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RESUMO 

 

 

A mudança na fotografia etária da população nos mostra um mundo envelhecendo 
em um universo de grandes e rápidas transformações. A população envelhece e 
necessita manter uma boa qualidade de vida para esta etapa do ciclo vital que antes 
não se fazia tão representativa. Através da experiência com grupos de atividades 
voltados para esta população, observou-se a oportunidade de se investir em 
psicoterapia para a terceira idade, no intuito de proporcionar melhores condições de 
enfrentamento nas crises próprias do envelhecimento, refletindo sobre questões da 
rotina que vivem, como enfrentam as mudanças tecnológicas, físicas, sociais e 
afetivas, sua preocupações, medos, desafios, o que pensam da velhice, quais suas 
dificuldades, seus planos, como veem seu futuro, como veem a si mesmas, e por 
fim, como avaliam o grupo psicoterapêutico, o quanto as ajudou em seus dilemas, 
quais as conquistas advindas da participação no grupo. O presente trabalho visa a 
estudar a viabilidade e a validade de se realizar um grupo psicoterapêutico para 
mulheres na terceira idade. Para tanto foi proposta a realização de grupo formado 
por interessadas que participavam do grupo de convívio em unidade de saúde para 
ingressarem no trabalho de psicoterapia. Tal decisão se pauta no preconceito 
corrente contra a realização de trabalhos psicoterapêuticos para a terceira idade e a 
escassez de serviços voltados a essa população. O trabalho seguiu por dois anos, 
sendo que para participar da pesquisa as voluntárias deveriam frequentar o grupo 
psicoterapêutico por no mínimo quatro meses. Foram realizadas entrevistas semi-
estruturadas e Genograma para avaliar qualitativamente o beneficio de se realizar 
esse tipo de atividade. De acordo com o resultado obtido pudemos enfatizar as 
contribuições para a melhora da qualidade de vida das participantes, e a 
recomendar a realização de psicoterapia para mulheres na terceira idade em outros 
serviços de saúde. 
 

 

Palavras-chave: psicoterapia; envelhecimento; longevidade, terceira idade. 
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ABSTRACT 

 

 
The change of the age standard in population shows us the world growing up in a 
universe of large and rapid changes. The population gets old and needs to maintain 
good quality of life for this stage of vital cycle that was previously not so 
representative. Through experience with groups of activities aimed at this population, 
was observed there was an opportunity to invest in psychotherapy for the elderly in 
order to provide better conditions to stand up against crises characteristic of aging, 
that reflects on routine’s matters , such as technological, physical, social and 
emotional changes, their concerns, fears, challenges, what they think of third age,  
their difficulties, their plans, how they picture their future, how they see themselves, 
and finally how they evaluate the group of therapy,  the much that helped in their 
problems, what were the achievements resulting from participation in the group. The 
current work aims to study the possibility and validity of conducting a group therapy 
for women in old age. Therefore it was proposed the fulfillment for a group with 
people who was interested and was already participating in the group of living in the 
Health Unit. They were invited to join the work of psychotherapy. Such a decision is 
taken because of the prejudice against the execution of psychotherapy for the elderly 
and the lack of services aimed at this population. The work follows two years, and to 
participate in the study, the volunteers should attend the group at least four months. 
Semi-structured interviews were made and also Genograms to qualitatively evaluate 
the benefit of performing such work. According to the result aimed at this group, we 
could emphasize contributions to the improvement of quality of life in the participants, 
and recommend the conduct of psychotherapy for women in old age in other health 
services. 
 

 

Keywords: psychotherapy; aging, longevity, old age. 
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Não sei... 

Não sei se a vida é curta... 

Não sei... 

Não sei... 

Se a vida é curta 

Ou longa demais para nós. 

Mas sei que nada do que vivemos 

Tem sentido, 

Se não tocarmos o coração das pessoas. 

Muitas vezes basta ser: 

Colo que acolhe, 

Braço que envolve, 

Palavra que conforta, 

Silêncio que respeita, 

Alegria que contagia, 

Lágrima que corre, 

Olhar que sacia, 

Amor que promove. 

E isso não é coisa de outro mundo: 

É o que faz com que ela 

Não seja nem curta, 

 Nem longa demais, 

 Mas que seja intensa, 

 Verdadeira e pura... 

 Enquanto durar. 

                 Cora Coralina 

 



 

 

10

1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

  

Vivemos em um mundo de grandes e rápidas transformações. A geração 

adulta atual não sabe como será a vida daqui a 20, 30, 40 anos. A velocidade dos 

avanços tecnológicos e científicos, com sua rápida substituição, e a priorização da 

aparência, aliada ao mito da eterna juventude, criam um paradoxo com a velhice, a 

suscetibilidade física e mental, e com a finitude. Precisamos nos preparar para durar 

e findar e, mais ainda, precisamos nos preparar para atender com urgência àqueles 

que estão em sua trajetória na fase tardia de vida hoje! A crescente população idosa 

representa a necessidade e cobrança de bens e serviços, além da prontidão de 

trabalhos dirigidos à faixa etária acima de 60 anos. 

O mundo está envelhecendo, e até há bem pouco tempo acreditava-se que o 

envelhecimento era uma preocupação para os países de primeiro mundo, e 

demoraria muito a nos afetar.  Na Carta de Ottawa (1986), na Declaração de 

Adelaide (OMS1 1998), na Declaração de Sundeswall (1991), e na Declaração de 

Bogotá (OPS2, 1992) são expressas as preocupações com a promoção de saúde, 

reforço comunitário, e o empoderamento como políticas públicas que permitam a 

todos um desenvolvimento pleno. 

 Buss (2000) e Néri (2006 e 2007) ao enfatizar em seus estudos as pesquisas 

de Gutierrez (1997), afirmam que por promoção de saúde considera-se o conjunto 

de atividades, processos e recursos de ordem institucional governamental ou de 

cidadania, orientados a propiciar a melhoria das condições de bem-estar ao 

indivíduo. Tais atividades devem também estar orientadas para o acesso a bens e 

serviços sociais, que favoreçam o desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e 

comportamentos favoráveis ao cuidado e da saúde, e ao desenvolvimento de 

estratégias que permitam à população maior controle de vida nos níveis individual e 

coletivo. 

Ao se considerar que todos os cidadãos são iguais, a promoção de saúde se 

dirige a todas as pessoas, porém, é preciso dar atenção às particularidades de cada 

fase do ciclo de vida do indivíduo. No caso da terceira idade, há que se considerar a 

diminuição de certas habilidades (física e mental) frente a um mundo de avanços 

                                                           
1 OMS – Organização Mundial da Saúde. 
2 OPS – Organização Panamericana de Saúde. 
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tecnológicos. As novas composições familiares também exigem adaptação e 

flexibilidade, culminando na decorrente revisão de conceitos que foram construídos 

ao longo da vida e colocados em xeque frente às novidades. 

 Segundo dados do SMADS (2006), o Brasil contava uma população de 17,6 

milhões de pessoas acima de 60 anos, perfazendo 9,7% da população. A estimativa 

é que chegue a 30,6 milhões em 2020, ou seja, 14,2% da população (SMADS- 

2006). . 

 No quadro 1 abaixo, apresenta-se um panorama da população idosa 

brasileira: 

 

Quadro 1. Dados sobre a população idosa do Brasil 
Fonte: RIPSA - Ministério da Saúde - (Rede Interagencial de Informações para a Saúde)3 

 

 

Em 2007, 10,05% da população brasileira tinha mais de 60 anos. A população 

brasileira cresceu de 1997 a 2007 na ordem de 21%. Para a faixa de 60 anos 

cresceu acima de 47%, e para a faixa acima de 80 anos esse crescimento chegou a 

65%. Dessa população idosa, a residente em área urbana, teve o rendimento de três 

vezes maior que na rural (SIS 2008). Nesse mesmo ano, 12,2% dos idosos viviam 

em situação de pobreza, com rendimento, per capta no domicílio, de até meio salário 

mínimo. A região Nordeste do país concentrava 24,2% dos casos (IBGE/ PNAD 

(1997-1999), Censo Demográfico (1991 e 2000), Contagem Populacional (1996) e 

projeções e estimativas demográficas (2001-2007).  

O crescente aumento da população idosa e a tendência à diminuição do 

número de filhos por família traz a inquietação: quem cuidará dos idosos? A 

população antes invisível passa a exigir ativamente seus direitos na vida cívica e 

                                                           
3 Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2008/matriz.htm. Acesso em:  07/11/2009. 

 

População 
brasileira 

População 
Idosa 

Essa 
população 
em 
percentuais 

Idosos 
residentes em 
Regiões 
Metropolitanas 
(%) 

1997 156.128.003 13.501.830 8,6 8,7 
2000 169.799.170 14.536.029 8,6 8,2 
2007 189.335.191 18.204.829 9,6 9,1 
2020     
projeção 

219.149.150 18.846.826 9,6 
 

9,1 
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política, serviços de saúde, equipamentos sociais e acessibilidade. A tendência 

verificada de diminuição da taxa de fecundidade e de mortalidade, o aumento da 

esperança de vida e do número de casais sem filhos representa uma geração idosa 

diferente da atual e uma estrutura social também de configuração diversa.  

Necessita-se de modelos em relação ao futuro dessas gerações. Cabe a nós 

desenvolvê-los. Atualmente, considera-se responsável pelos idosos a família e o 

Estado, além dele mesmo. No futuro, nas situações em que não se tenham filhos, 

sobrinhos, ou na eventualidade de uma doença incapacitante ou limitadora, resta 

somente ao Estado desenvolver ações de cuidados para com esse idoso. 

