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RESUMO

Este trabalho apresenta um estudo longitudinal de pacientes com alterações 

cognitivas leves de memória. Para a pesquisa, os sujeitos foram divididos 

em dois grupos: grupo controle e experimental. O objetivo central foi verificar 

se os sujeitos, após a intervenção do grupo de estimulação cognitiva, 

apresentaram melhora do desempenho da memória. Foram também 

avaliadas as relações entre humor depressivo e memória, escolaridade e 

déficit de memória. Avaliou-se, igualmente, se após a intervenção os sujeitos 

perceberam melhora da qualidade de vida. A pesquisa foi realizada no 

município de Belo Horizonte, sendo que o trabalho com o grupo 

experimental ocorreu no “Espaço Saúde”, do Hospital Belo Horizonte. O 

grupo controle teve a participação de idosos do grupo da Terceira Idade, da 

Igreja Santíssima Trindade. Os dois grupos se submeteram a avaliação 

inicial e após seis semanas, período que o grupo experimental levou para 

finalizar as atividades de estimulação da memória. Esta pesquisa foi 

motivada pela observação assistemática das conseqüências geradas nos 

idosos pelas perdas cognitivas e pelos poucos trabalhos existentes na área. 

Os resultados apontaram para uma melhora estatisticamente significativa da 

memória após a intervenção do grupo de estimulação e pouca relação com 

as demais variáveis investigadas, como depressão e escolaridade. Diante 

dos dados apresentados e do aumento crescente da população idosa, 

concluímos salientando a imperiosidade de desenvolver projetos que visem 

a melhoria da qualidade de vida dos idosos. 

Palavras-Chave: Gerontologia, Envelhecimento, Memória, Grupo de 
Estimulação Cognitiva. 



ABSTRACT

This is a longitudinal study using patients with light alterations in cognitive 

memory.  The subjects used in this study where divided into two groups: 

Control and Test. The main goal of this study was to evaluate any 

improvement in the memory of patients in the Test group that received an 

intervention based on cognitive stimulus.  It was also evaluated if subjects 

from the test group noticed any improvement in life quality. The relationship 

between depressive humor and memory or education level and memory 

deficits were also studied.  This study was conducted in the city of Belo 

Horizonte. The Test group received the intervention in Hospital Belo 

Horizonte within the “Espaço Saúde”. The Control group was represented by 

members of the elderly group from a parish called Igreja Santíssima 

Trindade. Both Control and Test groups were evaluated at the beginning of 

the study and 6 weeks later, which was the interval for intervention in the 

Test group. This study was motivated by the unsystematic observation of the 

effect of cognitive losses in elderly and by the limited literature in this field. 

The results revealed a statiscally significant improvement in memory 

following intervention. No correlation was observed between memory and 

depression or education. Based on this data and the constant increase in the 

elderly population, we conclude that it is of utmost importance to conduct 

activities that focus on improving the life of elderly.

Keywords: Gerontology, Aging, Memory, Cognitive Stimulation Group.
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INTRODUÇÃO

A Memória e o Envelhecimento são temas muito pertinentes na 

atualidade; temas envoltos em questões como exclusão sócio-familiar, 

angústias, medos, dificuldades na vida cotidiana, direitos sociais e cidadania. 

O interesse por esta temática surgiu da observação, ainda que 

assistemática, da carência dos idosos na busca de serviços especializados 

que respondam às demandas relacionadas a esquecimentos e “falhas” 

(lapsos) da memória. 

A proposta dessa dissertação de mestrado foi explorar tanto a 

memória, como o envelhecimento, a partir de pesquisa realizada junto a um 

grupo de estimulação cognitiva, o “GEMAS” – Grupo de Estimulação para 

uma Memória Ativa e Saudável. 

Desde suas origens, o grupo de estimulação cognitiva voltou-se, 

basicamente, para a Terceira Idade; ao longo do tempo, a experiência 

acumulada, somada às  demandas dos próprios  idosos,  levou à definição 

de novas formas de trabalho.

As indagações norteadoras da investigação desenvolvida foram: os 

grupos de estimulação contribuem para a melhoria da memória? Há relação 

entre depressão e perda cognitiva? Houve melhora da percepção da 

qualidade de vida após a intervenção do grupo de estimulação?

Para a contextualização do problema e a orientação de nosso 

caminho nos baseamos em autores que consideramos relevantes, a 
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exemplo de Beauvoir, Caramelli, Yassuda, Bobbio, Bosi, Ferrari, Izquierdo, 

Halbwacks, dentre outros. 

A opção metodológica recaiu, basicamente, sobre a abordagem 

quantitativa, com delineamento longitudinal. Os sujeitos foram avaliados  

através de testes no início e no final da pesquisa. No entanto, paralelamente 

aos procedimentos quantitativos, empregamos também a técnica da 

entrevista semi-estruturada, de perfil qualitativo. Ao todo, seis sujeitos  foram 

entrevistados. O objetivo das entrevistas foi compreender os valores e as 

representações presentes nos sujeitos do grupo estudado; perceber os 

anseios destes com relação à memória e os ganhos obtidos nos grupos de 

estimulação.  Por fim, objetivamos estimular a discussão das políticas 

públicas e sociais ligadas às questões cognitivas. 

Com base nas inquietações iniciais - apresentadas no Capítulo I – 

exploramos alguns dados estatísticos (números absolutos e relativos) e os 

significados destes quanto  à situação do envelhecimento populacional 

mundial;  situação  na qual convivem, lado a lado, novas e velhas 

representações de velhice.  Neste capítulo, estabelecemos algumas 

relações entre a velhice e a sociedade capitalista contemporânea; sociedade 

pautada pelos princípios da produtividade, pelo valor atribuído aos não 

idosos e caracterizada, dentre outras coisas, por enormes desigualdades 

sociais, incluindo as relacionadas à inserção/exclusão do mercado de 

trabalho.

O objetivo do Capítulo II foi discutir – com o apoio de autores 

consagrados na área - a questão da Memória, tanto individual, como 
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coletiva. Neste capítulo, foi dada atenção especial aos os tipos de memórias 

cognitivas. 

No capítulo III apresentamos, inicialmente, uma breve revisão 

bibliográfica com relação aos grupos de estimulação cognitiva e a outras 

denominações, a exemplo de Oficinas de Memória e Grupos de Memória. Ao 

final, apresentamos a construção do Grupo de Estimulação para uma 

Memória Ativa e Saudável – Gemas. 

O capitulo VI foi dedicado à “pesquisa de campo”; nele 

apresentamos a opção  metodológica, os procedimentos adotados para a 

coleta de dados e os resultados obtidos tanto nos testes aplicados, como 

nas entrevistas realizadas.

O sustentáculo deste trabalho é a crença de que há sempre algo a 

fazer pelos idosos para lhes proporcionar um envelhecimento com mais 

qualidade. Restou a certeza de que o acolhimento das demandas 

apresentadas, aliado à  escuta atenta contribui para reformular questões e 

angústias na busca de novos caminhos. 

“Ótimo que sua mão ajude o vôo, 

mas que ela jamais se atreva  

a tomar o lugar das asas”. 

 (D. Helder Câmara) 
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ENVELHECIMENTO

Ando devagar 
Porque já tive pressa 

E levo esse sorriso 
Porque já chorei demais 

Hoje me sinto mais forte, 
Mais feliz, quem sabe, 

Eu só levo a certeza 
De que muito pouco sei, 

Ou nada sei 
(...)

Cada um de nós compõe 
A sua própria história 

E cada ser em si 
Carrega o dom de ser capaz 

De ser feliz 

Todo mundo ama um dia, 
Todo mundo chora 

Um dia a gente chega 
E no outro vai embora 

(Tocando em Frente-                             
Renato Teixeira) 
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Capítulo I 

O ENVELHECIMENTO 

Além de a velhice ser uma etapa do desenvolvimento humano 

conseqüência natural do curso da vida, ela constitui motivo de preocupação 

e tema de discussão deste o início da humanidade. Esta etapa, assim como 

a infância e a juventude, era para ser considerada apenas uma fase da vida. 

Como hoje a longevidade é maior, a velhice tornou-se a etapa mais longa da 

vida.

A partir do século XX os estudos sobre o envelhecimento e a 

velhice ganharam grande importância, seja pelo interesse de investigar o 

processo natural do envelhecimento humano, seja pela pressão provocada 

pelo crescimento da população idosa1. Em 1903, Elie Metchnikoff defendeu 

a necessidade de uma nova disciplina científica, cujo nome derivaria de 

“gero” (velhice) e “logia” (estudo), surge então a Gerontologia. Em 1909, o 

médico Ignatz L. Nascher introduziu uma nova especialidade da medicina 

1
De acordo com recomendação da ONU, no Brasil, considerado País em desenvolvimento, a idade 

que define oficialmente a “entrada” na velhice é sessenta anos. Nos países desenvolvidos, esta idade é 

sessenta e cinco anos.  
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que visava tratar das doenças dos idosos e da própria velhice: a Geriatria. 

Em 1922, Stanley Hall se destacou com a publicação do livro Senescense, 

the last half life. 

Os autores citados tinham, em comum, uma visão otimista do 

progresso das pesquisas sobre a velhice; por outro lado, minimizavam as 

degenerações fisiológicas próprias do avançar da idade. De um modo geral, 

e em conseqüência do crescimento da ciência do envelhecimento, se 

antecipavam sobre a necessidade de uma abordagem mais abrangente.

Em 1930, Marjory Warren ficou conhecida como a “mãe da 

geriatria”, por ter introduzido o conceito e implantado ações de avaliação 

geriátrica especializada; seu ponto de partida era uma avaliação 

multidimensional e interdisciplinar. 

No entanto, a lentidão pelo interesse do estudo da velhice e do 

envelhecimento repercute até nos dias atuais. Muitos ainda acreditam que 

não há necessidade de investir naqueles que, por definição, estão mais 

próximos da morte. A desconfortável situação dos idosos frente aos planos 

de saúde, o descaso no atendimento dos postos de saúde (e mesmo em 

consultórios) exemplificam o que acaba de ser dito. Os idosos são tratados 

como quem está com o “pé na cova”. O desrespeito ainda persiste para 

muitos que não compreendem que o envelhecimento é um processo 

irreversível e inexorável.  

Entretanto, e apesar dos muitos trabalhos e pesquisas realizados a 

partir das duas últimas décadas do século XX, os profissionais da saúde 

(médicos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e graduados 
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em enfermagem, entre outros) lidam com os idosos sem conhecimentos 

aprofundados geriatria ou gerontologia.

Cumpre esclarecer que a afirmação acima é absolutamente 

estranha a qualquer “acusação” a estes profissionais; na verdade, eles 

padecem de uma formação que contemple conhecimentos e prática 

(estágios, por exemplo) nas duas áreas citadas.

O envelhecimento da população tem grandes implicações 

econômicas e sociais; afeta, também, a dinâmica da vida familiar e do 

próprio idoso.

Como condições complexas e multifacetadas, o processo de 

envelhecimento e a velhice “pedem” por conhecimentos produzidos em 

diferentes áreas do saber; assim, para evitar visões fragmentadas e 

fragmentadoras, o envelhecimento e a velhice dever ser apreendidos a partir 

do entrelaçamento entre os aspectos bio-fisiológicos, sociais, culturais, 

econômicos, familiares, psíquicos, existenciais e ambientais.  

Segundo Netto: 

Continuar aceitando como querem os 
biogerontologistas, que o envelhecimento é 
caracterizado pela incapacidade funcional, 
acarretando maior vulnerabilidade e maior incidência 
dos processos patológicos que terminam por levar o 
idoso à morte, é satisfazer-se apenas com a meia 
verdade. (2002, p.4) 

Uma das conseqüências mais perversas da apreensão fragmentada 

do envelhecimento e da velhice é a atribuição de um status de “segunda

categoria” ao que envelhecem e, mais especificamente, aos que já cruzaram 

as nebulosas fronteiras do “território” da velhice. Este status cerca-se de 
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estigmas, preconceitos e, não poucas vezes, da negação da condição de 

“sujeitos”. Como é sabido, não são poucos os idosos que perdem, 

progressivamente, o direito de administrar a própria vida; administração que 

passa pelas finanças pessoais, pelo local de moradia, saúde, pelo lazer etc. 

Do mesmo modo, “perdem o direito à voz”. Não são mais ouvidos ou, 

quando são, entra em cena o jogo do “faz -de- conta”. Expropriados de 

direitos tão fundamentais e consagrados, associam a aposentadoria do 

trabalho (doméstico ou laboral2) à aposentadoria da vida; esta fica carente 

de significado.  

Algo muito diverso ocorre nas sociedades primitivas e nas que 

valorizam a tradição; sociedades que percorrem caminhos estranhos às que 

sucumbiram à modernidade. São sociedades que valorizavam e respeitavam 

os idosos. Valorização e respeito muito citados em um dos livros mais 

antigos da humanidade: a Bíblia3.

A desvalorização da velhice é uma das características da 

Sociedade Moderna; neste modelo de sociedade, a velhice é apreendida 

como uma etapa da vida envolta por “doença”, “estagnação”, “desgaste”,

“diminuição”, “fragilidade”, “enfraquecimento” e “ausência de beleza”, entre 

outros.

Como afirma Almeida,

[...] quando cruzamos as fronteiras do “território” da 
velhice (de limites certamente imprecisos e vagos) são 
inúmeros os sinais que anunciam uma “morte 
anunciada”, uma “morte antecipada”. Entre nós, a 

2 A expressão “laboral” é aqui utilizada como sinônimo de “emprego”.  
3 Na literatura há muitos exemplos de obras anteriores à Bíblia; além dos que remetem ao mundo 

greco-romano, o Oriente deu sua contribuição, como o livro do I Ching (que significa “livro”), escrito 

há mais de cinco mil anos.
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idade avançada engendra desvalorização, 
contaminação de ideais – tão fortemente enaltecidos – 
de força, agilidade e produtividade. (2005, p.105). 

Compreender o envelhecimento como algo progressivo e natural 

contribuiria para desconstruir concepções solidamente estabelecidas e 

promover ações que confiram qualidade à vida dos que envelhecem e dos já 

idosos.

Tal como a infância, a adolescência e a maturidade, a velhice é 

também uma etapa da vida.  Algumas destas etapas possuem marcadores 

fisiológicos claros, a exemplo da menarca e da menopausa, no caso das 

mulheres. Já a transição da maturidade para a velhice explicita-se, 

principalmente, através de um marcador econômico: a aposentadoria.

As várias denominações para esta etapa da vida - Terceira idade,

Maioridade, Melhor Idade, Anos Dourados, Velho, dentre outras - revelam, 

pelo que entendemos, mais o preconceito que existe com relação à idade, 

do que as diferenças propriamente ditas. Esta variação reside, certamente, 

na dificuldade de a sociedade lidar com envelhescentes4 e idosos.

Apesar dos “esforços generalizadores”5, o fato é que o 

envelhecimento ocorre de maneira diferente entre as pessoas. Enquanto há 

os que vivem com incapacidades decorrentes de doenças crônicas e 

degenerativas, há os que - com ou sem patologias – mantém a capacidade 

4
Mário Prata refere-se à envelhescência como um período de preparação para entrar na velhice que 

corresponde segundo o autor o período dos 45 aos 65 anos de idade. (1997)  
5 Por “esforços generalizadores” entendemos, nesta dissertação, noções que minimizam as 

singularidades e diferenças entre os idosos. Não precisamos muitos esforços para perceber quão 

diferentes podem ser – e de fato são – dois ou mais idosos com a mesma idade cronológica; diferenças 

situadas nas condições físicas, nas relações de trocas sociais, mas condições existenciais, no 

desempenho de atividades etc.  
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funcional. Assim, o lugar que vem sendo ocupado pelas generalizações deve 

ser substituído pelo reconhecimento das “muitas velhices”.

Na sociedade moderna, um desejo é bastante recorrente: prolongar 

a juventude6. Trata-se, na verdade, da expressão às avessas da negação 

e/ou “camuflagem” da velhice.  

Entre nós, a negação da velhice coloca em cena outra negação: a 

da morte. Ao negar a morte, a sociedade moderna não mede esforços para 

prolongar a vida. Assim, o envelhecimento é uma aspiração de todos; 

desejamos envelhecer, mas não ficar velhos.

Entendemos que o problema não está em envelhecer, mas nas 

vulnerabilidades da velhice. 

1. O ENVELHECIMENTO NO BRASIL 

A proporção de pessoas com 60 anos e mais cresce, em todo o

mundo, em ritmo muito superior ao de outras faixas etárias. É esperado um 

crescimento de 223%, ou seja, algo em torno de 694 milhões de idosos entre 

6
 “Juan Ponce de León (1460-1521), um soldado nascido na província de León, ao noroeste da 

Espanha, é talvez mais conhecido pela sua busca da fonte da juventude do que pelo resultado das 

suas viagens. Em 1493, ele acompanhou Cristóvão Colombo na sua segunda viagem à América. Em 

1508, Ponce de León estabeleceu-se em Porto Rico, onde  ouviu falar sobre uma lenda, envolvendo 

uma ilha chamada Bimini, onde haveria uma fonte que restaurava a juventude a todos que se 

banhassem nela. Procurando esta ilha lendária, ele partiu de Porto Rico em março de 1513. Em um 

domingo de Páscoa do mesmo ano, avistou terra e, poucos dias depois,  pisava na costa leste da 

Flórida, perto de onde, hoje, existe uma localidade chamada  St. Augustine. Ponce de León velejou 

por toda a península, voltando à Flórida em 1521, vindo a morrer neste mesmo ano, após ser atacado 

por índios, sem jamais ter encontrado a fonte da juventude”. Capturado do site 

www.angelfire.com/md/umadblu/juventude.html; em 05/04 de 2009. 
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1970 e 2025. As projeções apontam para dois bilhões de idosos em 2025; 

destes, cerca de 80% viverão em países em desenvolvimento. (OMS, 2005). 

Diferentemente dos países desenvolvidos nos quais o aumento da 

população idosa foi lento e gradual, além de paralelo ao processo de 

crescimento sócio-econômico, nos países em desenvolvimento o 

envelhecimento populacional é um fenômeno recente, datando de duas ou 

três décadas.

O Gráfico 1 nos mostra a mudança na distribuição da população 

mundial de grupos etários entre 2002 e 2025; a representação triangular vai 

sendo progressivamente substituída pela cilíndrica.

Gráfico 1 

7

7 Gráfico retirado da publicação Envelhecimento Ativo, da OMS (2005, p.9) 
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Até a algumas décadas atrás um indivíduo com 50 anos era 

considerado idoso. Hoje, na maioria dos países desenvolvidos, se diz “idoso”

àquele que tem idade igual ou superior a 65 anos (países desenvolvidos) ou 

60 anos (países em desenvolvimento).  

O critério econômico de classificação por idades é baseado na 

idade média de ingresso do trabalhador na categoria “aposentado”. No 

entanto, o fato de estas classificações serem definidas social e 

culturalmente, sugere que devem se alterar à medida que a expectativa de 

vida aumenta. A este título, vale lembrar que os dois últimos PNADs8

(IBGE/2007-2008) trabalham com dados da população de 60 e 65 anos. 

A velhice começou a ganhar visibilidade, no Brasil, no final de 1980, 

período em que teve início um rápido envelhecimento populacional. A 

Primeira Assembléia das Nações Unidas sugeriu como plano de ação, 

pesquisas sociais, econômicas e demográficas. (Veras, 2004).

Em 1994, mais pesquisas foram incentivadas com a implantação da 

Política Nacional do Idoso9. Em 2003, o Estatuto do Idoso10 assegurou, aos 

idosos, dignidade, bem-estar, garantia ao direito à vida e à participação na 

comunidade, responsabilizando a família, a sociedade e o Estado pelos 

idosos.

O expressivo crescimento da população idosa responde, em parte, 

pela maior preocupação com a temática. As projeções indicam que, em 

2025, o Brasil será o quinto país em número de idosos, exibindo um rápido 

8 Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio.  
9 A Política Nacional do Idoso entrou em vigor em Julho de 1996. 
10 A aprovação do Estatuto do Idoso (EI) ocorreu em 01 de Outubro de 2003; entrou em vigor em 01 

de Janeiro de 2004.  
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processo de envelhecimento, como pode ser visto na Tabela 1 que se 

segue:

Tabela 1

11

O envelhecimento populacional é um fenômeno que se refere ao 

aumento do número de pessoas com 60 anos ou mais e à diminuição das 

taxas de fecundidade12 e de mortalidade13. À transição de um País com uma 

população basicamente jovem para uma envelhecida damos o nome de 

“transição demográfica”.

Os gráficos que se seguem ilustram o declínio das taxas de 

fecundidade (gráfico 2) e de mortalidade (gráfico 3).

11 Tabela retirada da publicação Envelhecimento Ativo, da OMS. (2005; p.11) 
12 Por “taxa de fecundidade” entenda-se o número médio de filhos tido pelas mulheres ao final de sua 

vida reprodutiva, ou seja, 49 anos. (IBGE/ Síntese dos Indicadores Sociais; 2008)
13 Por “taxa de mortalidade” ou “coeficiente de mortalidade” é um dado demográfico do número de 

óbitos geralmente para cada mil habitantes em uma dada região em um período de tempo. In: 

pt.wikipedia.org/wiki/taxa_de_mortalidade. Capturado em:13/04/2009. 
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GRÁFICO 2

Quanto à taxa de fecundidade,  

O índice, que vem caindo a cada nova pesquisa, é o 
menor já alcançado pelo país, e confirma a diminuição 

jovem brasileira. Essa queda vem sendo 
observada desde os anos 60, com a introdução de 

Para Adriana Perenguy, técnica da Coordenadoria de Renda e 

mprego do IBGE,

de reposição populacional (2 filhos por mulher), ainda 
é muito cedo para afirmar que a população brasileira 
não está sendo reposta. O número indica uma 

da população 

novos métodos contraceptivos. Na época, a 
fecundidade era de 6,3 nascimentos por mulher. Já em 
1970, o índice caiu para 5,8 filhos por mulher e, dez 
anos depois, para 4,4. No ano passado, a taxa era de 2 
filhos por mulher.14

E

Apesar de a taxa de fecundidade estar abaixo do nível 

tendência de queda, mas está muito na fronteira para 
se afirmar que não há mais reposição da população15.

14In:cienciaesaude.uol.com.br/ultnot/2008/09/18/ult4477u991.jhtm. Capturado em 05/04/2009.
15 In: cienciaesaude.uol.com.br/ultnot/2008/09/18/ult4477u991.jhtm.Capturado em 05/04/2009. 
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Gráfico 3 

16

Até 1970, o padrão de mortalidade por idade entre os sexos não 

sofreu grandes variações. Neste período, a alta incidência de causas de 

morte es

determinada unidade geográfica e período de tempo, e 
lação estimada na metade do período, segundo a 

fórmula: Taxa de Mortalidade Geral = (Óbitos Gerais 

No período, houv

entre os 15 e 29 anos prin

tava relacionada às doenças infectocontagiosas. Foi entre 1980 e 

2000 que os níveis diferenciais de mortalidade por sexo teve início; 

diferenciais que, no caso da população idosa, favoreceram as mulheres.   

