde. Está destinada a refletir e intervir no 
processo de trabalho, na melhoria da qualidade dos serviços e nas 

próprias condições de trabalho, sendo sintetizada pela OPAS como a 

educação em trabalho, para o trabalho e pelo trabalho.  

 

Nesse sentido, assinala-se que a dimensão da educação permanente em saúde vai 

além das necessidades imediatas de atualização técnico-científica dos profissionais para 

aprimorar a atenção à saúde da população. Ela corresponde ao encontro entre o mundo 

da formação (técnico-científica) e o mundo de trabalho, em que o profissional/cidadão, 

ao se (trans)formar e aprimorar, (trans)forma, reforma e aprimora criticamente sua 

realidade, que é sempre o ponto de partida para a produção de sentido no processo de 

ensino-aprendizagem. Por conseguinte, o processo de formação e desenvolvimento 

englobam, outrossim, questões de produção de subjetividade, de habilidades técnicas, 

de conhecimento e fortalecimento dos princípios do SUS (BRASIL, 2004). 

Inserida na proposta de educação permanente em saúde está a metodologia da 

problematização, apresentada no terceiro capítulo desta dissertação. Na metodologia da 

problematização se busca estimular capacidades intelectuais de observação, análise e 

síntese em função da delimitação e solução de situações problemas, além de centrar-se 

na realidade dos educandos/profissionais e valorizar a dialogicidade, a reflexão, a 

criatividade, o dinamismo e a autonomia dos mesmos, passando pelas cinco etapas do 
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arco de Maguerez: observação da realidade (problema), pontos-chave, teorização, 

hipóteses de solução e aplicação à realidade (BORDENAVE; PEREIRA, 2004). 

O currículo integrado, de acordo com a definição de Davini (1983), é a junção 

do plano pedagógico e sua organização institucional correspondente, que articula efetiva 

e dinamicamente teoria e prática, trabalho e ensino, ensino e comunidade, o que implica 

em uma imediata contribuição para esta última, visto que as relações estabelecidas entre 

trabalho e ensino, entre os problemas do território e suas hipóteses de solução, têm 

como pano de fundo indissociável as características socioculturais do meio em que estes 

processos se desenvolvem. 

A capacitação técnica e pedagógica das docentes selecionadas para ministrar o 

curso foi realizada nos próprios moldes da problematização, em reuniões regulares de 

acompanhamento e supervisão. Ademais, foram realizadas reuniões concomitantes, 

extraoficiais, entre um grupo de docentes na sala do Núcleo de Estudo e Pesquisa do 

Envelhecimento (NEPE), grupo de estudos do Mestrado em Gerontologia da PUCSP. 

Neste grupo de docentes, a informalidade possibilitava ricos intercâmbios de 

informações, materiais didáticos, experiências de ensino, além de estabelecer – como a 

temática abarcada no próprio conteúdo programático do curso – um lócus de cuidado 

sobre nós e nossa práxis.  

 

Adentrando o território 

 
 

Esses territórios aos quais nos referimos não se reduzem a uma região 

administrativa, região geográfica na qual uma equipe de Estratégia de 
Saúde da Família se situa, ou um conjunto populacional adscrito a 

uma determinada equipe. Não apenas. O que entendemos ser esse 

território, [...] diz mais respeito a um ambiente vivo, que tem por um 

lado uma localização geográfica, um perfil populacional, que diz 
respeito a um sujeito, a determinadas identidades socioculturais, mas 

que está para aquém e além disso. Um território se define como vivo 

por ter uma dimensão não objetiva, não já formada, uma dimensão 
que é puro processo de expressão. (MACERATA; SOARES; 

RAMOS, 2014) 

 

Como o objetivo da qualificação profissional em Gerontologia, sistematizada 

nesta dissertação, era articular conteúdos teóricos específicos em Gerontologia Social e 

o saber local para oportunizar o cuidado integral e integrado aos idosos usuários dos 
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serviços de saúde, os territórios a serem mapeados durante o estudo diziam respeito a 

duas realidades: da atuação profissional e da atenção à pessoa idosa em suas unidades.  

O cenário da atuação profissional foi desenhado ao longo da experiência de 

ensino, por meio de relatos complexos, estudos de caso, trocas de vivências e descrição 

de realidades distintas, enriquecendo e fortalecendo as percepções das diferenças e 

similaridades dos territórios onde a população idosa reside e o profissional de saúde 

atua.  

O conhecimento da realidade em torno de vinte (20) Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) da CRS Leste da cidade de São Paulo, onde trabalham os vinte e cinco auxiliares 

e técnicos de enfermagem, alunos e atores da qualificação, foi obtido, portanto, através 

da percepção dos próprios participantes da pesquisa sobre as vulnerabilidades de seu 

contexto, os fatores de risco e proteção, a distribuição de equipamentos de saúde, a 

preparação profissional, e sobre quaisquer outros aspectos da realidade que desejaram 

compartilhar.  

Para conhecer a realidade de atenção à pessoa idosa nas UBS do território em 

questão, lócus de atuação dos profissionais de enfermagem, foi proposto que os alunos 

da qualificação em Gerontologia Social fizessem o levantamento dos idosos atendidos 

nas unidades e o acompanhamento do atendimento de dois idosos – procedimentos que 

serão detalhados na descrição dos módulos do curso, visto que são atividades que 

compõem as atividades de dispersão e o trabalho monográfico de conclusão da 

qualificação, o chamado Plano de Intervenção Territorial, que correspondem aos 

módulos VII e VIII do curso. Além disso, discussões e reflexões sobre os conceitos, 

concepções, imagens e estereótipos acerca da velhice e do envelhecimento 

oportunizaram, como será mostrado adiante, um novo olhar sobre as pessoas idosas, 

sobre o processo de envelhecimento (de si e do outro) e sobre a própria Rede de 

Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (RASPI). 

A proposta de ensino e a pesquisa se desenvolveram contando com uma 

infraestrutura física e tecnológica satisfatória, sendo possível utilizar recursos para 

exibição de vídeos, projeção de apresentações em slides e realização de dinâmicas de 

grupo. Após alguns encontros, o grupo já estava familiarizado o suficiente para 

organizar cafés no intervalo de nossos encontros, sendo estes cafés grandes momentos 

para confraternizações e fortalecimento de vínculos na vivacidade do território.  
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Os alunos: atores e articuladores deste estudo 

 

Expectativas. Neste primeiro encontro foi essencial levantar as 
expectativas dos alunos em relação ao curso para alinharmos 

objetivos, (im)possibilidades e (im)potências. Enquanto a maioria dos 

alunos mencionou que a expectativa era multiplicar os conhecimentos 
em suas unidades, três pedidos me chamaram a atenção: um pedido de 

“quebra de paradigmas” para preconceitos – assumidos – em relação a 

idosos; um pedido de lições de “paciência” para uma intolerância – 

assumida – para com idosos das unidades; e um pedido de um 
“milagre”, uma transformação para um cansaço, desesperança, 

impaciência, preconceitos e intolerância – assumidos – em relação ao 

atendimento a idosos. Interessante assinalar que estes três pedidos 
partiram do mesmo canto da sala, como se estas três motivações 

tivessem se atraído e se colocado lado a lado, numa sinergia de 

relutância em relação aos idosos
4
.    

 

O registro acima, retirado do diário de campo da pesquisadora, permite ilustrar, 

num primeiro momento, os critérios para a seleção dos participantes do curso (critérios 

de inclusão e exclusão que não dependeram da pesquisadora), a saber: o interesse 

identificado nas unidades, entre os funcionários, para a participação no curso; a 

determinação das gerências, isto é, a indicação de certos profissionais para participarem 

da qualificação; a formação de nível médio na área de enfermagem (profissionais 

auxiliares e técnicos). Enquanto a maioria relatou sua escolha espontânea em participar 

do curso (mencionando, ainda, que outros colegas de trabalho também gostariam de 

participar da qualificação se não fosse o número restrito de funcionários nas unidades, 

que os impede de frequentarem do curso durante o horário de trabalho), outros alunos 

chegaram ao curso a pedido de sua chefia – o que também é identificado como algo 

positivo, pois, ainda que não denote o interesse genuíno dos alunos pelo curso, revela a 

mobilização e a demanda das gerências das unidades por uma atuação qualificada em 

relação aos usuários idosos.   

O ato provocativo de apresentar um curso de formação acerca dos processos de 

envelhecimento e de um modo particular de atenção à saúde do idoso, encontrou eco 

nas unidades. Assim, um total de vinte e cinco (25) auxiliares e técnicos de 

enfermagem, vinte e três (23) mulheres e dois (2) homens, vieram integrar o grupo desta 

qualificação. Poucos eram os que já se conheciam, sendo o grupo e a proposta educativa 

parte de um cenário totalmente novo. 

                                                             
4 Diário de Campo 10/04/2015. 
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Em geral, aspiravam a novos conhecimentos, a compreender o processo de 

envelhecimento em seus diferentes aspectos, a aprimorar seu trabalho com idosos.  

Dentre os interesses em aperfeiçoar-se profissionalmente e multiplicar os 

conhecimentos obtidos no local de trabalho, três motivações foram bastante categóricas: 

o desejo de aprender a lidar com o envelhecimento, superando preconceitos em relação 

à velhice; de desenvolver paciência com o idoso; e de transformação pessoal. Logo, dos 

25 alunos, três vieram com sinceros pedidos de ajuda.  

 

Explicitando a experiência 

 

No município de São Paulo, no período de abril a setembro de 2015, foram 

realizadas 120 horas de observação participante, distribuídas em seis meses de trabalho 

de campo, tendo como atores na cena da pesquisa 25 profissionais auxiliares e técnicos 

de enfermagem, participantes do curso de qualificação em Gerontologia na 

Coordenadoria Regional de Saúde Leste do município de São Paulo.  