Ciente das mudanças e das necessárias providências em relação à 

população idosa, o Governo Federal Brasileiro institui a lei federal 10. 741 em 1º de 

outubro de 2003 e o Congresso Brasileiro a Lei nº 10.741, que dispõe sobre o 

Estatuto do Idoso. Prevê a responsabilidade da família, da comunidade e do Poder 

Público por garantir à pessoa idosa o direito à: vida, saúde, alimentação, educação, 

cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e à 

convivência familiar e comunitária.   De acordo com o que regulamenta esse mesmo 

Estatuto, em seu Capítulo I - Art. 9º É obrigação do Estado garantir proteção à vida e 

à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 

envelhecimento saudável e em condições de dignidade. 

 A família atual vem se modificando em sua composição, alterando também o 

futuro das próximas gerações idosas. Deve-se preparar para qual tipo de velhice? 

Como a população adulta envelhecerá?  Ao se considerar que o convívio familiar 

contribui e em muito para o desenvolvimento de uma velhice saudável, como manter 

a saúde, com o convívio familiar empobrecido?  De acordo com Lage (Folha de São 

Paulo-15-03-2009) metade da população idosa entrevistada em pesquisa do 

Datafolha- 2008 considera sua saúde ótima.  

 A saúde nesse caso é vista como funcionalidade. Mesmo com alguma 

deficiência orgânica quando têm qualidade de vida, consideram- se muito bem 

controlados. A saúde, para eles, é necessária a fim de se manter a autonomia e um 

envelhecimento saudável e é considerada um bem maior. Ainda no quesito saúde, 

Gois coloca que setenta e dois por cento (Datafolha 2008) dos idosos pesquisados 

fazem uso do sistema público de atendimento, e, vinte e oito por cento tem planos 

de saúde. No mesmo artigo ressalta que o custo das medicações faz parte do rol de 

preocupações constantes dos entrevistados. 
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Segundo Cerveny, (2000) em algumas ocasiões a ordem natural dos pais 

cuidarem dos filhos, é invertida, pois são os próprios pais que necessitam de 

cuidados, iniciando um processo que altera o sistema familiar em pelo menos três 

gerações.  

 Após os filhos saírem de casa, o casal ou um progenitor poderá viver por 

muitos anos. Não há preparo ainda do próprio idoso e da sociedade para 

redimensionar esse que pode vir a ser um período fértil. Infelizmente, porém, o que 

observamos é que em alguns casos, na ausência de planos e objetivos, ocorre a 

depressão.  

Outro fenômeno estudado pelo SIS (Síntese de Indicadores Sociais)4 2008, 

no que se refere ao aumento da longevidade, possibilita o convívio de várias 

gerações no mesmo domicílio, em certos casos também,  esse fato permite o 

aumento da composição da renda familiar. 

Dos domicílios com três gerações, segundo dados da (PNAD-2007),5 29,1% 

tinham entre 60 e 70 anos e, 4,6% acima de 80 anos. Muitas vezes há o encontro de 

duas gerações idosas na mesma residência. Filhos de 60, cuidando de pais de 80 

anos. As singularidades de cada família compõem o desenvolvimento do 

envelhecimento e necessitam de diferentes ações por parte do Estado.  Existem 

famílias que concentram duas gerações de terceira idade, além das várias outras 

gerações no núcleo familiar.  

Lajolo (Folha de São Paulo-15-03-2009) traz análise do Datafolha- 2008 onde 

se verificou que um quinto dos idosos no Brasil reside só, sessenta e sete por cento 

deles realizam as tarefas domésticas e o restante, com familiares, ajudantes ou em 

instituições. 

 O Brasil está envelhecendo e vive ao mesmo tempo o culto à juventude. A 

melhoria na qualidade de vida da população tem modificado nossa fotografia etária. 

Segundo Tardivo e Gil (2008, p. 236), o momento atual é de ambiguidade entre a 

Ciência, com os avanços para o prolongamento da vida e a própria realidade. 

                                                           
4 O estudo desenvolvido por esse segmento do IBGE analisa as condições de  vida da população 
brasileira, a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2007.  Reúne informações 
socioeconômicas sobre os arranjos familiares mais comuns no país, os cinco grupos de cor e raça 
investigados pelo IBGE, as mulheres, os idosos, as crianças, os adolescentes e jovens, além de 
dados demográficos, educacionais e conjugais da população. 
5 Um novo Brasil emergiu dos números da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) 
edição 2007.  
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Quanto mais longa a vida se torna, “mais a sociedade, o Estado e a família não 

sabem o que fazer com os velhos que parecem ter perdido seu lugar.”  

De acordo com os dados do World Health Statistics, podem-se observar as 

projeções para o ano de 2025 sobre a população brasileira idosa (quadro 2) 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2. Posição do Brasil frente à taxa de envelhecimento mundial 
Fonte: World Health Statistics Annuals – Geneva, 19826 
 

 

 Pela nossa experiência, atualmente não contamos com profissionais voltados 

a essa área em número suficiente, razão pela qual existem esforços para a 

formação e preparo, tanto por parte do Estado quanto por parte da Sociedade Civil e 

da Universidade, de formar profissionais voltados ao trabalho com a crescente 

população idosa, inclusive motivando o presente estudo, considerando a relevância 

social do tema proposto. 

No Brasil, a classificação de população idosa ou na Fase Tardia do Ciclo de 

Vida Familiar, é destinada às pessoas que tenham acima de 60 anos e nos países 

desenvolvidos, acima dos 65 anos (CARTER; MCGOLDRICK e COLS, 1995).  

Segundo Paschoal (2001) apud Tardivo e Gil (2008), em 2050 a população 

idosa no mundo será um quarto da população mundial. 
                                                           
6  World Health Statistics. Disponível em: www.who.int/whosis/ Acesso em:  07/11/2009. 

  
População em milhões 

de habitantes 
 

Países 
Classificação 

em 1950 
1950 2000 2025 Classificação 

 

China 1º. 42 134 284 1º. 

Índia 2º. 32 65 146 2º. 

URSS 4º. 16 54 71 3º. 

EUA 3º. 8 40 67 4º. 

Japão 8º. 6 26 33 5º. 

Brasil 16º. 2 14 32 6º. 
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No Brasil em 2006, a proporção entre idosos/crianças é de 120/100 (SMAD-

2006), dado que comprova que os serviços oferecidos à população necessitam ser 

revistos. 

 Veiga, Vilicic e Brandalise colocam em artigo (Jornal o Estado de São Paulo-

04-04-2010) que, de acordo com Seade em pesquisa para o Jornal o Estado, em 

quatorze anos, São Paulo terá mais idosos do que crianças. A cidade deve então se 

adaptar e se preparar para essa mudança demográfica próxima. Relatam que 

existem falhas estruturais na questão da mobilidade, habitação e saúde. Reforçam a 

necessidade de moradias sociais para a população mais velha, atendimento 

especializado e acessibilidade. A vida social ativa dos idosos requer também uma 

atenção especial. Lazer, turismo e atividades físicas devem estar presentes não só 

nas agendas como aproveitamento do tempo livre, mas também por necessidade de 

atividades dirigidas a faixa etária crescente que requer diferenciais em relação ao 

que se oferece a crianças, a jovens e a adultos. 

A expectativa de vida aumentou de 1940 a 2004 em 60% (45,5 para 71,7 

anos, com predominância feminina e maior concentração na região Sul e Sudeste do 

Brasil (10,5% e 10,4%, respectivamente).  

Em outra comparação, houve também um significativo aumento da vida média 

do brasileiro, como pode ser visto no quadro que segue: 

 

 

 

Sexo 

 
Tempo 
de vida 
média 
(1997) 

Tempo 
de vida 
média 
(2007) 

 

Aumento 
real em 
anos 

Feminino 73,2 anos 76,5 anos 3,3 anos 

Masculino 65 anos 69 anos 4 anos 

Quadro 3. Tempo médio de vida para ambos os sexos 
Fonte: Síntese de Informações Sociais (SIS), 2008. 
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 No quadro 4, observa-se a situação funcional do brasileiro que chega a Fase 

Tardia de seu ciclo de vida. 

 

 

 

 

 

                                                 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro 4. Situação funcional para ambos os sexos na Fase Tardia do Ciclo Vital Familiar 
Fonte: PNAD (2007) 

  

 

 

 O rendimento médio é de R$ 657,00 e 64% desses idosos é referência 

financeira para a família, sendo que 13% moram sozinhos (IBGE – PNAD 2004). Em 

2007, segundo PNAD, 40,8% das pessoas que viviam sozinhas, tinham acima de 60 

anos. 

          Segundo a Datafolha, em artigo de Patu (Folha de São Paulo -15 03-2009), 

cinquenta e quatro por cento dos aposentados não ganham mais que o piso salarial 

nacional. Ainda no artigo, coloca que mais de um quarto deles precisam de ajuda 

financeira para viver. Apesar disso, são considerados mais protegidos da pobreza, 

segundo o autor, que o resto da população. A Constituição não permite que se 

ganhe menos que o salário mínimo e quarenta e oito por cento vivem em lares cuja 

renda familiar não ultrapassa dois salários mínimos. Para ele o impacto do custo da 

previdência está muito alto, porém, contribui de forma efetiva para a redução da 

pobreza, já que o idoso, muitas vezes, colabora no sustento familiar. 

Tendo em vista as recomendações da OMS (1998) sobre qualidade de vida, a 

sociedade vem se organizando para viver e envelhecer com qualidade. Dada a 

relevância social do tema, esforços vêm sendo feitos no sentido de criar e implantar 

novos trabalhos nas diferentes esferas que delineiam a vida do idoso. Vislumbra-se 

Situação 
funcional na 

Terceira Idade 

Ano de   
2006 

Ano de 
2007 

Aposentados 

ou Pensionistas 
77,4% 84,4% 

Ainda ativos 

Profissionalmente 
29% 29 % 
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assim, a participação do Estado, da família e de cada um na composição de um 

mosaico na construção de nosso futuro. Nesse contexto se enquadra o presente 

trabalho de atendimento psicoterapêutico específico, dirigido a um grupo de 

mulheres de 66 a 78 anos, usuárias de UBS na zona sul de SP.  