De acordo com a Fundação SEADE, o conceito de “taxa de 

mortalidade geral” refere-se ao

Quociente entre os óbitos gerais ocorridos em uma 

a popu

/ População média do período ) x 1.000.17

e um aumento da taxa de mortalidade masculina 

cipalmente:

16 Gráfico retirado da publicação: Indicadores Sociodemográficos do IBGE. (2006, p.27)  
17 In: www.seade.gov.br/produtos/imp/index/. Capturado em: 13/04/2009. 
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Federal o cenário que se projeta para a população 
ta jovem é extremamente preocupante. 

Nestas Unidades da Federação a sobre-mortalidade 

O aumento da 

asicamente, a causas externas, como homicídios, acidentes de trânsito, 

violência

 relacionados, 

basicame

 a população 
era de cerca de 34 anos; em 1940, era  de 39 anos; em 

 de 41; em 1970, de 59; em 1980 e 1990 de 61. 
(2002, p.16) 

Um fato significativ

ados divulgados pelo IBGE revelam que 

brasileira, com 51,2% dos residentes, ou seja, 97,2 
oas. O dado não traz mudanças 

[...] para o Rio de Janeiro, São Paulo e o Distrito 

jovem e adul

masculina deverá atingir a casa de 6,0, afetando 
substancialmente os ganhos que poderiam ser obtidos 
em termos da esperança de vida ao nascer. Por este 
motivo, a redução das mortes por causas externas, 
afetando majoritariamente jovens do sexo masculino, 
deve ser tratada como um desafio prioritário para o 
País, pois já extrapolou os limites da área da 
Segurança, apresentando-se como um grave problema 
social e de Saúde Pública. (IBGE; 2006, p.48) 

mortalidade dos 15 aos 29 anos associa-se, 

b

, tráfico de drogas e mortes por acidente de trabalho. 

Por outro lado, no período entre 1960 a 1998, a esperança de vida 

ao nascer, no Brasil, apresentou ganhos expressivos; ganhos

nte, à queda da mortalidade infantil, à ampliação dos serviços de 

saneamento básico e às políticas de saúde desenvolvidas. A urbanização 

crescente e o acesso da população aos serviços de saúde também 

contribuíram para o aumento da expectativa de vida ao nascer.

De acordo com Neri,

[...] em 1890, a expectativa de vida para

1960,

o é a maior expectativa de vida das mulheres. 

D

as mulheres continuam sendo a maioria da população 

milhões de pess
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Segundo o IBGE,
nascem mais homens no país, mas são as mulheres que 
vivem mais. A pesquisa revela que o percentual de 
mulheres com 40 anos ou mais de idade é de 34,7% e o 

Na Síntese dos Indi mos que 

O número de mulheres é superior ao de homens tanto 
anas, enquanto 

as áreas rurais há mais homens que mulheres. No 

Pelo que observamos, à medida que os anos avançam a diferença 

da expectativa de vida aumenta entre homens e mulheres. No entanto, se 

considerarmos que mulheres e homens encontram-se, cada vez mais, às 

causas externas de mortalidade pode-se deduzir que, com o tempo, a 

tendência é que a maior sobrevida das mulheres seja atenuada.

As afirmações acima se referem não à expectativa de vida em 

geral, mas à expectativa de vida aos sessenta anos; expectativa relacionada 

á longevidade, ou seja, aos anos vividos na condição de “idosos”. É a 

significativas em relação a 2006, quando a população 
residente era de 51,3% de mulheres e 48,7% de 
homens.18

de homens, 31,5%. Na faixa etária mais jovem, de 0 a 4 
anos, elas respondem por 7% da população residente, 
enquanto eles, por 7,7%.19

cadores Sociais/200820, le

no total do País quanto nas áreas urb
n
total do país, havia em 2007, 79 homens para cada 100 
mulheres idosas de 60 anos ou mais. No grupo de 65 
anos ou mais, eram 76 para cada 100, chegando a 
apenas 72 homens para cada 100 mulheres, na faixa de 
70 anos ou mais.21

18In: cienciaesaude.uol.com.br/ultnot/2008/09/18/ult4477u991.jhtm. Capturado em 5/04/2009
19 In:cienciaesaude.uol.com.br/ultnot/2008/09/18/ult4477u991.jhtm.Capturado em 5/04/2009. 
20 Estes dados referem-se à Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (Pnad/IBGE), de 2007.  
21 In: www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_impressao.php. Capturado em 06/04/2009.
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longevidade (associada ao declínio das taxas de fecundidade) que responde 

pelo envelhecimento populacional (transição demográfica).

No Brasil, a “transição demográfica” relaciona-se, intimamente, ao 

deslocamento da população (migração) das áreas rurais para as cidades, 

especialmente as grandes cidades (metrópoles). De acordo com o 

PNAD/2007 e repondo tendência da população total, cerca de 80% dos 

idosos residem em áreas urbanas.  No entanto, ainda que a “urbanização da 

velhice” tenha causado modificações expressivas na sociedade e na família, 

ela não se traduziu em uma melhor distribuição de renda. Apesar disto, os 

idosos respondem por parcela significativa da renda das famílias brasileiras.  

Segundo o IBGE,

A contribuição dos idosos, em 53% dos domicílios com 
idosos, representa mais da metade do total da renda 
domiciliar, sendo esta situação ainda mais expressiva 
no Nordeste (63,5% dos domicílios). Em 2007, 84,4% 
dos 13,8 milhões de idosos com 65 anos ou mais 
recebiam aposentadoria e/ou pensão, proporção esta já 
alcançada, em 1997. Eram 61,2% aposentados, 14,8% 
pensionistas e 8,4% aposentados e pensionistas no 
total do país.22

Entretanto, cabe lembrar que a maior expectativa de vida aos 

sessenta anos – longevidade – impõe, necessariamente, o desenvolvimento 

de políticas públicas e sociais que confiram qualidade de vida, bons serviços 

de saúde e lazer, acessibilidade, educação, aposentadoria digna, educação, 

moradia e respeito aos idosos. 

22 In: www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_impressao.php. Capturado em 6/4/2009.
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2. A VELHICE NAS PERSPECTIVAS GERIÁTRICA E GERONTOLÓGICA 

O crescimento no número de idosos na população total e o 

aumento da expectativa de vida são indícios de progresso social (Neri, 

2005), ambas têm sérias implicações sociais, econômicas, políticas, de 

saúde, educacionais e culturais, principalmente nos países em 

desenvolvimento.

Netto afirma que o envelhecimento há  

[há] 40 ou 50 anos atrás era um assunto que restringia 
quase que exclusivamente, à esfera privada e familiar, 
passou, sobretudo depois dos anos 60, a se transformar 
numa questão social e política de maior importância 
no mundo contemporâneo. (2001, p.46). 

Ao longo da história, a expectativa de vida aumentou a partir do 

controle e combate das doenças infecto-contagiosas, da melhoria das 

condições de saneamento, das baixas taxas de fecundidade e de 

mortalidade.

Mas há que sublinhar que o Brasil ainda não está preparado para o 

envelhecimento populacional! Pelo contrário, estamos muito longe disto. O 

aumento dos gastos públicos com o envelhecimento fornece um quadro 

alarmante para a sociedade, principalmente em um país que ainda se define 

como “de jovens” refletindo, assim, suas potencialidades e problemas. Com 

isto, nosso País reluta em se preparar para a realidade dos idosos que já 
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têm e dos que estão p

brancos”.23

Para Costa: 

então consistia em uma 
minoria e era preterida em favor de outras faixas 
etárias, passou a ser alvo de preocupação e atenção 

rte dos governos de vários países, estudiosos e 
pesquisadores. Essa emergente realidade exige busca 

Ramos compleme

[...] o desafio maior do século XXI será cuidar de uma 

com nível sócio-econômico e educacional baixos e uma 

(2003, p.797). 

A sociedade não revela 

sensibilid

lêncio a outras 

formas d ida, contribuiu 

para que os idosos perde

tradições e sua sabedoria 

Quanto a essa discriminação social, Bobbio cita que  

or vir. Afinal, já somos um país de “cabelos 

A população idosa que até 

por pa

de solução imediata por parte dos profissionais de 
todas as áreas. (2001, p.82). 

nta:

população de mais de 32 milhões de idosos, a maioria 

alta prevalência de doenças crônicas e incapacitantes 

Atualmente, as políticas sociais e assistenciais para as pessoas 

idosas constituem, via de regram “letra morta”. 

ade para o envelhecimento populacional; oferece serviços e 

tratamentos para os idosos como para qualquer faixa etária, esquecendo as 

peculiaridades e complexidades que o tema exige. 

Se por um lado a ciência deu (e continua dando) sua contribuição 

para o processo de envelhecimento, por outro impôs o si

e saber. Ou seja, a mesma ciência que ampliou a v

ssem a voz, desconsiderando seus valores, suas 

em detrimento do saber científico. 

23 A expressão “cabelos brancos” é empregada, aqui, em termos metafóricos.  
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sabe em relação aos jovens que sabem, e estes sabem, 

facilidade para aprender. (1997, p. 20). 

sociado à perda 

das habi

 idade avançada levando em consideração seus 

valores,

realizar as 

atividades que gostamos e sem perder a vivacidade e o entusiasmo pelas 

coisas da vida. Monteiro

porque sempre há alguém

Cada vez mais, o velho passa a ser aquele que não 

entre outras razões, também porque têm mais 

Individualmente as pessoas não estão preparadas para enfrentar a 

sua velhice e a das outras pessoas, seja dos pais, avós, dos cônjuges. Isto 

ocorre, principalmente, quando o envelhecimento está as

lidades cognitivas e de controles físicos e emocionais; perdas que 

estigmatizam o idoso e que levam ao comprometimento da autonomia e da 

independência, impedindo o exercício da cidadania plena.  

Contudo, a velhice não é sinônimo de decadência. O velho não é 

criança e nem sempre precisa ser tutelado, infantilizado. É necessário 

respeitar a pessoa em

suas histórias de vida, seus interesses. Enfim, considerar os idosos 

como seres humanos, sujeitos de suas ações e capazes de mudanças, com 

direito a sua cidadania. 

O envelhecimento inicia-se na fecundação; estamos em estado de 

maturação dia após dia. Durante este tempo fazemos adaptações, 

arriscamos mais ou somos mais cuidadosos. Quando jovens podemos 

correr, passar noites sem dormir, executar muitas atividades ao mesmo 

tempo sem nenhum ou pouco prejuízo. À medida que os anos passam 

precisamos fazer ajustes, sem que isto nos impossibilite de 

 reafirma “somos velhos desde o nascimento, 

que vem depois de nós” (2005, p.72). 
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Baltes afirma 

É nas fases iniciais da vida que se constroem os 
alicerces para o desenvolvimento subseqüente e que se 

necessários para o enfrentamento da velhice. Talvez 

favorecer a velhice. (2006, p.10). 

e-se que o 

envelhec

e

todos os

 A estas práticas 

associa-s

s valores da própria velhice. 

estabelecem os recursos que, no futuro, serão 

seja hora de pensar nas idades iniciais, como forma de 

Desqualifica-se a velhice em todos os âmbitos: no trânsito, nas filas 

de banco, nas ruas, no trabalho, na família. Esquec

imento faz parte do desenvolvimento humano; que a ausência da 

velhice vem associada à morte prematura, ao não viver a plenitude e os 

prazeres da vida. Quem não envelhece é porque morre antes! 

É preciso mudar a concepção de envelhecimento como algo 

carregado de adjetivos pejorativos. A sociedade vem sendo manipulada ao 

longo dos anos pela produção em massa e ao aumento do consumo, 

valorizando sempre o que é novo, belo. Através de publicidades veiculadas 

pela televisão somos sempre obrigados a negar nosso envelhecimento. D

 lados buscam-se alternativas para manter o modelo de beleza tido 

como ideal e fortemente estabelecido; como se a velhice vigente fosse uma 

etapa da vida marcada por imperfeições, rugas, doenças, dores, cansaço. 

Hoje se cultua a beleza e a boa forma física; multiplicam-se 

academias e o consumo de cosméticos aumenta. Ao lado disto, surgem 

drogas milagrosas e aumentam as cirurgias plásticas.

e a noção de que uma velhice feliz consiste em parecer jovem, o 

que leva muitos idosos a valorizarem a juventude que tiveram, vivendo do 

passado e desconhecendo o
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 colocado para escanteio. A busca do bem-estar psicológico – 

bem-esta

 à margem da sociedade quanto os 

idosos d

tos dos idosos agora, pois estas conquistas serão 

as nossas num futuro não 

Diante do inevitáv

idade, Bobbio se resigna: 

ia consiste em 
aceitar resignadamente os próprios limites. Mas para 
aceitá-los é preciso conhecê-los. Para conhecê-los, é 

sábio. Conheço bem os meus limites, mas não os 

de conta que não existem. (1997, p.50). 

Segundo Lya Luft (2004, p. 93): “tendemos a considerar a velhice 

uma condenação da qual se deve fugir a qualquer custo – até mesmo nos 

mutilando ou escondendo”.

Vive-se em uma sociedade que se preocupa em ter e não em ser. 

O invólucro que reveste o corpo deve ser socialmente aceito; caso contrário, 

é renegado e

r que envolve limitações físicas, alterações fisiológicas que 

requerem ajustes, adequações e adaptações - se esvai, deixa de ter 

importância.

Em uma sociedade que idolatra o novo, onde está o valor do idoso? 

Temos ânsia de informações rápidas; a competitividade é acirrada e o 

consumo é alto. Será que temos tempo de parar para conversar com um 

idoso? De nos preocupar com as suas necessidades? A resposta deve ser: 

sim! Devemos pensar que envelhecemos do jeito que vivemos; que se não 

morrermos jovens seremos tratados tão

e hoje. Quando idosos, gostaríamos de ter vez e voz! Devemos 

respeitar e lutar pelos direi

tão distante. 

el caminho da vida e das limitações impostos pela 

Dizem que para um velho a sabedor

preciso tratar de encontrar um motivo. Não me tornei 

aceito. Admito-os, unicamente porque não posso fazer 
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a que se 

prolonga

 jovens, se 

limitam a

rida Vó (88 anos) o seguinte: “Desde

os 60 an

unidimensional; ela pede 

apreendida, entendida e v

os diversos aspectos da 
velhice não pode ser suficiente: cada um deles reage 
sobre todos os outros e é por ele afetado. É no 

apreendê-la. (1990, p.156). 

 independência para o exercício das atividades da vida 

Para muitos, “entrar” na velhice significa lidar com perdas, estar 

mais perto da morte. Negar a velhice é anunciar uma morte em vid

 e que não sabemos por quanto tempo. Quando indagados se estão 

envelhecendo, muitos respondem de forma direta e simples: Não!

Mas há que se lembrar daqueles que, mesmo sendo

 terem suas vidas impostas por limitações pessoais ou sociais; que 

vivem “mortes antecipadas”, pois desacreditam na longevidade.

Ouvi certa vez de minha que

os estou velha. E isto já faz 28 anos. Vivi a velhice antes dela 

realmente chegar. Agora já é tarde!”.

Diante de tantos aspectos a velhice não pode ser vista como

por “leituras” e ações multidimensionais. Deve ser 

ista em sua complexidade, como afirma Beauvoir: 

A sociedade determina o lugar e o papel do velho 
levando em conta suas idiossincrasias individuais: sua 
importância, sua experiência, reciprocamente, o 
indivíduo é condicionado pela atitude prática e 
ideológica da sociedade a seu respeito. De modo que 
uma descrição analítica d

movimento indefinido desta circularidade que temos de 

Para termos um envelhecimento bem sucedido é importante que 

vários aspectos estejam em sintonia. Na atualidade, o conceito clássico de 

saúde - que preconizava ausência de doença – revela-se muito inadequado. 

Uma definição mais ampla de saúde envolvendo as dimensões físicas, a 

saúde mental, a
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diária, a 

 funções fisiológicas, funcionais, cognitivas, dentre 

outras,

. Sendo assim, a tendência é termos o 

prolonga

 negativo na qualidade de vida e na 

funciona

a que as pessoas 

envelhecem” (OMS, 2005, p.13), ou seja, em todas as idades. Envolve sete 

desafios para os países em desenvolvimento. São eles: 

integração social, o suporte familiar e a independência econômica é 

mais aceitável.

Sabe-se que a velhice é o último ciclo da vida. Em termos gerais, 

ela impõe declínios nas

decorrentes de um envelhecimento normal (senescência24) ou 

patológico (senilidade). 

Com o aumento da expectativa de vida, cresce o número de 

pessoas passíveis de ter uma velhice associada à senilidade, ou seja, de 

desenvolver doenças crônicas e degenerativas com algum tipo de limitação 

física ou de incapacidade

mento da vida sem que ele seja, necessariamente, sinônimo de 

uma boa qualidade de vida.

Os declínios acima referidos não são universais; ocorrem em ritmos 

diferentes entre as pessoas. Por outro lado e se bem controladas, as 

doenças crônicas não causam impacto

lidade. Podemos dizer que estas pessoas terão uma senescência 

ou um envelhecimento bem sucedido. 

De há algum tempo, um conceito que vem ganhando força entre os 

estudiosos é o de “Envelhecimento Ativo”. Trata-se de “um processo de 

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

objetivo de melhorar a qualidade de vida à medid

24 Segundo Bastite (apud Ecléa Bosi, 1994, p.80), não se deve confundir a senilidade que é um 

fenômeno patológico com a senescência, que é um estado normal do ciclo da vida. 
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1° A c

eis como as cardiopatias, câncer e depressão que 

s principais causas de morte e 

2° - O

senvolvimento de doenças crônicas que são responsáveis 

3° - 

enve

gramas de treinamento dos 

4° - A

lação aos homens 

vidade. As mulheres vivem mais, porém não 

5° - É

arga dupla de doenças 

Implementar políticas, programas e parcerias intersetoriais que 

possam ajudar a deter a expansão das doenças crônicas não 

transmissív

cada vez mais se tornam a

invalidez.

 maior risco de deficiência

Promover a informação, a educação e a prevenção com relação 

ao de

pelo aparecimento de deficiências e da piora da qualidade de 

vida.

Provisão de cuidado para a população em processo de 

lhecimento 

Incorporar aos currículos e aos pro

trabalhadores informações e instruções sobre o envelhecimento. 

 feminização do envelhecimento 

Diminuir as desvantagens da mulher em re

com relação à longe

significa que mantém boa qualidade de vida. 

tica e iniqüidades 
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erviços. Minimizar as desigualdades associadas à 

ulação em processo de 

enve

uro social. 

Ac

 mortalidade infantil (principalmente no nordeste), 

evasão es

r

j

Proteção dos idosos contra comercialização fraudulenta de 

produtos e s

raça, etnia e gênero.

6° - A economia de uma pop

lhecimento 

Impedir a explosão incontrolável na área da saúde e dos custos 

com seg

7° - A criação de um novo paradigma 

A valorização das relações de apoio, de familiares e da 

capacidade de aprendizagem para as pessoas em todas as 

idades.

rescidos a estes desafios cabe lembrar que a base da pirâmide 

etária não pode ser abandonada, sob pena de agravarem-se mais as 

lamentáveis estatísticas de

colar e violência (Caldas, 2004).  

Como afirma Bobbio (1997, p.29), “a velhice não está separada do 

esto da vida que a precede: é a continuação de nossa adolescência, 

uventude e maturidade”.

No intuito de mascarar o inevitável - a velhice - novas 

denominações são atribuídas e incorporadas pelos idosos: maturidade, 

maioridade, terceira idade, quarta idade etc. Porém, para que um novo 

conceito de velhice surja, o antigo deve ser descartado ou revisto. 
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ra receber e compreender as 

demanda

não poderá ser mudada

populacional é um fato, já 

Hoje, muitas das possibilidades que são ofertadas aos idosos 

quebram a forma tradicional como a vida era apreendida e que associavam

a cada período práticas consideradas próprias aos 

deveriam brincar, os adolescentes e jovens estudar, os 

p.48). 

seu processo de 

envelhec

o é valorizado assim como as pessoas são 

valorizadas pelo seu pode

partir do momento em qu

Para vencer o estigma da velhice precisamos discutir, introduzir o 

tema nas faculdades, preparar as pessoas pa

s dessa população crescente, complexa e diferenciada. Enquanto 

negarmos as diferenças e a realidade que nos é apresentada, a situação

. Reconhecer e admitir que o envelhecimento 

é um bom começo. 

mesmos, sendo que era estabelecido que a crianças 

adultos trabalhar e os velhos descansar. (Netto; 2001, 

Os próprios idosos estão se desfazendo dos estigmas associados à 

velhice, vencendo preconceitos, estereótipos e as barreiras que cercam sua 

condição; criando formas de apropriar-se do 

imento, defendendo seus direitos e exercendo sua cidadania. 

Crescem, cada vez mais, as oportunidades de realização e 

satisfação de muitas coisas que foram negadas ou suprimidas por 

obrigações familiares ou profissionais da vida adulta.  

Hoje, o idoso é alvo do mercado consumidor de turismo, de planos 

de saúde, de bancos, de instituições asilares e de centros de convivência, 

dentre outros. O consum

r de consumo. Santos (2000, p. 169) afirma “que a 

e o idoso se torna consumidor, ele passa a ser 
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valorizad

poderemos alcançar a idéia de homem integral e de 
o radical do indivíduo 

contribuirá para a renovação qualitativa da espécie 

O inverso, ou seja, a exclusão do mercado consumidor intensifica a 

desvalorização do idoso enquanto cidadão, seja pela incapacidade de 

consumir informações, seja pela falta de condições financeiras de consumo 

desenfreado ou pela busca da beleza a todo custo.

Como afirma Santos, “a mesma materialidade, atualmente utilizada 

para construir um mundo confuso e perverso, pode vir a ser uma condição 

de construção de um mundo mais humano”. (2000; p. 174). 

Demo considera que a participação só é verdadeira quando 

conquistada; este é, para o autor, o fundamento básico da cidadania. Para 

isto é preciso “[...] organizar-se para conquistar seu espaço, para gerir seu 

próprio destino, para ter vez e voz [...]”. (Demo; 1996, p.18).

Se considerarmos que a cidadania é muito mais que a pertença a 

um Estado ou um status jurídico ao qual se ligam direitos e deveres 

particulares e/ou coletivos, entenderemos que a participação ativa do idoso é 

de suma importância para a consolidação da mesma. 