Mais do que ater-se aos conteúdos teóricos abordados durante a qualificação, a 

estrutura desta análise pretende enfocar a sistematização da experiência de ensino em 

Gerontologia Social, isto é, descrever e analisar as estratégias adotadas para a 

operacionalização das aulas – norteadas pela metodologia da problematização –, a partir 

dos registros exclusivos da pesquisadora no diário de campo, oriundos da observação 

participante. Para estruturar a análise, seguiu-se o delineamento da proposição teórico-

prática das aulas, ou seja, descreveram-se sequencialmente os oito módulos que 

compuseram a estrutura curricular do curso: Módulo I – Velhice e Envelhecimento; 

Módulo II – Família e Envelhecimento; Módulo III – Violência contra a pessoa idosa; 

Módulo IV – Principais conceitos relacionados ao envelhecimento; Módulo V – 

Condições crônicas prevalentes; Módulo VI – Gerenciamento do cuidado; Módulo VII 

– Plano de Intervenção Territorial; Módulo VIII – Atividades práticas. 

Para dar início à qualificação em Gerontologia, foi realizada uma Aula 

Inaugural com o objetivo de apresentar a proposta do curso (objetivos, carga horária, 

metodologia, conteúdos e estratégias), estabelecer um contrato com a turma 

(assiduidade, ética e respeito para com o grupo, sigilo quanto aos casos expostos, horas 

de atividade extraclasse, trabalho de conclusão de curso) e para o reconhecimento do 

grupo. A Figura 2 evidencia esta apresentação inicial da proposta do curso: 
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Figura 2. Aula inaugural 

Fonte: GONÇALVES, 2015. 

 

Também consta registro em diário de campo: 

 

[...] Busquei verificar junto aos alunos sugestões de 

acréscimo/modificação dos conteúdos do curso, valorizando suas 
expectativas, sua realidade e seu poder decisório. Apesar desta 

proposta não ter gerado discussões ou sugestões entre os alunos – 

possivelmente em decorrência do constrangimento inicial frente ao 
grupo ou da própria inabilidade de refletir criticamente sobre um 

conteúdo programático pré-estabelecido –, permitiu-se aos alunos 

vislumbrar a possibilidade de ser protagonista na construção de um 
curso voltado para a sua realidade

5
. 

 

 

Após as formalidades das comunicações iniciais, foi proposta uma dinâmica para 

a apresentação da docente e dos discentes, que consistiu na reunião de todos os 

presentes em duplas, para que se apresentassem dizendo seu nome, data de aniversário, 

onde trabalham e o que fazem de melhor (qual sua característica marcante e/ou 

atividades que lhe dão prazer em realizar, em seu local trabalho ou em sua vida 

privada), bem como suas expectativas em relação ao curso. Posteriormente, em plenária, 

as apresentações foram trocadas: um colega apresentou o outro para o grupo.   

                                                             
5 Diário de campo 10/04/2015. 
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Sobre as expectativas em relação ao curso, como já mencionado em um trecho 

do diário de campo apresentado no item “Os alunos: atores e articuladores deste 

estudo”, os anseios mais comuns foram por adquirir novos conhecimentos, multiplicá-

los no trabalho e na família e melhorar o seu atendimento e acolhimento em relação aos 

idosos. Destaque tiveram os sinceros relatos de aspiração a trabalhar preconceitos, 

impaciência e falta de perspectivas no trabalho com idosos.   

Através da dinâmica de apresentação foi possível suscitar a discussão sobre 

alguns dos conteúdos que seriam abordados nas próximas aulas, quais sejam:  

- Preconceitos em relação à velhice: quando foram solicitados a revelar a “data 

do aniversário”, muitos omitiram propositadamente a “data do nascimento” para não 

revelarem sua idade. A reflexão sobre este preconceito foi trazida à baila pela docente 

ao final da dinâmica, e o grupo discutiu sobre essa construção social de ojeriza às idades 

avançadas e sobre o envelhecimento feminino – as (o)pressões dos padrões de beleza 

sobre as mulheres foram ilustradas pelas alunas com exemplos de figuras públicas, de si 

mesmas e de mulheres de seu convívio. Os preconceitos dos alunos em relação à velhice 

começaram a vir à tona.  

- Mitos acerca do envelhecimento: como cada aluno teve que apresentar o colega 

para o grupo, todos lançaram mão de um papel para anotar as informações do outro e 

não esquecerem nenhum detalhe importante. Foi, então, suscitada a reflexão sobre o 

mito de o esquecimento ser considerado condição exclusiva da velhice, e introduzida a 

discussão sobre a heterogeneidade da velhice e o mito da velhice como doença. 

 

Velhice e Envelhecimento 

 

O Módulo I – Velhice e Envelhecimento – teve como objetivo introduzir a 

temática do envelhecimento por meio do desvelar de atitudes, mitos, estereótipos e 

crenças que os alunos apresentavam em relação à velhice e ao envelhecimento, além de 

problematizar a heterogeneidade da velhice. Como dinâmica de aquecimento, foi 

realizada a atividade do “quadro de palavras sobre velhice e envelhecimento”. A 

dinâmica consistiu em distribuir três tiras de papel em cores diferentes para o grupo 

(rosa, verde e laranja). No papel cor de rosa, os alunos escreveram a primeira palavra 

que lhes vinha à mente quando pensavam em velhice e envelhecimento. No papel verde, 

foi solicitado que escrevessem a segunda palavra que, para eles, representa essa 
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temática e, no papel cor de laranja, escreveram a terceira palavra relativa à sua 

concepção de velhice e envelhecimento. Posteriormente, foi solicitado que montassem 

um quadro relacionando as palavras: foi solicitado que refletissem acerca do significado 

das palavras, da sua percepção sobre a proximidade ou distância dos conceitos, da 

importância e destaque que cada palavra merecia no nosso quadro. A organização do 

quadro pode ser observada na Figura 3: 

 

Figura 3. Quadro de palavras sobre velhice e envelhecimento 

Fonte: GONÇALVES, 2015. 

 

É possível ressaltar a prevalência de palavras como sabedoria, respeito, solidão, 

bem como o local de destaque para a palavra “doença” que, na concepção do grupo 

naquele momento, era a concepção primeira sobre a velhice. Este quadro de palavras e 

significados foi retomado ao final da aula, quando foi possível aos alunos apontarem o 

que consideravam estereótipos e mitos relacionados ao envelhecimento e fazer as 

alterações que julgassem necessárias no quadro. 

Foi trabalhado o questionário de “Percepções sobre a velhice”
6
, discutindo-se 

cada item após terem sido assinaladas as afirmativas que, para os alunos, melhor 

descreviam as pessoas idosas que conhecem (na sua família e no trabalho). O escore 

                                                             
6 Questionário “Percepções sobre a Velhice”. Fonte: Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde 

Pública Sérgio Arouca. Envelhecimento e Pessoa Idosa. Rio de Janeiro: EAD/ENSP, 2008. Disponível 

em: <http://www5.ensp.fiocruz.br/biblioteca/dados/txt_415343788.pdf>. Acesso em: 21 set. 2015.  
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geral da turma para este questionário (71 pontos) revelou sua tendência a ver a pessoa 

idosa de forma estereotipada.  As questões mais pontuadas que demonstraram uma 

maior adesão aos estereótipos negativos relacionados às pessoas idosas diziam que estas 

“são mais sensíveis do que outras pessoas”, que “têm uma saúde frágil” e “sofrem de 

solidão”. À medida que as atitudes, mitos e estereótipos identificados no processo de 

envelhecimento eram discutidos, houve um esforço dos próprios alunos em encontrarem 

o contraponto para as ideias pré-concebidas e relacioná-las ao cuidado com a pessoa 

idosa, uma vez que tais estereótipos podem se traduzir em atitudes e ações inadequadas 

no cuidado ao idoso. A problematização dos (pré)conceitos foi feita por meio dos 

relatos de casos de idosos atendidos por eles nas unidades. 

 

Em virtude de ser uma aula reflexiva, de tomada de consciência sobre 

os próprios preconceitos em relação ao envelhecimento, o conteúdo 
foi desenvolvido sobre os debates e questionamentos do grupo. Os 

relatos de casos enriqueceram as ilustrações sobre a temática, bem 

como proporcionaram uma troca de experiências e sugestões de como 
solucionar problemas práticos de sua realidade. As discussões sobre os 

assentos preferenciais nos transportes públicos foram acaloradas, e os 

alunos chegaram a uma conclusão que vem sido discutida por nós na 

academia: de que a “preferência” para idosos em filas e assentos vai se 
tornar obsoleta porque eles estarão, cada vez mais, em maior número 

nos espaços públicos, então a cultura do respeito por eles, em qualquer 

local, deverá fazer valer a sua prioridade. Outro caso que gerou 
mobilizações e debates foi o de um idoso atendido na UBS, muito 

simpático, mas que já tinha cometido assassinatos no passado. A 

questão levantada foi: como tratar este idoso? A questão da 
heterogeneidade da velhice e do cuidado integral puderam ser 

ampliadas com estas discussões. Tomando como base o texto de 

apoio, foi proposto um aprofundamento nas discussões de uma 

maneira leve (utilização de trechos do artigo “Medo de envelhecer ou 
de Parecer” de Maria Helena V. B. Concone

7
; exibição de vídeos

8
), 

porém assertiva, de modo a gerar uma mobilização ideal para o 

exercício de transformação das pré-concepções acerca da velhice e do 
envelhecimento 

9
. 

 

Ainda neste módulo, ampliou-se a discussão sobre o perfil dos idosos brasileiros 

e as diversas formas de velhice. A turma foi dividida em grupos de quatro pessoas, 

ficando cada grupo responsável pela leitura e apresentação de um tópico do texto de 

apoio do material didático. Após a leitura do texto, os alunos apresentaram, utilizando 

                                                             
7 Disponível em: <http://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/viewFile/2588/1642>. Acesso em: 11 

abr. 2015. 
8 Pixar's Day & Night. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=gXh8t6iqKhc>. Acesso em: 

11 abr. 2015. 
9 Diário de campo 17/04/2015. 
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flipchart, suas considerações, como ilustra a Figura 4. Ao final de cada apresentação, o 

grupo todo discutiu sobre os conteúdos apresentados trazendo relatos de experiência. 