A experiência como psicóloga com grupos psicoterapêuticos, instigou-nos a 

propor e iniciar o trabalho com mulheres idosas visando contemplar tanto as 

especificidades dessa etapa do Ciclo Vital quanto a subjetividade das mesmas. Este 

trabalho se justifica pela possibilidade de nos juntarmos aos profissionais e 

estudiosos em suas preocupações sobre o tema do envelhecimento e do Ciclo Vital 

Familiar na Fase Tardia.   Visa a contribuir para a melhoria da qualidade de vida da 

população idosa, levantar dúvidas e desafios, rever conceitos, instigar colegas a 

desenvolver trabalhos semelhantes e diversos, e a estudar os efeitos de 

intervenções psicoterapêuticas para mulheres na terceira idade. 
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2 O ENVELHECIMENTO PROPRIAMENTE DITO NO CICLO VITAL DA 

FAMÍLIA 

 

 

Conforme pesquisas de Jacob 7 há mais de 50 anos a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) definiu de maneira muito mais abrangente o conceito de saúde, 

entendido até aquela época como “a inexistência de doenças”.  

  Este modelo de sanidade, de certa maneira, não contemplava os idosos, visto 

que a pessoa idosa dificilmente não se torna portadora de alguma patologia crônico-

degenerativa que se manifesta com o avançar dos anos.  

  Com a ampliação deste conceito pela OMS (1947), a saúde passou a ser 

entendida como “o estado de bem estar físico, psíquico e social”.  Abriu-se, assim, 

um leque muito maior de possibilidades para a promoção da saúde do idoso, 

sabendo-se que é perfeitamente possível que este estado de equilíbrio possa ser 

atingido por um Indivíduo portador de doenças devidamente tratadas e/ou 

compensadas.  

Ainda segundo pesquisas de Santos (2003)8, para a Organização das Nações 

Unidas (ONU / 1982), os critérios cronológicos para a entrada na velhice diferem 

entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Nos países 

desenvolvidos são considerados idosos todos os seres humanos acima de 65 anos, 

já nos países em desenvolvimento são idosos aqueles acima de 60 anos. Essa 

definição foi estabelecida pela ONU, em 1982, através da Resolução 39/125, 

durante a Primeira Assembléia Mundial das Nações Unidas sobre o Envelhecimento 

da População, relacionando-se com a expectativa de vida ao nascer e com a 

qualidade de vida que as nações propiciam a seus cidadãos. 

 Segundo Néri (2006), o estudo científico da psicologia em relação ao  

envelhecimento  é muito recente, comparado aos estudos em relação à infância e 

adolescência. Os anos de velhice eram considerados de declínio. Os estudos eram 

                                                           
7Fonte: www.portaldoenvelhecimento/net/acervo/artioep/Geral/artigo por JACOB Filho, W.  Médico, 
Professor Doutor do Departamento de Clínica Médica da FMUSP, diretor do Serviço de Geriatria do 
Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Desde 1983 coordena as Atividades 
Multidisciplinares do Serviço de Geriatria, incluindo o Grupo de Assistência Multidisciplinar ao Idoso 
Ambulatorial (GAMIA) e o Programa de Visita Domiciliar ao Idoso (PROVIDI)- acesso em 08/11/2009  
8Fonte: Textos Envelhecimento v.6 n.2 Rio de Janeiro  2003 http://www.unati.uerj.br/  por SANTOS, S. 
S. C. – acesso em 08/11/2009.                                                             
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dirigidos ao crescimento com ênfase aos aspectos da produtividade, da autonomia 

física e psíquica e autonomia cognitiva. Coloca como a questão histórica, a 

condução dos estudos sobre o envelhecimento, antes latente, ao sofrer o impacto do 

envelhecimento da população, trazendo à tona a necessidade dos estudos nessa 

direção.  

 

Nasceu a psicogerontologia, desde logo caracterizada pela adoção de um 
enfoque de desenvolvimento ao longo da vida (life-span) que leva a uma 
multicausalidade, e o caráter complexo das interações entre influências 
genético-biológicas e socioculturais (NÉRI, 2006, p. 75). 

 

Néri aponta duas das teorias do desenvolvimento usadas atualmente:  

 

1. Teoria da Seletividade Socioemocional de autoria de Laura L. 

Carstensen (1991, 1993) Néri-2006, p.71. “A teoria de seletividade 

socioemocional é de natureza life span na medida em que considera que a 

adaptação é delimitada pelo tempo e pelo espaço e que a fase do 

desenvolvimento vivida pela pessoa é um importante contexto ao qual ela 

deve se adaptar. A redução dos contatos sociais que caracteriza a velhice 

reflete uma seleção ativa na qual as relações sociais emocionalmente 

próximas são mantidas porque são mais importantes para a adaptação do 

idoso. Na velhice as pessoas tendem a reorganizar suas metas e relações, a 

priorizar realizações de curto prazo, a preferir relações sociais mais 

significativas, e a descartar o que não cabe nesses critérios. Em 

contrapartida, na juventude, as pessoas tendem a cultivar relacionamentos 

sociais mais numerosos porque, nessa fase da vida, elas promovem a 

exploração do mundo, o aumento da informação e sua afirmação de status e 

da identidade. Suas metas são mais numerosas e de longo prazo, porque o 

tempo é percebido como relativamente ilimitado (CARSTENSEN,1991,1993; 

LANG e CARTENSEN 2002). 

 

2. Teoria da Dependência Aprendida; de autoria de M. M. Baltes, 1996 - 

(apud Néri 2006- pag73): “a dependência dos idosos não é só uma condição 

com múltiplas faces, como também é determinado por múltiplas variáveis sem 

interação (M.M. Baltes, 1996, apud NERI, 2006). Nesta teoria coloca alguns 
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determinantes da dependência como incapacidade funcional devido a 

doenças, eventos estressantes ou inesperados, acúmulo dos efeitos das 

perdas, falta de motivação e metas, barreiras e desestruturação (como 

pobreza) de ordem física e social, discriminação em relação à idade e 

tratamentos inadequados ou iatrogênicos. A teoria diz que esses 

comportamentos são gerados e se mantêm.  

 

Na presença de crescente vulnerabilidade, os idosos precisam ser capazes 
de transformar sua agência para que possam adaptar-se com sucesso, 
quando e onde forem necessários... Ao pensar que, pela dependência 
aprendida, o idoso pode obter o controle passivo sobre o ambiente, a teoria 
focaliza o aspecto adaptativo e compensatório da dependência (NÉRI, 
2006. p.75). 

 

Para Freud, segundo Kamghagi (2007), o envelhecimento é tido como um 

período de resistência, de entendimento de novos limites que se impõem à 

satisfação da libido objetal, havendo um abandono progressivo do investimento de 

objeto. Há um enfraquecimento da vida, da libido e do interesse em novos 

investimentos afetivos. Com isso, haveria uma regressão pulsional que poderia 

retomar recalques, rearranjando e causando perturbações na psique. A morte é 

estudada como pulsão e não como finitude da vida, ligada ao envelhecimento.  

Erikson (1976) desenvolve seu estudo psicanalítico enfatizando o processo de 

desenvolvimento humano em oito fases.  No início do que se considera terceira 

idade no Brasil, dos sessenta anos em diante, encontramos duas fases.  Trabalha 

com a perspectiva de que se possa ter com a crise da meia idade, novas 

ressignificações, crescimento e vivência da subjetividade dentro do processo de 

finitude: 

 

1. Produtividade X Estagnação (40 a 65 anos): conflito entre aumentar a 

produtividade e criatividade ou acomodação 

2. Integridade X Desespero (velhice): fase em que se pode transcender, 

refletir, ter uma visão de mundo mais abrangente, valorização do que se 

fez, como se fez, cuidar das relações estabelecidas, desenvolver 

sabedoria, de revisar sua história. Do contrário, arrependimentos e 

lamentações levando ao desespero. 
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Kamghagi (2007) desenvolve um estudo a partir dos autores psicanalíticos a 

fim de entender os desafios do envelhecimento. Coloca duas fases que ora são 

distintas, ora se mesclam à de plena atividade e quando por motivos de doença não 

pode ser independente. Faz uma classificação em sua pesquisa com pacientes do 

ponto de vista psicanalítico. Encontra, além do desejo de serem amados, os 

seguintes conflitos recorrentes: 

 

1. Reatualizar o esquema corporal, a imagem do corpo e o conceito de si 

2. Remanejar o esquema desejante ao evidente estreitamento de  

    possibilidades e prazos 

3. Lidar com a evidência de que adoecimentos incapacitantes e uma agonia  

    prolongada são possíveis e podem estar próximos 

4. Integrar a perspectiva mais concreta da proximidade da morte 

5. Integrar-se ao progressivo isolamento real e subjetivo com relação à  

    contemporaneidade que o cerca. 

 

 A psicologia do envelhecimento nos coloca o seguinte: o sujeito é um ser 

processual, cada pessoa envelhece de modo peculiar e singular, definido pelas 

condições físicas, funcionais, mentais e de saúde. A idade cronológica não deve ser 

considerada o único fator de avaliação, Teixeira (2002) considera o envelhecimento 

um processo multidimensional e multidirecional de crescimento ou contração do 

desenvolvimento, que depende do meio e de suas influências. A mesma autora 

também aponta que a consciência do fim da vida é exclusividade da humanidade, o 

que na terceira idade representa uma preocupação maior. Traz a motivação como 

fator preponderante, uma força motriz nos contatos, nos laços emocionais em 

contrapartida à aposentadoria que diminui o convívio social. Reforça que a principal 

tarefa evolutiva nesta etapa é a integração social e autonomia pessoal. 

Teixeira (2002) divide o envelhecimento em três fases: 

 

 1. Envelhecimento primário e universal: Universal e progressivo, que 

acontece a todos os indivíduos. Sofre influência do estilo de vida que o 

indivíduo leva. 