Como lembra Ca

cidadania, depende então

pensar ou de crer [...]”. (19

Segundo Demo, 

o; é desta mesma forma que ele pode exercer sua condição de 

cidadão”. Para este autor,

[...] a partir da noção do que é ser consumidor, 

cidadão. Essa revalorizaçã

humana, servindo de alicerce a uma nova civilização. 

nivez, “[...] a cidadania, e, sobretudo, o acesso à 

 da adesão a uma certa maneira de viver, de 

91, p.2).
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superação, eliminação do poder, mas outra forma de 

quando chamado, solicitado, requerido pela 

recairia no imobilismo [...]. (1996; p.20). 

cimentos produzidos nas áreas da Geriatria e da 

Gerontol

 confinado e restrito ao ambiente familiar. Imagem que, 

socialme

s do corpo humano apresentam déficits, havendo perdas e 

necessid

rocesso.

Participação, por conseguinte, não é ausência, 

poder. [...]. Não se trata de comparecer somente 

comunidade ou interessados, porque isto facilmente 

Somada aos conhe

ogia, a participação do idoso tende a criar condições para a tomada 

de consciência das demandas políticas, educacionais, econômicas, culturais 

e de saúde, possibilitando a definição de estratégias de enfrentamento dos 

problemas atuais e futuros. 

É importante desconstruir a imagem estigmatizada do idoso frágil, 

doente, incapaz,

nte produzida, compromete a condição e o exercício da cidadania, 

entre os idosos. A promulgação do Estatuto do Idoso e a luta dos próprios 

idosos pelos seus direitos abriram novas perspectivas para esta 

desconstrução.

O processo de envelhecimento se faz acompanhar, não poucas 

vezes, do declínio no desempenho de certas habilidades cognitivas e 

motoras. Não se pode negar que, com o passar dos anos, as células, os 

órgãos e sistema

ade de novas adaptações para o seu bom funcionamento. (Souza, 

2007). Os transtornos cognitivos - desde déficits atencionais leves de 

memória, até comprometimentos cognitivos extensos - são conseqüências 

deste p
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das. (Yassuda, 

002).

Resta fortalecer aqueles que, idosos, encontram-se fragilizados 

nto em termos físicos quanto cognitivos ou, como em decorrência de 

mitos, crenças, valores contemporâneos e estigmas sociais. 

Mas é importante ressaltar que esses transtornos não acontecem 

de maneira uniforme e, muito menos, devastadora; assim sendo, a grande 

maioria dos idosos mantém habilidades cognitivas preserva

2

ta
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SOBRE A MEMÓRIA 

(...)Nessa estrada não nos cabe 
Conhecer ou ver o que virá 

O fim dela ninguém sabe 
Bem ao certo onde vai dar 

Vamos todos 
Numa linda passarela 

De uma aquarela 
Que um dia enfim 

Descolorirá...

Numa folha qualquer 
Eu desenho um sol amarelo 

(Que descolorirá!) 
E com cinco ou seis retas 

É fácil fazer um castelo 
(Que descolorirá!) 

Giro um simples compasso 
Num círculo eu faço 

O mundo 
(Que descolorirá!) 

Aquarela do Brasil - Toquinho
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Capítulo II 

SOBRE A MEMÓRIA 

Há séculos atrás, antes mesmo de a memória ser estudada do 

ponto de vista fisiológico, falava-se em lembranças, recordações e 

reminiscências. Sacks relata que Proust foi um grande pensador da 

memória, assim como Santo Agostinho. (1995). 

Em termos mais amplos, a palavra “memória” pode significar tanto 

placas de computador, como a história de cada cidade, do país, da 

civilização; refere-se tanto às memórias individuais, como coletivas. 

A relação entre o homem e a memória remonta a tempos imemoriais; 

à própria origem do Sapiens. Segundo Morin (1979), a emergência do 

Sapiens correspondeu a uma “formidável aventura”; uma aventura radicada, 

basicamente, no aumento da capacidade craniana e da complexidade 

associativas resultantes deste aumento. O autor entende, portanto, que o 

“nó górdio” da antropologia situa-se no cérebro. Lembra que, como antes de 

Sapiens o Homo já era socius, faber e loquens, a novidade do Sapiens 

residiu, principalmente, na “espiritualidade” (termo que o autor prefere 
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substituir por “consciência”. Para Morin, das múltiplas dimensões da 

consciência, uma das principais é um pensamento que não é restrito ao 

momento presente. Temos, portanto, a presença da “temporalidade” no 

interior da consciência. É a temporalidade que permite caminhar entre os 

fios do passado e do presente; entrelaçá-los. Por outro lado, ela responde, 

também, pela projeção do futuro. Diversamente dos animais não humanos, o 

homem é o único ser que se move entre o ontem, o hoje e o amanhã; que 

guarda informações e as transmite a seus descendentes. É próprio do 

homem lançar mãos do passado para significar o presente e projetar o 

futuro.

A relação entre a temporalidade a que Morin se refere e a memória é 

direta e íntima.  

O grande patrimônio que o homem tem é a memória. À medida que 

envelhecemos, nossas lembranças de fatos passados, de acontecimentos 

históricos e marcantes se tornam mais acessíveis ao nosso cérebro do que a 

nossa capacidade de aprender e armazenar novas informações. 

As memórias, quando recontadas, são sempre reconstruídas, 

recriadas. Como diz o velho ditado “Quem conta um conto aumenta um 

ponto”.

A cada reconstrução contribuímos para melhor compreender os 

fatos e assim podemos compartilhar nossas experiências com os demais. 

Cada percepção é uma recriação – toda recordação é 
relacionante, generalizante, recategorizante. Sob essa 
perspectiva não pode haver nenhuma lembrança fixa, 
nenhuma visão “pura” do passado, não contaminada 
pelo presente. [...] e lembrar é sempre reconstrução, 
não reprodução. (Sacks, 1995, p. 184). 
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A memória é nosso acervo cultural, pessoal e social; acervo cheio 

de valores, crenças, mitos, esperanças e habilidades. A memória é parte do 

sentimento que nos identifica tanto individualmente quanto coletivamente, na 

medida em que parte do sentimento de pertencimento com relação a um 

grupo social. (Almeida, R).25

Em uma de suas histórias, Sacks refere-se à necessidade de 

Franco reproduzir em suas telas a sua cidade natal (Pontito) com o intuito de 

eternizar algo que considera importante para a memória coletiva: “Talvez

assim ela não morra, embora esteja morrendo, talvez minhas pinturas pelo 

menos guardem viva a sua memória”. (1995, p. 197). 

Por mais rica que seja a nossa lembrança da infância ou da 

adolescência, ela nunca será a mera reprodução daquele tempo vivido. Isto 

porque mudamos, não somos os mesmos. Nem a nossa percepção, nem as 

nossas idéias, juízos e valores permanecem inalterados ao longo da vida. 

Para Bérgson (apud Bosi, 1994), isto só seria possível se o adulto 

mantivesse intacto o sistema de representações, hábitos e relações sociais 

da infância. Algo impossível de acontecer. Por isto, Halbwacks conecta a 

memória pessoal à memória do grupo e a esta ultima a memória coletiva. 

(Bosi, 1994). 

Nas civilizações tradicionais a função dos velhos é 
rememorar, representa o guardião da memória, do 
depositário do saber da comunidade. [...] o velho como 
depositário privilegiado da memória coletiva, tem uma 
importante função social ao trazer à tona memórias 
esquecidas ou não conhecidas. (Almeida, R.).  

25 In: http: //www.crea-mt.org.br/palavra_profissional.asp¿id=64. Capturado em 13/04/2009. 
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Bosi afirma: “o velho é alguém que se retraí de seu lugar social e 

este encolhimento é uma perda e um empobrecimento para todos”. (1994, 

p.83).

Infelizmente, a arte de narrar estórias encontra-se em extinção; isto 

porque, na sociedade atual, não se dá mais valor à experiência de vida das 

pessoas. (Caldas, 2004). 

O mundo moderno desqualifica o velho. Perdendo a forma de 

trabalho, ele já não participa da produção é descartado. Nesta sociedade 

onde é valorizado o “ter” e não o “ser”. O velho que possui alguma reserva 

financeira garante de alguma forma seu lugar na sociedade. Os outros, os 

despossuídos (a grande maioria dos idosos) são crucificados, 

desvalorizados; tira-se deles o que têm para dar: suas lembranças, 

experiências, valores, que não serão encontradas em nenhum compêndio.

O ato de lembrar exige lucidez de não confrontar as lembranças do 

passado com as do presente; de não confundir com as imagens do passado 

com as atuais. (Almeida, R). 

Para escrevermos a memória coletiva ou autobiográfica precisamos 

da imaginação, da percepção dos fatos, da visualização, do 

armazenamento, elaboração, abstração e reflexão. Precisamos da 

linguagem como forma de transmitir e narrar estórias que fazem parte da 

nossa memória. Fortalecer nossas funções cognitivas garante, certamente, a 

preservação das demais memórias. 

Se a cada momento precisássemos reaprender tudo o que está no 

nosso acervo pessoal não haveria como construir a memória coletiva.
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Como escreve Halbwacks (2006, p.79) “nossa memória não se 

apóia na história aprendida, mas na experiência vivida” que, por sua vez, é 

construída em um contexto social e familiar. 

No âmbito deste projeto, nos restringimos à memória como 

mecanismo de aquisição, armazenamento e evocação individuais. 

1. MEMÓRIA: FUNÇÃO COGNITIVA 

Nos últimos 50 anos, o estudo sobre o envelhecimento cognitivo 

cresceu significativamente. A cognição tem sido vista como uma função 

cortical que pode ser dividida em sub-funções distintas: atenção, orientação, 

raciocínio, memória, organização visual-motora, função executiva, 

planejamento e solução de problemas. Dada a magnitude da cognição, 

observa-se que uma disfunção cognitiva pode afetar a capacidade funcional 

em todos os âmbitos: social, trabalho, atividades de vida diária e lazer. 

Viera (apud Vieira) define “cognição” como: 

[...] toda a esfera de funcionamento mental, que 
implica a habilidade para sentir, pensar, perceber, 
lembrar, raciocinar, formar estruturas complexas de 
pensamento e a capacidade para produzir respostas às 
solicitações e aos estímulos externos. (2002, p.923) 

Como função cognitiva mais importante, a memória tem sido objeto 

de muitas investigações. Os estudos apontam que as principais mudanças 

com relação ao funcionamento da memória e à longevidade estão 

intimamente ligadas à diminuição na velocidade do processamento de 

informações, ao menor uso de estratégias mnemônicas durante a 
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memorização e às mudanças no estilo de vida - isolamento social e 

aposentadoria. (Yassuda, 2005). 

As alterações das funções cognitivas não acontecem de maneira 

uniforme. Observa-se hoje que as disfunções da memória não são privilégio 

dos idosos, já que têm sido comuns queixas de dificuldade de memorização 

e de esquecimentos em pessoas com idade inferior a 55 anos. 

De acordo com Izquierdo, 

[...] não é na terceira idade, mas a partir dos 40 anos 
que a memória começa a ficar menos consistente. 
Nessa época, o cérebro dá uma virada no modo de 
consolidar e gerenciar a memória, privilegiando a 
concentração das lembranças mais importantes. Ou 
seja, algum grau de esquecimento é sintoma de 
mudança no perfil da memória, e não necessariamente 
perda cognitiva26.

Assim, as perdas cognitivas estão associadas não só ao 

envelhecimento, como também a fatores como stress, alimentação 

inadequada, ausência de atividade física, depressão, ansiedade, problemas 

pessoais (morte de ente querido, perda de emprego, dificuldades 

financeiras).  

Além disto, o baixo desempenho da memória pode ser 

conseqüência ou causa da baixa auto-estima, da pouca motivação, da falta 

de confiança, do uso de certos medicamentos, do alcoolismo, entre outros.  

As queixas subjetivas de memória devem ser acompanhadas de 

uma escuta mais atenta, para verificar se a causa é da senescência ou 

26 In: Folha Online; edição de 15/03/2009.  
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indício de quadro patológico. Toda queixa que causa angústia, transtorno ou 

constrangimento deve ser levada em consideração.

Os idosos são alvos freqüentes de brincadeira pejorativas ligadas 

ao esquecimento, isto contribui, muitas vezes, para o isolamento social. 

Frases como: “Está ficando gagá!”, “Também já passou da hora de morrer!” 

e “Velho esclerosado!” são muito comuns. Descobrir o motivo para tantos 

esquecimentos causa conforto e encoraja o idoso na busca de estratégias 

para vencê-los. 

Bobbio alerta: 

Que nos seja permitido viver enquanto as lembranças 
não nos abandonarem e enquanto, de nossa parte, 
pudermos nos entregar a elas. (p.30). [...] O grande 
patrimônio do velho está no mundo maravilhoso da 
memória, fonte inesgotável de reflexões sobre nós 
mesmos, sobre o universo em que vivemos, sobre as 
pessoas e os acontecimentos que ao longo do caminho, 
atraíram nossa atenção. (1997; p.53)

Dada a importância do tema dessa dissertação, o que se observa é 

que a disfunção cognitiva da memória é o que mais preocupa os idosos, 

principalmente por estar relacionada às síndromes demenciais (como a do 

tipo Alzheimer) e às perdas da autonomia e da capacidade funcional. Como 

confirmou um dos nossos sujeitos da pesquisa em seu relato: “Sentimentos 

de angústia, medo de ficar demente, tristeza de não conseguir realizar as 

coisas sozinha”. (JRS)

A demência é uma das maiores causas de morbidade entre idosos; 

sua prevalência situa-se entre 2% e 25% dos pacientes com 65 anos ou 

mais, acrescido do impacto desastroso para o paciente e os familiares, além 
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dos enormes custos financeiros. Porém, nem toda disfunção cognitiva da 

memória evolui para demência. 

Muitos termos têm sido usados para descrever os pacientes com 

queixas de memória que não preenchem critérios para demência. Para a 

fase intermediária entre o normal e o patológico os termos localizados na 

literatura especializada (Charchat-Fichman, 2005; Guerreiro, 2006; Canineu, 

2002) são os seguintes:

 Alteração cognitiva leve (ACL),  

 Comprometimento cognitivo leve (CCL),  

 Alteração de memória associada à idade,  

 Declínio cognitivo associado ao envelhecimento,  

 Declínio cognitivo relacionado à idade,  

 Fase pré-clínica da Demência de Alzheimer,  

 Transtorno cognitivo leve (TCL).  

Os critérios para diagnóstico de CCL, TCL ou ACL são:

 Não preenchem critérios para demência; 

 Evidência de declínio cognitivo mensurado 

objetivamente ou queixa subjetiva de declínio associada ao 

comprometimento cognitivo objetivo; 

 Preservação das atividades de vida diária; atividades 

instrumentais intactas ou minimamente comprometidas; 

 Funcionamento cognitivo global normal; 
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 Queixa de memória, preferivelmente confirmada por um 

informante.

Com o envelhecimento populacional, serão cada vez mais comuns 

queixas relacionadas à memória, já que esta também está associada à 

longevidade. No entanto, pesquisas têm apontado que a plasticidade 

cerebral (capacidade do cérebro de realizar rearranjos funcionais nas células 

nervosas) é possível mesmo em idade avançada principalmente quanto se 

tem um ambiente estimulante e atividades desafiadoras. (Sé et al, 2005;

Lima, 2001) 

Izquierdo complementa: 

O uso contínuo da memória desacelera ou reduz o 
déficit funcional da memória que ocorre com a idade. 
As funções cerebrais são o exemplo característico de 
que “a função faz o órgão”. No que se refere à 
memória, quanto mais se usa, menos se perde. Perde 
antes a memória o indivíduo que dedica a maior parte 
de seu tempo a dormir ou a fazer nada, do que outro 
que se preocupa sempre em aprender, em manter a 
mente viva. (2002, p.32). 

2. CLASSIFICAÇÃO DA MEMÓRIA 

Para Izquierdo (2002), a memória é a capacidade geral do cérebro 

e de outros sistemas de adquirir, guardar e lembrar informações.

Yassuda complementa que a memória: 

É a incrível habilidade de armazenar informações e 
conhecimentos sobre nós mesmos e do mundo que nos 
cerca. [...] Sem a memória, a cada dia, ou mesmo a 
cada momento, estaríamos começando uma vida nova, 
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sem podermos nos valer do que aprendemos 
anteriormente. (2002, p. 914). 

A memória é a base do conhecimento; através dela registramos 

tudo que vemos, sentimos e aprendemos; é ela que permite atribuir 

significados ao cotidiano e acumular experiências para utilizar durante a 

vida. (Abreu, Sé & Lasca, 2005) 

Na literatura, a classificação da memória é descrita segundo a 

teoria do processamento de informações como: “memória sensorial”, “de 

curto prazo” e “de longo prazo”. (Yassuda, 2002; Sé et al, 2005; Sé & Lasca, 

2005). Mas há controvérsias quanto estas classificações.

Sé & Lasca denominam a memória sensorial como:

[...] o armazenamento de informações de todo tipo que 
chegam até os nossos sentidos. Podem ser estímulos 
visuais, auditivos, tácteis, olfativos, gustativos e 
proprioceptivos. Uma vez processadas, as informações 
são transferidas para a memória de curto prazo. O 
traço de memória sensorial permanecerá no sistema se 
receber atenção e interpretação (2005, p.64). 

A “memória de curto prazo” envolve desde os primeiros 

segundos ou minutos após o aprendizado até três/seis horas, tempo que a 

memória de longo prazo leva para ser consolidada. 

É dividida em: 

Memória primária – informações usadas imediatamente, sem 

manipulação.

Memória operacional – refere-se ao armazenamento 

temporário e à manipulação da informação necessária para o 
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desempenho de diversas tarefas cognitivas, entre elas o cálculo, a 

leitura, a conversação e o planejamento.

Ao ser consolidada, a informação passa a ser armazenada na 

“memória de longo prazo”. Esta costuma ser subdividida em: 

Memória declarativa ou explícita - retém informações que o 

individuo processa conscientemente. Dividi-se em: 

Memória episódica: refere-se a um contexto 

espacial e temporal específico. É a mais afetada 

com o avanço da idade.

Memória semântica: refere-se às informações de 

fatos, aos conceitos, categorias, lugares e 

descrições de acontecimentos sobre o mundo. 

Memória não-declarativa ou implícita: relacionada às 

atividades que realizamos inconscientemente, habitualmente, e

às habilidades sensório-motoras adquiridas. Pode também 

chamada de: 

Memória de procedimento – O aprendizado está 

implícito e a recordação é inconsciente, 
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involuntária; não envolve necessariamente 

palavras.

Izquierdo (2002) aponta como um erro comum classificar a 

“memória de trabalho” como memória de curta duração. Ele classifica os 

tipos de memória com relação ao tempo de duração e ao conteúdo das 

memórias.

A “memória de trabalho” envolve desde os primeiros segundos ou 

minutos após o aprendizado. Seu principal papel é analisar as informações 

que chegam constantemente ao cérebro, se é nova ou não e se é ou não útil 

para o nosso organismo, além de compará-las às existentes. Seu papel não 

é o de formar arquivos. (Izquierdo, 2002) 

À memória de trabalho ou operacional é atribuído papel de extrema 

importância, pois é responsável pela aquisição e a formação das demais 

memórias.

Izquierdo concorda com outros autores com relação ao tempo de 

consolidação das memórias, tanto de curto quanto de longo prazo. Porém 

classifica os tipos de memória de acordo com o conteúdo: 

Memória declarativa ou explícita – São adquiridas com plena 

intervenção da consciência. Podem durar alguns minutos, horas, dias 

ou décadas.

Memória episódica: referentes a eventos. São 

autobiográficas.  
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Memória semântica: refere-se aos nossos 

conhecimentos gerais. 

Memória não-declarativa ou implícita: relacionada às 

atividades que realizamos inconscientemente, habitualmente, e às 

habilidades sensório-motoras adquiridas. Sofrem pouca modulação 

com nosso estado de humor ou pelas nossas emoções. Geralmente 

dura a vida toda. Também chamada de “memória de 

procedimento”.



47

Estimulação Cognitiva 

" Todo jardim começa com um sonho de amor. 
Antes que qualquer árvore seja plantada ou

qualquer lago seja construído, é preciso que as
árvores e lagos tenham nascido dentro da alma. 

Quem não tem jardins por dentro, não planta
jardins por fora e nem passeia por eles. " 

Rubem Alves 
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Capítulo III 

ESTIMULAÇÃO COGNITIVA 

No Brasil, os estudos sobre a estimulação cognitiva em idosos se 

encontram em estágios muito iniciais e recebem pouca atenção dos 

pesquisadores. Já a literatura internacional, por outro lado, possui uma vasta 

quantidade de estudos referentes ao treinamento de memória.

1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Souza e Chaves (2005) realizaram um estudo com os objetivos de 

verificar a existência de relação entre o desempenho mnemônico e a 

constante estimulação dessa função neural e a presença de correlação de 

aspectos sócio-demográficos e aspectos neuropsicológicos com o 

desempenho das funções cognitivas. Foram investigados 46 idosos, sem 

diagnóstico de demência ou de qualquer outro comprometimento cognitivo 

ou neurológico, além de não estar recebendo medicação psicoativa, 
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submetidos aos testes de MEEM27, Inventário de Ansiedade Traço-Estado 

de Spilberger - IDATE e ao Inventário de Depressão de Beck. As atividades 

ocorreram em 8 reuniões, com duração de 2 horas cada, totalizando 16 

horas de atividades. Elas consistiram de palestra, aplicação de jogos, 

atividades e exercícios que consistiam de resolução de problemas, cálculos, 

memorização visual e leitura que exercitassem e estimulassem o raciocínio, 

os diferentes tipos de memória e as demais funções cognitivas. Os 

resultados apresentaram aumento significativo no MEEM. As autoras 

recomendam que os efeitos das oficinas de memória continuem sendo 

avaliados em relação ao desempenho mnemônico, através de testes mais 

específicos e precisos para a memória.

A pesquisa de Almeida et.al, (2007) consistiu de dez encontros 

semanais de duas horas, com aulas expositivas, exercícios e dinâmicas de 

grupo, tendo como objetivo avaliar a experiência da oficina quanto ao seu 

possível impacto sobre a memória dos participantes. Os idosos foram 

submetidos ao MEEM e responderam a um roteiro de questões semi-

estruturadas. Os sujeitos da pesquisa eram pessoas com mais de sessenta 

anos de idade, alfabetizadas e sem déficits das funções cognitivas, 

matriculadas na Oficina de Memória da Universidade Aberta para a Terceira 

Idade, da Universidade de São Paulo (USP). Ao final, 45 idosos foram 

reavaliados. Os participantes deste estudo relataram as seguintes 

contribuições da oficina: a) avaliação das dificuldades reais de memória, b) 

valorização da oficina enquanto espaço de socialização e estimulação 

27 Mini-exame do Estado Mental  
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mútua, c) esclarecimento dos fatores que influenciam o funcionamento da 

memória, d) desmistificação do problema de memória ser associado à idade, 

e) a importância de adoção de estilo de vida saudável para o bom 

funcionamento da memória. 

Yassuda et al (2006) investigaram 69 idosos saudáveis, com 

sessenta anos e mais, divididos em dois grupos: grupo experimental (GE) e 

grupo controle (GC). A intervenção incluiu seis sessões para o GE, sendo 

que a primeira e a última sessões foram para a aplicação do pré e do pós-

teste. As quatro sessões intermediárias foram para o treino de memória. 