 

Figura 4. Apresentação: Processo de envelhecimento e pessoa idosa - quem é o 

velho no Brasil? 

FONTE: GONÇALVES, 2015. 

 

 O módulo foi finalizado com uma dinâmica em que cada aluno contou a história 

de seu nome. Dentre os nomes atribuídos como homenagens para pessoas significativas, 

entramos em contato com duas histórias particularmente emocionantes, envolvendo 

abandono e reconstrução do vínculo familiar. Esta dinâmica, além de possibilitar um 

maior envolvimento e fortalecimento do vínculo entre o grupo, introduziu a reflexão 

sobre as distintas histórias de vida, as diversas formas de envelhecer e sobre as 

diferentes famílias – tema do próximo módulo. 

 

Família e Envelhecimento 

 

O Módulo II – Família e Envelhecimento teve como propósito introduzir a 

problemática da família e suas relações, com o objetivo de ampliar o conhecimento 

sobre ser idoso na sociedade atual e sobre a heterogeneidade do próprio processo de 
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envelhecimento. Foi problematizado entre os alunos o conceito de família, em 

momentos nos quais cada um trouxe suas opiniões e, em plenária, definimos um 

conceito que integrasse os sentidos e significações por eles atribuídos. Com o recurso da 

arte, as discussões acerca dos tipos de família foram facilitadas por meio do curta 

metragem “Família da samba”, realizado pela ECOS (1994) e que critica preconceitos 

relacionados a dadas configurações familiares
10

; e do curta metragem “O bolo”, de José 

Roberto Torero (1995), em que acompanhamos diversas situações no dia de um casal 

que comemora bodas de ouro, entre “confusões” e “doçuras” a que o título “Bolo” 

ambiguamente nos remete
11

. Posteriormente, os debates foram ampliados para as novas 

configurações de famílias contemporâneas que não são abordadas nos vídeos. Os alunos 

foram capazes de perceber quão forte e importante é o significado de família em nossa 

cultura, e o quanto a busca pelo ideal de família gera sofrimento para seus membros. 

Nesse aspecto, importantes reflexões surgiram acerca da importância da relação entre 

profissionais de saúde e famílias, para a efetivação do cuidado integral e integrado ao 

idoso.  

 

Até o momento, não ouvi o famigerado questionamento “na prática a 

teoria é outra”, ou seja, os alunos não contestaram os conhecimentos 
gerontológicos que estamos trabalhando por não se aplicarem à sua 

prática. Não vejo este fato como oriundo da falta de criticidade ou da 

apatia dos alunos, pelo contrário, observo seu interesse por integrar 

conhecimentos e contestar sua realidade. Isto denota que estamos no 
caminho de um processo de ensino-aprendizagem significativo, 

integrador de teoria e prática. Também considerei interessante e 

simbólico um comentário que ouvi de uma aluna, dizendo que parece 
que agora está vendo mais idosos nas ruas e na sua unidade: 

hipotetizei que o curso está dando visibilidade para o público idoso, 

até então invisível para ela. Não posso negar, no entanto, que minha 

maior atenção se volta para aquelas três alunas, que chegaram ao 
curso com os três pedidos específicos em relação ao idoso. Sinto nelas 

uma resistência em relação ao curso, tanto por sua postura em sala de 

aula (postura física inclusive: uma delas senta-se quase de costas para 
mim), quanto pelas intervenções e exemplos sempre negativos que 

trazem para os debates. Serão pedidos de ajuda? Tenho saído das aulas 

cada vez mais cansada
12

. 
 

 

                                                             
10 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=UYUYiunv3Tw>. Acesso em: 13 maio 2015. 
11  Disponível em: < http://portacurtas.org.br/filme/default.aspx?name=o_bolo>. Acesso em: 13 maio 

2015. 
12 Diário de campo 15/05/2015. 
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Para ilustrar a temática da avosidade, que também começamos a discutir, 

apresentei aos alunos o livro infantil “Guilherme Augusto Araújo Fernandes”
13

 que, de 

uma maneira muito sensível, retrata a história de um menino com quatro nomes, de uma 

idosa que também tinha quatro nomes, de uma grande amizade e de uma busca pelo 

resgate da memória.   

A discussão sobre o papel do profissional de saúde na atenção às famílias de 

pessoas idosas permeou toda a temática, com a reflexão sobre as crenças e as práticas de 

cada um.  

Por fim, uma das atividades mais interessantes para a aproximação entre as 

discussões teóricas e a realidade dos discentes, bem como para o fortalecimento do 

grupo, foi a solicitação prévia para enviarem (por mensagem de celular, e-mail ou redes 

sociais) uma “fotografia significante” para a docente. Organizei as fotos para serem 

exibidas em sala de aula no data show, e cada um contou a história daquela fotografia. 

Foram momentos de muita emoção, nos quais as imagens da família de orientação 

(aquela em que se nasceu), em tons preto e branco marcados pelo tempo, contrastaram 

com outras coloridas da própria família (a de procriação). Cenários de conquistas 

profissionais dos filhos, de casamentos, de festividades, de entes queridos que já 

partiram e de animais de estimação, trouxeram vida aos laços afetivos mais 

consolidados e ao espaço-tempo em que ocorreram, provavelmente, as mais impactantes 

experiências familiares. A ressignificação destas imagens e sentimentos, agora, fazia 

parte do grupo, fortalecendo-o com o intuito de prepará-lo para ser capaz de adentrar 

nos conteúdos do módulo posterior (que aborda a violência contra o idoso) tendo uma 

rede informal de suporte. 

Traçando um paralelo com os conteúdos teóricos do módulo, as dinâmicas, 

recursos de vídeos e provocações crítico-reflexivas possibilitaram ampliar a visão sobre 

experiências que contextualizam o idoso e sua família, bem como remeteu à constatação 

das transformações (de diversas ordens) pelas quais as famílias estão passando 

atualmente, já não conseguindo mais lidar, sozinhas, com as demandas assistenciais dos 

idosos. Em relação às experiências trazidas para o cenário de reflexão, puderam ser 

identificados os grupos familiares maduros (ou funcionais) e os grupos familiares 

imaturos (ou disfuncionais). Estes últimos, mais recorrentes, compostos por famílias 

superprotetoras, abandonadoras ou distantes, ressaltaram a necessidade de 

                                                             
13 FOX, Mem; VIVAS, Julie. Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Trad. Gilda de Aquino. Brinque 

Books: São Paulo, 1984. 
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estabelecimento de parcerias, de fortalecimento da rede de apoio e de garantia de 

direitos aos idosos e aos seus cuidadores (profissionais ou familiares). Assim, tais 

considerações conduziram o aluno à reflexão e à investigação a respeito de caminhos 

para a concretização da relação de ajuda, no serviço público de saúde e na vizinhança, 

com ou sem a participação de entes familiares. 

 

Violência contra a pessoa idosa  

 

O Módulo III – Violência contra a pessoa idosa objetivou discutir o fenômeno 

da violência contra o idoso, sensibilizando sobre os fatores de risco, o perfil da vítima e 

do agressor, formas de notificação e intervenção.   

Na primeira aula, os alunos foram organizados em pequenos grupos (de três a 

cinco pessoas), tendo cada grupo recebido um cartão com a indicação e a definição de 

um dos sete tipos de violência mais praticados contra a pessoa idosa, a saber: violência 

física, violência psicológica, violência sexual, abandono, negligência, abuso financeiro e 

econômico, autonegligência (Minayo, 2005, p. 15). Considerando o tipo de violência 

que receberam da docente, os grupos foram orientados a dramatizar, “em mímica”, uma 

cena em que se evidencia esta violência, na qual os personagens interpretariam os 

seguintes papéis: um idoso dependente, um cuidador familiar deste idoso e um 

profissional de saúde (nos grupos com mais de três integrantes, os personagens se 

repetiam); o cenário em que a dramatização ocorreria também deveria ser escolhido, 

considerando os espaços onde as violências mais se manifestam: na família, na 

comunidade e nas instituições de assistência. A mímica levou os discentes a 

expressarem, por meio de gestos e movimentos corporais (isto é, de uma maneira mais 

visceral, atrelada a sensações e não a palavras), a situação de violência vivenciada ora 

pela vítima (idoso dependente), ora pelo agressor (familiar cuidador) e ora pelo 

profissional de saúde (mediador do conflito ou também agressor). A Figura 5 mostra a 

dramatização de um grupo acerca da negligência perpetrada por familiares e 

profissionais da saúde contra uma idosa, num cenário de precariedade e acumulação de 

lixo.  
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Figura 5. Dramatização sobre a violência contra o idoso 

Fonte: GONÇALVES, 2015. 

 

Após as dramatizações, os alunos relataram a construção das histórias para as 

encenações, sendo algumas fictícias e outras inspiradas em situações de violência reais. 

Cada componente do grupo contou os sentimentos que aquelas situações despertaram, 

indicando, grande parte das vezes, uma indignação e uma vontade de intervir na cena. 