 

 

22

 2. Envelhecimento secundário e patológico: Envelhecimento associado às 

doenças orgânicas que apresentam maior ocorrência no decorrer do 

aumento da idade. 

 3. Envelhecimento terciário e terminal: refere-se aos idosos dependentes 

de cuidados de outrem, tendo sua autonomia diminuída sobremaneira. 

 

A etapa de vida no Estágio Tardio é particular em relação às etapas 

anteriores, não obstante também resulta das mesmas.  

Segundo Walsh (1995), as tarefas familiares nessa etapa incluem idosos com 

filhos idosos (aumento da longevidade em geral), o contato familiar como fator de 

apoio à longevidade saudável, contribuindo para a necessidade de atualizar antigos 

padrões interacionais, e proteger do aumento da suscetibilidade à doença mental. 

Viuvez, aposentadoria, a diminuição dos rendimentos são aspectos que trazem à 

tona o cuidado à população idosa como particular e específico. 

Salviano (2008) coloca os desafios de se enfrentar o empobrecimento na 

velhice, o impacto da mudança financeira em uma fase que, por vezes, mais se 

necessita de recursos, principalmente para cuidar da saúde. 

Ainda de acordo com Walsh (1995), a maior tarefa psicossocial nesse estágio 

está ligada às transições que podem vir com a perda e a disfunção, além do 

crescimento e transformação. É uma etapa em que não só as atualizações dos 

vínculos afetivos, como as reparações são bem-vindas. 

Em pesquisa com a classe média no Estado de São Paulo, Cerveny e 

Berthoud (2002), a Fase Última é representada como um fechamento de ciclo, 

sendo que seu caráter transgeracional nos remete aos ajustes e ampliações 

necessários frente aos novos modelos de família que o idoso se depara nos tempos 

atuais.  

Estas autoras se referem a três fenômenos nessa etapa da família e fase 

última:  

 

1. Fazendo a retrospectiva:  

Apresenta-se o passado para entender o presente. “Só é possível 

dimensionar a mudança do perfil da família ao longo do ciclo se é feita a 

leitura em toda a sua extensão” (CERVENY; BERTHOUD, 2002, p.132). 

Avalia-se o modelo de casamento, como sólido, mesmo com as 
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dificuldades do “Até que a morte os separe!”. Valores como acompanhar 

os filhos, crescimento profissional, união dos esforços para a formação da 

prole também são avaliados. Nesta retrospectiva, entre as dificuldades, é 

trazida a questão financeira que, às vezes, se traduz em poucos recursos, 

na ajuda da esposa para compor e reforçar o orçamento, na convivência 

com alcoolismo e as crises atravessadas no decorrer da vida. Havia 

divisão de tarefas e era clara entre o casal: mulher cuidava da casa e dos 

filhos, marido cuidava do provento.  O casal idoso viveu um planejamento 

de vida, incluindo as finanças, a rotina e esse planejamento se fizeram 

presente inclusive nos momentos de crise, ajudando a superá-los. A 

crença em Deus, a fé religiosa como alento e esperança transmitindo força 

de luta é lembrada pelos casais que muitas vezes explicam suas 

conquistas e atribuem à fé religiosa seu sucesso. Cuidaram de preparar os 

filhos para o futuro, priorizando o casamento para as filhas e a carreira, 

colhendo os frutos deste esforço. 

 

2. Vivendo o presente 

Cuidar dos filhos na Fase Última de forma diferente, ser avós, por vezes 

cuidar dos netos, ter diplomacia nas questões de conviver com noras e 

genros, conviver com novos valores, como ter mais de uma nora ou genro 

(famílias recasadas). Voltar a viver com filhos separados, que retornam à 

casa dos pais, ou filhos que, mesmo casados, necessitam retornar com a 

família são aspectos relevantes para os idosos, que fazem diferença em 

sua forma de viver o presente. Lidar com os filhos de forma geral, 

aconselhá-los, ajudá-los e sentir-se abandonado pelo pouco tempo dos 

filhos dedicados a eles é outra das características desse momento. 

O casal tem seu relacionamento revisto, os cuidados mútuos e a 

sexualidade.  A viuvez tem caráter mais feminino, com a dimensão de um 

“abandono irrestrito” podendo trazer um “sentimento de descaracterização” 

(CERVENY e BERTHOUD, 2002, p. 154).   

 

3. Fechando o ciclo 

Nesta fase o idoso tem um retorno a ele mesmo, um caminho individual, 

de se aproximar da morte. Porém, necessita de amparo e compreensão. A 



 

 

24

saúde toma outra dimensão importante e mais relativizada. O idoso pode 

também, nessa fase final, voltar-se para sua própria história e origem. 

Os papéis vão sendo perdidos, diminuem suas funções e autonomia, 

interrompe-se o trabalho. Algumas pessoas continuam a trabalhar após a 

aposentadoria, pois o sistema previdenciário nacional os deixa em 

situação difícil após anos de contribuição. Em alguns casos apenas 

diminuem as atividades, desfazem-se dos bens, resultado de uma vida de 

luta, ou seja: vai saindo de cena. 

Muitos parentes morrem, diminuindo o contato com seus pares; sem 

companhia, precisam ser cuidados, o que é facilitado se o idoso se deixa 

cuidar, enfim prepara-se para terminar seu trajeto. Deus está presente 

nesta passagem na questão da finitude: 

 

Compreende que a velhice lhe foi concedida (uma vida longa), como algo 
que não coube a todos e fechá-la com consciência, atuando como senhor 
de si enquanto puder, talvez seja o mérito maior (CERVENY; BERTHOUD, 
2002, p.157). 

 

Esse estudo traz em sua análise que a família está verticalmente expandida, 

que a lembrança dos ausentes está inserida em seu contexto, inclusive os 

sofrimentos pelas perdas, o fato de estarem vivos, muitas vezes sós, e de estarem 

se aproximando do fechamento do ciclo.  

A adaptação às perdas, os desafios de forma a atender as necessidades de 

autonomia, a auto-identidade, o companheirismo satisfatório  tendo uma experiência 

significativa, fazem desta fase desse ciclo de vida ter suas singularidades.  

Para Kamkhagi (2007) existem dois conceitos fundamentais que abarcam as 

etapas do envelhecimento de forma distinta em consonância aos autores citados 

que avaliam a questão da dependência e autonomia: 

 

1.  Fase do envelhecimento ainda sem grandes impedimentos, que considera 

fase de plena atividade 

2. Fase do envelhecimento acentuadamente impeditivo, quando existem 

doenças, restrições naturais do envelhecimento, que impedem a tomada 

de decisões 
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A autora coloca que as fases podem ser mescladas, com aspectos das duas 

fases, com alternância dos aspectos de autonomia e independência. 

Segundo Lawton (apud Neri, 2006) a velhice deve ser pensada como  

 

... uma condição multidimensional, determinada por múltiplas causas 
biológicas, sociais e psicológicas atuando ao longo de toda a vida, num 
dado contexto sociocultural, e passível de avaliação pelo indivíduo e pela 
sociedade (NÉRI, 2006, p. 59). 

 

O idoso pode ser visto de forma preconceituosa como estando à margem da 

sociedade, afastando-o ainda mais do convívio. Ainda nessa linha de pensamento, 

se nos ativermos ao pressuposto de que o idoso vive fixado em antigos padrões 

interacionais, de forma estereotipada, estaremos nós mesmos também presos a 

amarras de não atualizarmos nossos conceitos, como se não fosse um trajeto 

natural envelhecermos. Certamente nenhum de nós gostaria de ser enquadrado 

nesse estereótipo de idoso. 

Para Erikson (1976) a questão das gerações e seus diferentes modos de 

encarar a vida é colocada como:  

 

... a criação não de uma nova ideologia, mas de uma ética universal 
decorrente de uma civilização tecnológica universal. Isso só pode ser 
levado a cabo por homens e mulheres que não são jovens ideológicos nem 
velhos moralistas, mas sabedores de que, de geração em geração, o teste 
do que se produz é o desvelo que inspira. Se existe realmente alguma 
chance, é num mundo mais desafiador, mais exequível e mais venerável 
do que todos os mitos, retrospectivos e prospectivos: é na realidade 
histórica, por fim eticamente cuidada (p. 262). 

 

Hoje sabemos que sempre é possível aprender, e “o potencial criativo do ser, 

acionado pelo interesse do mundo, forma um círculo vicioso positivo: a criatividade 

desperta o interesse pelo mundo, nas relações e é por ele estimulado” (BERGER 

2007, pág 105). O engajamento nos diferentes setores nos forçando a rever 

conceitos, o próprio desenvolvimento da vida com suas diferentes características 

nas diversas etapas nos fazem refletir sobre a sequência de transformações 

inerentes ao fato de estar vivo e em constante processo, contrariando a visão 

pessimista e estereotipada do envelhecimento.  
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Constituir-se como sujeito é um processo dinâmico que dura a vida toda, 
no sentido de manter, substituir, ou criar formas diferentes de estar no 
mundo, adequada ao contexto e ao momento de vida. Possibilidade esta 
da reinvenção da vida a partir de si mesmo, que considera a realidade 
inevitável e que é ou de ser um futuro idoso (BERGER, 2007, p. 105).  

 

Outra autora que reflete sobre a visão da sociedade frente à velhice coloca:  

 

Os idosos mudam a representação que lhes é dedicada e nos apresentam 
a imagem de uma velhice cujos indivíduos que dela fazem parte pertencem 
a um grupo que tem como característica a vontade de envelhecer 
ativamente, de criar novos empregos do tempo livre e de conquistar 
espaços de informações e sociabilidade. A imagem de uma etapa 
monótona, sofrida e estereotipada aos poucos e se desfaz. A denominação 
Terceira Idade revigorou e rejuvenesceu uma geração que só aceita o 
rótulo de idoso nas cercanias dos oitenta anos (MONTEIRO, 2006, p. 34). 