Foram realizadas duas sessões por semana com duração de 90 minutos 

cada. O treino ofereceu informações sobre memória, envelhecimento, 

instrução e prática em organização de listas de supermercado e grifo de 

idéias principais em textos. O objetivo do estudo era testar os efeitos de um 

programa de treinamento da memória episódica e investigar os mecanismos 

- como o uso de estratégias - que possam explicar seus benefícios. Os 

resultados apresentados foram modestos para uma intervenção de curta 

duração e indicaram que o uso de estratégias pode estar relacionado aos 

ganhos de desempenho gerados pelo treino. 

Ferrari & Alvarenga (1997) realizaram um estudo com 40 indivíduos 

subdivididos em dois grupos, tendo como critério de inclusão a escolaridade 

(com ou sem nível superior). Os participantes foram selecionados através de 

entrevista, avaliação inicial e aplicação do MEEM. Ao término do programa 

foi feita nova avaliação através de questionário. Foram realizadas 10 

sessões em grupo, uma vez por semana, durante duas horas. Tiveram por 
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objetivo identificar as causas mais comuns para as queixas de 

esquecimentos em indivíduos de 60 anos ou mais, sem comprometimento 

neurológico. Os resultados confirmaram a eficácia da estimulação cognitiva 

na terceira idade, ressaltando a importância dos grupos de treinamento de 

memória como instrumento terapêutico e preventivo.

Os estudos de treino de memória divergem com relação à duração, 

às estratégias ensinadas e à metodologia utilizada. Os estudos informam 

pouco sobre os resultados alcançados (a longo prazo) pelas oficinas da 

memória, pelos grupos de estimulação cognitiva ou de treinamento de 

memória. Incentivar o compartilhamento de experiências seria enriquecedor 

tanto para os profissionais, como para os idosos. 

Os grupos de estimulação para memória são ricos na medida em 

que colocam a cidadania como um dos seus objetivos básicos; objetivam o 

desenvolvimento de habilidades e potencialidades, ampliando os 

conhecimentos e a capacidade crítica. Valorizam a autonomia e a 

criatividade do idoso, num processo contínuo de elaboração de novos 

projetos de vida e da melhoria da qualidade de vida. 

Esses grupos podem ser entendidos como “espaços” de educação 

protegida; neles, as habilidades pessoais são valorizadas e respeitadas, 

independentes do credo, das condições econômicas, educacionais e etárias. 

Constituem lócus onde a demanda é acolhida pelo grupo e pelo coordenador 

que facilita a inclusão harmônica dos idosos. Em certo sentido, esses grupos 

são verdadeiros espaços pedagógicos. 

Segundo FREIRE, 
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O clima de respeito que nasce de relações justas, 
sérias, humildes, generosas, em que a autoridade 
docente e as liberdades dos alunos se assumem 
eticamente, autentica o caráter formador do espaço 
pedagógico. (1996; p.92). 

Na medida em que capacitam os indivíduos para o trabalho (seja 

doméstico, de auto-cuidado, de lazer ou laboral) por meio do 

desenvolvimento de novas habilidades e potencialidades, os grupos de 

estimulação para a memória incluem-se na categoria “educação não-formal”; 

eles valorizam a educação para a vida, através da busca do bem viver 

(GOHN, 2001).

Embora existam poucos estudos sobre a eficácia destes métodos 

de intervenção, as ações preventivas e reabilitadoras são promissoras, pois 

os indivíduos têm a percepção de suas dificuldades e apresentam 

funcionamento cognitivo global preservado, sendo esperado que elaborarem 

estratégias de compensação ou que se beneficiem do treinamento 

promovido por profissionais habilitados. Estes espaços devem favorecer a 

vivência, a construção e a conquista da cidadania. (Caramelli, 2005).  

Os grupos de estimulação têm apresentado resultados positivos em 

pacientes com Alteração Cognitiva Leve (ACL). 

2. CONSTRUÇÃO DO “GEMAS®”

As queixas subjetivas de memória são comuns nos idosos. Do 

ponto de vista médico pouco pode ser feito, pois a maioria dos idosos não 

tem causa orgânica que justifica a introdução de medicamentos, salvo em 
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casos de depressão, de falta de vitamina B12 ou de problemas neurológicos. 

Nada se sabe de medicamentos que potencializem o desempenho da 

memória.

Sendo assim, os idosos ficam “órfãos” de tratamento. É comum 

ouvir deles que os médicos explicam os esquecimentos leves como próprios 

da idade avançada. Além disto, sugerem palavras-cruzadas, leitura e 

baralho como “receitas de bolo”.

De um modo geral, os médicos incentivam a estimulação cognitiva 

como prática para evitar perdas maiores. E, como visto anteriormente, há 

poucos estudos que comprovem os benefícios dos grupos de estimulação de 

memória comprometendo a divulgação entre os profissionais de saúde. Além 

disto, sabe-se que a interdisciplinaridade é muito mais um sonho do que 

uma prática constante nos nossos dias. 

Percebe-se que os idosos estão procurando novas alternativas para 

vencer antigos estereótipos socialmente impostos e solidamente 

estabelecidos; buscam respostas para suas dúvidas, suas questões 

pessoais, não se contentando com respostas prontas e estigmatizadas.

A construção do GEMAS®  - Grupo de Estimulação para uma 

Memória Ativa e Saudável - é resultado de um trabalho iniciado em 2000 

junto a um grupo de Terceira Idade. Com o tempo, houve a necessidade de 

reformular o trabalho e reorganizá-lo de acordo com as demandas 

apresentadas pelos idosos. Anteriormente os grupos eram realizados 

através de um encontro semanal, durante três meses, totalizando doze 
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encontros de noventa minutos. O período de três meses foi considerado 

muito longo, causando muita desistência e perdendo a objetividade.

Em 2005, o tempo e a duração dos encontros foram mantidos, 

sendo divididos em dois encontros semanais com duração de seis semanas. 

Com a reformulação percebeu-se melhor adesão, interação e envolvimento 

dos participantes. 

O interesse pelo desenvolvimento deste trabalho foi a percepção, 

mesmo que subjetiva, da interferência dos déficits atencionais e de memória 

nas atividades de vida diária e de vida prática, conseqüentemente trazendo 

angústia, constrangimento e isolamento social. Pensar em práticas 

preventivas, modificando hábitos prevalentes através da estimulação da 

memória em situações cotidianas, é procurar melhorar a qualidade de vida 

do ser que envelhece.

Chaves & Souza relatam que 

[...] estas alterações podem comprometer o bem estar 
bio-psico-social do idoso impedindo a continuidade da 
sua vida social de forma participativa, interagindo com 
os familiares em particular e com a sociedade no geral. 
(2005, p.14) 

A partir da investigação na literatura sobre o tema da estimulação 

cognitiva a programação do GEMAS®  foi construída, considerando vários 

aspectos importantes (imaginação, criatividade, visualização, elaboração, 

técnicas e outros) para a o bom funcionamento da memória. A programação 

segue as seguintes temáticas: 

 A memória e suas interferências 
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 Criando imagens para as idéias mentais 

 Aprimorando a Atenção Seletiva (dois encontros) 

 Redescobrindo a Consciência Sensorial 

 Técnicas de Memorização (dois encontros) 

 Como lembrar nomes 

 Como lembrar listas 

 Melhorando a retenção durante a leitura e escrita 

 Como lembrar o que ouvimos e o que lemos 

 Como vencer os lapsos de memória 

Cabe ressaltar que não existe uma “receita de bolo” pronta para os 

atendimentos dos grupos. O que existe é uma coerência dentro de uma 

programação que guia o projeto e tende a ser percorrida de modo diferente 

pelos grupos que se formam aleatoriamente. Na grande maioria das vezes 

os participantes chegam aos grupos por demanda espontânea ou indicação 

médica.

Quando se encorajam para procurar ajuda, os idosos se sentem 

escutados, acolhidos e amparados não só pelo facilitador, como pelos 

“pares” do grupo que apresentam as mesmas queixas e dificuldades.  

Os esquecimentos não representam coisa simples; são conflitantes, 

angustiantes, causam mal-estar e medo de acometimento maior (como a 

Doença de Alzheimer). Muitos idosos apresentam sensação de perda de 

valor e de auto-estima diminuída, tendendo a se sentirem excluídos do meio 

social e familiar.
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Brandão assinala que: 

Ver o outro como um possível de si, colocar-se em seu 
lugar, por meio da escuta de histórias, pode trazer 
benefícios e melhoras significativas no atendimento dos 
indivíduos, não só idosos, e conseqüentemente, uma 
recuperação mais rápida - efetiva e afetiva. (2005, 
p.158) 

Durante os encontros, os idosos se sentem valorizados pelas 

atividades que desenvolvem, sendo estimulados a desenvolver novas 

habilidades e a explorar seus potenciais. Quando estimulados na realização 

das atividades propostas podemos confirmar a seguinte afirmativa: 

Se é certo que na velhice o passado é mais amplo, não 
é menos certo que nele residem, freqüentemente, 
virtualidades que permaneceram adormecidas e que 
pedem para serem acordadas. (Almeida; 2005, p.108). 

Neste trabalho pretendemos dar voz e vez aos idosos para que eles 

não sejam apenas objeto de estudo, mas que suas presenças possam fazer 

diferença não só para nós, mas, principalmente, para eles, os “atores” 

principais. Brandão considera que: 

Ouvindo os velhos, dando-lhes a palavra, através do 
resgate e ressignificação de suas histórias, podemos 
fortalecer sua auto-estima e sentido de pertencimento, 
ouvindo a voz do ser ainda desejante, senhor de sua 
vontade, mesmo considerando algumas perdas. (2005, 
p.159). 

O profissional capacitado deve dispor-se a um conhecimento a ser 

construído; deve ser atento, sobretudo, às necessidades dos grupos, dando 

voz e vez aos idosos. (Brandão, 2005). 
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O trabalho em grupo facilita a emergência de questões comuns, 

levando ao bem-estar do idoso, possibilitando um espaço de aproximação 

interpessoal e oportunizando o convívio social que se inicia neste espaço 

protegido e que se amplia para outras esferas da vida. 

Observe que isto pode ser confirmado no relato dos participantes 

da pesquisa. 

“Em um grupo de 10 a 12 pessoas percebemos que não 
é assim. Pessoas mais velhas ainda ativas (Ex: Oscar 
Niemeyer) Não precisamos de fazer estripulias mas 
somos capazes de raciocinar. Sozinho ninguém 
cresce”. (AEM) 

“Nesse curso, que foi muito abrangente, despertamos, 
não precisamos ficar deprimidos, podemos sair, fazer 
outras coisas, ficar isolado nos traz essas coisas. 
Temos potencial e capacidade de agir. Somos úteis 
aconselhando pessoas na nossa família”. (AEM) 

“Motivou a explorar a minha familiaridade com as 
letras, jogos, materiais educativos. Penso em pesquisar 
jogos para idosos e cuidadores para ajudá-los.” (JA) 
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Métodos e Procedimentos 
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Capítulo IV 

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

Para a investigação proposta, a opção metodológica recaiu sobre a 

abordagem quantitativa, com delineamento longitudinal. Os idosos foram 

avaliados em dois momentos, no início da pesquisa e após o intervalo de 

seis semanas, utilizando os mesmos instrumentos. A utilização da 

abordagem quantitativa nos permitiu comparar dados observados entre os 

indivíduos pesquisados. Os dados obtidos foram objeto, posteriormente, de 

tratamento qualitativo. A análise de dados qualitativos foi importante nesta 

pesquisa para compreendermos os valores e as representações do grupo 

estudado, contribuindo para a elaboração de políticas públicas e sociais.

Cabe ressaltar que, de acordo com BAUER, M. W., GASKELL, G & 

ALLUM, N. C,

Muitos esforços foram despendidos na tentativa de 
justapor pesquisas quantitativa e qualitativa como 
paradigmas competitivos de pesquisa social, ao ponto 
de haver pessoas que construíram carreiras dentro de 
uma e de outra, muitas vezes polemizando sobre a 
superioridade da qualitativa sobre a quantitativa, ou 
vive-versa. (2002; p. 23).  
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No entanto, a diferença entre as duas modalidades de pesquisa 

reside, fundamentalmente, na natureza do problema de investigação e no 

que pretendemos investigar. Acreditamos que quantidade e qualidade não 

se opõem. Pelo contrário, se complementam. Enquanto a primeira “lida com 

números, usa modelos estatísticos para explicar os dados [...]; a pesquisa 

qualitativa evita números, lida com interpretações das realidades sociais”

(BAUER, M. W, GASKELL, G & ALLUM, N. C, 2002; p.22/23). 

Estes autores lembram, ainda, que 

[...] o protótipo mais conhecido da (pesquisa 
quantitativa) é a pesquisa de levantamento de opinião. 
[...] O protótipo mais conhecido (da pesquisa 
qualitativa) é, provavelmente, a entrevista em 
profundidade. (BAUER, M. W., GASKELL, G & 
ALLUM, N. C, 2002; p.22/23). 

1. OS SUJEITOS 

Este estudo foi encaminhado e aprovado pelo o Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Belo Horizonte. Os dados foram coletados no 

Ambulatório de Terapia Ocupacional no Espaço Saúde do Hospital Belo 

Horizonte e no salão paroquial da Igreja Santíssima Trindade com o Grupo 

de Terceira Idade do bairro Gutierrez. 

Os participantes foram informados individualmente dos objetivos da 

pesquisa e dos aspectos éticos envolvendo o termo de consentimento e livre 

esclarecimento pela terapeuta ocupacional responsável. 

Os critérios de inclusão foram: 
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 Pacientes com queixa de memória, ou seja, com 

Comprometimento Cognitivo Leve,  

 Com 60 anos e mais, 

 Alfabetizados 

 Que concordem em participar da pesquisa mediante a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Ver Anexo I). 

A pesquisa foi realizada no Espaço Saúde do Hospital Belo 

Horizonte, localizado no subsolo I, na capital de Minas Gerais.  

2. TAREFAS REALIZADAS 

No início, os sujeitos foram submetidos ao questionário, sobre 

aspectos sócio-demográficos, históricos ocupacionais, atividades de lazer, 

hobbies, autopercepção das funções cognitivas e de qualidade de vida. (Ver 

Anexo II) e com os questionários: Mini-mental (Ver Anexo III), Escala de 

Depressão Geriátrica (Ver Anexo IV), WHOQOL-bref (Ver Anexo V).

Foram quarenta e oito sujeitos, escolhidos por demanda 

espontânea. Os participantes foram divididos em grupo experimental (GE) e 

grupo controle (GC). Para facilitar e potencializar a intervenção, os vinte e 

seis participantes do GE foram divididos em dois grupos. Após seis semanas 

tanto o GC quanto GE foram reavaliados



62

2.1. OS TESTES REALIZADOS 

A. MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL 

O Mini-exame do Estado Mental (MEEM) foi escolhido por se tratar 

de um instrumento de rastreio, traduzido e adaptado para a língua 

portuguesa. É usado largamente em ambiente clínico e em pesquisas. (Ver 

Anexo III). É agrupado em sete categorias orientação temporal e espacial, 

registro de palavras, cálculo e atenção, lembrança de palavras, linguagem e 

capacidade visuo-construtiva (Almeida,1998; Abreu,2005). 

A escala tem boa consistência interna e confiabilidade 
teste-reteste (0,8% A 0,95%), e o ponto de corte 23/24 
tem a excelente sensibilidade (54% a 100%) e 
especificidade (62% a 100%) para zero diagnóstico de 
demência em indivíduos com alta escolaridade. 
(Tombauugh e McIntyre, 2005)  

O escore varia de no mínimo 0 a no máximo 30. Os pontos de corte 

sugeridos, segundo a escolaridade, foram score 13 para analfabetos, 18 

para escolaridade média de até oito anos e 26 para indivíduos com alta 

escolaridade (mais de oito anos). (Abreu, 2005; Almeida, O,1998). 

B. ESCALA DE DEPRESSÃO 

Escala de Depressão Geriátrica (EDG) é um instrumento mais 

empregado no rastreamento de depressão em idosos com propriedades 

satisfatórias de validade e confiabilidade. A escala original, elaborada por 
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Sheikh & Yesavage (1983) foi traduzida e adaptada, em 1999, para 

aplicação no Brasil. Foram realizados vários estudos subseqüentes no 

Brasil, empregando a tradução para o português em duas versões EDG de 

30 e 15 itens. Neste estudo utilizaremos a versão curta EDG-15 (Ver Anexo 

VI). (Paradela,et al., 2005, Sousa, et al.2007). 

A EDG-15 é um instrumento válido para o 
rastreamento dos transtornos de humor, sugerindo que 
a escala pode ser utilizada na prática clínica para a 
identificação destes transtornos na população 
geriátrica ambulatorial brasileira. O ponto de corte 
5/6, sugerido inicialmente pelos autores [...] mostrou-
se adequado também na atual amostra. (Paradela,et 
al., 2005,p.922). 

C. WHOQOL - bref 

O questionário de qualidade de vida WHOQOL-bref (World Health 

Quality Of Life Assessment)28 é uma versão abreviada do WHOQOL-100,

validada para a população brasileira. É composta de 26 questões divididas 

em quatro domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. 

(Fleck,et.al 2000). 

Segundo Fleck, et.al “o instrumento apresenta características 

satisfatórias de consistência interna, validade discriminante, validade de 

critério, validade concorrente e confiabilidade teste-reteste” (2000, p.182). 

28 Ver Anexo V.



64

D. ENTREVISTA

Dentre os sujeitos, foram selecionados seis para realização de 

entrevista individual em profundidade. Estas entrevistas responderam pela 

parte qualitativa da pesquisa. (Ver Anexo VI). O objetivo das mesmas foi 

explicitar aspectos que, sugeridos pelo levantamento quantitativo, deverão 

ser aprofundados, tendo em vista os objetivos que nortearam a investigação 

(a exemplo da relação entre as oficinas e a qualidade de vida). KAHN & 

CANNEL (apud. MINAYO) definem a entrevista como uma 

Conversa a dois, feita por iniciativa do entrevistador, 
destinada a fornecer informações pertinentes para um 
objeto de pesquisa, e entrada (pelo entrevistador) em 
temas igualmente pertinentes com vistas a este objeto. 
(2000; p.108)  

2.2. PROJETO GEMAS®

As atividades do grupo de estimulação para a memória foram 

desenvolvidas através de dois encontros semanais de noventa minutos, 

totalizando 12 encontros. Nestes encontros, as atividades propostas tiveram 

como objetivo estimular as funções cognitivas, como atenção, concentração, 

raciocínio e percepção, através de jogos, leitura, escrita e outros exercícios e 

o uso de estratégias compensatórias internas e externas. 

A seguir serão apresentados os temas dos encontros, os materiais 

e recursos didáticos utilizados, assim como a(s) atividade(s) executada(s) 

pelos participantes.  
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Primeiro Encontro 

Tema: Memória e suas interferências 

Materiais: figuras, papel e caneta 

Recursos Didáticos: data-show 

Objetivos: 

 Apresentar a proposta do trabalho assim como seus objetivos  

 Conscientizar os participantes sobre os fatores que interferem 

na memória 

Neste primeiro encontro exploram-se o conceito da memória, os 

elementos importantes para uma boa memória (atenção, concentração, 

interesse e organização).  

A atenção é importante em todas as fases da memorização e sofre 

a influencia das nossas necessidades, interesses e valores. (Sé & Lasca, 

2005).

Alguns fatores não cognitivos podem interferir na memória como: 

ansiedade, depressão, pressa, atitudes automáticas, alimentação, tensão, 

dentre outros. 

Segundo Cícero “os velhos se lembram sempre daquilo que os 

interessa” (p. 21) 

Neste primeiro momento é importante ter uma visão mais geral 

sobre o tema da memória e os fatores que interferem no seu desempenho. 

Despertar nos idosos uma curiosidade de voltar-se para si mesmo e 
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repensar os fatores que podem interferir na memória no dia-dia. Neri diz 

baseado em Lazarus & Folkman: 

[...] primeiro a pessoa reconhece a existência de um 
problema, e só então determina os recursos a serem 
utilizados para lidar com ele. Essa definição considera, 
portanto, a interação entre o individuo e o ambiente, 
enfatizando as diferenças individuais na determinação 
de um evento de vida e no enfrentamento dele. O 
sucesso na adaptação do individuo diante das 
demandas ambientais representa um importante 
indicador de saúde mental e de bem-estar pessoal, 
durante todo o curso de vida. (Neri, 2005, p.55). 

Os idosos são convidados a refletir o quê eles percebem que 

interferem no desempenho da sua memória e quais soluções sugerem para 

o problema apresentado. (Ver Anexo VII) 

Pelos relatos observa-se que há uma cobrança dos próprios idosos 

quanto ao bom funcionamento da memória. Este fato, provavelmente é 

conseqüência da sociedade atual na qual os velhos não podem errar. Dos 

quais não é permitido fraquejar, esquecer e de modo algum apresentar 

problemas. Quando os problemas aparecem num falso excesso de cuidado 

tendem a tolher sua autonomia. (Bosi, 1994) 

Embora estes fatos sejam cotidianos, enquanto os idosos não 

percebem de fato o que realmente interferem no desempenho da memória 

pouca coisa pode ser mudada. Por isto, se os problemas não passam pelo 

crivo da consciência nada pode ser mudado, está fora do corpo e 

desconhecido até o momento para o indivíduo. No instante que se toma 

consciência dos elementos que interferem na memória pode-se buscar 

soluções.
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Segundo Encontro 

Tema: Criando idéias para as imagens mentais: 

Materiais: figuras, papel e caneta 

Recursos Didáticos: data-show 

Objetivos: 

 Estimular nossa capacidade de observação 

 Estimular a criatividade 

 Desenvolver nossa capacidade de visualização 

 Melhorar a velocidade de processamento da informação 

Recorrer às imagens para criar ou recriar uma cena nos permite 

trabalhar com nosso poder de visualizar, de recordar e nossa criatividade. 

Quanto mais rica e cheia de detalhes referentes aos demais sentidos for a 

imagem, mais facilmente ela é impressa na memória. As imagens nos dão 

mensagens claras e “concretas” sobre o que foi percebido e registrado na 

nossa memória. Pensamos por imagens e não por palavras. 

Não há mente sem idéias. Idéias são imagens mentais, 
portanto, toda idéia é apenas um jogo de imagens de 
nossa mente. Ou seja, uma belíssima ilusão. (Monteiro, 
2005, p. 81). 

Nesta aula os idosos são desafiados a memorizar 3 grupos de 10 

palavras. São estimulados a resgatar a imagem da palavra que vem 

imediatamente à mente quando lêem as palavras.

Segundo Alvarez “a formação consciente de imagens mentais 

fortalece a memorização. A visualização leva a um processamento mais 
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profundo e elaborado da informação e facilita a memorização de longo 

prazo”. (2008, p.82). 