Como alguns discentes começaram a problematizar sobre as ações e intervenções que 

poderiam ser realizadas em cada caso, acordamos em aprofundar estes pontos na 

próxima aula. Para finalizar as atividades do dia, no intuito de mitigar o impacto e a 

sensibilização despertados pela temática da violência, foi realizada a dinâmica do 

“círculo do cuidado”. Com todos os participantes em círculo, a docente chamava um 

aluno pelo nome e perguntava se ele conhecia a pessoa que estava à sua direita (sabia 

como ela se chamava). Em caso positivo, a docente escolhia outra pessoa do círculo e 

fazia o mesmo questionamento. Em caso negativo, a pessoa cujo nome era 

desconhecido deveria se apresentar para o grupo novamente, e a dinâmica seguia. Após 

todos do círculo terem seus nomes chamados, deram-se as mãos. A docente, então, 

propôs que, até o final do curso e se possível após seu término, cada um deveria ficar 

responsável por cuidar da pessoa à sua direita: interessar-se pelos seus sentimentos, 

histórias de vida, descobrir nela qualidades, respeitar sua alteridade. Feito este acordo, a 

docente chama a atenção para o fato de cada um, no círculo, ter também pessoas à sua 

frente, à sua esquerda, e não somente à sua direita. Portanto, o acordo deveria se 

estender para cada membro daquele grupo. Então, a docente solicitou que soltassem as 

mãos e caminhassem pela sala, olhando nos olhos de cada um do grupo. Em seguida, 

todos começaram a se abraçar e se cumprimentar (“comando” que não foi dado pela 
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facilitadora!). Feito isso, a docente pediu que promovessem um “abraço coletivo”, 

apertado, no centro da sala. Foi pedido que todos permanecessem naquela posição, 

como estátuas, e dessem as mãos para as respectivas pessoas com quem estavam de 

mãos dadas anteriormente, sem sair do lugar. Então, eles deveriam abrir a roda sem 

soltar as mãos, podendo pular, girar ou passar por baixo da corrente de mãos. Após 

alguns segundos, e muitas risadas, o grupo estava novamente na sua formação original, 

como ilustrado na Figura 6. A docente então problematizou que mesmo diante de 

intercorrências e dificuldades, é possível voltarmos ao cuidado com o outro, 

especialmente nas unidades de trabalho dos alunos. Assim, esta dinâmica permitiu 

reforçar os laços do grupo e problematizar a importância do cuidado. 

 

Figura 6. Dinâmica “Círculo do Cuidado” 

Fonte: GONÇALVES, 2015. 

 

Na segunda e última aula do módulo, retomamos as discussões anteriores acerca 

do fenômeno da violência, abarcando os fatores de risco, indicadores relacionados ao 

perfil da vitima e do agressor, e de que maneira fazem a notificação da violência em 

seus locais de trabalho.  

Dando início à aula expositiva dialogada, explicitando o delicado e arraigado 

problema da violência institucional, a atividade solicitada aos alunos foi que 

descrevessem, por escrito, uma situação de seu ambiente de trabalho que pudesse ser 

classificada como violência institucional. Adicionalmente, deveriam apoiar-se no 
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Estatuto do Idoso para argumentar e contra-argumentar acerca de situações de violência 

contra o usuário idoso no cotidiano do profissional de saúde. A grande maioria dos 

relatos de casos de violência dizia respeito ao atendimento inadequado por parte de 

funcionários dos serviços de saúde em relação aos idosos, em que os últimos eram 

tratados com desrespeito, impaciência, grosserias e até ameaças. A segunda grande 

manifestação da violência institucional, presenciada por eles, está nas longas horas de 

espera para atendimento a que idosos são submetidos. Os artigos do Estatuto do Idoso 

selecionados pelos discentes, que diziam respeito aos direitos dos idosos que estavam 

sendo desrespeitados diante desses casos, remetem ao direito à Saúde, nos artigos 15 e 

18 (BRASIL, 2003), enfocando a importância do treinamento e da capacitação de 

profissionais para garantir a atenção integral aos idosos nos serviços.   

Em seguida, a docente apresentou o Sistema de Informações para Vigilância de 

Violências e Acidentes (SIVVA), com que os discentes disseram estar familiarizados, e 

prosseguimos problematizando sobre a responsabilidade do profissional de saúde em 

relação à notificação e ao decréscimo da subnotificação de casos de violência, 

especialmente a doméstica. 

 

Trabalhar com o tema da violência com a turma foi mais fácil e leve 

do que eu imaginava. Quando apresentei em sala o vídeo “Trancado 

por dentro
14

”, que, para mim, apresenta cenas fortes de violência, a 
reação foi habitual. Disseram já terem visto coisa pior. Com receio de 

que esse comportamento fosse um indicativo de que a turma 

banalizasse situações de violência, fiz muitas intervenções durante a 

aula apontando para este risco da naturalização do fenômeno. Mas o 
que percebi, no decorrer do dia, foi que os alunos não deixaram de 

identificar a violência no seu cotidiano – pois trouxeram diversos 

casos, observações, críticas, apontamentos, questionamentos, 
indignações e até sofrimentos. Na verdade, o que se mostrou mais 

forte neles, para mim, foi a resiliência. A capacidade de conviverem 

com a violência no seu território, mas sem se submeterem, sem se 
calarem, sem se eximirem do comprometimento com a sua 

transformação
15

. 
 

 

Para encerrar o módulo, trabalhou-se com a Declaração dos Direitos Humanos, 

por meio da discussão de alguns excertos, e com a noção de Cultura e Violência. Três 

aspectos tornaram-se referência a partir do debate dos discentes: a importância de 

momentos como este, oportunizado pelo curso, em que se tem a oportunidade de refletir 

criticamente sobre o cotidiano; a possibilidade de suplantar a ignorância e o preconceito 

                                                             
14 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Lji-TEtiL9g. Acesso em: 08 jun 2015. 
15 Diário de campo 12/06/2015. 
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a partir do conhecimento e da reflexão; e o reconhecimento da criação de uma rede de 

suporte – a partir do encontro que este curso proporcionou – entre aquelas pessoas que 

defendem a vida e que praticam o cuidado. Ressalta-se que o cenário de atuação 

profissional foi se desenhando ao longo dos módulos, levando à percepção das 

diferenças e similaridades dos territórios. Tais realidades distintas favoreceram a troca 

de experiências, enriqueceram a reflexão e fortaleceram o conhecimento adquirido. 

 

Principais conceitos relacionados ao envelhecimento 

 

O objetivo do Módulo IV – Principais conceitos relacionados ao 

envelhecimento foi trabalhar com os conceitos-chave na área de Gerontologia, bem 

como fazer uma revisão e síntese dos conteúdos trabalhados até o momento, de modo 

que os alunos fossem capazes de integrar os conhecimentos ao longo dos módulos.   

Realizamos um jogo de descoberta dos pares, no qual cada aluno recebeu dois 

cartões: um contendo a palavra cujo conceito seria trabalhado, e o outro cartão 

apresentava a descrição do conceito propriamente dito. Estes dois cartões entregues aos 

alunos (com o conceito e com a definição), obviamente, não formavam pares 

correspondentes, logo, os pares de conceito-definição precisaram ser encontrados no 

grupo. Seguindo a sequência da organização dos discentes em círculo, inicialmente o 

aluno lia para a turma o conceito, e os demais verificavam se possuíam o cartão com a 

definição correlata e, em grupo, tentavam recordar/adivinhar o significado daquele 

termo. O mesmo se dava para a descoberta do par do cartão com a descrição do 

conceito. Alguns dos termos utilizados no jogo de conceitos sobre o envelhecimento 

foram: gerontologia, geriatria, idoso, terceira idade, idadismo, transição demográfica, 

transição epidemiológica, capital de saúde, senescência, senilidade, fragilidade, 

autonomia, independência, atividades básicas da vida diária (ABVD), atividades 

instrumentais da vida diária (AIVD), cuidador, resiliência, avosidade, finitude, entre 

outros. A Figura 7 ilustra uma amostra dos cartões utilizados no jogo.  
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Figura 7. Jogo de conceitos sobre o envelhecimento 

Fonte: GONÇALVES, 2015. 

 

Posteriormente, em duplas, os alunos apresentaram um mapa conceitual com 

duas palavras escolhidas entre aquelas que foram trabalhadas em sala. A construção do 

mapa conceitual que mais chamou a atenção da docente, pelo domínio da apresentação 

em sala, pela complexidade das interrelações e utilização de grande número de termos, 

relacionava os conceitos “gerontologia” e “capital de saúde”, e pode ser observado na 

Figura 8.  

 

Figura 8. Mapa Conceitual  

Fonte: GONÇALVES, 2015. 
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As estratégias pedagógicas utilizadas neste módulo foram fundamentais para que 

os profissionais de saúde adquirissem o mesmo entendimento (claro e homogêneo) a 

respeito dos termos utilizados em Gerontologia e, assim, caminharem, na mesma 

direção, ao encontro da melhor forma de cuidar de si e do outro – enfoques que seriam 

abordados nos módulos subsequentes. 

 

Condições crônicas prevalentes 

 

No Módulo V – Condições crônicas prevalentes enfocaram-se as principais 

modificações (psicológicas, sociais, físicas/funcionais) que ocorrem com os indivíduos 

durante o processo de envelhecimento, de modo que os alunos fossem capazes 

construir, de forma lógica e organizada, um cuidado especializado voltado às 

especificidades e complexidades da pessoa que envelhece. Instigados pelo 

questionamento: “por que é importante conhecer as alterações que ocorrem com o 

avançar da idade?”, os discentes foram impelidos a compreender a definição de 

envelhecimento, já abordada no Módulo I:  

 

[...] um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, 

universal, não patológico, de deterioração de um organismo maduro, 

próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo 
o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente e, 

portanto, aumente sua possibilidade de morte (ORGANIZACIÓN 

PANAMERICANA DE LA SALUD, 2003, p. 30). 
 

Logo, os alunos apreenderam que “sequencial” diz respeito ao envelhecer que se 

processa durante todo o curso de vida; entenderam que “individual” e “acumulativo” 

correspondem às alterações graduais e progressivas, que possuem velocidades distintas 

e diferentes expressões entre os indivíduos e suas histórias de vida; assimilaram que 

“irreversível” e “não patológico” são acepções que retiram do envelhecimento o estigma 

da doença, e o (re)colocam como um processo natural do curso de vida de todo e 

qualquer ser vivo, e que, portanto, não pode ou deve ser combatido; entenderam que 

uma das principais características do envelhecimento é ser um processo de alterações 

progressivas nos múltiplos sistemas que aumentam a vulnerabilidade do organismo às 

adversidades, e que situações estressantes (fisiológicas ou psicossociais) ocasionam 
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reações mais evidentes entre os idosos e requerem um tempo longo cuidado para o 

reajustamento.  