 

O contato social com a família, segundo Walsh (1995), favorece o aumento 

da longevidade saudável, o reajustamento às perdas, a reorientação e a 

reorganização. A perspectiva da finitude traz a todos a vulnerabilidade da vida. A 

morte de um membro familiar idoso pode representar um primeiro contato das 

gerações mais novas com a morte, e também traz a noção para a geração 

subsequente que também dela, a morte se aproxima. Portanto, a morte passa a ser 

assunto de todos. 

Para May (1982) durante toda a vida temos o conflito entre o eu e o todo, 

iniciando esse processo no nascimento. 

 

Estritamente falando, o processo de nascer do ventre materno, libertar-se 
da massa, substituir a dependência pela escolha existe em todas as 
decisões da vida e é o que encontramos mesmo diante da morte. Pois o 
que é a capacidade de morrer corajosamente senão o passo derradeiro no 
aprendizado da independência, da libertação do todo? (p.99- 1982). 

 

Walsh (1995) propõe que as tarefas do Estágio Tardio de vida apresentem 

potencial de perda e disfunção, mas também de transformação e crescimento. 

Padrões anteriores de interação, antes úteis, podem se tornar inadequados nessa 

fase. Conflitos de etapas anteriores podem repercutir ainda nessa fase, quando o 

contorno da família mais uma vez muda, a vulnerabilidade aumenta, trazendo a 

saúde mental para o cenário de extrema importância nas questões de depressão, 

ansiedade, e adaptação a esta transição de estágio de vida. 
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O que pode ser constatado na dinâmica da família na fase última é que, de 
certa forma, os valores plantados pelos idosos na formação e manutenção 
da família fizeram com que, na fase última, ainda estivessem incluídos, 
participantes e referendados na família (CERVENY; BERHOUD, 2002, p. 
150-151). 

          

Segundo Goldfaber (1997), o sujeito que envelhece também tem dificuldade 

de se reconhecer como velho. Sua imagem no espelho por vezes não é retrato de 

como se sente ou se vê, a imagem guardada na memória. A velhice é vista através 

do outro. Muitas vezes observamos que essa diferença não se coloca só em termos 

de estética, mas também na dificuldade de se encontrar com limitações ou 

diferenças entre o que se podia fazer e o que se dava conta de fazer, o que 

mentalmente ainda se encontra dentro do possível e o que de concreto se consegue 

realizar, frente a um corpo que, às vezes, não acompanha a velocidade de outrora. 

Existem situações também de saúde ou financeiras que podem se agravar e 

o idoso vir a se tornar dependente da família, interferindo na estrutura familiar de 

forma mais contundente. Segundo Walsh (1995), a Família no Estágio Tardio de 

Vida tem como tarefa adaptar-se a perdas e desafios. Novamente o idoso pode ser 

visto à margem da comunidade. Pode se fixar em antigos padrões de interação, 

favorecendo a estereotipia da velhice ultrapassada e ao isolamento, com visões 

pessimistas de futuro, em um momento em que os relacionamentos familiares 

favorecem uma longevidade com melhor qualidade. Porém, nos deparamos com a 

diminuição do número de pessoas na família, a não saída dos filhos de casa ou o 

aumento da família e da responsabilidade com a vinda de genros, noras e netos, por 

vezes dependendo da aposentadoria do idoso, trazem em si conflitos e adaptações 

à nova realidade. 

A questão da moradia, de com quem e onde se irá morar para Martines 

(2008) também deve ser levada em conta para o planejamento da velhice futura e 

para entendermos a velhice atual, ou melhor, o idoso de hoje, e em especial o que 

nos procura para atendimento. Ressalta em termos de futuro que “temos que usar 

nossa sabedoria e coragem para mudar hoje o que queremos encontrar amanhã.” 

(MARTINES, 2008, p.71). 

Algumas características da terceira idade atual podem ser destacadas: a 

predominância de mulheres na velhice é da ordem de 61% (SMADS 2006), casais 

em que, de um lado, o homem ao se aposentar (com redução dos rendimentos) tem 

afetada sua função de provedor e passa a participar e interferir no ambiente 
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doméstico. De outro, a mulher tem diminuída a função materna anterior, já que os 

filhos cresceram e o lar, antes reduto feminino, sofre grandes alterações, exigindo 

ajustes no casal. Para Salviano o impacto do empobrecimento na velhice é uma 

difícil tarefa e em sua pesquisa constatou que: aqueles que possuíam uma rede 

social fortalecida receberam mais apoio para reformular seu projeto de vida e maior 

capacidade de adaptação à nova situação, com importante destaque para o apoio 

recebido dos filhos, nessa superação.  

Segundo Wilson Jacob Filho (2009 Folha de São Paulo 12-03-09 caderno 

Equilíbrio, p.2), muitas mulheres têm-se desabrochado na fase mais tardia da vida e 

os homens têm mais dificuldades, dada à identidade profissional haver terminado 

com a aposentadoria. Porém, ambos têm a capacidade de se renovar e se adaptar. 

A questão da sexualidade e envelhecimento também se torna relevante.  As 

mudanças em relação à saúde em geral em ambos os sexos, o aparecimento de 

doenças prostáticas no homem, o advento dos medicamentos para restabelecer a 

virilidade masculina, a aceitação ou não das perdas ou diminuição das funções 

sexuais podem interferir na vida sexual e afetiva do casal.  

Associada a esses aspectos inclui-se a questão de gênero na sexualidade, 

transportando para essa etapa do Ciclo de Vida peculiaridades no enfrentamento 

das mudanças e adaptações. Segundo Macedo (2010 no prelo), as concepções de 

gênero tradicionais e estereotipadas interferem na forma de lidar com a sexualidade 

nos idosos. Para a mulher o advento da menopausa, o fato de não serem mais 

férteis, terem o desejo diminuído, a valorização cultural da beleza e do corpo jovem 

feminino,  podem reforçar a questão de se encerrar a vida sexual. Por outro lado, os 

homens mais velhos ainda são férteis e acredita-se que o sexo, portanto, seja uma 

necessidade.  

 

confusão entre o desejo, o erotismo, responsividade sexual com fertilidade 
é uma das razões para esse comportamento das mulheres nesta época da 
vida justamente quando deveria ser o contrário, tendo em vista a liberação 
da possibilidade de engravidar. Porém como não se deram o direito do 
prazer, não vivenciaram com satisfação o gozo, não conseguem nessa 
altura da vida aquilo que deveriam ter aprendido na juventude (MACEDO, 
no prelo).  

 

Segundo Carmita Abdo (2009-15-03, Folha de São Paulo, caderno Maior 

Idade p. 10), espera-se do homem que seja sempre viril e associam as dificuldades 

no decorrer do tempo à incompetência e não às doenças como diabetes e 
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hipertensão, depressão ou problemas de próstata. Em pesquisa, a grande maioria 

idosa masculina alega ter vida sexual ativa e não fazer uso de medicação. Já as 

mulheres idosas, na sua grande maioria, afirmam não ter vida sexual ativa, mesmo 

sendo casadas.  

Em artigo da (Folha de São Paulo- 15-03-2009) Yuri coloca que o jogo do 

relacionamento afetivo e sexual mudou na terceira idade pelo uso de medicamentos, 

o aumento da longevidade e os avanços da medicina estética. 

Para Norgren (2002, apud Costa, 2008), os casais satisfeitos com a 

conjugalidade que experenciam conseguem manter forte vínculo emocional, e, 

alterar as regras e as funções dentro do relacionamento, mais adequadas a vigente 

etapa de vida. Conseguem também desenvolver padrões adequados de 

comunicação. 

Conforme relata Amorim (2008, p. 621), existem inúmeras interpretações de 

sexualidade na terceira idade por parte dos profissionais de saúde.  Alguns apontam 

que a crise masculina é mais intensa em função das “tensões entre o padrão 

tradicional de identidade masculina e a possibilidade de viver novas formas ser 

homem.” 

A viuvez e a dificuldade de refazer a vida afetiva (principalmente para as 

mulheres-SIS-2008), o re-investimento do afeto em outras direções também são 

dificuldades a serem cuidadas. Conforme o senso 2007, a perspectiva da viuvez 

feminina é maior que a masculina e, mais difícil de ser refeita a vida amorosa. Os 

homens viúvos são em menor número e tendem a se casar com mulheres mais 

novas. (SIS 2008). De acordo com Macedo (no prelo) os homens foram criados 

dentro de valores e crenças que os levam a ser dependentes nas funções 

domésticas, fato que colabora para que não fiquem viúvos ou solteiros, além de 

suportarem menos solidão. 

De outro lado, Lima em seu artigo (Revista Veja edição 2161de abril- 2010) 

reflete sobre o aumento do número de casos de casamento em que um dos 

cônjuges tem mais de sessenta anos. Segundo a autora, de acordo com o IBGE, 

aumentou em um ritmo sessenta por cento maior que o registrado na população em 

geral. Lima atribui o evento ao fato de as pessoas serem mais ativas 

intelectualmente e, por vezes, mais independentes economicamente, pois muitos se 

preparam financeiramente para a velhice. No Brasil, as uniões civis de pessoas 

acima de 60 anos têm regulamentação especial. De acordo com a Lei 10406 de 
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2002, não se pode casar com outro regime que não seja o de separação total de 

bens. Com o aumento da longevidade, existem propostas de alteração para 80 anos, 

a escolha do regime de bens no casamento. No artigo o autor coloca que mais da 

metade dos entrevistados se diz sexualmente ativos. Este ponto causa certa 

polêmica: os próprios analistas divergem. Em contrapartida Sampaio (Folha de São 

Paulo- 15-03-2009) diz que se contrapõem os dados das mulheres casadas, que 

relatam em setenta e seis por cento que não têm mais vida sexual, em relação aos 

dados dos homens casados que afirmam em setenta e dois por cento dos casos que 

têm vida sexual ativa. Levanta um descompasso de informações que podem estar 

ligadas ao estereótipo masculino de virilidade, companhias diversas que não a 

esposa ou sexo solitário. 