Sé & Lasca complementam que “a capacidade de criar está ligada 

à capacidade de resolver problemas, de enfrentar obstáculos e desafios”. 

(2005, p.46) 

Nesta atividade os participantes têm dois minutos para memorizar o 

grupo de palavras. Caso necessitem, este tempo pode ser prolongado. 

Quando se insere o fator tempo estimula-se a melhora na velocidade do 

processamento da informação. Alguns autores acreditam que a diminuição 

na velocidade do processamento da informação é responsável pela 

diferença de desempenho entre jovens e idosos. A melhora na velocidade no 

processamento da informação é considerada como um recurso necessário 

ao bom funcionamento da memória. (Sé et al, 2005). 

Terceiro Encontro 

Tema: Atenção Seletiva

Materiais: figuras, papel e caneta 

Recursos Didáticos: data-show, quadro branco e pincéis 

Objetivos: 

 Estimular nossa capacidade de observação 

 Estimular a criatividade 

Neste encontro trabalhamos com a atenção seletiva, ou seja, estar 

atenta em algo determinado. Para adquirir o controle sobre o registro da 
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nossa memória, nós temos que ter consciência do que percebemos, como 

percebemos e como aquilo nos afeta. A atenção seletiva permite que você 

conscientemente tenha atenção naquilo que você considera importante para 

registrar na sua memória. 

Em todos os encontros é fundamental estar atento, concentrado. 

Procura-se eliminar os elementos distratores (conversas paralelas, 

interrupções por telefone, etc.). É importante evitar distrações quando deseja 

memorizar algo e que se faça um esforço consciente para manter a atenção 

no que se deseja gravar. (Alvarez, 2008). 

A atividade trabalhada: a partir de figuras previamente selecionadas 

os idosos são orientados a prestar atenção durante dois minutos. Após este 

tempo a figura é escondida e eles são orientados a descrever a figura com a 

maior riqueza de detalhes. Observa-se que a medida que vão se 

familiarizando com a atividade e sendo constantemente estimulados a 

fazerem uma descrição mais cheia de detalhes os objetivos vão sendo 

atingidos. Depois que terminam de descrever a figura são convidados a ler 

sobre o que escreveram. Os participantes observam o olhar do outro sobre a 

mesma figura, ficando admirados com a própria capacidade e a dos colegas 

em descrever as figuras. Muitos se surpreendem com os resultados 

alcançados. 
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Quarto Encontro 

Tema: Atenção Seletiva

Materiais: figuras, papel e caneta 

Objetivos: 

 Melhorar o desempenho da memória 

 Trabalhar com a elaboração e o planejamento de tarefas 

 Estimular a imaginação e criatividade. 

 Elaboração de textos, organização das idéias. 

 Melhorar a velocidade do processamento de informações 

Ao final do último encontro foi solicitado aos participantes 

construírem O que é o que é? Cada participante foi orientado a fazer a 

descrição por escrito de três objetos e a dizer aos colegas para que os 

demais tentassem adivinhá-las. (Ver Anexo VIII)

Percebe-se que tanto para elaborar quanto para adivinhar os 

participantes estimulam a imaginação, a elaboração de idéias, a atenção, a 

concentração.

No segundo momento do encontro os participantes foram divididos 

em dois grupos e orientados a seguir as etapas da dinâmica “Continue 

minha Idéia”. (Ver Anexo IX)

Ao final os idosos conseguem perceber que os objetivos das 

atividades foram alcançados. “Esta atividade mexe com a nossa mente”. 

“Temos a cada momento que ler e criar uma nova estória num curto espaço 

de tempo”. 
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Quinto Encontro 

Tema: Redescobrindo a Consciência Sensorial  

Materiais: figuras, papel, caneta, alimentos, objetos diversos, luvas, 

vendas.

Objetivos:

 Estimular e explorar os sentidos 

 Resgatar as imagens mentais 

 Estimular a memória 

O título é bastante sugestivo já que a todo tempo utilizamos nossos 

sentidos para aprender, apreender, reconhecer todas as informações que 

chegam ao nosso cérebro. No entanto, raramente temos consciência da 

importância dos mesmos para a memória. Potencializar os nossos sentidos 

nos ajuda na apreensão, retenção e na evocação das informações. 

É sabido que os idosos mantêm a capacidade de registrar 

informações sensoriais embora de maneira mais lenta, apesar das perdas 

que ocorrem nos órgãos dos sentidos devido ao processo de 

envelhecimento. Portanto, é preciso que as perdas dos órgãos sensoriais 

sejam compensadas como, por exemplo, com o uso de óculos e próteses 

auditivas.

Para este encontro foi solicitado aos idosos que trouxessem 

alimentos e objetos diversos. Os participantes foram orientados a não 

compartilhá-los com os demais antes do início da aula. Todos tiveram os 

olhos vendados e fizeram uso de luvas. Nosso objetivo era estimular os 
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sentidos. A intenção era inibir alguns dos sentidos para potencializar outros 

em determinadas tarefas.  

Apesar de determinado sentido estar sendo inibido em dado 

momento, temos as imagens mentais no nosso cérebro. Então 

reconhecemos os objetos, alimentos, sabores, sons por registros adquiridos 

anteriormente. Por isto, durante a aquisição da informação a exploração 

sensorial é de fundamental importância, pois ela nos facilita na evocação.  

Explorar nossos sentidos é abrir a porta da nossa imaginação. É 

sentir como uma criança que explora um brinquedo ou uma fruta como se 

fosse a primeira vez. Privar alguns sentimentos em detrimento de 

potencializar outros nos permite ver-não vendo potencializar nossa 

consciência com a percepção de uma criança e a experiência de um adulto.

Oliver Sacks descreve muito bem a experiência de exploração tátil 

do portador de deficiência visual Virgil, em seu livro Um Antropólogo em 

Marte:

Quando lhe passamos a cumbuca de frutas, ele as 
tocou com os dedos ágeis, habilidosos e sensíveis, seu 
rosto se iluminou, e ele recobrou a animação. Deu-nos, 
enquanto manuseava as frutas, uma admirável 
descrição tátil, mencionando o aspecto encerado e 
lustrado da casca da ameixa, a penugem suave do 
pêssego e a maciez das nectarinas (“como as 
bochechas de um bebê), e a casca áspera da laranja 
Pesava as frutas na mão, falava do peso e da 
consistência das sementes e dos caroços; e depois, 
levando-as ao nariz, de seus diferentes cheiros. Sua 
apreciação tátil (e olfativa) parecia muito mais 
apurada que a nossa”. (1995, p.161). 

Num segundo momento foi solicitado que eles recordassem dos 

alimentos em momentos marcantes. (Ver Anexo X).
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Sexto e Sétimo Encontros 

Tema: Técnicas de Memorização

Materiais: figuras, papel e caneta 

Recursos Didáticos: data-show, quadro branco e pincéis 

Objetivos: 

 Estimular o uso de técnicas de memorização 

 Melhorar a velocidade do processamento de informações 

 Estimular a socialização 

As técnicas de memorização existem há muitos anos. As pesquisas 

revelam que esses métodos funcionam, porém o aperfeiçoamento da 

memória limita-se à área que está sendo estimulada, não se aplicando a 

todos os aspectos da função da memória. São apresentadas as seguintes 

técnicas de memorização: repetição, associação, da história, da conexão, do 

verso, da associação da primeira letra, do filme. Consiste em técnicas 

simples e úteis algumas utilizadas no dia-dia. A cada técnica apresentada é 

feito um exercício. (Green, 2000). 

Não é necessário treinar exaustivamente todas as técnicas. É 

importante que treine a técnica que mais se familiarize. (Ver Anexo XI)

Um dos participantes demonstrou seu encantamento com as 

atividades produzidas pelo grupo: “Percebi as pessoas fazendo poesias. 

Acredito que não faziam isto há muito tempo”. (AEM) 

Para o sétimo encontro a mesma temática mantida. Foi solicitado 

aos idosos recordar as 30 palavras do segundo encontro utilizando algumas 
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das técnicas apresentadas. Após realizarem a tarefa, os idosos relataram 

que consideraram que a utilização das técnicas facilita a recordação das 

palavras.

Outra atividade desenvolvida neste encontro é a brincadeira 

conhecida como Adedanha ou Stop. Esta atividade é introduzida junto as 

técnicas de memorização por trabalharmos o aspecto da memória, 

reconhecimento de palavras, resgate de lembranças por categorias. (Ver

Anexo XII)

É solicitado a cada participante que se lembre de uma palavra de 

acordo com a classe e com a letra inicial. Quando estão mais familiarizados 

com a atividade é solicitado que o primeiro que termine diga: Stop. Neste 

momento todos os demais devem parar imediatamente. Com isto, 

trabalhamos também um item da importante da memória já citado 

anteriormente que é a velocidade do processamento de informação. 

Observa-se no relato dos idosos que percebem depois desta 

atividade ficam mais atentos no dia-dia à nomes de carros, de frutas e de 

flores diferentes para poderem memorizar quando forem solicitados 

novamente. Muitos pesquisam nomes de flores na internet para vencerem o 

jogo.

Oitavo Encontro 

Tema: Como memorizar uma lista  

Materiais: figuras, papel e caneta 

Recursos Didáticos: data-show, quadro branco e pincéis 
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Objetivos: 

 Estimular o uso de técnicas de memorização 

 Melhorar a velocidade do processamento de informações 

Neste encontro as técnicas de memorização são abordadas 

enfatizando nas listas (por exemplo, de supermercado). É dado aos 

participantes 20 itens para memorizarem durante 3 minutos. Depois desta 

etapa é sugerido que tentem memorizar os 20 itens utilizando alguma das 

técnicas aprendidas. De um modo geral, os participantes percebem que 

utilizando técnicas melhoram o desempenho na memorização. Muitos 

relatam que tem o hábito de fazer lista de supermercado e assim 

compartilham com o grupo suas experiências. 

Nono Encontro 

Tema: Como lembrar nomes

Materiais: figuras, papel e caneta 

Recursos Didáticos: data-show, quadro branco e pincéis 

Objetivos: 

 Estimular o uso de técnicas de memorização 

 Memorizar nomes e faces 

A queixa de esquecimentos relacionados a nomes é muito comum 

entre os idosos. Embora as pessoas tentem burlar os lapsos de memória, 

em alguns momentos isto pode ser angustiante e constrangedor.
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Muitas das técnicas utilizadas para memorizar nomes estão 

incluídas na aula de técnicas de memorização, como a repetição, a 

associação, conexão, da história, do filme.

Para este encontro, foi solicitado aos idosos que escrevessem os 

nomes de todos os colegas da turma com uma característica marcante.

Esta aula é um momento que o participante percebe-se 

reconhecido pelo colega. É um momento muito rico. Muitos se emocionam 

por perceber-se reconhecido pelos outros, nas suas qualidades e 

características. É perceptível o cuidado que um participante tem com o 

outro. Na descrição são sempre cautelosos e amáveis. Um dos participantes 

fez uma poesia com o tema: Imagem. Segue abaixo: 

EU / IMAGEM 

Cuide bem de sua imagem. 
Cultive a sua imagem. 

É com ela que você veio ao mundo. 
È com ela que você se lança, se projeta. 

E projeta seus sonhos, se apresenta 
Às pessoas, à sociedade. 

Ela é o que seus pais lhe deixaram, 
Como herança mais rica... 

Ela é o seu potencial, seu poder de fogo. 
Onde você estiver, ela estará brilhando, 

Com sua aura. 
Aonde você estiver agindo, ela será a força, 

O espírito, a ferramenta, a linha mestra. 
Quando você terminar, ela será sua presença. 

Onde você passar, depois que você passar, 
Ela vai permanecer como rastro de luz. 

Ela é a sua marca definitiva! 
Ela é o seu destino. 

Vai definir o sentido de sua ação, 
De sua passagem, de seus bens, 

De tudo que você amou. 
J.A.

31.10.2008
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Décimo e Décimo Primeiro Encontros 

Tema: Melhorando a retenção durante a leitura e escrita 

Como lembrar o que ouvimos e o que lemos. 

Materiais: figuras, papel e caneta 

Recursos Didáticos: data-show, quadro branco e pincéis 

Objetivos: 

 Estimular o pensamento abstrato, compreensão de textos 

 Estimular a elaboração de textos 

 Compreender a importância da leitura para as funções 

cognitivas

Segundo Izquierdo a melhor recomendação para a prática da 

memória é ler, ler e ler. E complementa: 

Ao ler, colocamos em atividade a memória verbal, 
visual, imagens e até a memória motora. Esta última, 
no que se refere às cordas vocais que, queiramos ou 
não, quase que invariavelmente são ativadas pela 
evocação das palavras, ainda que de forma 
subliminar.(2004, p. 51) 

Apesar de antiga a leitura ainda é o melhor meio de adquirir 

conhecimento. Ultrapassa todas as formas modernas, pois apesar da 

evolução tecnológica temos que utilizar da leitura, para entrar em contato 

com as novidades do mundo.

A leitura permite como num piscar de olhos ou num toque de 

mágica passear pelo mundo, conhecer novas culturas. 

Sé & Lasca afirmam que
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A leitura envolve o reconhecimento ou decodificação 
do código gráfico, a interpretação do pensamento do 
autor, a associação e retenção de idéias, bom como a 
compreensão e a capacidade de reproduzir essas idéias 
sempre que necessário. Mesmo a simples leitura de 
uma frase envolve características do raciocínio. (2004, 
p.55). 

Complementando a leitura, treinamos também a arte de escrever. 

Está tarefa exige a organização, o desenvolvimento de idéias e a clareza do 

conteúdo. Além disto, a escrita estimula a coordenação motora fina que 

pode estar adormecida pela falta de treino. 

Nestes dois encontros trabalhamos com textos e elaboração de 

síntese com o intuito de alcançar os objetivos propostos. 

Décimo Segundo Encontro 

Tema: Como vencer os lapsos de memória 

Materiais: figuras, papel e caneta 

Recursos Didáticos: data-show, quadro branco e pincéis 

Objetivos: 

 Estimular a utilização dos conhecimentos adquiridos nos 

encontros.

 Avaliar o seu desempenho e aproveitamento dos encontros. 

Neste último encontro recordamos todos os encontros, procurando 

resgatar os aprendizados anteriores. Num segundo momento é feito uma 

avaliação final e um momento de confraternização. 
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Resultados

Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos 
Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou juntos outra vez 

Já sonhamos juntos semeando as canções no vento 
Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar 

Já choramos muito, muitos se perderam no caminho 
Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer 

Sol de primavera abre as janelas do meu peito 
a lição sabemos de cor 
só nos resta aprender... 

Sol de Primavera – Beto Guedes 



80

Capítulo V 

RESULTADOS

Neste capítulo são apresentados e analisados os resultados obtidos 

na pesquisa quanti-qualitativa dos grupos experimental e de controle.

Ressaltamos, desde logo, que 4 sujeitos (3 do grupo experimental e 

1 do grupo controle), não participaram do re-teste29.  Estes sujeitos não se 

justificaram perante a pesquisadora. 

Ao longo da pesquisa, algumas indagações emergiram. Entre elas: 

 O grupo experimental e controle são homogêneos em 

relação à: idade, sexo, escolaridade e MEEM? 

 Há relação entre humor depressivo (EDG) e 

comprometimento da memória (MEEM)? 

 Há relação entre escolaridade e comprometimento da 

memória?

29 Relembramos que o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dispõe que “a participação é 
absolutamente voluntária e, caso não queira participar, em nenhum momento seu tratamento será 
prejudicado, podendo desistir de participar do estudo a qualquer momento”.
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 Houve melhora significativa do escore do MEEM após a 

intervenção do Grupo de Estimulação? 

 Houve melhora da percepção do humor (EDG) após a 

intervenção do Grupo de Estimulação? 

 Houve melhora da percepção da qualidade de vida após a 

intervenção do Grupo de Estimulação? 

Em um primeiro momento, a análise exploratória objetivou uma 

caracterização da amostra por grupo (experimental e controle); para isso 

foram utilizadas medidas descritivas (média e desvio-padrão, mediana, 

mínimo e máximo) para as variáveis quantitativas e distribuições de 

freqüências para as variáveis qualitativas. 

O Teste de Mann-Whitney foi aplicado com os propósitos de: a)

verificar se há diferença entre as medianas das variáveis: idade e MEEM; do 

grupo experimental e do grupo controle; b) verificar se existe diferença entre 

as medianas das variáveis: MEEM do grupo dos sujeitos com depressão e 

do grupo sem depressão.

Para associar a relação entre presença/ausência de determinadas 

doenças e a variável “sexo”, foram utilizadas tabelas de contingência.  O 

teste qui-quadrado foi adotado para testar a significância estatística da 

associação entre tais variáveis. 

Foram utilizadas tabelas de contingência para associar o grupo 

experimental e o grupo controle de pacientes com as variáveis: sexo e 

escolaridade, individualmente.
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Para avaliar se houve melhora da percepção do humor (EDG) após 

a intervenção da oficina (Teste e Re-teste) foi adotado o teste qui-

quadrado30.

Quanto à avaliação de diferença entre os escores referentes ao 

comprometimento da memória após a intervenção do grupo de estimulação 

(teste e re-teste), foi utilizado o teste não-paramétrico de Wilcox. Este teste é 

indicado quando duas situações são comparadas em um mesmo indivíduo. 

O objetivo da utilização do mesmo foi verificar se algum dos escores 

medidos exercia maior impacto sobre os pacientes. 

Para a avaliação das diferenças entre a escolaridade e a o 

comprometimento da memória dos sujeitos da pesquisa, foi utilizado um 

teste não-paramétrico, pois a suposição de normalidade para a variável 

MEEM foi violada. Para a variável escolaridade, que possui sete categorias, 

foi adotado o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis, que permite a 

comparação múltipla de k tratamentos ou categorias.

Em todos os testes estatísticos utilizados, foi considerado um nível 

de significância de 5%. Dessa forma, são consideradas associações 

estatisticamente significativas aquelas cujo valor p foi inferior a 0,05. 

As análises foram realizadas no software estatístico Minitab, versão 

15, 2007. 

30 O qui-quadrado testa a significância estatística da associação entre variáveis. 
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I. ANÁLISE QUANTITATIVA 

1. ANÁLISE SOCIODEMOGRÁFICA 

O grupo experimental foi composto por 26 sujeitos, sendo 4 (15,4%) 

do sexo masculino e 22 do sexo feminino (84,6%). O grupo controle foi 

composto por 22 pacientes, sendo 2 (9,1%) do sexo masculino e 20 do sexo 

feminino (90,9%). Tabela 1.

Tabela 1:
Tabela de Freqüência para a variável Sexo. 

Sexo Experimental % (n) Controle %(n) 

Masculino 15.4%(4) 9.1% (2)

Feminino 84.6%(22) 90.9%(20) 

Total 100.0%(26) 100.0%(22)

A análise da associação entre os grupos (experimental e controle) e

o sexo dos sujeitos, mostra que estas variáveis são independentes entre si, 

ou seja, não estão relacionadas; dentre os sujeitos do grupo controle, 90,9% 

são do sexo feminino. Também, dentre os pacientes do grupo caso, 84,6% 

são do sexo feminino. Portanto, os grupos (experimental e controle) são 

parecidos em relação ao sexo (Tabela 2).
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Tabela 2
Qui-quadrado da associação entre o grupo (experimental e controle) de

pacientes e o sexo 

sexo
Grupo

Masculino Feminino Total Estatística
Graus de 
liberdade P-valor

Casos 4 22 26 0.432 1 0.511caso 

% 15.4% 84.6% 100.0%

Casos 2 20 22controle

% 9.1% 90.9% 100.0%

Total Casos 6 42 48

% 12.5% 87.5% 100.0%

Nota: - A probabilidade de significância (p-valor) refere-se ao teste Qui-Quadrado 
           - O valor de p-valor em negrito indica diferença significativa

Quanto ao grau de escolaridade do grupo experimental, 34,6% 

possui nível superior completo; 30% da amostra possuem ensino médio 

completo e 23% possuem ensino fundamental completo. No grupo controle, 

27,3% possuem nível superior completo, 50% possuem ensino médio 

completo e 23% possuem ensino fundamental completo (Tabela 3 e 

Gráficos 1 e 2).

Tabela 3
Tabela de Freqüência para a variável Escolaridade 

Escolaridade 
Experimental  

% (n) 
Controle 

% (n) 
primeiro grau/ ensino fundamental completo 23.1% (6) 23,1%(5) 

primeiro grau/ensino fundamental 
incompleto 

3.8% (1) (0)

segundo grau/ensino médio completo 30.8% (8) 50.0% (11) 

segundo grau/ensino médio incompleto 7.7% (2) (0)

 curso superior completo 34.6% (9) 27,3% (6) 

Total 100.0% (26) 100.0% (22) 
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Gráfico 1
Gráfico de Barras para a variável Escolaridade - grupo 

experimental.

Gráfico 2 
Gráfico de Barras para a variável Escolaridade - grupo controle 

A associação entre os grupos (experimental e controle) e a 

escolaridade dos sujeitos, revela que estas variáveis são independentes 

entre si, ou seja, não estão relacionadas. Isto porque, dentre os pacientes 

com nível superior completo, 40% são do grupo controle e 60% são do grupo 

experimental. Também, dentre os sujeitos com nível fundamental completo, 
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54,5% são do grupo experimental e 45,5% são do grupo controle. Portanto 

os grupos (experimental e controle) são parecidos em relação à escolaridade 

(Tabela 4).

Tabela 4
Qui-quadrado da associação entre o grupo (experimental e 

controle) de pacientes e a escolaridade 

grupo
Escolaridade 

experimental controle Total Estatística
Graus de 
liberdade P-valor

6 5 11 3.858 4 0.426primeiro grau/ ensino fundamental 
completo 54.5% 45.5% 100.0% 

1 0 1primeiro grau/ensino fundamental 
incompleto 100.0% 0.0% 100.0% 

8 11 19segundo grau/ensino médio completo 

42.1% 57.9% 100.0% 

2 0 2segundo grau/ensino médio incompleto 

100.0% 0.0% 100.0% 

9 6 15 curso superior completo 

60.0% 40.0% 100.0% 

26 22 48Total 

54.2% 45.8% 100.0% 

Nota: - A probabilidade de significância (p-valor) referem-se ao teste Qui-Quadrado
- O valor de p-valor em negrito indica diferença significativa 

Com base nos resultados da Tabela 5 nota-se que a média da 

idade dos sujeitos do grupo experimental foi de 68,85 anos, com desvio-

padrão de 7,81 anos. O Gráfico 3 apresenta a distribuição da amostra com 

relação à idade. Pode-se dizer que 75% dos entrevistados possuem uma 

idade de até 76 anos e 25% das pessoas tem idade superior a 76 anos. 
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Tabela 5 
Estatística Descritiva para a variável idade - grupo experimental 

Variável 
Casos Média Desvio-

Padrão
Mínimo Máximo 1 Quartil Mediana 3 Quartil

idade 26 68.85 7.816 60 91 62.75 66.50 76.25

Gráfico 3
Distribuição do Grupo Experimental com Relação à Idade 

Com base nos resultados da Tabela 6 verifica-se que a média da 

idade dos sujeitos do grupo controle foi de 74,23 anos, com desvio-padrão 

de 7,51. Pode-se dizer que 75% dos entrevistados possuem uma idade de 

até 80 anos e 25% das pessoas tem idade superior a 80 anos (Gráfico 4). 