Estas compreensões se deram a partir de exercícios em grupos, nos quais houve 

uma leitura sincrética das modificações sociais, psicológicas e físicas que observam no 

envelhecer, a partir de situações e casos vivenciados em seu ambiente de trabalho e em 

sua família; em seguida realizaram a leitura do texto de apoio do material didático e, 

posteriormente, procederam com as apresentações de cada grupo, realizando uma 

síntese dos conteúdos relacionando-os com a construção do cuidado integral à pessoa 

idosa. A Figura 9 ilustra a apresentação de um grupo acerca de sua compreensão dos 

aspectos psicológicos que se modificam durante o processo de envelhecimento. 

 

Figura 9. Apresentação dos aspectos psicológicos do envelhecimento 

 

 

Fonte: GONÇALVES, 2015. 

 

O valor dos estudos de casos trazidos pelos alunos esteve na riqueza da 

descrição de diferentes velhices, na reflexão sobre seu próprio envelhecimento aos olhos 

dos outros e de si mesmo, e nas discussões que permitiram aos profissionais da saúde 

determinar a aplicabilidade das experiências relatadas para resolver questões similares 

em territórios distintos. 

 

O nível de discussão e de conhecimentos gerontológicos do grupo tem 

me impressionado. Os alunos interagem muito bem e problematizam 
questões de maneira notável. Eles se apropriaram dos termos técnicos 

da área e os estão aplicando em suas falas com naturalidade. A aula de 

hoje foi especialmente produtiva tendo em vista a síntese que os 
alunos elaboraram e explanaram acerca dos aspectos biopsicossociais 

relacionados ao envelhecimento, ilustrados por casos e exemplos de 

sua realidade (incluindo o seu próprio processo de envelhecer). 
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Destaco algumas das suas considerações mais importantes: (1) 

Aspectos sociais: crítica ao preconceito no meio profissional contra 

funcionários mais velhos (como se não soubessem inovar ou aprender 
coisas novas); crítica aos preconceitos e estigmas que julgam as 

formas de se vestir, de se relacionar e de se comportar dos idosos 

(citando exemplos de seus filhos que dizem que seu comportamento 
não condiz com “a sua idade”, trazendo casos de idosos sexualmente 

ativos etc); reivindicação de que os serviços públicos se desenvolvam, 

que a profissão de cuidador se regulamente, e que se estabeleçam mais 

ILPI e Centros-dia; (2) Aspectos psicológicos: saúde mental e 
personalidade estão relacionadas a todo o processo de vida da pessoa 

(as pessoas não se transformam aos 60 anos); dificuldade de lidar com 

as perdas e a dependência; importância da rede de apoio e da 
resiliência para uma velhice psicologicamente saudável (citando 

exemplos de trabalhos em suas unidades que contemplam o bem-estar 

e autoestima do idoso); importância do curso de levá-los a pensar 
nisso e, consequentemente, ensinar para os outros (conscientizar 

filhos, colegas de trabalho). Estas são discussões que já tivemos em 

aulas do Programa de Mestrado em Gerontologia da PUCSP. [...] 

Nunca voltei para casa após um dia de trabalho com tanta energia!
16

 

 

Paralelamente aos avanços dos conteúdos nos módulos, observei outras 

transformações nos alunos, que registrei em diário de campo: 

 

Hoje também ganhei de presente um cachecol feito por uma das 

alunas. Um lindo e extravagante cachecol roxo. Ela disse que era para 
eu ficar mais elegante. Não pude deixar de notar e anotar, 

especialmente hoje, a mudança física das alunas desde o nosso 

primeiro dia de aula. Muitas mudaram o cabelo, as roupas, passaram a 
vir mais arrumadas, com batons mais coloridos, sorrisos mais abertos 

e fáceis. É possível levantar a hipótese de que o curso tem contribuído 

para a autoestima delas, para o seu empoderamento, para uma nova 

relação com seus corpos em processo de envelhecimento. Apesar de 
desenvolvermos discussões densas acerca de temas pesados, 

dignificamos as pessoas por meio desta postura de abertura ao 

diálogo, de acolhimento e reconhecimento da alteridade
17

.  

 

Num segundo momento, o módulo teve seu enfoque dirigido às Grandes 

Síndromes Geriátricas, as quais podem ser manifestadas, sob condições multifatoriais, 

através de sequenciais descompensações, desequilíbrios e dificuldades de adaptação, 

ocasionando a ocorrência ou intensificação de doenças. Acresce-se a isso o fato de, em 

diversos casos, os sinais e sintomas de doenças dos idosos ocorrerem tardiamente e de 

forma velada, sutil, atípica ou não manifesta, o que exige empenho exacerbado do 

profissional de saúde quanto à observação, compreensão e intervenção mediante às 

queixas apresentadas pelos idosos, visando o diagnóstico precoce para auxiliá-los em 

                                                             
16 Diário de campo 17/07/2015. 
17 Diário de campo 17/07/2015. 
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sua recuperação. Desse modo, mediante criteriosa análise, é possível estabelecer uma 

correlação entre as Grandes Síndromes Geriátricas e os seus prováveis fatores 

determinantes. Tais grandes síndromes foram apresentadas aos alunos como os cinco 

‘is’ da geriatria, a saber: Imobilidade, Instabilidade Postural, Iatrogenia, Incontinência e 

Insuficiência cognitiva. Estudos recentes acrescentaram à listagem anterior a 

Insuficiência Familiar e a Síndrome da Fragilidade como condições adicionais.  

Frente aos casos trazidos e discutidos pela turma, em contextos de ambiguidade 

e escassez de informações, evidenciou-se o grande desafio para a formulação de 

respostas, que apontou para: (1) a propensão das Grandes Síndromes serem ocasionadas 

pela somatória entre as alterações normais de natureza fisiológica (senilidade) e à 

suscetibilidade aos processos de doença (senescência); (2) a tendência de, mesmo frente 

ao convívio diário com os idosos, tais condições passarem despercebidas; (3) a 

ressignificação da fragilidade; (4) o “efeito dominó” causado pelo agravamento 

sequencial de uma síndrome levar a outra, acarretando decréscimo significativo na 

qualidade de vida do idoso e de sua família; (5) a inclinação ao enfoque dos 

“epifenômenos” (tais como pneumonias ou fraturas pós quedas), os quais são condições 

agudas que não raro são as responsáveis iniciais pela procura do idoso pelos serviços de 

saúde, em detrimento dos “fenômenos”, ou as Grandes Síndromes. 

 

Gerenciamento do cuidado 

 

O Módulo VI – Gerenciamento do cuidado teve como objetivo ampliar a 

concepção sobre o cuidado integral à pessoa idosa, desenvolvendo a compreensão de 

saúde/doença, de fenômenos e epifenômenos, das redes de atenção à saúde (RAS) e 

linhas de cuidado (LC).  

Este último módulo, que apresentou conteúdos teóricos, configurou uma 

construção interessante, visto que, desde o primeiro módulo, trabalhamos conceitos-

chave referentes ao processo de saúde/doença, às políticas públicas de saúde no Brasil, 

aos procedimentos realizados pelos profissionais nos serviços, enfim, terminologias 

voltadas ao modelo médico de cuidado. Para estas terminologias, que tem o enfoque 

principal na prevenção de doenças, buscamos adicionar outro elemento: o do cuidado 

integral e integrado com a saúde.  
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Um fato interessante aconteceu durante a primeira aula de Gerenciamento do 

cuidado, e foi registrada em diário de campo: 

 

Na aula anterior, W. havia me pedido para realizar uma dinâmica com 
a sala hoje. Eu insisti para saber qual dinâmica ele queria desenvolver, 

pois também já havia programado uma atividade de descontração para 

esta aula de Gerenciamento do cuidado. Ele, porém, não quis revelar 
para não estragar sua surpresa. Como ele é uma pessoa muito doce, 

carinhosa e muito querida por todos (e, coincidentemente, é o aluno 

mais idoso da turma), permiti que fizesse a misteriosa atividade. Foi 

então que, após nosso intervalo para o café, veio o W. com a surpresa: 
a mesma dinâmica que eu havia pensado para esta aula. Tratava-se da 

dinâmica do presente, que objetivava promover a autoestima e 

evidenciar valores de uma maneira divertida, passando-se um presente 
entre os participantes. Ao final, dividiu-se o presente – uma caixa de 

bombons – e a mensagem de enxergar em cada indivíduo as 

habilidades que complementam o outro e o tornam indispensável ao 
grupo. Ter esta atividade conduzida por este aluno tão afetivo tornou o 

momento muito significativo e especial para a turma. Os laços de 

cuidado entre eles, aos meus olhos emotivos, estavam evidenciados 

naquele momento, simbolizados por um embrulho de presente que 
tocou, com afeto, todas aquelas mãos.

18
. 

 

 

A Figura 10 retrata a dinâmica do presente, repleta de significado, que foi 

conduzida por um aluno do curso. 

 

Figura 10. Dinâmica do presente 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GONÇALVES, 2015. 

 

 

A compreensão de que o cuidado à saúde das pessoas idosas demanda constante 

acompanhamento e monitoramento com o intuito de evitar o aparecimento das grandes 

síndromes geriátricas e de incapacidades, e o entendimento de que o cuidado adequado 

aos idosos e seus familiares deve se processar de maneira contínua, interligando os 

                                                             
18 Diário de campo 24/07/2015. 
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diferentes atores envolvidos em uma construção conjunta – tudo isso deu origem ao 

que, no SUS, denominam-se redes de atenção à saúde e linhas de cuidado, meios de 

serviços contínuos de cuidados que visam prioritariamente à promoção da saúde. Foi 

corroborado junto aos alunos o consenso de que  

 

a organização dos sistemas de saúde sob a forma de redes integradas é 

a melhor estratégia para garantir atenção integral, efetiva e eficaz às 
populações assistidas, com a possibilidade de construção de vínculos 

de cooperação e solidariedade entre as equipes e os níveis de gestão 

do sistema de saúde. (CASARIN, 2014, p. 13)  

  

 

Apesar de reconhecerem a importância da rede, demonstraram desconhecimento 

em relação à organização das ações e serviços de saúde nas imediações de seus locais de 

trabalho. Chamou a atenção seu total desconhecimento, por exemplo, do Instituto 

Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG) José Ermírio de Moraes, o primeiro 

equipamento de saúde voltado à assistência à saúde da pessoa idosa e de grande 

referência do município de São Paulo, localizado em seu território. Pode-se levantar a 

hipótese de que sua resistência em relação ao envelhecimento acarretava o não 

reconhecimento da rede. Nessa direção, os discentes receberam a tarefa de pesquisar 

sobre a Rede de Atenção à Saúde da pessoa idosa. 