Vivemos em tempo de mudança, mudando o conceito do que é ser idoso ou 

idosa e, do que se pode esperar ou realizar nessa etapa da vida. 

O reinvestimento afetivo segundo Walsh (1995), apontado nos estudos de 

Carter e McGoldrick (1995) passa por fases de aceitação, manejo do cotidiano e a 

descoberta de novos interesses. As tarefas familiares de cada etapa do 

desenvolvimento do Ciclo Vital são diferentes e há necessidade de viver esses ciclos 

em sua plenitude e não estar em um dos Ciclos com expectativas de outro.                             

O processo de envelhecimento sofre também interferência da situação 

financeira, doenças limitantes, mudança de residência, entre outros fatores.       A 

condição de se tornarem avós, um vínculo especial, diferente do pai/ mãe/filho (a), 

tem como função re-arranjar as disposições familiares e ajudar na tarefa de revisão 

da vida. Quando os filhos não têm filhos, os avós são privados dos desejados netos 

e das transformações por eles trazidas ao sistema familiar.  

Ainda neste tema, após separação dos filhos, muitos avós perdem contato 

com os netos, às vezes, recorrendo por vezes à justiça para vê-los. Segundo Fontes 

(2008), ao realizar um levantamento bibliográfico sobre intergeracionalidade entre 

avós e netos em conflito com a lei, observou em todos eles a importância das avós, 

quer seja ajudando financeiramente, nas tarefas diárias, quer seja emocionalmente. 

Algumas vezes desempenham papel parental, cuidam dos netos, e na falta dos pais 

assumem a criação dos netos. O forte laço afetivo entre eles ocasionava sofrimento 

das avós em relação às atitudes dos netos em conflito com a lei. 
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Não há padrão para as respostas adaptativas, porém, segundo Walsh (1995), 

as diferentes estruturas familiares permitem diferentes respostas adaptativas bem 

sucedidas.  

Em consonância aos os estudos de Silva, Alves e Coelho (1997, p.126 In 

Cerveny e Berthoud), o equilíbrio nesta fase pode “estar intimamente relacionado 

com o estabelecimento de competências, [...] pelo acionamento de mecanismos de 

compensação”. Segundo esses autores, as crises de transição dessa etapa 

poderiam ser analisadas por dois aspectos: ruptura e continuidade. As perdas: 

inerentes ao envelhecimento, o caráter inexorável da morte, a retrospectiva da vida, 

e a continuidade: por meio dos descendentes e da própria raça humana, a herança 

de valores e ideias, os resultados dos trabalhos profissionais, familiares, pessoais e 

comunitários, enfim, o reconhecimento. 

Nos casos de perda de autonomia, fantasma de todos nós, em outras épocas 

as mulheres eram responsáveis pelos cuidados com os mais velhos. Em função da 

entrada da mulher no mercado de trabalho, pode haver sobrecarga de funções e 

responsabilidades tornando-se difícil, em certas situações, eleger quem será o 

cuidador. Por vezes, há necessidade de mais pessoas colaborarem quando há 

doenças de difícil manejo (como demências senis, Acidentes Vasculares Cerebrais, 

entre outras) ou quando os familiares trabalham. Essas doenças progressivas e 

crônicas alteram o funcionamento familiar e aumentam o nível de tensão na família. 

Os limites de interferência podem se tornar confusos entre o cuidar e manter a 

autonomia possível e a necessidade  de tutela. 

Para Teng, Nakata, Rocca e Yano  

 

Novos achados sugerem que possivelmente, alguns tipos de quadros 
depressivos podem estar relacionados à gênese de doenças 
neurodegenerativas. Algumas linhas de pesquisa sugerem que as 
disfunções cognitivas poderiam ser parte central da etiologia e 
fisiopatologia dos quadros depressivos (prefácio).  

 

No caso da terceira idade, temos então que pesquisar os transtornos de 

humor precedentes, para minimizar a possibilidade do desenvolvimento da perda 

das funções cognitivas, retardá-las ou atenuar seus sintomas. Cabe também 

ressaltar a necessidade de cuidados com os quadros depressivos em andamento, 

que por si só comprometem as funções cognitivas, e dificultam um desenvolvimento 

pleno da qualidade de vida para todas as idades e em especial a terceira idade. 



 

 

32

De acordo co CID-10 existem dois tipos de doença de Alzheimer mais 

comuns: 

 

1. De inicio precoce, antes dos 65 anos, de deterioração relativamente rápida 

e transtornos múltiplos 

2. De inicio tardio, após 65 anos, mais comum perto dos 70 anos com 

evolução lenta e como fator principal a perda da memória 

 

           No Brasil, a família ainda é “principal fonte de suporte principalmente para a 

população idosa de poder aquisitivo mais baixo, que apresenta mais problemas de 

saúde e maior dependência para as atividades do dia a dia” (Mazza, 2008, p.23). 

Segundo Mazza (2008), citando Néri (2001, 2002), Baltes e Silverberg (1995), 

organiza as dependências do ser humano da seguinte forma: 

 

1. Dependência Estruturada: é “determinada primariamente pela 

participação do ser humano no processo produtivo” Mazza (2008, p.19). 

2. Dependência Física: “Incapacidade funcional, desamparo prático, ou 

incapacidade individual para realizar atividades da vida prática.” (Mazza, 

2008, p.20) 

3. Dependência Comportamental: “é socialmente induzida 

independentemente do nível de competência do idoso... medida pelo 

ambiente onde vive o idoso, que poderá ser negligente ou superprotetor, 

levando em ambos os casos à sua dependência comportamental”(Mazza, 

2008, p.20). Tida pela autora como uma das dependências mais temidas pelo 

idoso.     

                                                                                                  

No quesito dependência tendemos a achar que a relação se modifica: pais se 

tornam filhos dos filhos.  Walsh (1995) aponta que esta relação não se inverte; são 

os filhos que cuidam dos pais que envelhecem, trazendo à luz alguns pontos que 

devemos tomar cuidado em todos os nossos atendimentos: a invisibilidade.  Em 

qualquer atendimento, devemos trazer à tona a existência de idosos na família. Eles 

fazem parte do todo familiar, desempenham o importante papel de avós, e convivem 

na maioria das vezes com as outras gerações mesmo que distantes 

geograficamente. Estão nas lembranças, nas histórias, nos legados. 



 

 

33

Para Jung (1984) a religião tem feito papel de a escola de preparação para os 

adultos enfrentarem a segunda metade da vida, a velhice, a morte e eternidade e 

que cada fase tem função diferente ligada à natureza, a espécie:  

 

O ser humano não chegaria aos setenta ou oitenta anos, se essa 
longevidade não tivesse um significado para sua espécie. Por isto a tarde 
da vida humana deve ter também um significado e uma finalidade próprios, 
e não pode ser apenas um lastimoso apêndice do amanhecer da vida. O 
significado da manhã consiste indubitavelmente no desenvolvimento do 
individuo, em sua fixação e na propagação de sua espécie no mundo 
exterior, e no cuidado com a prole. É esta a finalidade manifesta da 
natureza. Mas quando se alcançou-- e se alcançou com abundância-- este 
objetivo, a busca do dinheiro, a ampliação das conquistas e a expansão da 
existência devem continuar incessantemente para além dos limites do 
razoável e sensato? Quem estende assim a lei da manhã, isto é o objetivo 
da natureza, até à tarde da vida, sem necessidade, deve pagar este 
procedimento com danos a alma, justamente como um jovem que procura 
estender o seu egoísmo infantil até a fase adulta deva pagar os seus erros 
com fracassos sociais. A preocupação em ganhar dinheiro, a existência 
social, a família, o cuidado com a prole são meras decorrências da 
natureza, mas não cultura. A cultura se situa para além das esferas dos 
objetivos da natureza (p. 349). 
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3 ABORDAGENS TERAPÊUTICAS 

 

 

A preocupação com o envelhecimento saudável traz em si o germe da 

Contemporaneidade. Há alguns anos quando se chegava à velhice, já se esperava o 

que fazer, como se portar, vestir, morar, pensar. Além disso, a vida terminava muito 

mais cedo, (conforme mostram as estatísticas de expectativa de vida). Também de 

modo mais precoce, o envelhecimento físico e mental era visível. Uma pessoa de 

sessenta anos era considerada muito velha e se portava como tal. Hoje aos oitenta 

anos, muitos idosos têm vida produtiva, cuidam da aparência e viajam. 

Os serviços quando são montados levando em conta exclusivamente de 

forma quantitativa, nesse caso, abordagem parte do ponto de vista de que temos o 

conhecimento absoluto, universal e completo do fenômeno do envelhecimento. 

Prioriza as necessidades e os procedimentos a serem seguidos, sem levar em conta 

a subjetividade do idoso, sendo essa forma de pensar, segundo Najmanovitch 

(1998), asséptica. O futuro seria previsível.  

Porém, a população toda está envelhecendo, e por mais que se preveja hoje 

a quantidade de pessoas, em 2020, 2050, não se pode vincular o envelhecimento 

somente a dados estatísticos. As grandes e rápidas transformações tecnológicas e 

relacionais afetam a todos. A linguagem, a percepção e o conhecimento estão cada 

vez mais imbricados. Portanto, necessitamos nos ater também à 

multidimensionalidade dos fatos. Envelhecer não é só acumular anos. Depende 

também de muitos fatores de como isso acontece: onde, como, com quem, em quais 

circunstâncias, levando-se em conta as interações dinâmicas, a cultura da 

complexidade, o permanente progresso, as novas formas e pensar e agir. Outros 

aspectos importantes são: avaliar os sintomas trazidos pelos idosos, investigar se os 

mesmos estão ligados às doenças pregressas, atuais ou a conflitos atuais. Faz-se 

mister cuidar para que o idoso inclua sua família no atendimento tanto quanto ajudar 

jovens e famílias que nos procuram, a trazer à luz e, se possível, a presença dos 

avós ou do idoso da família. 