Tabela 6
Estatística Descritiva para a variável idade - Grupo Controle 

Variável 
Casos Média Desvio-

Padrão
Minimo Máximo 1 Quartil Mediana 3 Quartil

idade 22 74.23 7.515 61 83 65.75 78.00 80.00
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Gráfico 4
Distribuição do Grupo Controle com Relação à Idade 

Para verificar as medianas da variável idade foi utilizado o teste 

não-paramétrico de Mann-Whitney. A Tabela 7 apresentou um p-valor 

inferior ao nível de significância de 5%. A hipótese de que as medianas das 

idades do “grupo caso” e do “grupo controle” são iguais entre si foi rejeitada. 

Há evidência suficiente para afirmar que a mediana das idades do grupo 

controle é maior do que a mediana das idades do grupo experimental. 
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Tabela 7
 Teste Não-Paramétrico para a Variável Idade. 

idade 
diferença das 

medianas 
limite inferior  

IC 95% 
limite superior  

IC 95% 
w p-valor 

caso-controle -6.000 -12.000 -0.998 514.5 0.0115 

                                                                  

Nota: - A probabilidade de significância (p-valor) referem-se ao teste de Mann-Whitney         
         - O valor de p-valor em negrito indica diferença significativa 

2. ANÁLISE DOS TESTES REALIZADOS 

A. MEEM 

Com base nos resultados da Tabela 8, nota-se que a média do 

MEEM realizado pelo grupo experimental foi de 27,92, com desvio-padrão 

de 2, 279. O Gráfico 5 mostra que 50% dos sujeitos possuem um escore de 

até 29 e 50% das pessoas possui um escore superior a 29.  A variável re-

teste do MEEM apresentou uma média de 28,96 com desvio-padrão de 1, 

492.

Tabela 8
Estatística Descritiva para as Variáveis Quantitativas

Grupo Experimental 

Variável 
Casos Média Desvio-

Padrão
Minimo Máximo 1 Quartil Mediana 3 Quartil

MEEM-Teste 26 27.92 2.279 22 30 27.00 29.00 30.00

MEEM-Re-teste 23 28.96 1.492 25 30 29.00 29.00 30.00
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Gráfico 5 
Distribuição Amostral do Teste e Re-Teste do MEEM

Grupo Experimental 

No “grupo controle” (Tabela 9) nota-se a média do MEEM de 28,41, 

com desvio-padrão de 1,89. O Gráfico 6 apresenta a distribuição com 

relação ao MEEM. Pode-se afirmar que 50% dos sujeitos possuem um 

escore de até 29 e que 50% das pessoas possuem um escore superior a 29. 

A variável re-teste de memória apresentou uma média de 28,57 pontos, com 

desvio-padrão de 1,56.

Tabela 9 
Estatística Descritiva para as variáveis quantitativas - grupo controle 

Variável 
Casos Média Desvio-

Padrão
Minimo Máximo 1 Quartil Mediana 3 Quartil

MEEM-Teste 22 28.41 1.894 24 30 28.00 29.00 30.00

MEEM-Re-teste 21 28.57 1.568 25 30 28.00 29.00 30.00
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Gráfico 6 
 Distribuição Amostral do Teste de Memória e Re-Teste de Memória 

Grupo Controle 

Tabela 10 
Teste Não-Paramétrico para a Variável MEEM 

MEEM
diferença das 

medianas
limite inferior

IC 95% 
limite superior

IC 95% 
w p-valor

caso-controle 0.000 -1.001 1.001 606.5 0.5189

                                                              

Nota: - A probabilidade de significância (p-valor) referem-se ao teste de Mann-Whitney 
           - O valor de p-valor em negrito indica diferença significativa

Para verificar as medianas da variável MEEM foi utilizado o teste 

não-paramétrico de Mann-Whitney. A Tabela 10, em relação ao teste não-

paramétrico, apresentou um p-valor superior ao nível de significância de 5%. 

Não rejeitamos, portanto, a hipótese de que as medianas do escore da 

variável MEEM do grupo experimental e do grupo controle são iguais entre 

si.  Há evidência suficiente para afirmar que a mediana do escore da variável 

MEEM do grupo caso é igual à mediana do escore da variável MEEM do 

grupo controle. 
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B. EDG 

Com base nos resultados da Tabela 11 nota-se que a maioria dos 

sujeitos (69,2%) não apresentou depressão, segundo o teste EDG. No re-

teste EDG, os sujeitos apresentaram um percentual superior ao teste EDG 

de pacientes sem depressão, esta diferença foi de aproximadamente 17%.  

Tabela 11 
Tabela de freqüência dos resultados do EDG - no grupo experimental 

Variável Freqüência Não Depressão Total

EDG-Teste absoluta
18 8 26

% 69.2% 30.8% 100.0%

EDG-
Re-teste absoluta

20 3 23

% 87.0% 13.0% 100.0%

Os resultados da Tabela 12 demonstram que a maioria dos sujeitos 

do grupo controle (81,8%) não apresentou depressão segundo o EDG. No 

re-teste, um percentual de pessoas sem depressão foi inferior ao primeiro 

teste EDG (diferença de aproximadamente 5%).

Tabela 12 
Tabela de freqüência dos resultados do EDG - grupo controle 

Variável Freqüência Não Depressão Total

EDG-Teste absoluta
18 4 22

% 81,8% 18,2% 100.0%

EDG-
Re-teste absoluta

16 5 21

% 76.2% 13.8% 100.0%
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3. CORRELAÇÃO COM PATOLOGIAS PRÉ-EXISTENTES 

A Tabela 13 demonstra que, no grupo experimental, 30% dos sujeitos 

não se enquadram em nenhuma das doenças citadas na mesma. Entretanto, 

as doenças que mais se destacaram foram: as cardiovasculares (69%), as 

osteoarticulares (34,6%) e déficit visual (57,7%). No grupo controle, 

aproximadamente 40% dos sujeitos não se enquadram em nenhuma das 

doenças citadas. Porém, as doenças que mais se destacaram foram as 

cardiovasculares (63,6%), as osteoarticulares, (45,5%) e déficit visual 

(59,1%).

Tabela 13: Tabela de freqüência do acometimento de doenças crônicas 
– grupo experimental e controle

Grupo Experimental Grupo Controle 

Doenças 
Cronicas Freqüência 

Não Sim Total Não Sim Total 

Cardiovasculares Absoluta 8 18 8 14 22

% 30.8% 69.2%

26
100.0% 36.4% 63.6% 100.0% 

Metabólicas. Absoluta 20 6 13 9 22

% 76.9% 23.1%

26
100.0% 59.1% 40.9% 100.0% 

Neurológicas. Absoluta 19 7 18 4 22

% 73.1% 26.9%

26
100.0% 81.8% 18.2% 100.0% 

Osteoarticulares. Absoluta 17 9 12 10 22

% 65.4% 34.6%

26
100.0% 54.5% 45.5% 100.0% 

Déficit visual Absoluta 11 15 9 13 22

% 42.3% 57.7%

26
100.0% 40.9% 59.1% 100.0% 

Déficit auditivo Absoluta 25 1 18 4 22

% 96.2% 3.8%

26
100.0% 81.8% 18.2% 100.0% 
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4. Discussão 

Os dados demonstram uma significativa participação feminina na 

pesquisa. Entre outras coisas podemos inferir que a mulher, ao longo da 

vida, se preocupa mais com sua saúde; há uma maior sobrevida das 

mulheres, assim como uma maior participação em atividades sociais do que 

os homens.

Segundo Costa 

As mulheres, de alguma forma, parecem à frente 
daqueles homens com os quais compartilham o mesmo 
tempo de vida, quando a questão é o preenchimento de 
horas (vazias) deixadas pela aposentadoria ou 
esvaziamento do ninho familiar. Na verdade, a questão 
não é só ocupar um tempo vago, ma sim, movimentar-
se e marcar presença ativa no cenário onde se vive. 
(2008, p.104) 

Com base nas análises estatísticas apresentadas podemos inferir 

que o grupo experimental e o controle são homogêneos com relação à 

escolaridade, ao sexo e à média do escore do MEEM. Com relação a idade 

a mediana do grupo controle foi superior a do experimental. 

Apesar de os resultados apresentados no MEEM (escores entre 22 

e 30) não sugerirem déficits cognitivos sugestivos de quadro demencial, 

observa-se que grande parte dos idosos apresenta queixas de memória 

relacionadas a nomes, lugares e objetos.

Como pode ser visto na Tabela 14, aproximadamente 35% dos 

sujeitos do grupo experimental não se queixaram, segundo a tabela (nomes, 



95

lugares e objetos). Os demais (65%) relataram queixas de nomes (65,4%), 

objetos (46,2%) e lugares (26,9%). 

Tabela 14 
Queixas mais Freqüentes de Memória - Grupo Experimental

Queixas 
relacionadas  

Freqüência Não Sim Total

Absoluta 9 17 26

nomes % 34.6% 65.4% 100.0%

Absoluta 19 7 26

lugares % 73.1% 26.9% 100.0%

Absoluta 14 12 26

objetos % 53.8% 46.2% 100.0%

No grupo controle, aproximadamente 23% dos sujeitos não 

apresentaram queixas de nomes, lugares e objetos. Entretanto, como vemos 

na Tabela 15, nos demais sujeitos as queixas que se destacaram foram: 

nomes (77,3%), objetos (36,4%) e lugares (13,6%). 

Tabela 15 
Queixas mais Freqüentes de Memória - Grupo Controle 

Queixas 
relacionadas 

Freqüência Não Sim Total

Absoluta 5 17 22

nomes % 22.7% 77.3% 100.0%

Absoluta 19 3 22

lugares % 86.4% 13.6% 100.0%

Absoluta 14 8 22

objetos % 63.6% 36.4% 100.0%

Nesta pesquisa, a hipótese da existência de relação entre humor 

deprimido e comprometimento de memória não foi validada. A Tabela 16,

em relação ao teste não-paramétrico, apresentou um p-valor superior ao 

nível de significância de 5%. Não rejeitamos, portanto, a hipótese de que as 
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medianas do escore da variável MEEM do grupo com depressão e do grupo 

sem depressão são iguais entre si.  Há evidencia suficiente para afirmar que 

não há relação entre déficit de memória (MEEM) e a depressão (EDG).  

Tabela 16 
 Teste não-paramétrico para a variável MEEM em relação à EDG 

MEEM
diferença das 

medianas
limite inferior

IC 95% 
limite superior

IC 95% 
w p-valor 

Não -
Depressão 0.000 -1.001 1.001 871.0 0.8026

                                                                   

Nota: - A probabilidade de significância (p-valor) referem-se ao teste de Mann-Whitney 
           - O valor de p-valor em negrito indica diferença significativa 

Para verificar se houve melhora da percepção do humor (EDG) 

após o grupo de estimulação (teste e re-teste) foi adotado o teste qui-

quadrado. A Tabela 17 apresenta o resultado da associação entre o teste 

EDG e o re-teste EDG, após a intervenção da oficina nos pacientes. 

Observa-se uma associação significativa entre estas variáveis, pois 77,8% 

dos pacientes que tiveram depressão no inicio do tratamento também 

continuaram com depressão no final do tratamento. Além disso, 97,1% dos 

pacientes que não tiveram depressão no inicio do tratamento também não a 

tiveram no final do tratamento. Portanto não houve melhora da percepção do 

humor (EDG) após a intervenção da oficina.  
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Tabela 17
Qui-quadrado da associação entre o teste EDG nos pacientes e o re-

teste EDG nos pacientes 

EDG-Re-teste 
EDG-Teste

Não Depressão Total Estatística 
Graus de 
Liberdade P-valor

Casos 34 1 35 27.013 1 0.000Não

% 97.1% 2.9% 100.0%

Casos 2 7 9Depressão 

% 22.2% 77.8% 100.0%

Total Casos 36 8 44

% 81.8% 18.2% 100.0%

Nota: - A probabilidade de significância (p-valor) referem-se ao teste Qui-Quadrado 
           - O valor de p-valor em negrito indica diferença significativa 

Cabe lembrar que inúmeros estudos têm demonstrado que a queixa 

subjetiva de memória está mais associada à depressão, a traços de 

personalidade e à história de casos de demência na família ou com amigos 

próximos do que ao mau desempenho em testes neuropsicológicos 

(Guerreiro; 2006). Porém, nesta pesquisa não foi constatado relação entre 

comprometimento da memória e humor depressivo. Nem tão pouco 

evidenciou melhora do humor após o grupo de estimulação.

Para verificar a diferença entre os escores referentes ao 

comprometimento da memória após a intervenção do grupo de estimulação 

(teste e re-teste), foi utilizado o teste não-paramétrico de Wilcox, pois a 

suposição de normalidade foi violada nessas variáveis. Este teste, indicado 

quando duas situações em um mesmo indivíduo são comparadas, teve por 

objetivo verificar se algum dos escores medidos exercia maior impacto sobre 

os pacientes. O resultado se encontra na Tabela 18.
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Tabela 18
Avaliação dos escores referentes ao comprometimento da memória 

após a intervenção da oficina (teste e re-teste) dos sujeitos 

Resultados 
Comprometimento da Memória  

Media Estatística P-valor 

Teste 28,15

Re-teste 28,77 -1,945 0,052
Nota: - A probabilidade de significância (p-valor) referem-se ao teste de Wilcox. 
           - O valor de p-valor em negrito indica diferença significativa

A análise comparativa entre o teste de comprometimento de 

memória e o re-teste de comprometimento de memória mostrou a existência 

de diferença marginal quanto a esses dois fatores de testes, para o nível de 

significância de 5%, como demonstrado na Tabela 18.

Para a verificação da relação entre a escolaridade e o 

comprometimento da memória, foi utilizado um teste não-paramétrico, pois a 

suposição de normalidade para a variável MEEM foi violada. Para a variável 

escolaridade, que possui sete categorias, foi adotado o teste não-

paramétrico de Kruskal-Wallis31. No teste de Kruskal-Wallis, a hipótese nula 

é a de que não há diferença entre as medianas das categorias do 

comprometimento da memória. A hipótese alternativa é a de pelo menos 

uma diferença significativa entre as categorias do comprometimento das 

memórias.

Comparando-se os grupos de escolaridade quanto ao 

comprometimento da memória, não foram constadas diferenças 

significativas entre os grupos de escolaridade. Estes resultados podem ser 

vistos na Tabela 19.

31 Teste que permite a comparação múltipla de k tratamentos ou categorias. 
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Tabela 19 
Níveis médios das variáveis do escore do MEEM nas cinco categorias 

da escolaridade 

Escolaridade 

Escore Médio do 
Comprometimento de 

Memória

Curso superior completo 29.00

Segundo grau/ensino médio completo 29.00

Segundo grau/ensino médio incompleto 27.50

Primeiro grau/ ensino fundamental completo 29.00

Primeiro grau/ ensino fundamental incompleto 27.00

Valor-p 0.525

A diversidade do nível de escolaridade demonstra que, 

independente das oportunidades de estudos em um passado distante, os 

idosos estão em busca de soluções para seus problemas; que não aceitam 

os estereótipos socialmente impostos de “velho gaga”. Correm atrás de 

informação e superam o conformismo, gerado há anos, de que a memória se 

deteriora com o passar dos anos. 

Apesar estudos realizados – como o de Argimon (2005) - de que os 

idosos com mais escolaridade conservam o desempenho da memória, nesta 

pesquisa esta relação não foi constatada. 

Conforme visto na literatura a maioria dos idosos podem ser 

acometidos por uma ou mais doenças crônicas. Neste estudo evidenciamos 

que 60% (grupo controle) a 70% (grupo experimental) possuem uma ou mais 

doenças crônicas. No entanto, isto não significa ausência de saúde, perda 

da independência funcional ou da vontade de viver bem e com dignidade. 

Segundo Ramos, “nem todos ficam limitados por essas doenças, e muitos 
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levam vida perfeitamente normal com suas enfermidades controladas”

(2003, p.794). 

Comparando-se os grupos, controle e experimental, quanto a 

percepção da melhora da qualidade de vida (WHOQOL) não foram 

constadas diferenças significativas. Tabela 20 e 21.

Tabela 20 
Medidas Descritivas e Comparação WHOQOL grupo caso 

Média Mediana
Desvio-
padrão Mínimo Máximo Média Mediana

Desvio-
padrão Mínimo Máximo *Valor p

Físico 58,8 60,7 11,2 28,6 75,0
Re-teste
Físico 65,1 67,9 8,6 46,4 78,6 0,050

Psicológico 60,4 60,4 13,7 33,3 87,5

Re-teste
Psicológi
co 66,1 66,7 8,9 50,0 83,3 0,107

Relações 
Sociais 70,5 70,8 16,4 33,3 100,0

Re-teste
Rel.
Sociais 71,7 75,0 16,6 33,3 100,0 0,376

Meio-
ambiente 67,1 68,8 16,5 18,8 96,9

Re-teste
Meio-
ambiente 73,2 71,9 13,5 50,0 100,0 0,442

Tabela 21 
Medidas Descritivas e Comparação WHOQOL grupo controle 

Média Mediana
Desvio-
padrão Mínimo Máximo   Média Mediana

Desvio-
padrão Mínimo Máximo *Valor p

Físico 60,6 60,7 9,0 42,9 78,6
Re-teste
Físico 60,7 57,1 9,4 42,9 78,6 0,842

Psicológico 61,4 62,5 10,8 41,7 79,2

Re-teste
Psicológi
co 60,7 62,5 12,5 41,7 83,3 0,965

Relações 
Sociais 76,5 75,0 17,2 25,0 100,0

Re-teste
Rel.
Sociais 78,2 75,0 17,8 41,7 100,0 0,779

Meio-
ambiente 70,2 71,9 15,9 43,8 100,0

Re-teste
Meio-
ambiente 70,4 71,9 14,3 40,6 96,9 0,807

*Teste de Wilcoxon.

Para o grupo experimental, como mostra a Tabela 20, em relação ao 

teste e re-teste de percepção de qualidade de vida não evidenciou diferença 
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estatisticamente significativa (p=0,305): média 15,4 para o teste e 15,9 para 

o re-teste.  

II. ANÁLISE QUALITATIVA 

O trabalho apontou para uma re-significação da velhice, permitindo 

ao paciente a busca pela informação, pelo novo, pela valorização das 

habilidades remanescentes. 

As possibilidades se abrem quando damos o primeiro passo na 

busca de ajuda; quando a angústia, o receio e o anseio por mudança nos 

mobilizam, não permitindo o imobilismo pelo medo. 

A possibilidade de estruturar o tempo de vida com melhor qualidade 

para si, para sua família, amigos e comunidade, faz com que o sujeito sinta-

se integrado, pertencente e aceito; transcende suas perdas e se permite um 

constante recriar-se.

“Ficar sozinho causa outros problemas. Ser idoso não 
é ser deficiente. Somos capazes de agir, raciocinar. 
Somos importantes para ajudar os outros. Nossa 
vivencia é muito maior. Devemos procurar um grupo. 
Sozinho ninguém cresce.” (AEM) 

Na velhice, é oportuno que as pessoas comecem a se questionar 

sobre os sonhos “esquecidos”; a pensar em outra opção profissional, como 

um hobby ou como complemento familiar. 

Percebe-se que o importante é o indivíduo se sentir útil, capaz de 

interagir com o meio, levando conhecimentos e experiências de vida; em 

contrapartida, prover-se tanto a nível econômico como, e principalmente 
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emocional e social, sem ser taxado por si ou pelos outros de peso social por 

estar “improdutivo” e não ter mais o mesmo “status” social do passado.  

Os esquecimentos ou lapsos de memória podem causar 

constrangimentos. Percebe-se a relação dos esquecimentos com outros 

fatores como baixa auto-estima, ausência de motivação, alteração do humor 

etc.

“Tinha procurado geriatra por causa que andava 
triste. Parei de dançar. Foi um incentivo para sair de 
casa. Tive preguiça no início por que não queria sair 
de casa. Recusava sempre”. (JRS) 

“Fui ao geriatra, ele me receitou Ginkgobiloba, não 
valeu nada”. (MMOSP) 

“Cheguei a ir ao geriatra por causa da depressão. Ele 
me receitou remédio, mas eu não tomei”. (MAGG) 

Alguns relatos demonstram claramente a angústia de perceber 

esquecimentos freqüentes. 

“A idade do corpo físico nós não percebemos. 
Queimava muita comida. O ser humano não nasceu 
para ficar isolado. Começamos a fiar impacientes e 
intolerantes”. (JRS) 

“Me dá angústia de não lembrar as coisas. Me dá 
tristeza. Tenho medo de ficar demente, de precisar de 
alguém para me guiar”. (JRS) 

1. Resultados alcançados depois da participação no grupo.

“Depois foi uma festa. Tomei gosto por sair. Estou 
mais atenta. Antes não tinha certeza se tinha trancado. 
Antes não tinha certeza se tinha trancado janelas e 
portas. Voltava sempre. Hoje não volto. 
Estou mais participativa e mais corajosa’. (JRS) 
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A Oficina foi um incentivo para mim. Estou mais 
organizada”. (MMOSP)

“Hoje tenho certeza se fechei a porta, janelas, desliguei 
o gás. Faço muitas coisas ao mesmo tempo”. (MAGG) 

“A oficina estimula a parte social. A resposta é rápida. 
Percebo melhora em tudo que a minha atenção 
melhorou. Parei de fazer muitas coisas ao mesmo 
tempo. Estava insegura de dirigir e desatenta no 
transito. Agora não estou mais”. (MSS) 

Alguns relatos colhidos dos sujeitos durante os encontros: 

“Mais atenção nas atividades” 
“Consigo fixar nomes” 
“Lembrar de fechar a porta” 
“Onde guardei objetos” 
“Consigo memorizar números como do CPF e CI” 
“Estou mais observador(a)” 
“Estou mais concentrado (a)” 
“Estou mais organizado (a)”

As atividades estimulam a auto-estima; contribuem para a 

elaboração de projetos e a procura de novos caminhos.

“Nesse curso, que foi muito abrangente, despertamos, 
não precisamos ficar deprimidos, podemos sair, fazer 
outras coisas, ficar isolado nos traz essas coisas. 
Temos potencial e capacidade de agir. Somos úteis 
aconselhando pessoas na nossa família”. (AEM) 

“Motivou a explorar a minha familiaridade com as 
letras, jogos, materiais educativos. Penso em pesquisar 
jogos para idosos e cuidadores para ajudá-los”.(JA) 

Paulatinamente, os idosos vão vencendo o medo de abrirem-se, de 

expressarem-se melhor. A participação propicia mais confiança nas suas 

capacidades.