Assim, na aula seguinte, uma dupla de alunas se propôs a realizar a dinâmica da 

rede, conhecida por se utilizar de um rolo de barbante que circula entre os participantes, 

formando uma teia de relações que é problematizada ao final da atividade. Porém, as 

alunas adicionaram elementos que aumentaram a complexidade da atividade e a 

tornaram um exercício perfeito de reflexão e de reconhecimento dos serviços e ações 

disponíveis na rede. Assim, cada aluno recebeu, no início da dinâmica, um crachá 

contendo os seguintes títulos: Programa Acompanhante de Idosos (PAI), URSI, UBS, 

ILPI, Centro Dia, Família, Idoso, Adulto, Criança, Conselho Municipal do Idoso, 

Defensoria, Jovem, Associação de Bairro, Grupos de Convivência, entre outros. A 

dinâmica começou com a facilitadora explicando como a atividade iria funcionar: o 

aluno deveria se apresentar como o descritivo que estava em seu crachá, contar sua 

função na rede e chamar outro aluno para compor a sua rede, justificando a sua escolha. 

Em seguida, iria prender uma ponta do barbante no dedo e jogar o carretel para o aluno 

que foi escolhido por ele. Portanto, a aluna facilitadora iniciou a atividade dizendo que 

ela, a “Comunicação” (no caso, esse era o seu crachá), é responsável por fortalecer a 
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rede, pois promove a integração e a informação, e que para compor a sua rede ela 

gostaria de chamar o “Jovem”, pois o jovem mais informado pode contribuir e fazer a 

diferença nessa rede de atenção à saúde do idoso. Em seguida, passou o carretel para o 

aluno que tinha no crachá a palavra “Jovem”, que prosseguiu com a dinâmica. O 

“Jovem” se apresentou, disse que tem nas mãos o futuro do país e que gosta de se 

informar, mas que precisa de uma boa formação por parte da “Família” para ter 

melhores valores, atitudes e respeito em relação ao idoso, passando para ela o barbante. 

O aluno que tinha o crachá “Família” seguiu se apresentando, dizendo que sempre se 

espera muito dela, mas que ela sozinha não é capaz de “dar conta do recado”, e precisa 

em sua rede do apoio do “PAI” para cuidar de seu idoso fragilizado. E assim a dinâmica 

foi seguindo, evidenciando o conhecimento dos alunos sobre os serviços da rede e a sua 

criatividade para acionar cada serviço de acordo com as suas necessidades. As alunas 

que desenvolveram a dinâmica, porém, prepararam um truque para os alunos: sempre 

que se tentava trazer o “Idoso” para a rede (uma delas estava com o crachá “Idoso”), ele 

se recusava e falava para chamarem o próximo aluno. Assim correu até que, após toda a 

rede formada, elas trouxeram a problematização de que o idoso, o ator mais importante, 

não estava na rede. A rede deveria começar por ele, pela atenção às suas necessidades. 

Elas lançaram, então, as seguintes questões: em que lugar está o idoso na nossa vida? O 

que fazer quando encontramos um idoso que não quer participar, não quer ser inserido 

na rede? E concluíram com a reflexão de que é possível transformar a realidade a partir 

da rede, que agrega, que fortalece, e que deve voltar-se para o idoso com toda a sua 

potência, sem deixar nenhum fio se soltar. A Figura 11 retrata o momento final da 

dinâmica. 
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Figura 11. Dinâmica da rede 

Fonte: GONÇALVES, 2015. 

 

O grupo já estava aplaudindo as alunas pelo término da dinâmica quando um 

fato muito significativo e simbólico aconteceu. A aluna a que me referi no início deste 

capítulo, que tinha como expectativa para o curso uma transformação, um “milagre”, 

porque não tinha paciência nem tolerância para com idosos, chamou a atenção de todos 

para que pudessem, finalmente, incluir o idoso na rede antes de encerrar a dinâmica! 

Então ela pegou a aluna com o crachá “Idoso” pela mão e a colocou no meio da teia, 

para que toda a rede a acolhesse, como mostra a Figura 12. 

 

Figura 12. Acolhimento do idoso na dinâmica da rede 

 

 

Fonte: GONÇALVES, 2015. 
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A vivência desta dinâmica possibilitou aos discentes ampliar suas 

argumentações e seu discurso acerca da identificação e fortalecimento das redes. Sua 

capacidade de resposta e de integração dos saberes em Gerontologia permite vislumbrar 

sua habilitação para atuar integralmente e serem multiplicadores da saúde na 

comunidade e nas famílias. 

 

Atividades práticas 

 

Opto por descrever o Módulo VIII – Atividades práticas antes do Módulo VII, 

uma vez que a sua classificação como oitavo módulo foi meramente didática, não 

sequencial. Isto porque este é um módulo transversal, cuja carga horária está inserida 

em cada um dos demais módulos, e é composto por atividades práticas extraclasse que 

foram realizadas pelos alunos ao longo de todo o curso. Todas estas atividades 

objetivaram reunir informações para a estruturação e sistematização do Plano de 

Intervenção Territorial (PIT), portanto, descrevo-as antecipadamente para possibilitar a 

compreensão do Módulo VII.  

Este módulo, constituído de 40 horas, caracteriza-se como os momentos de 

dispersão realizados nas unidades de trabalho ou em casa, abarcando as seguintes 

atividades: levantamento dos idosos atendidos na unidade de trabalho por três dias 

seguidos; preenchimento de questões referentes ao atendimento da pessoa idosa; 

entrevista e acompanhamento do atendimento de dois idosos (um homem e uma 

mulher); crítica embasada no Estatuto do Idoso analisando quais os direitos dos idosos 

são, ou não, respeitados, ou seja, apontamento por escrito dos artigos do Estatuto que 

funcionam e não funcionam na prática. 

A análise do Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) foi realizada durante o Módulo 

III – Violência contra a pessoa idosa. Esta atividade possibilitou aos discentes um maior 

conhecimento e familiaridade com o Estatuto e o exercício crítico de analisá-lo segundo 

sua realidade. A categorização dos artigos que, segundo as produções escritas dos 

alunos, são cumpridos ou não são cumpridos na prática pode ser observada na Figura 13 

e na Figura 14, respectivamente. 
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Figura 13. Artigos do Estatuto do Idoso cumpridos 

 

 

Fonte: GONÇALVES, 2015. 

 

 

Figura 14. Artigos do Estatuto do Idoso descumpridos 

 

 

Fonte: GONÇALVES, 2015. 

 

 

Além de apresentar um desenho de sua realidade acerca da garantia de direitos à 

população idosa e de sua própria participação social, a escolha destes artigos evidencia a 

preocupação mais expressiva dos profissionais com a consolidação e efetivação dos 

direitos dos idosos circunscritos à saúde.  

O PIT, trabalho monográfico de conclusão da qualificação, envolveu, num 

primeiro momento, a identificação da realidade de atenção à pessoa idosa que os 
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profissionais vivenciam diariamente em seu cotidiano de trabalho. Para tanto, foi feito o 

levantamento dos idosos atendidos na unidade por três dias seguidos, registrando-se a 

idade da pessoa (60 anos e mais), sexo, motivo da procura (agendamento ou procura 

espontânea) e desfecho (foi atendido no dia, foi agendado para outro dia, foi 

encaminhado para outro serviço), além de acompanharem dois idosos desde sua entrada 

na unidade até a finalização do atendimento. Também foi solicitado que descrevessem 

os atendimentos específicos da enfermagem relacionados às pessoas idosas (pré-

consulta, pós-consulta, vacinas, distribuição de medicamentos, etc.), descrevendo, 

ainda, se os profissionais receberam alguma orientação ou treinamento específico 

(relativo aos idosos) para o desenvolvimento de tais atividades. Em seguida, listaram as 

similaridades e diferenças nos atendimentos das unidades para, então, apontarem os 

pontos positivos e negativos identificados no atendimento ao idoso. Dessa forma, os 

alunos foram capazes de delimitar os pontos em que intervenções se fazem necessárias, 

iniciando o delineamento de um plano de trabalho relativo às mesmas. 

 

Plano de Intervenção Territorial 

 

Finalmente, o Módulo VII – Plano de Intervenção Territorial teve como 

propósito a elaboração de um trabalho de conclusão de curso, integrando todos os 

conhecimentos obtidos durante o curso para a aplicação prática de um projeto com foco 

no gerenciamento do cuidado de um caso de seu local de trabalho. 

Após a coleta e análise dos dados concretos para avaliar a realidade de atenção à 

pessoa idosa que vivenciam diariamente em seu trabalho, conforme descrito no Módulo 

VIII, os alunos se dividiram em três grupos de trabalho, segundo as Supervisões 

Técnicas de Saúde às quais suas unidades de trabalho pertenciam. Considerando a 

realidade das UBS de cada membro do grupo e a aplicabilidade dos projetos de 

intervenção, preencheram um roteiro para o trabalho final, constando o problema sobre 

o qual a intervenção se dará (caso), os objetivos, público-alvo e estratégias da 

intervenção, as facilidades e desafios da implantação da proposta, cronograma e 

descrição das atividades a serem realizadas (incluindo uma dinâmica de grupo). 