É necessário incluir a questão temporal, os vínculos e a história de cada um, 

quando se quer pensar em uma perspectiva transformadora. Segundo Bauman 

(1997), a mentalidade pós-moderna tem como valores a liberdade, a diversidade, e a 
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tolerância.  Nesse sentido os serviços necessitam ser flexíveis, com opções de 

tratamento e acompanhamento. 

O preconceito em relação à terceira idade é relatado por Lage e Lajolo (Folha 

de São Paulo- 15-03-2009) em oitenta e sete por cento dos entrevistados (de acordo 

co Datafolha 2008). Sentem-se discriminados, considerados descartáveis e 

ultrapassados. Para as autoras a visibilidade crescente da terceira idade, os direitos 

adquiridos podem gerar, por vezes, intolerância e agressões. Ocupam hoje os 

lugares públicos. Não se restringem ao ambiente doméstico como outrora.  

Pode haver preconceito também por parte dos profissionais. Alguns assumem 

uma visão negativa do envelhecimento, como pessoas imutáveis e rígidas, 

parecendo imunes à velhice. Contaminados por essa imagem, podem comprometer 

o trabalho. As questões da velhice e morte também assolam os profissionais e 

podem interferir negativamente no trabalho. Partindo de tais pressupostos, os 

profissionais devem ser capacitados tecnicamente e com competência cultural para 

trabalhar com essa faixa etária, mesmo porque muitos sintomas podem camuflar ou 

manter relações disfuncionais na família, tornando útil o recurso de ampliação do 

contexto em que ocorrem.   

Dessa forma, o trabalho psicoterápico deve envolver o sujeito levando em 

conta sua subjetividade e a do profissional, possibilitar a condução do trabalho de 

forma recursiva, considerando todas as relações do grupo psicoterapêutico como 

construídas e construtoras. Ainda segundo Najmanovitch (1998), devem-se 

considerar o vínculo e as emoções, em um intercâmbio ativo, onde o profissional 

também se transforma e se prepara para o futuro e sua inevitável velhice.   

Nas considerações sobre o papel do terapeuta  

 

... parte das responsabilidades de um terapeuta começa pela consideração 
das consequências possíveis da prática que desenvolve para seus clientes 
- sejam eles uma pessoa, família ou comunidade”, sob essa ótica - da 
responsabilidade, liberdade, ética e convivência social.(GRANDESSO, 
2008, p.10). Segundo a mesma autora “se desejarmos contribuir para 
construir um mundo mais digno, justo, formado por pessoas responsáveis, 
de consciência ampliada para fazer escolhas preferidas, mas éticas..., 
precisamos construir uma conversação construtiva fundada no diálogo e na 
reflexão (GRANDESSO, 2008, p. 11). 

 

A família do terapeuta precisa ser vista com igual carinho e atenção incluindo 

as questões com familiares já falecidos, pois como dissemos no começo, todos 
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temos que nos preparar para DURAR e sermos FINITOS, ou parafraseando o poeta 

Vinícius de Moraes: sermos infinitos enquanto durarmos. 

Pensando dessa forma, não temos condição de prever o futuro dos próximos 

50 anos em termos de comportamento, dado a complexidade das mudanças. A 

ampliação desta perspectiva também nos traz incertezas, riscos e 

responsabilidades. O vir a ser, poder ser, a subjetividade e a complexidade nos 

remetem ao desconhecido, ao que será criado. A condição de sempre estar em 

processo, nos remete ao cuidado com o presente, como poupança para o futuro. 

Cuidar da alimentação, do corpo, do trabalho, do dinheiro, do estudo, nos prepara, 

mas não nos garante, pois convivemos com a imprevisibilidade, à relatividade, ou 

seja, expostos a situações que podem interferir no trajeto da vida. 

O futuro das gerações idosas está pautado na imprevisibilidade, na 

espontaneidade, na auto-organização, na desordem, na criatividade, e no acaso.  

Segundo Santos (1983), estamos todos envolvidos numa rede de transações e 

relações em que todos são afetados. Partindo-se do ponto de vista pós-moderno de 

que todo conhecimento é autoconhecimento e também auto-referencial, 

responsabilidade de todos aumenta. No trabalho que apresentamos, não há 

caminho pré-determinado, segundo Lax (1992), somos construídos nas interações, 

e, de acordo com Santos (1993) estamos em uma jornada de transformações.  

Para Grandesso (2008), apesar de não podermos fazer antecipações 

seguras, podemos refletir e ampliar a consciência de nossas ações no sentido de 

adotarmos uma postura mais responsável no âmbito individual e relacional, de modo 

a se comprometer, construir um futuro e preservá-lo, com respeito à diversidade 

cultural e respeito pelo outro e às suas necessidades.  

A Terapia de Revisão de Vida, proposta por Walsh (1995), abrange um 

espectro maior que o presente. Revisita passado e vislumbra o futuro, e beneficia a 

família toda na resolução das tarefas e adaptação para este estágio, envolvendo 

todos os outros. Utilizam-se fotografias de família, álbuns de recortes, genealogias, 

reuniões. Os conflitos não resolvidos em estágios anteriores podem ser revisados e 

atualizados, além de se estimular a transmissão da história familiar para os mais 

jovens. Estes aspectos são considerados no grupo psicoterapêutico, bem como os 

assuntos que venham a emergir nas sessões. O que se busca é o envelhecimento 

bem sucedido, sem padrão fixo, abrindo o leque para várias possibilidades 

adaptativas. 
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A abordagem psicanalítica do ponto de vista de Kamghagi (2007) são cinco 

tópicos que devem ser abordados na psicoterapia: 

 

1. Reatualizar esquema corporal e imagem de corpo e o conceito de si 

2. Remanejar o esquema desejante ao evidente estreitamento de 

possibilidades e prazos 

3. Lidar com a evidência de que acontecimentos incapacitantes e uma agonia 

prolongada são possíveis e podem estar próximos 

4. Integrar a perspectiva mais concreta da proximidade da morte 

5. Adaptar-se ao progressivo isolamento real e subjetivo com relação a 

contemporaneidade que o cerca. 

 

A abordagem Narrativa segundo Grandesso (2001) parte do pressuposto que 

vivemos através de histórias que organizam e dão sentido à experiência vivida. 

Podem priorizar os processos reflexivos, as micro-práticas transformativas e na 

organização de histórias mais satisfatórias, a desconstrução das histórias 

dominantes e das práticas subjugadoras do self. Desconstruir as narrativas 

opressoras e reconstruí-las no trabalho terapêutico. 

Ainda segundo a mesma autora a abordagem colaborativa, terapeuta e 

cliente co-desenvolvem novos significados. As abordagens citadas priorizam os 

significados experenciados, a possibilidade de ampliá-los e ressignificá-los.  

 

Através de trocas dialógicas os significados se desenvolvem no espaço 
comum entre as pessoas... e compreende os dilemas humanos como 
significados estruturados em narrativas (GRANDESSO, 2000, p.32).  

 

Nesse sentido o que  

 

acontece no contexto terapêutico é uma ressignificação, ou seja, mudança 
de um significado para outro, na emergência de uma nova narrativa capaz 
de organizar não só a experiência presente, mas também a passada e as 
possibilidades futuras (GRANDESSO, 2000, p. 32,33).  

 

Dentro dessa perspectiva  

 

o terapeuta faz seus recortes na narrativa dos clientes, partindo de suas 
pré-concepções e da forma como foi tocado pelas palavras que ouviu e 
pelo que viu; compartilha suas distinções estabelecendo diferenças em 



 

 

38

relação as distinções dos clientes; mantendo-se aberto para dialogar sobre 
pensamentos e sentimentos que seus comentários produzem nos clientes, 
em um interjogo, que  bem sucedido, resulta em uma nova gestalt, 
ampliando perspectivas, co-criando novas narrativas organizadoras da 
experiência (GRANDESSO, 2000, p.258).  

 

Do nosso ponto de vista, é importante também nesta fase de vida haver 

oportunidade de trabalhar terapeuticamente, contrariando os preconceitos de que 

não há necessidade de se fazer terapia, de que não se tem nada a ser cuidado, 

mudado ou revisto reflexivamente. Conforme consideramos o trabalho terapêutico, 

faz-se útil uma abordagem baseada na reconstrução do significado, da narrativa 

colaborativa, pois seria mais facilmente aplicável e ajudaria a desenvolver um 

diálogo, uma conversação que permitisse às participantes abordarem questões 

importantes da vida, sobretudo os pontos bem sucedidos, visando terem a 

oportunidade de refletir sobre suas vivências e de irem à busca do reconhecimento 

da própria vida, da satisfação pessoal, em termos do que foi feito e o que pode ser 

feito, lidar com possíveis arrependimentos e culpas de forma mais positiva e uma 

visão mais tranquila do futuro e de sua própria vida. A abordagem Narrativa foi ao 

encontro da nossa proposta, pois a partir das experiências pessoais e do que 

consideramos importante, mantivemos a perspectiva de uma investigação afirmativa, 

buscando aspectos positivos, valorizando as realizações, as competências e 

reconhecendo o que não foi possível realizar, compreendendo as circunstâncias em 

que os fatos ocorreram. Salientamos que essa abordagem proporciona um diálogo 

aberto, evita colocar uma intencionalidade ou um objetivo específico no percurso 

psicoterapêutico. É uma oportunidade aberta à conversação. 
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4 CONTEXTUALIZANDO O PROBLEMA 

 

 

O Estado vem atendendo à população idosa com uma série de serviços. No 

Município de São Paulo a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social vem passando por transformações e, até o momento oferece os seguintes 

serviços (SMADS 2006): 

  

� Centro de Referência da Cidadania do Idoso – CRECI @- Serviços sócio-

assistenciais e atividades diversificadas de caráter intersetorial. 