As declarações dos alunos expressam uma perda 
progressiva do medo, uma aquisição gradual de 
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autoconfiança e uma certeza de que há tempo para se 
continuar habitando o mundo, estabelecendo marcas e 
mudanças pelo caminho percorrido. É a coragem de 
enfrentar o novo, de viver o diferente, de se permitir a 
evocação de um desejo. (Stano, 2005, p. 162) 

É interessante observar que, a princípio, o grupo se forma 

aleatoriamente; no entanto cria, ao longo do percurso, sua própria forma. 

Quem não se sente pertencente se vai. Quem não dá conta de colocar suas 

fragilidades diante do outro se auto-excluí. Trabalhar em grupo exige 

humildade, coerência, respeito e desapego, tanto do profissional, quanto do 

paciente.

No relato que se segue verificamos a importância do grupo para re-

significar questões pessoais:  

“Em um grupo de 10 a 12 pessoas percebemos que não 
é assim. Pessoas mais velhas ainda ativas (Ex: Oscar 
Niemeyer). Não precisamos de fazer estripulias mas 
somos capazes de raciocinar. (AEM) 

Outro aspecto percebido é que muitos idosos procuram estar junto 

com outros, da mesma faixa etária ou não, para compartilhar experiências e 

lutar pelos seus sonhos. 

Abramowickz reafirma estas colocações quando cita:  

Reapropriar-se da vida, na velhice, é sinônimo de 
educação permanente, auto-realização que dá sentido e 
significado à existência reencantada. O tempo da 
velhice pode se expressar em tempo de renovação da 
identidade, de viver criativo em um importante espaço 
existencial – o grupo. (2001, p.153) 

Abramowickz complementa:
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Creio que o convívio no grupo, facilitando a 
emergência de significados comuns, levaria ao bem-
estar do idoso, constituindo-se em um espaço de 
aproximação interpessoal, de possibilidade de trocas 
afetivas permitindo, pela mediação das interações, que 
nele se desenvolva uma melhor qualidade de vida. 
(Abramowicz, 2005, p.148). 

Compartilho as palavras de Netto quando refere às Universidades 

Abertas como espaços significativos para os idosos, transponho-as para os 

grupos de estimulação cognitiva: 

No plano pessoal representa a possibilidade concreta 
que cada um tem de melhorar como indivíduo, 
passando a acreditar mais em si mesmo e redescobrir 
todo o seu potencial para ir em busca de realizar seus 
sonhos, fazer e concretizar projetos de vida, de 
renascer, de reviver, de reencontrar a alegria; [...] No 
plano coletivo representa a criação de um espaço 
efetivo de participação, onde o bem-estar com a vida e 
com a idade passam a ser compartilhados. (2005, 
p.60). 

Nestes “espaços protegidos”, a atuação do grupo é capaz de 

compor um mosaico maravilhoso com o ser que chega tão fragilizado; 

permitem que o idoso se reconstrua, fortaleça sua auto-estima e melhore 

sua qualidade de vida. 

Apesar da expressão “qualidade de vida” ser recente na área da 

saúde muitos pesquisadores tem sugerido seu uso para avaliar os 

resultados esperados, tanto nas práticas assistenciais, como nas políticas 

públicas - promoção de saúde e prevenção de doenças. (Stein & Zannon, 

2004)

Para a Organização Mundial de Saúde (WHOQOL Group), 

qualidade de vida é:
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a percepção do individuo acerca de sua posição 
na vida, de acordo com o contexto cultural e 
sistema de valor com os quais convive e em 
relação a seus objetivos, expectativas, padrões e 
preocupações. (Paschoal, 2002, p.81) 

Apesar de na pesquisa quantitativa não se evidenciar melhora 

estatisticamente significativa da qualidade de vida, os sujeitos relataram 

perceber melhora na entrevista para analise qualitativa. Pelos relatos 

apresentados, pode-se observar a multi-dimensionalidade e a subjetividade 

que os grupos de estimulação cognitiva atingem com relação à qualidade de 

vida.

“Uma boa memória melhora nosso relacionamento 
com as outras pessoas e me da mais confiança, mais 
segurança”.(LMRCM) 

”Me fez acreditar mais em minha capacidade de vida, 
sem levar em consideração meu estado físico pouco 
reduzido”. (TTP) 

“Melhora a relação com as pessoas”. (JR) 
“Passei a usar o que aprendi aqui no meu dia-dia”. 
(IO) 

“Aprendemos a usar a memória melhor isto é a colocar 
os fatos de uma forma mais aceitável”. (LAS) 

“Prestando mais atenção em tudo, pensando antes de 
começar a falar, para não ficar frase soltas”. (IDS) 

“Hoje estou mais organizada, procurando memorizar 
as coisas para não esquecê-las rapidamente”. 
(MMOSP) 

“Melhora da autoconfiança, da auto-estima, da 
memória”.(MSS) 

“Pude sair mais e conviver com várias 
amigas”.(MAGG)
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“Sinto-me melhor. Estou mais satisfeita comigo 
mesma”. (SV) 

“Conscientizei-me da responsabilidade de respeitar os 
horários e me tornei uma pessoa mais segura e 
feliz”.(ELM)

Como lembra Argimon,

A auto-suficiência no cuidado consigo mesmo, 
destacando a importância da manutenção de diferentes 
opções de atividades de lazer como um fator de maior 
autonomia e bem-estar emocional é imprescindível 
para uma boa qualidade de vida. (2005; p.71). 

O êxito dos grupos de estimulação cognitiva revela a imperiosidade 

de projetar e desenvolver ações que potencializem o desempenho da 

memória, pois ela está intimamente ligada à saúde, à autonomia, à 

independência e à qualidade de vida; ações que incentivem o status

funcional da memória com o objetivo de manter a saúde mental do idoso.

Finalizo com as palavras de Stano 

Às rugas e ao corpo gasto pelos nãos, soma-se o 
desafio da vida que pulsa e se nega a calar. Dar vozes 
às falas e dar espaço aos corpos são próprios de um 
trabalho executivo. (2005, p.156). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados encontrados demonstram a eficácia da estimulação 

cognitiva na Terceira Idade, ressaltando a importância dos grupos de 

treinamento de memória como instrumento terapêutico e preventivo.

Vale ressaltar a importância do olhar cuidadoso sobre os sujeitos 

com queixas subjetivas de memória que procuram os grupos de estimulação 

cognitiva, pois alguns pesquisadores destacam a possibilidade de essas 

queixas serem fatores preditores de demência em indivíduos com alta 

escolaridade. (Guerreiro, 2006).

O trabalho com os grupos aponta mais do que a melhora da função 

cognitiva da memória para uma re-significação da velhice, permitindo o 

fortalecimento da auto-estima, tão necessário para movimentar-se em busca 

do novo, de novos projetos de vida, de novas possibilidades e de melhora da 

qualidade de vida. 
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Pelo apoio social e reforço à rede social, pelo desenvolvimento de 

ações, projetos e programas para a Terceira Idade, através de atividades 

realizadas em grupos,  caminham ao lado da promoção da saúde.

Pensar a velhice e o envelhecimento significa, portanto, buscar 

caminhos para solucionar os incontáveis problemas que atingem homens e 

mulheres em nossa sociedade, especialmente os que envelhecem ou que 

são idosos.  
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ANEXO I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa – 

Velhice e Memória -, no caso de você concordar em participar, favor assinar ao final do 
documento. Sua participação não é obrigatória, e, a qualquer momento, você poderá desistir 
de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua 
relação com o pesquisador(a) ou com a instituição.  

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e endereço do 
pesquisador(a) principal, podendo tirar dúvidas do projeto e de sua participação. 

NOME DA PESQUISA: Velhice  e Memória_____________________________________ 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: Renata da Costa Seabra_____________________ 

ENDEREÇO:  Hospital Belo Horizonte - Avenida Antônio Carlos , 1694 – Cachoeirinha  -

Espaço Saúde – Subsolo 1 – Belo Horizonte – Minas Gerais. ______________________ 

TELEFONE: (31) 3087-6611 – (31) 99588467___________________________________ 

PESQUISADORES PARTICIPANTES: ________________________________________ 

PATROCINADOR: CAPES__________________________________________________ 

OBJETIVOS: Investigar a contribuição dos grupos de estimulação para a memória e para a 
qualidade de vida. 

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO: Se concordar em participar da pesquisa, você terá que 
responder a um questionário sobre memória, qualidade de vida, escala de depressão e 
Mini- Exame do Estado Mental (MEEM) ou entrevista (gravada ou não) sobre a contribuição 
da intervenção do grupo de estimulação para a melhora da sua memória e da qualidade de 
vida. Esta pesquisa será em grupo. Serão doze encontros sendo dois encontros semanais 
de noventa minutos. Nestes encontros, serão realizadas atividades que estimulem as 
funções cognitivas, como a atenção, concentração, raciocínio e percepção, através de 
jogos, leitura, escrita e outros exercícios. Os dados obtidos nesta pesquisa serão 
importantes para formulação de políticas públicas e para verificar a importância deste 
grupos na prevenção de declínios cognitivos (memória) assim como favorecer o 
envelhecimento saudável.  

RISCOS E DESCONFORTOS:Esta pesquisa não oferece qualquer risco à sua saúde.

BENEFÍCIOS: Esta pesquisa poderá beneficiá-lo na melhora do desempenho da memória, 
da atenção, na melhora do convívio social e familiar.  

CUSTO/REEMBOLSO PARA O PARTICIPANTE: Os participantes da pesquisa não 
arcarão com nenhum gasto decorrente da sua participação (entrevista, sessão de estudos, 
exames laboratoriais, etc.). As consultas, exames, tratamentos serão totalmente gratuitos, 
não recebendo nenhuma cobrança com o que será realizado. Bem como, os participantes 
da pesquisa não receberão qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à 
participação na pesquisa. 

CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: As informações de seus dados gerais e de sua 
saúde serão sigilosas e seu nome jamais será mencionado na divulgação dos resultados da 
pesquisa apenas serão divulgados os dados diretamente relacionados aos objetivos da 
pesquisa. A sua participação é absolutamente voluntária e, caso não queira participar, em 
nenhum momento seu tratamento será prejudicado, podendo desistir de participar do estudo 
a qualquer momento. 

Assinatura do Pesquisador Responsável:__________________________
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CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO

Eu, NOME DO ENTREVISTADO(A), RG/CPF, declaro que li as 

informações contidas nesse documento, fui devidamente informado(a) pelo 

pesquisador(a) - (NOME DO PESQUISADOR(A)) - dos procedimentos que 

serão utilizados, riscos e desconfortos, benefícios, custo/reembolso dos 

participantes, confidencialidade da pesquisa, concordando ainda em 

participar da pesquisa. Foi-me garantido que posso retirar o consentimento a 

qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade. Declaro ainda 

que recebi uma cópia desse Termo de Consentimento. 

LOCAL E DATA: 

Nome da cidade, data, ano. 

NOME E ASSINATURA DO SUJEITO OU RESPONSÁVEL (menor de 21 

anos):

_________________________       ___________________________

         (Nome por extenso)                      (Assinatura) 

Belo Horizonte ___/___/____                                                                                                  
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ANEXO II

AVALIAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA E CLÍNICA 

Nome:
Data de nascimento:                    Idade: 
Naturalidade: 
Endereço: Rua/ Av.                                                                      nº 
Bairro:                                        Cidade:                                     CEP: 
Telefone:                                    e-mail: 
Escolaridade:  

(1) analfabeto 
(2) primeiro grau/ ensino fundamental completo 
(3) primeiro grau/ensino fundamental incompleto 
(4) segundo grau/ensino médio completo 
(5) segundo grau/ensino médio incompleto 
(6) curso superior completo 
(7) curso superior incompleto 

Histórico Ocupacional: 
Profissões ao longa da vida: 
Qual ficou o maior tempo?  
Qual se interessou mais? 
Aposentado:  
(1) sim  Desde quando? 
(2) não 
Histórico de Moléstias Pregressas: 
Tem algum vício?  
(1) sim   Qual (is)?
(2) não
Tem algum problema de saúde? 
(1) Doenças cardiovascular (hipertensão arterial, etc.) 
(2) Doenças metabólicas (diabetes, tireoidismo, etc.) 
(3) Doenças neurológicas e psíquicas (depressão, ansiedade) 
(4) Doenças dos ossos ou articulações 
(5) Déficit visual 
(6) Déficit auditivo 
(5) não 
Faz uso de medicamentos?  
(1) sim     Quais? 
(2) não 
Histórico de Lazer 
Quais as atividades de lazer interessam ao Sr.(a)? 

Qual (is) o Sr.(a) tem praticado? 
Se não, por que? 
O que o (a) levou a procurar da Oficina de Memória? 

Qual a queixa de memória mais freqüente? 
(1) nomes   (2) Lugares  (3) Objetos? 

Quais as expectativas que têm em relação à Oficina da Memória? 
O que espera para o futuro? 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito das suas questões 
emocionais. Por favor, responda a todas as questões. Escolha entre as 
alternativas a que lhe parece mais apropriada.  

Adaptado de Yesavage; JÁ ET Al. L. Psyquiat Res, 1983; 17(1): 37-49. 

1- Está satisfeito (a) com a vida?  SIM NÃO

2- Interrompeu muitas de suas atividades?  SIM NÃO

3- Acha sua vida vazia? SIM NÃO

4- Aborrece-se com freqüência?  SIM NÃO

5- Sente-se de bom com a vida a maior parte do tempo? SIM NÃO

6- Teme que algo ruim lhe aconteça? SIM NÃO

7- Sente-se alegre a maior parte do tempo? SIM NÃO

8- Sente-se desamparado (a) com freqüência? SIM NÃO

9- Prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas? SIM NÃO

10- Acha que tem mais problemas de memória que outras pessoas? SIM NÃO

11- Acha que é maravilhoso estar vivo (a) agora? SIM NÃO

12- Vale a pena viver como vive agora? SIM NÃO

13- Sente-se cheio (a) de energia? SIM NÃO

14- Acha que sua situação tem solução? SIM NÃO

15- Acha que tem muita gente em situação melhor? SIM NÃO
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ANEXO V 
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Instruções

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e
outras áreas de sua vida.  Por favor,  responda a todas as questões . Se você não tem
certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a
que lhe parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha.

Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós
estamos perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência as duas
últimas semanas . Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão
poderia ser:

nada muito
pouco

médio muito completamente

Você recebe dos outros o apoio de que
necessita?

1 2 3 4 5

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos outros o
apoio de que necessita nestas últimas duas semanas. Portanto, você deve circular o
número 4 se você recebeu "muito" apoio como abaixo.

nada muito
pouco

médio muito completamente

Você recebe dos outros o apoio de que
necessita?

1 2 3 4 5

Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio.
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Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a melhor resposta.

muito
ruim

ruim nem ruim
 nem boa

boa muito
boa

1 Como você avaliaria sua qualidade de
vida?

         1   2            3       4        5

muito
insatisfeito

insatisfeito nem satisfeito
nem insatisfeito

satisfeito muito

satisfeit
o

2 Quão satisfeito(a) você está
com a sua saúde?

       1        2           3      4     5

As questões seguintes são sobre o quanto  você tem sentido algumas coisas nas últimas duas semanas.

nada muito
pouco

mais ou
menos

bastant
e

extremamente

3 Em que medida você acha que sua dor
(física) impede você de fazer o que você
precisa?

    1         2          3     4  5

4 O quanto você precisa de algum
tratamento médico para levar sua vida
diária?

    1         2          3     4            5

5 O quanto você aproveita a vida?     1         2          3      4            5

6 Em que medida você acha que a sua vida
tem sentido?

    1         2          3      4            5

7 O quanto você consegue se concentrar?     1         2          3      4            5

8 Quão seguro(a) você se sente em sua vida
diária?

    1         2           3      4            5

9 Quão saudável é o seu ambiente físico
(clima, barulho, poluição, atrativos)?

    1         2           3      4            5

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente  você tem sentido ou é capaz de fazer
certas coisas nestas últimas duas semanas.

nada muito
pouco

médio muito completamente

10 Você tem energia suficiente para seu dia-a-dia?    1      2     3    4            5

11 Você é capaz de aceitar sua aparência física?    1      2     3    4            5

12 Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas
necessidades?

   1      2     3    4            5

13 Quão disponíveis para você estão as
informações que precisa no seu dia-a-dia?

   1      2     3    4            5

14 Em que medida você tem oportunidades de
atividade de lazer?

   1      2      3    4            5
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As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito  você se sentiu a respeito de vários
aspectos de sua vida nas últimas duas semanas.

muito

ruim

ruim nem ruim

 nem bom

bom muito

bom

15 Quão bem você é capaz de se locomover?       1    2        3   4        5

muito
insatisfeito

insatisfeito nem satisfeito
nem insatisfeito

satisfeito muito
satisfeito

16 Quão satisfeito(a) você está com o seu
sono?

1 2 3 4 5

17 Quão satisfeito(a) você está com sua
capacidade de desempenhar as atividades
do seu dia-a-dia?

1 2 3 4 5

18 Quão satisfeito(a) você está com sua
capacidade para o trabalho?

1 2 3 4 5

19 Quão satisfeito(a) você está consigo
mesmo?

1 2 3 4 5

20 Quão satisfeito(a) você está com suas
relações pessoais (amigos, parentes,
conhecidos, colegas)?

1 2 3 4 5

21 Quão satisfeito(a) você está com sua vida
sexual?

1 2 3 4 5

22 Quão satisfeito(a) você está com o apoio
que você recebe de seus amigos?

1 2 3 4 5

23 Quão satisfeito(a) você está com as
condições do local onde mora?

1 2 3 4 5

24 Quão satisfeito(a) você está com o seu
acesso aos serviços de saúde?

1 2 3 4 5

25 Quão satisfeito(a) você está com o seu
meio de transporte?

1 2 3 4 5

As questões seguintes referem-se a com que freqüência  você sentiu ou experimentou certas coisas nas
últimas duas semanas.

nunca algumas

vezes

freqüentemente muito
freqüentemente

sempre

26 Com que freqüência você tem
sentimentos negativos tais como mau
humor, desespero, ansiedade,
depressão?

   1     2          3          4      5

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário?..................................................................

Quanto tempo você levou para preencher este questionário?..................................................

Você tem algum comentário sobre o questionário?

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO
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ANEXO VI 

AVALIAÇÃO QUALITATIVA 

Roteiro de Entrevista 

1. Fale-me um pouco do sr. (a), de sua vida, do que gosta, do que 

não gosta. 

2. O que o (a) levou a participar das Oficinas de Memória? 

3. Sua vida mudou depois de freqüentar as Oficinas? Se sim, em 

que sentido? No quê? 

4. Fale-me um pouco do seu dia-a-dia, das coisas que costuma 

fazer.

5. O que entende por cidadania? (a partir da resposta, indagar se 

a definição dada se aplica ao sujeito).

Obs: O roteiro acima é, apenas, um norteador da entrevista. Assim, as 

perguntas serão formuladas em função do desenvolvimento de cada 

entrevista. Cada resposta dada será objeto de novas indagações, de modo a 

propiciar, ao sujeito, discorrer livremente sobre os temas. 
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ANEXO VII 

A Impaciência, o stress e a falta de confiança em mim  
Preciso buscar ajuda, me concentrar, evitar o excesso de 
atividades.
Acreditar sempre: sou capaz. 
Depois do curso; manter hábitos desenvolvidos. (MSS)

No meu caso especifico, culpo minha família que após meu 
acidente
sou tratada com excesso de cuidado 
Tentar agir com mais segurança em mim mesma e desvincular do 
excesso de zelo da família. A minha filha controla minha conta 
bancária e meus pagamentos. (TTP) 

Tenho pressa em terminar qualquer tarefa que me foi confiada. 
Tentar fazer as coisas com mais calma e observar mais. (MMOSP) 

Tenho muita falta de atenção e sou muito ansiosa.  
Preciso de treinamentos específicos. 
Para ansiedade – não sei. (LMRCM) 
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ANEXO VIII 

Segue abaixo algumas descrições: 

Conheço um sujeito: Ele é duro, gordo e careca. È branquinho sim 
senhor! Sua mãe desdentada, mas seu pai é cantador. 
Resposta: ovo (MFV) 

Lindo, esperto, amigo fofo como um maço de algodões e só pede 
carinho. Resposta: cachorro Poodle. (IO) 

Anda com você e não te larga, dependendo do momento ela toma a 
sua posição. Só os desequilibrados mentais conversam com 
ela; ela não tem cor definida. Resposta: sombra. (LAS) 

Todos nós usamos. A minha não serve para uso de outro lugar que 
não seja o meu. Usamos em casa, no carro, etc. Cada qual 
usa a sua. Para mim é um transtorno quando esqueço onde 
coloquei. Será que perdi? O que faço agora? Resposta: 
chave. (MMOSP) 

É líquido, escuro. Para não perder o calor vive sempre engarrafado 
e bem tampado. Tem o poder de atrair seus adeptos pelo 
odor e faz de alguns deles um viciado. Resposta: café. (LAS) 

Quanto mais enxuga, mais fica molhada. Resposta: toalha. (AEM) 

Tem coroa, mas não é rei tem armadura, mas não é guerreiro. 
Resposta: abacaxi. (AEM) 

Por dentro ouro, por fora prata e não é mineral. Resposta: banana. 
(AEM)

Tem um retângulo verde, losango amarelo, círculo azul e uma faixa 
branca. Resposta: Bandeira do Brasil. (LMRCM) 
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Pode ser de ferro, de gelo e de chocolate. Resposta: barra. 
(LMRCM)

Objeto de forma retangular que transmite à distância a imagem de 
um objeto. Resposta: televisão. (TMP)  

Objeto utilizado em residências, copas, locais públicos de inúmeras 
cores, vários tamanhos modernos ou antigos. Resposta: 
telefone. (VLLP) 

Objeto pode ser comprido, pode ser médio, pequeno, de borracha 
ou de plástico. Utilizado para deixas ambientes ou objetos 
limpos. Utilizado em jardins e áreas. Resposta: mangueira. 
(VLLP)

É melhor do que Deus, pior do que o diabo. Os mortos comem, mas 
se os vivos comerem morrerão. Resposta: Nada. (SV) 
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Anexo IX 

Dinâmica: Continue minha estória 

São dadas as seguintes orientações: 

a) Escolher figuras previamente recordadas e dispostas na mesa. 

b) Cada participante deverá iniciar sua estória por escrito a partir da 

figura escolhida. A cada três minutos a figura e a estória deverão 

passar para o próximo colega. Até que a estória retorne para o seu 

dono.

c) Cada um deverá continuar a estória do outro, procurando manter a 

lógica e o sentido da estória inicial. 

d) Quando a estória retornar para a pessoa que a iniciou, deverá fazer o 

desfecho.