O PIT, portanto, foi organizado por meio das seções do seguinte roteiro: 

1. Problema identificado 

2. Intervenção proposta 
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2.1 O que será feito? 

2.2 Quem será o público-alvo? 

2.3 Qual o objetivo principal? 

3. Facilidades  

4 Desafios  

5. Planejamento da intervenção 

5.1 Quem será o responsável pela intervenção? 

5.2 Além do público alvo, quem mais poderá participará da intervenção? 

5.3 Cronograma da intervenção (quantidade e distribuição das atividades e duração de 

cada atividade) 

5.4 Número máximo de participantes e por qual motivo? 

6. Apresentação do primeiro encontro 

6.1 Atividades iniciais  

6.2 Dinâmica de grupo  

6.3 Recomendações e orientações para o próximo encontro  

Com este delineamento, os alunos estavam aptos a apresentar e a desenvolver 

projetos de alto impacto em suas unidades para melhorar o atendimento aos idosos 

usuários dos serviços. Segue-se uma descrição sintetizada e simplificada das propostas 

elaboradas pelos três grupos: 

- Grupo 1: Construindo relações de cuidado integral voltadas à saúde do idoso.  

Tendo em vista o aumento da longevidade e do número de idosos que procuram 

os serviços de saúde, torna-se imprescindível a oferta de ações/programas específicos e 

qualificados para este segmento. Este PIT considerou a importância da (re)estruturação 

de ações que assegurem a atenção integral à saúde do idoso.  

Intervenção Proposta  

Desenvolver atividades e grupos que tratem de questões relacionadas à 

senilidade e/ou senescência, atendendo integralmente às demandas de idosos, familiares, 

cuidadores e todos os que se interessam pela temática do envelhecimento, orientando, 

sanando dúvidas, oferecendo serviços de qualidade, de forma prazerosa, intercalados 

com as consultas médicas e de enfermagem.  

Planejamento da intervenção  

Desenvolver atividades físicas, de lazer, cultura e saúde, com formação de 

grupos, abordando temas que atendam às necessidades dos participantes, sejam 

baseados em suas demandas, ansiedades e contem com sua participação ativa. Sugestão 
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de temas para os grupos: Ações de prevenção, reabilitação e resiliência; cuidados de 

higiene e saúde; Estatuto do Idoso; integração e acolhimento familiar; suporte social; 

preconceitos e tabus no envelhecimento; redes de apoio etc. 

- Grupo 2: Capacitação profissional na Atenção Básica à Saúde: a importância da 

orientação de fluxo para o cuidado integral ao idoso.  

Para a melhoria da qualidade da assistência à saúde do idoso, é preciso criar 

estratégias de organização dos serviços visando à ampliação e otimização do acesso. 

Este PIT considerou a importância da orientação de fluxo e do acolhimento para a 

integralidade do cuidado.  

Intervenção Proposta  

Investir na capacitação e na orientação de todos os funcionários da unidade de 

saúde sobre a importância da orientação de fluxo correta; Criar uma comissão 

responsável pela orientação de fluxo dentro na unidade.  

Planejamento da intervenção  

Haverá reunião mensal para esclarecimentos, sugestões e definições sobre novos 

fluxos que poderão ser aplicados para melhorar o atendimento; O responsável pela 

intervenção será o profissional capacitado no Curso de Qualificação em Gerontologia.  

- Grupo 3: O impacto da qualificação profissional em Gerontologia no 

atendimento à pessoa idosa.  

O Curso de qualificação em Gerontologia possibilitou transformações 

conceituais e práticas acerca do envelhecimento, no âmbito pessoal e profissional de 

discentes e docentes. Este PIT considerou a importância do curso para a atenção integral 

à saúde do idoso.  

Intervenção Proposta  

Manutenção dos Cursos junto às Escolas Técnicas do SUS, disponibilizando-os 

a todos os níveis de formação da rede direta ou indireta que atendam idosos; Que os 

participantes atuem como multiplicadores efetivos nas unidades de origem. 

Planejamento da intervenção  

Apresentação de pautas nas reuniões programadas da unidade; Encontros 

temáticos e sequenciais que levam à sensibilização e, por consequência, mudança de 

atitudes e posturas; Temas das reuniões relacionados aos seguintes conceitos: 

Preconceito; Envelhecimento; Família; Cuidador; Violência; Redes de apoio; Capital de 

saúde; Acolhimento; Gerontologia. 
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Assinala-se que os PIT estão interligados e se complementam em suas propostas, 

sendo uma intervenção voltada especificamente ao desenvolvimento de atividades junto 

ao público idoso, a outra com enfoque na organização e otimização do acesso aos 

serviços, e a última com o intuito de reforçar a qualificação profissional (em todos os 

níveis) para a excelência no atendimento ao idoso, numa perspectiva de educação 

permanente e de multiplicação do gerenciamento de cuidado especializado. Ressalta-se, 

ainda, que os problemas identificados no cotidiano da atenção à saúde da pessoa idosa 

no território são comuns em diversas unidades, podendo os três projetos serem 

aplicados pelos alunos em seus locais de trabalho. Ademais, o próprio processo de 

qualificação em Gerontologia e a elaboração conjunta da estruturação do PIT, 

possibilitam aos alunos desenvolverem outros planos de intervenção em suas unidades 

com autonomia e competência técnica. 

O PIT, portanto, possibilitou aos profissionais a reflexão crítica sobre seu 

cotidiano de trabalho e, mais especificamente, aperfeiçoou sua competência técnica 

investigativa para cuidar e valorizar a singularidade, a alteridade, a autonomia e a 

cidadania do idoso, tendo em vista que o cuidado  

 

compõe-se de tentativas intersubjetivas e transpessoais para proteger, 

melhorar e preservar a humanidade ajudando uma pessoa a encontrar 
sentido na doença, sofrimento, na dor e na existência, e para ajudar o 

outro a obter autoconhecimento, autocontrole e autocura (WATSON, 

1997 apud SILVA; ALVIM; FIGUEIREDO, 2008, p. 293). 

 

Na penúltima aula do curso, após os alinhamentos e correções finais das 

apresentações dos PIT, que ocorreriam na próxima aula, a docente fez um fechamento 

com a turma por meio da dinâmica: “o que estou disposto a fazer para fortalecer a rede”. 

Após todas as construções e desconstruções que promovemos ao longo das aulas, 

lançou-se uma provocação para o futuro de sua prática: de que forma exercer uma 

práxis social integralizadora, de promoção de saúde e de fortalecimento da rede de 

atenção à saúde da pessoa idosa? Os alunos escreveram suas respostas em pedaços de 

papel e colaram em um cartaz, representando a edificação de uma flor, a qual, por 

conseguinte, demandará responsabilidades e cuidados e constantes. A Figura 15 ilustra 

o produto final desta dinâmica. 
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Figura 15. Dinâmica “O que estou disposto a fazer para fortalecer a rede?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GONÇALVES, 2015. 

 

A última aula do curso foi planejada para ser um seminário de apresentação dos 

Planos de Intervenção Territorial, como uma cerimônia formal de conclusão de curso, 

para dar visibilidade e reconhecimento aos trabalhos produzidos e, também, buscar o 

apoio para a aplicação dos projetos nas unidades. Para tanto, o seminário foi realizado 

em um auditório e contou com a presença de gerentes, enfermeiros e profissionais das 

unidades de trabalho dos alunos, bem como interlocutores, técnicos e gestores de saúde 

da região. A programação do Seminário de encerramento do curso contou com a 

apresentação cultural de um grupo de idosos, coordenado por uma das alunas do curso, 

que dançou a música Thriller de Michael Jackson. Em seguida, a docente fez uma breve 

explanação de como se desenvolveu o curso ao longo do semestre, foi exibido um vídeo 

com os melhores momentos da turma, e procedeu-se com a apresentação dos três PIT 

pelos alunos. O Grupo 1 encerrou sua apresentação com um vídeo contendo fotos de 

alguns trabalhos que já são realizados com idosos nas unidades. O Grupo 2 finalizou sua 

apresentação com a dinâmica “A vida deve ser florida”, que contou com papéis de seda 
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coloridos para sensibilizar toda a plateia sobre o envelhecimento e a importância do 

cuidar. O Grupo 3 complementou sua apresentação com um mapa conceitual acerca da 

temática do PIT e apresentou os depoimentos dos alunos acerca dos impactos do curso 

em sua vida pessoal e profissional, para demonstrar a importância da Qualificação em 

Gerontologia. O depoimento mais emocionante foi o da aula que estava no curso em 

busca de um “milagre”, de uma profunda transformação em relação à velhice. Ela, no 

palco e com o microfone em mãos, pôs-se de costas para o público e começou dizendo 

que foi daquela maneira que havia chegado ao curso: de costas, descrente, com muitas 

dificuldades e sem paciência. E que, aos poucos, ela foi se tornando uma pessoa 

renovada de compreensão, de zelo e cuidado, porque todos aqueles preconceitos e tabus 

que estavam dentro dela foram sanados, melhorados. E que, naquele momento, estando 

de frente para todos, ela gostaria de agradecer por sua transformação em uma nova 

pessoa, e em uma “futura idosa”. O envelhecimento, portanto, antes invisível e 

intolerável para ela, passou a ser alvo de identificação.  

Uma aluna realizou um trabalho de dobradura, confeccionando 250 tsurus para 

distribuir a todos os presentes como uma forma de agradecimento, acompanhando a 

leitura da seguinte mensagem: 

 

Como uma singela lembrança deste curso que tanto nos marcou e que 
ainda irá impactar muitas outras pessoas, presentearemos a todos com 

um singelo Tsuru, origami símbolo de paz, saúde, fortuna e 

longevidade, cuidadosamente trabalhado pelas mãos de nossa colega 
S. A nossa inspiração nas múltiplas formas estéticas das dobraduras 

dos origamis se deu pela relação metafórica dessa arte com a temática 

estudada ao longo do nosso curso. A simplicidade de uma folha de 

papel, tencionada pelo movimento de dobradura, pode ganhar 
contornos surpreendentes e complexos: uma delicada técnica artística. 

Técnica e arte aqui ganharam sentidos equivalentes. Trata-se do 

cuidadoso ampliar da capacidade multidimensional dos territórios, das 
cores, das formas, dos olhares, enfim, da potência vital. Precisamos de 

pensamentos artístico-criativos, que, tal qual a arte dos origamis, nos 

inspirem na construção de saberes e de metodologias em torno das 
discussões sobre o envelhecimento. Uma atitude bioética de “dobrar-

se sobre” o tema do envelhecimento para aprendermos a olhá-lo 

sistêmica e afetivamente, como quem cuida da vida em seus mais 

distintos desdobramentos coletivos e singulares (SCHNEIDER; 
FLACH, 2014). Portanto, convidamos você que nos prestigiou nesta 

tarde, a dobrar-se, desdobrar-se e redobrar-se no encontro com este 

cenário de estudos e da arte do longeviver. 
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Antes do encerramento do evento, os alunos surpreenderam a docente com 

lindas homenagens. Dentre os presentes que recebi (Figura 16), o quadro de fotos 

representava o desejo dos alunos de não serem esquecidos. As flores simbolizavam o 

cuidado, o desejo de se doar, o exercício de semear e regar que exercem continuamente 

em seu trabalho, mas que nunca se esgota.   

 

Figura 16 – Presentes 

Fonte: GONÇALVES, 2015. 

 

Foi gratificante ouvir os emocionados agradecimentos pelos aprendizados, 

diálogos, amizades e cumplicidade construídos. Não obstante, comprometeram-se a 

zelar pela qualificação que receberam para que eu me orgulhasse deles, e para que se 

orgulhassem uns dos outros. A emoção e a gratidão foram indescritíveis. Causa-me 

grande contentamento saber que os idosos usuários daqueles serviços de saúde da Zona 

Leste do município de São Paulo estarão em boas mãos.  

Após o término do curso, nosso grupo permaneceu em contato para a troca de 

informações e conhecimentos acerca da Gerontologia. Recebi comunicados de que 

alguns projetos já foram implantados nas unidades, sob a responsabilidade dos 

auxiliares e técnicos de enfermagem. O Curso de Qualificação em Gerontologia 

empoderou os profissionais com novos conhecimentos e perspectivas de atuação dentro 

de sua profissão, tornando-os referência em suas unidades quando se trata de pessoas 

idosas. As três alunas que chegaram ao curso com os três pedidos de transformação em 
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relação ao envelhecimento, mencionadas anteriormente, foram algumas das que tiveram 

maior participação e melhor desempenho durante a qualificação, e ressignificaram, 

também, sua atuação e sua importância dentro do serviço, implantando grupos com 

idosos. O despertar da iniciativa, da criatividade e de seu valor perante a equipe 

multiprofissional, além de dignificar o profissional de saúde, contribui para despertar a 

iniciativa, a criatividade e o empoderamento dos próprios idosos, usuários dos serviços, 

com a perspectiva de que também podem se permitir algo novo, seja aprender a dançar, 

relacionar-se nos grupos, ser acolhido no atendimento, dignificar-se. Por fim, o aluno 

mais velho do curso relatou que realizou a implantação de um grupo de idosos na igreja 

que frequenta, demonstrando que o impacto do curso está excedendo as fronteiras dos 

serviços de saúde. 
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Considerações Finais 
 

Pode-se destacar alguns desafios e limites da pesquisadora no campo, 

intrinsecamente relacionados às influências das tecnologias duras sobre o trabalho em 

saúde. A preocupação ética da pesquisadora refletiu-se na dificuldade em se definir a 

metodologia da presente pesquisa, tendo em vista a rigidez das autorizações 

burocráticas e formais postuladas pelas resoluções de ética em pesquisa, enquanto o 

próprio procedimento metodológico da observação participante alinha-se à leveza da 

construção, conjunta e dialógica, de relações de interação e subjetividade entre 

pesquisador e pesquisado, produzindo acolhimento, vínculo, responsabilização e 

autonomização (MEHRY, 2002). Ademais, uma das dificuldades de implementação 

deste curso do PROFAPS foi o impedimento de muitos profissionais, por parte das 

chefias, de frequentarem o curso durante o horário de trabalho, em virtude do 

engessamento em torno das metas, dos equipamentos e saberes estruturados, além, é 

claro, das dificuldades de execução da própria proposta do curso, que estava delineada 

desde 2011 e consolidou uma equipe somente em 2015. Estas considerações sinalizam 

que o momento político que a cidade de São Paulo está vivendo, atualmente, prioriza 

outras áreas para formações e desenvolvimento (como a área de saúde mental), em 

detrimento da saúde do idoso. 

Por outro lado, o curso de Qualificação em Gerontologia foi de indiscutível 

validade, notadamente pelo atendimento dos objetivos durante a construção de uma 

aprendizagem significativa, atravessada pela relação professor-aluno, pelas atividades 

teórico-práticas desenvolvidas e pelo saber local. 

Assim, para a compreensão de como se dá a atuação do profissional de saúde no 

território e suas práticas de cuidado em relação à população idosa, evidenciou-se, 

inicialmente, as representações acerca da velhice e do envelhecimento e suas 

implicações no cuidado ao idoso; procedeu-se com entrevistas com idosos; com a 

problematização de casos e/ou situações vivenciadas no local de trabalho e/ou no 

entorno, apoiando-se no Estatuto do idoso para argumentar e contra-argumentar acerca 

de situações de violência contra o usuário idoso; com a discussão sobre possíveis 

mudanças ocorridas nos programas de atenção à saúde do idoso em que os profissionais 

atuam, elencando os aspectos positivos e negativos de sua atuação no território. A 

visibilidade que o processo de envelhecimento passou a ter a partir destas atividades, 

possibilitou aos profissionais encontrar, no caminho do seu próprio envelhecimento, a 
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motivação para melhor cuidar da pessoa idosa que utiliza os serviços públicos de saúde. 

A própria rede de atenção à saúde da pessoa idosa ganhou evidência em seu processo de 

trabalho.  

Considerando as contribuições da metodologia da problematização enquanto 

norteadora dos conhecimentos adquiridos na relação entre a práxis e os conteúdos 

teóricos do curso, assinalou-se as transformações dos profissionais em relação aos 

conhecimentos sobre gerontologia; o impacto da qualificação em relação à 

transformação da concepção sobre o (próprio) envelhecimento; indícios de uma atuação 

criativa (problematização e possibilidade de intervenção sobre as queixas) voltada à 

satisfação dos idosos usuários dos serviços de saúde. Assim, por meio desta 

metodologia, o discente despertou seu senso crítico para a análise de seu território, de 

seu trabalho, de sua profissão e de seu processo de envelhecimento. Novos cenários se 

descortinaram a partir das reflexões, trocas e construções conjuntas: as tecnologias leves 

despertaram a busca por mudanças na relação com os usuários e com a comunidade, 

transformaram as perspectivas de atuação dentro de sua profissão e levaram à 

transformação da sua realidade por meio do PIT. A repercussão social fez-se sentir, 

portanto, tanto pelos idosos usuários dos serviços, com a formação e fortalecimento de 

grupos que permanecem em atividade, quanto pelo próprio corpo discente, que passou a 

ganhar protagonismo em ações diferenciadas no seu trabalho, relativas aos idosos, e 

destaque perante a equipe multidisciplinar. Ressalta-se, ainda, que os novos 

conhecimentos levados às unidades de saúde mobilizaram transformações na maneira de 

escutar, entender e atender o usuário idoso.  

Nessa direção, acredita-se que muitas das expectativas trazidas pelos alunos ao 

curso foram atingidas: não apenas os conhecimentos, mas também o empoderamento e 

o cuidado integral e integrado foram multiplicados em seus locais de trabalho, na 

comunidade e em sua própria família. 

A sistematização – por meio da descrição e análise – desta experiência de 

intervenção educativa buscou oferecer subsídios para a atuação de profissionais em 

contextos multiprofissionais de atenção à saúde do idoso. Espera-se que a experiência 

possa ser ampliada, abarcando profissionais de todos os níveis de escolaridade, 

explorando outros aspectos teóricos e avançando na interação entre as instituições de 

ensino, serviços de saúde e a comunidade. 

Ratifica-se a significância do perfil do grupo de docentes e de sua atuação 

criativa, crítica e política para o desenvolvimento de uma intervenção educativa 
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diferenciada, nas diversas coordenadorias de saúde do município de São Paulo onde o 

curso se processou. A diversidade de áreas de formação, o conhecimento qualificado em 

Gerontologia, a interação e o acompanhamento contínuo entre as professoras foram 

determinantes para os resultados positivos encontrados. Outrossim, o perfil dos alunos 

do curso também foi um aspecto de grande relevância, pois os técnicos e auxiliares de 

enfermagem assumiram o papel de protagonistas da qualificação em Gerontologia, 

sendo criativos, interessados, participativos e propositivos, demonstrando um 

conhecimento ímpar acerca da realidade dos usuários idosos e dos serviços.  

Por tudo isso, os cursos de qualificação em Gerontologia do Programa de 

Formação de Profissionais de Nível Médio para Saúde (PROFAPS), do Ministério da 

Saúde, desenvolvidos na Cidade de São Paulo nos anos de 2014 e 2015, foram 

iniciativas impactantes que promoveram o fortalecimento de serviços humanizados, 

integrados em redes de atenção e que resultaram na transformação do cuidado em 

relação aos idosos usuários dos serviços de saúde. A intervenção educativa realizada na 

Coordenadoria Regional de Saúde Leste do município, sistematizada nessa dissertação, 

também retrata a inserção social do Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Gerontologia/Mestrado da PUC/SP, levando conhecimentos da universidade para a 

transformação de contextos sociais, educacionais, culturais e de saúde que afetam e são 

afetados pelo envelhecimento. A própria temática em pauta – o processo de 

envelhecimento – impele a olhares e escutas mais humanizados para as singularidades e 

complexidades do longeviver. 
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