Ao final todas as estórias foram lidas. Os participantes expõem 

sobre:

1. A estória teve algum sentido? 

2. A sua estória foi modificada? 

2. Como podemos relacionar esta dinâmica com a memória? 
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Preservando o meio ambiente 

Atualmente pessoas inteligentes estão empenhadas na 
preservação do meio ambiente tendo em mente a salvação do planeta terra. 
Os animais marinhos tem tido atenção dos biólogos, principalmente as 
tartarugas que nascem na areia. (Sujeito 1) 

Se dirigem rapidamente para o mar. Mas  muitas morrem no 
caminho. E também existem predadores, que devoram ovos e as 
tartaruguinhas. (Sujeito 2) 

Acho muito incrível o fato delas (Sujeito 3) nascerem e no mesmo 
instante já terem de se defender para sobreviver. Ter que percorrer o 
caminho até o mar é difícil. Porém, no seu curto caminhar chegam lá. Que 
maravilha (Sujeito 4) isto que estamos vendo é belo e maravilhoso, tem que 
ser preservado. Isto é dever de todos nós. (Sujeito 5) 

Recebemos também lição de força e energia, partindo do sacrifício 
que a tartaruga faz para sobreviver, tão novinha, tão frágil, num verdadeiro 
deserto que para ela é a praia, até chegar ao mar, imenso, perigoso, onde 
ela ainda vai aprender a nadar. (Sujeito 6) 

Que figura maravilhosa, o mar em mil tons de azul e a tartaruga, 
com sua força nada neste oceano sem fim. (Sujeito 7) 

A vida das tartarugas nos passa uma grande lição. Como eu 
gostaria de ter a força, a persistência e a calma das tartarugas. (Sujeito 1) 
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(sem título) 

Eram sete gigantes pedras. Estavam de pé na encosta mais alta da 
ilha. Parecia estar ali havia muito tempo. De frente para o mar, (Sujeito 1) 
elas estavam desgastadas pelo tempo, manchadas como se fosse uma 
ferrugem. Mas não lhes tirou a beleza da obra morta. (Sujeito 2) 

Mas eu vejo como estão corroídas, e mesmo assim não perderam a 
posse de magestades. Quisera eu poder restaurá-las, devolver lhes suas 
características totais.  Arrancando a admiração de quantos as vêem. (Sujeito 
3)

Vejo uma fotografia na ilha de Páscoa- no Chile. São sete estátuas 
esculpidas em pedra com a ação do tempo elas estão se deformando. Uma 
sem nariz, outra nós não vemos os olhos. (Sujeito 4) 

Na verdade é mais uma obra antiguíssima saída das mãos do 
homem de outras eras, outras épocas e que nos faz pensar em como 
conseguiram transportar, erguer tanto pés sem os recursos atuais. (Sujeito 
5), mas as técnicas usadas neste tempo não ficaram escritas na história, e 
como um segredo guardado a sete chaves. (Sujeito 6) 

As coisas antigas terão que ser conservadas com muito amor e 
dedicação. (Sujeito 7) 

Eram sete gigantes de pedra. Estavam de pé na encosta mais alta 
da ilha. Pareciam estar ali havia muito tempo. De frente para o mar deserto, 
de prontidão, pareciam cansadas de olhar a linha do horizonte. Aguardavam 
um navio amigo, que ainda não veio, u uma garrafa lacrada com uma 
mensagem. (Sujeito 1) 
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Retrato de uma mulher 

Em um quarto tem sobre a mesinha de cabeceira um retrato lindo 
de mulher. (Sujeito 1) 

O retrato de alguém é uma recordação sensacional. Eu conservo o 
retrato de meu pai quando era um lindo jovem e deixava. (Sujeito 2) as 
moças de olhos atentos naquele rapaz. (Sujeito 3) 

É um lindo retrato antigo, pelo jeito do cabelo, o brindo parecendo 
jóia portuguesa, um grampo prendendo a franja. É uma jovem, mas pelo 
semblante ela não está feliz e nem tranqüila. (Sujeito 4) 

Deve ser de um grande artista esta obra maravilhosa que tem , por 
certo, grande valor. Ela traduz a serenidade (Sujeito 5) ela está pensativa. O 
seu olhar parece lembra de um passado não muito remoto que lhe traz 
saudades de alguém. (Sujeito 6) 

Eu a vejo com uma carinha bem feliz, muito elegante um sorriso 
nos lábio. Um penteado todo cacheado lindo, lindo. (Sujeito 7) 

No espelho, todas manhã, ela repassa toda a sua história, compara 
com a imagem de ontem, de um mês , do ano  passado. (Sujeito 8) 

O rosto de mulher tem uma lembrança de um passado feliz que não 
volta mais. (Sujeito 1) 
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(sem título) 

Estamos no mês de outubro. Que também é o mês das crianças. 
Esta figura é de uma menina que mora no interior com a sua avó. Olha como 
ela tem um olhar  (Sujeito 1) alegre e meigo. No mês de outubro sua avó 
gosta de tirar o seu retrato. A vovó diz para Luciana, a sua neta? Quero 
guardar esta imagem para sempre. (Sujeito 2) 

A imagem desta criança e muito linda e me faz lembrar de meus 
filhos nesta idade. (Sujeito 3) 

Luciana é muito brincalhona e disse para vovó:olha a minha pose 
vovó, meu ursinho Bebê subiu na cadeira e se assentou em meu ombro. 
Olha que engraçado! (Sujeito 4) 

Luciana esta sentada em uma cadeira e seu olhar traduz não só 
sua meiguice mas também a sua alegria. (Sujeito 5) 

Luciana tem cabelos loiros e olhos escuros. Ela brinca com seu 
ursinho como se fosse aquele brinquedo agarradinho. (Sujeito 6) 

O ursinho se agarra com força nos cabelos da menina porque ela 
começa a balançar a cadeira como gangorra. O ursinho não sabe como ele 
é fofinho, peludo e sendo a cadeira pequena, se ele cair não vai se 
machucar nada. Seu medo é uma reação normal dos bebês. (Sujeito 7) 

Luciana ganhou este urso da sua madrinha que se chama Junia. 
Hoje Luciana vai par a casa de sua madrinha. A sua vovó ficou bastante 
triste. Agora só resta esperar a sua volta. (Sujeito 1) 

(sem título) 

Quando as minhas meninas eram pequenas, parecia com esta. Ela 
tinha um ursinho e onde ia levava-o com ela. Para dormir ela colocava o 
ursinho num lugar parecido com um berçinho. (Sujeito 1) 

Elas cresceram, casaram e os seus filhos mantiverem os hábitos de 
sua infância. Suas caminhas eram repletas de bichinhos de pelúcia 
representando toda espécie de animais. (Sujeito 2) 

Por isso seus filhos gostavam muito de animais,ver gravuras, 
filmes, ir ao zoológico, ficavam horas e horas observando os bichos. (Sujeito 
3)
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 Eu guardo uma linda foto de uma das minhas filhas. Ela esta com o 
rosto no encosto de uma cadeira e tem em seu ombro o seu bichinho de 
pelúcia de estimação: um ursinho. (Sujeito 4) 

 Na cadeira assistindo o meu programa predileto, estou feliz porque 
tenho o meu companheiro agarradinho em mim. O meu ursinho de 
estimação. (Sujeito 5) 

Primavera

É setembro. As flores que enfeitam a fachada da casa anunciam a 
primavera. Da sacada avisto as flores de todos os tons e cores. Dentro desta 
casa mora uma família muito alegre. (Sujeito 1) 

A dona da casa é muito caprichosa e adora jardins floridos. A casa 
é estilo antiga, mas apresenta-se bem conservada, ou melhor, bem cuidada. 
Pessoas nascidas nesta época (Sujeito 2) são tranqüilas pois desde cedo 
convivem com a natureza. Quem vive neta casa ao acordar de manhã pode 
aspirar o perfume das flores, o ar puro do campo e ouvir o canto alegre dos 
pássaros que vivem n jardim. Todos começam o dia imitando a grande 
atividade das abelhas que (Sujeito 3) voam no jardim atraídas pelo perfume 
de tantas flores, o colorido delas encantam os olhos (Sujeito 4) de todos que 
passam pela frente desta maravilhosa paisagem que nos mostra que 
estamos em plena primavera(Sujeito 5). 

A beleza da casa e seu jardim refletem a maneira de ser dos seus 
moradores e atrai olhares de muitas pessoas. Ela é tão linda que em certa 
primavera alguém quis guardá-la para sempre me uma tela. (Sujeito 6) 

Esta linda paisagem com certeza já existe alguma tela pois é 
maravilhosa. (Sujeito 7) 

Esta tela foi pintada por Natalina MarCanoni que não tinha mãos e 
pintou com a boca. Nada é impossível quando se quer. Ela trás alegria a 
todos que a admiram. (Sujeito 1) 



136

Numa tarde de disputa esportiva 

O entusiasmo tomava conta da platéia. O estádio lotado, as 
pessoas se acotovelavam nas arquibancadas. Em cada rosto uma 
expressão de ansiedade (Sujeito 1), a espera do resultado final. Marcos o 
mais velho de todos torcia gritando e agitado isto fazia com os outros 
também (Sujeito2) gritassem. Tinha bastante fanáticos mas sempre com 
muita alegria a espera do apito final. (Sujeito 3) A tarde estava quente, e 
ameaçava chover. Muitos torciam para que viesse do céu uma chuva, sem 
raios com bastante água para lavar e refresca todos aqueles fanáticos. 
(Sujeito 4) Choveu e choveu bastante mas o fanatismo não mudou por que 
seu time atleticano ganhou. Quando a gente (faz) algo que nos anima e nos 
faz vibrar como é bom ganhar o jogo. (Sujeito 5) E agora voltamos para casa 
naquela adrenalina com a felicidade estampada em cada rosto e com o 
pensamento da próxima disputa? Vamos vencer novamente? O nosso 
futebol está bom, podemos confiar? Sabemos que nem sempre ganha o 
melhor. Mas, confiança garotada. Somos os favoritos. (Sujeito 6) 

Pelas caras, o jogo foi muito bom. Eles esperavam um resultado 
melhor. O goleiro perdeu bolas, os jogadores passaram mal e enfim jogo é 
isto, quando você vai achando que será um jogão é um fiasco, e bola pra 
frente que domingo será melhor. (Sujeito 7) Mas, não importa mesmo uma 
disputa esportiva seja ela qual for, é a participação, o entusiasmo, a lição 
que aprendemos da  vida: ganhar e perder. Isto sim, é importante. (Sujeito 1) 
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Casamento Surpresa 

Estamos com a noiva toda de branco e a mãe dela com buquês 
vermelhos. A noiva está tranqüila e sua mãe vê algo que não agrada. A 
noiva franse a testa, será que ela viu? (Sujeito1). O noivo, parece, bebeu um 
pouco mais do que devia! Dava vexames no meio do salão; os convidados a 
principio fingiam não ver, mas a ceta altura não Daca mais pra agüentar, 
quando ele (Sujeito 2) quase caiu, alguém riu, outro falou em voz alta: ‘este 
aí...” A noiva contrariada olhava para os lados como não acreditar no que 
via. (Sujeito 3) 

Sempre tentando disfarçar sua tristeza por dar tudo errado. (Sujeito 
4)

Os noivos pareciam incomodados também pelas roupas muito 
ajustadas. O noivo suava frio, e cochichava com a noiva, porque seus 
sapatos apertavam muito. Estava ficando amarelo e parecia que ia 
desmaiar. E sabia que (Sujeito 5) a qualquer momento a festa terminaria em 
vexames (bebedeiras). Como ia ficar a mãe da noiva depois de tanto esforço 
para ver o casamento da filha terminar daquela maneira, cheio de badernas. 
(Sujeito 6) Mas, não é a cor das flores que incomoda pois é moda, e sim a 
bebedeira do noivo, um dia muito importante para ambas e aquele quadro de 
bebedeira do noivo dava a impressão de desleixo, irresponsabilidade. 
(Sujeito 7) 

Mas, por fim o noivo foi alertado que o carro que os conduziria ao 
hotel e depois para a viagem de lua de mel, animou-o noivo e arrastando a 
noiva do meio daquela festa não esperada, saíram correndo para a tão 
esperada lua de mel. (Sujeito 1) 
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Lisboa

Linda cidade, secular, cheia de charme e magia, de jardins floridos, 
de casarões antigos. (Sujeito 1).Também fazem lembrar das grandes 
vinícolas e doces maravilhoso. A Fafá de Belém sempre está nesta linda 
cidade que é cheia de encantos e beleza. (Sujeito 2) 

Lisboa traz recordações por suas estórias, Lisboa das navegações, 
das fadas, dos bordados. (Sujeito 3) Lisboa faz lembrar a história de nossos 
antepassados. Devemos cultivar (Sujeito 4) em nossa lembrança a 
importância de nossas cidades históricas que devem receber de todos 
carinho, respeito e atenção, para termos sempre também lembranças como 
estas, com fotos de cidades de nosso país, lindas, coloridas, charmosas e ... 
(Sujeito 5) 

Lisboa velha cidade do grande poeta Camões “o gente que a natura 
vizinha fez do meu paterno ninho, ... um ninho acolhedor.estes casarões 
antigos com ruas estreitas nos faz voltar ao passado”. Como eram lindas as 
construções antigas! (Sujeito 6). Enfim, Lisboa nos faz realmente lembrar 
nossas raízes, voltar ao passado, viajar no tempo! (Sujeito1). 
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A rua da minha avó 

Quanta saudade daquela pequenina rua da roça onde ia passar as 
férias todos finais de ano. (Sujeito 1). Era uma rua que tinha vários 
moradores que viviam há muito tempo. Pela manhã quando saia da casa da 
minha avó tinha que atender os visitantes que ali apareciam para cumprir a 
tarefa de entregar o pão, o leiteiro ou mesmo para oferecer alguma coisa 
como alimentos gostosos, como bolo, balas, bombons deliciosos. (Sujeito 2). 
Depois que atendia os visitantes saía para dar uma voltas pela cidade 
(Sujeito 3). e apreciar os ipês amarelos que adornavam a capela de minha 
Parati. As casas vizinhas, desprovidas daqueles aparatos de segurança de 
nossas casas modernas, levam-nos a sentir o silêncio e descoberta. (Sujeito 
4).

As férias chegava para maior alegria era preparar para ir a casa da 
minha querida avó, para abraçá-la, comer guloseimas. (Sujeito 5). Os 
moradores daquelas pequeninas casas, hoje não mais estão por lá. Também 
as casas já não tão pequeninas. A igrejinha tornou catedral. A roca hoje é 
uma cidade e a rua avenida. (Sujeito 1). 
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História da gravura 

Era uma casa que tinha um belo jardim. Todos os dias o morador 
visitava o referido jardim inovando-o, podando-o, adubando-o e regando 
todas as plantas. (Sujeito 1). Todas as semanas o dono do jardim colhia 
lindas flores e entregava na igreja. (Sujeito 2). Em setembro, mês da 
primavera seu jardim misturava-se aos matizes das cores o que nos faz 
pensar sob as belezas do Criador, que as fez, pensando no bem-estar do 
mundo e de seus habitantes. (Sujeito 3). 

Que deve conservar sempre as belas flores que nos traz alegria, 
aos olhos de todos que visitam esta linda casa que com todo carinho é 
tratada. (Sujeito 4) 

Um jardim florido nos faz lembrar e agradecer a Deus por ter criado 
as flores e o homem para delas cuidar. (Sujeito 5) 

É como a natureza em festa, alegrando a todos que se deleitam 
com o presente das flores na primavera, perfumando o ar que respiramos, 
oxigenando-a todos nós, deleitando nossos olhos. A flor enfeita a vida e a 
morte para lembrarmos sempre de Deus, o Supremo Ser, que somente ele 
poderia nos proporcionar tanta beleza, harmonia, perfumes e como também  
alimento. A flor alimenta vários vegetarianos, proporcionado nos ótima 
alimentação, a dieta. Sim, são rosas vermelhas, amarelas, azuis e brancas. 
Matizes de cores harmônicas como se fosse uma orquestra que nos deleita 
e nos alegra todos os dias diminuindo nossos problemas de nossos 
cotidiano da vida diária. (Sujeito 1) 
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Um dia de outono 

As férias já estão aproximando, já me passa pela cabeça, a 
imagem de uma fazenda cercada de montanha, arvoredos enfim bastante 
mato verte dom uma cerquinha de madeira. (Sujeito 1) 

Com uma arvore. Lembra uma fazenda cm muito verde. Como não 
tinha rua era uma estrada onde passavam as pessoas. As pessoas eram 
mais felizes por que tinham uma vida mais saudável e uma alimentação 
natural. (Sujeito 2) 

O que mais admirava na fazenda era a possibilidade de perceber 
nitidamente as mudanças das estações. O verão com as chuvas e sol 
brilhando. O outono com suas brisas, as folhas envermelhadas cobrindo 
relvas. O inverno aconchegante e a primavera com suas flores, frutas e os 
pássaros em festa. (Sujeito 3) Era isso que vivi toda minha infância minha 
fazenda com meus pais, primos e tios, nessa fazenda tinha cavalos, carroça 
e também piscina. Guardo muita lembrança desses momentos maravilhosos. 
O outono era a estação que mais me atraía nesta fazenda. (Sujeito 4) Talvez 
porque só traga boas lembranças vividas nesta época do ano. Hoje esta foto 
da fazenda no meu quarto só me traz boas lembranças cm meus filhos e 
meu marido momentos que não voltam mais. (Sujeito 1) 
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(sem título) 

Era uma vez... um cachorrinho bem peralta e bonitinho, pequeno, 
com os olhinhos bem vivo. Gostava muito de brincar ficava cansado e punha 
a língua para fora, ele se chama Cléo. Cléo corria para todos os lados, muito 
alegre. (Sujeito 1) 

Cléo brincou tanto, correu tanto que demonstra cansaço. Ele está 
com a lingüinha para ora pedindo um pouco de água. Quem irá satisfazer a 
esta sua necessidade? (Sujeito2) 

Com certeza o seu dono, que depois de uma caminhada esta muito 
cansado e com sede além da caminhada, brincou bastante com sua dona a 
língua para fora sinal de cansaço. (Sujeito 3) 

Como eu não chego perto de cachorro não sei quando está com 
sede ou com fome. Não passo nem perto. Mesmo correndo deles ainda fui 
mordida por um deles. (Sujeito 4) 

O cão na sua essência é um amigo e companheiro. Ele percebe 
quando temos medo, razão pela qual somos atacados sem nenhuma razão 
aparente. Portanto, devemos combater este receio e tornarmos confiantes e 
amigo  e evitaremos com certeza novos ataques. (Sujeito 5) 

A gente torna-se amigo do cão e ele percebe pois se é a mesma 
pessoa que o alimenta todo dia ele continua alegre. Assim é o Cléo um 
cachorro muito amigo do home e do dono. (Sujeito 1) 

Vida de cão 

Nasci em uma família que adora animais. De preferência cães. 
Minha mãe uma cadela branquinha conseguiu a proeza de arranjar-me uma 
manha preta em cada olho, por isso recebi o nome de panda. Era o xodó da 
família. (Sujeito 1). E por isso recebeu este nome. Xodó era a alegria da 
casa e em especial de Xandi um menino muito lindo que queria só brincar e 
passear com o xodó. Xodó era muito obediente (Sujeito 2) e sempre muito 
sapeca, e como a maioria dos cães o xodó é tudo de bom. Só agra percebi 
que é uma cachorrinha. Cléo (Sujeito 3) será seu novo nome. Ontem foi dia 
de vacinação contra raiva e eu disse a Cléo que deveríamos ir ao posto para 
ela ser vacinada. Como já passou por esta experiência algumas vezes, 
lembrou-se de como ser espetada (Sujeito 4) dói um pouco. Eu amo meus 
donos, meus amores. Eles também me amam. Por isso, sou muito feliz de 
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vez em quando levo bronca porque (Sujeito 5), faço barulho quando chega 
as crianças, neta de minha dona. Amanhã eles irão fazer uma viagem. Fico 
muito triste porque tenho que ir para o hotel de cachorrinhos como eu. 
(Sujeito 6) 

Quem sou eu, Panda, Xodó ou Cléo? Que confusão? (Sujeito 7) 
Ta bom, ta bom podem me chama como quiserem. Me amando, 

paparicando muito não me importo com  nome.  
O bom é ser querido amado e respeitado, e assim eu continho 

como todos de minha raça: o melhor amigo do homem. (Sujeito1) 
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ANEXO X 

Algumas descrições de lembranças de refeições: 

Uma refeição na lua-de-mel. O restaurante na praia tinha mesas do 
lado de fora, na calçada. Pela primeira vez comi uma moqueca 
capixaba. De sabor inigualável. O peixe macio e suculento e o pirão 
no ponto ideal, nem duro nem mole. A moqueca foi servida numa 
panela de barro preta. Saía fumaça. Este sabor nunca foi 
esquecido. É uma lembrança cheia de emoções, amor, sonhos, 
esperança.(MSS) 

Sabor e cheiro de saudade 
Goiabas colhidas no terreiro. Vermelhas colocadas em tacho 
grande e cozidas num fogão a lenha muito alto. Eu tinha 6 anos.  
Fogão era escuro. O cheiro de goiaba enchia a casa inteira. Que 
delícia. O doce brilhava. E a cor? Linda!!!(MSS) 

Um prato de mingau de fubá bem quente, salpicado com canela em 
pó e uma pontinha de manteiga que derrete em contato com o 
calor.(MSS)

A cocada branca comprada no armazém do Sr. Francisco. Ele, um 
autêntico vendedor português: baixinho e barrigudo. A cocada 
novinha e deliciosa.(MSS) 

E o pastel feito em casa?  
Tudo isto enche minha alma de alegria! 
Mamãe fazendo doce de mamão e laranja! 
(MSS)

Eu me lembrei quando ia à casa da minha avó, ela tinha uma 
vizinha que fazia requeijão. Quando ela terminava de fazer, ela 
gritava da casa dela que o mesmo estava pronto. Eu é que ia 
buscar. Ele vinha quentinho até hoje guardo na memória todos os 
detalhes deste requeijão. (MDA)
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ANEXO XI 

Alguns exemplos da técnica do verso de alguns participantes: 

Palavras:
telefone – criança – armadilha – aluguel 

Telefone na mesa 
Criança na cama 
Armadilha cruel
Pior do que pagar aluguel

Trim, trim, trim, tocou o telefone
A criança acordou, seu sono dispersou 
Foi uma armadilha que Marlon usou 
Para não pagar o aluguel

O ano vai desenrolando como um carretel  
Todo mês eu tenho compromisso com o aluguel
E assim a vida segue, tal qual uma armadilha
Às vezes, a vejo azul e doce como o mel, 
Outras vezes triste e amarga como fel 
Das boas coisas eu cito: um sorriso de criança 
Que para os meus olhos são uma terna lembrança 
Do mundo eu esqueço e nada me balança 
Nem o trim, trim do telefone pode me roubar 
Este encanto que me alcança 
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ANEXO XII 

É dado aos participantes um quadro semelhante ao abaixo: 

LETRA NOME CEP* FRUTA ANIMAL CARRO FLOR PONTUAÇÃO

*cidade, estado ou país 