 

� Núcleo de Convivência de Idosos –NCI- Espaços de estar e convívio em 

diversas regiões do Município. 

 

� Centro de Convivência Intergeracional- Espaços de convívio e 

desenvolvimento relacional. 

 

� Grupos Informais de Idosos- Espaços de encontros. 

 

� Benefício de Ação Continuada –BPC - Orientações e encaminhamentos 

para inserção no benefício do LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social).  

 

� Programa Ação Família- Famílias acompanhadas pelo programa com o 

objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários (programa em 

revisão). 

 

� Apoio Sócio Alimentar- Refeições para idosos em situação de risco. 

 

� Abrigos para Idosos (3)- Abrigamento provisório. 

 

� Albergues- para idosos em situação de rua. 
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A Secretaria Municipal de Saúde oferece os seguintes serviços: 

 

� Grupo de Convívio nas Unidades Básicas de Saúde 

 

� Atendimento Médico, Psicológico e Odontológico 

 

� Atendimento para crises em dependência química e saúde mental. 

 

� Unidade de Referência e Serviço ao Idoso- URSI- com atividades dirigidas 

exclusivamente ao idoso, com geriatras e equipe multiprofissional. 

 

� Programa de visitas domiciliares para pacientes acamados e ou 

debilitados. 

 

� Imunização 

 

� Centro de Convivência - para atividades voltadas à saúde mental em 

geral. 

              

A Secretaria Municipal de Esportes- Centros esportivos com atividades físicas 

em geral.  

Cada serviço elege representantes locais que elegem os municipais, os 

estaduais e o nacional. Cuidam de questões como os direitos dos idosos. A proposta 

de “creche” para idosos permanecerem durante o dia está em estudo. 

O idoso ainda não está cônscio de seus direitos ou como fazer valê-lo. 

Existem projetos específicos de moradia para idosos, distribuição gratuita de 

medicamentos de alto custo e entrega domiciliar de medicamentos de uso contínuo. 

Porém, a burocracia ou a distância exigida para a obtenção do mesmo dificulta ao 

idoso recebê-los.  

Vivemos em uma Megalópole que apesar de oferecer inúmeros recursos, é 

considerada uma das piores cidades para se viver na velhice. O índice de 

Futuridade (criado pelo Governo do Estado de São Paulo para medir as condições 

de vida da população idosa e identificar saídas e planejar as ações nos municípios 

Folha de São Paulo 2009-29-05- opinião p.. A3) que avalia saúde (mortalidade 
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precoce), proteção social (mede serviços que estimulem o convívio familiar, (acesso 

à renda e outros) e participação (oferta de atividades culturais, desportivas, de 

turismo, organizadas pela prefeitura local). Entre os 645 municípios do Estado de 

São Paulo, a capital está em 503° lugar. Segundo o estudo do Governo de São 

Paulo, realizado pela Fundação Seade, a vida nas pequenas cidades facilita o poder 

público do município a encontrar e atender esta população. Verificaram que a 

população idosa e a longevidade são maiores nas pequenas cidades. (Folha de São 

Paulo 2009-29-05-cotidiano p. 04). 

Na prática observa-se que o mundo tecnológico tem exigido muito do idoso 

em termos de esforço de adaptação; as mudanças da família, com novos arranjos 

familiares que colocam a geração idosa em constante desafio; por vezes, várias 

etapas do Ciclo de Vida Familiar coexistindo na família ou mesmo coabitando a 

mesma residência. 

O assunto morte, doença e dificuldades emocionais foram por muito tempo 

evitados. Aflições pessoais, medos, angústias e depressões mereciam 

aprofundamento, o que não era viável no grupo de atividade realizado na UBS na 

qual se desenvolveu este trabalho. Sob esse ponto de vista, para que pudessem 

expressar seus sentimentos, angústias e alegrias, pretendeu-se realizar esse grupo 

psicoterapêutico para mulheres na terceira idade, sendo que este estudo se propôs 

a efetuar uma análise dos efeitos desse trabalho para as participantes do grupo. 

Todas essas reflexões fizeram emergir questões do ponto de vista do 

Terapeuta Familiar, como os desafios a serem enfrentados e a premência de 

espaços para que se pudesse lidar com tais conflitos, viabilizar a expressão de 

sentimentos, alegrias e preocupações. 

Como nos prepararmos para dar conta dessa demanda? Como 

envelhecermos nos cuidando enquanto cuidamos de outrem?  Essa preocupação 

que nos mobilizou na direção do presente estudo.  Temos que nos preparar para 

DURAR e sermos FINITOS!  

Seguindo a linha de Moré e Macedo (2006) “... o atendimento grupal seja 

familiar ou em grupos terapêuticos ou de educação para a saúde, são atividades que 

em conjunto abrem um leque real de possibilidades de atuação do psicólogo” 

(pag70). Na condição de investigarmos a validade do recurso empregado, 

recorremos às participantes do grupo psicoterapêutico da UBS na zona Sul da 
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Cidade de São Paulo, para que respondessem as questões referentes ao trabalho 

ocorrido no período de agosto de 2008 até a presente data. 

 As questões que nortearam esse trabalho terapêutico foram as que se 

seguem, auxiliando a compor o roteiro de entrevista a ser mais bem explicitado no 

capítulo sobre o Método. 

 

� Como viver até a idade avançada de maneira satisfatória e útil?  

� Quais as dificuldades que se apresentam ao se defrontar com os com os 

desafios do envelhecimento? 

� Como se sentem diante de tantas transformações no mundo e em si 

mesmas? 

� Quais as perspectivas encontradas para enfrentar as vicissitudes e as 

alegrias dessa fase?  

� O que fazem em sua rotina? 

� Como veem seu futuro?  

� Quais os receios e preocupações?  

� Quais os planos? 
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5 OBJETIVOS 

 

 

5.1 Geral 

 

Avaliar os efeitos do grupo psicoterapêutico para as mulheres participantes, a 

partir de seus próprios depoimentos.  

 

5.2 Específicos 

 

� Verificar se a inserção em um grupo psicoterapêutico favoreceu a 

resolução de conflitos inerentes à terceira idade,  

 

� Verificar se a inserção nesse mesmo grupo colaborou para a melhoria de 

sua qualidade de vida.  
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6 MÉTODO 

 

 

O presente estudo foi realizado mediante uma pesquisa qualitativa de 

intervenção psicoterapêutica de base Sistêmica na qual terapeuta e participante 

constroem significados conjuntamente. 

Em sua obra “Uma perspectiva naturalista e a compreensão interpretativa da 

experiência humana”, Denzin e Lincon (2006, p.21), afirmam que a pesquisa 

qualitativa é um campo interdisciplinar, transdisciplinar e, tem foco 

multiparadigmático, suscetível a múltiplos métodos.  Tal método permite ao 

pesquisador “fazer um registro preciso de suas próprias observações, ao mesmo 

tempo em que revelam os significados que seus sujeitos traziam de suas 

experiências de vida” (p. 33).  

Nesse sentido consideramos que para se avaliar a utilidade do recurso 

terapêutico empregado para a melhoria da qualidade de vida das participantes, a 

abordagem qualitativa tornou-se a mais adequada. 

Foram convidadas a participar da pesquisa as integrante do grupo 

psicoterapêutico para a terceira idade na UBS, que tivessem comparecido às 

sessões semanais, de uma hora e meia de duração por um período mínimo de 

quatro meses.  Esse critério de tempo foi estabelecido por se considerar que este 

período seja um tempo mínimo para o estabelecimento de confiança no grupo e do 

vínculo terapêutico além de um tempo hábil para o desenvolvimento de temas 

importantes ou que assuntos de interesse das participantes fossem abordados e as 

mesmas tivessem condições de avaliar a eficácia desse recurso terapêutico. 

Embora tal pesquisa tenha sido realizada pela psicóloga clínica que também 

é psicoterapeuta das participantes, faz-se necessário esclarecer que de acordo com 

os princípios da pesquisa clínica, o clínico nessa tarefa ocupa duas instâncias que 

são diferentes e não se confundem entre si: como pesquisador atua na entrevista 

orientado pelos seus interesses, enquanto como psicoterapeuta atua no grupo 

terapêutico orientado pelos interesses das participantes, suas dúvidas, queixas e 

problemas. 

 



 

 

45

1. Participantes – 08 (oito) mulheres de 66 a 78 anos, que participaram mínimo 

quatro meses dos encontros psicoterapêuticos na Unidade Básica de Saúde. 

 

2. Instrumentos – Foram utilizados os seguintes instrumentos: 

 
a) Entrevistas semi-estruturadas levando em conta também a relação 

estabelecida durante a entrevista (Denzin e Lincon 1994). A entrevista  

realizada com as participantes constou de itens referentes ao seu contexto 

pessoal, familiar, sócio- econômico- social no qual estão inseridas, um 

breve histórico de sua vida mediante uma narrativa, quais os temas 

relevantes, qual a utilidade do recurso terapêutico empregado, para suas 

vidas, e em especial em relação à sua saúde mental e física (Apêndice A) 

além da confecção do Genograma. As entrevistas foram realizadas na 

UBS, conforme prévio agendamento, com duração estimada de duas 

horas. 

 

b) Genograma 

Genograma, hoje largamente utilizado na Terapia Familiar Sistêmica,  tem-

se mostrado um instrumento eficiente para o entendimento das relações, 

vínculos, mitos, padrões de famílias de origem transgeracionalmente 

(CERVENY, 2000). Permite também uma visualização gráfica da 

representação intergeracional da família, facilitando assim a identificação de 

repetições, muitas vezes não percebidas pelos próprios indivíduos. 

O Genograma representa “a árvore familiar que registra informação sobre os 

membros de uma família e as suas relações durante pelo menos três 

gerações” (MCGOLDRICK, 1987). Essa afirmação parte do pressuposto de 

que a família possui uma história que extrapola a família nuclear e envolve a 

família extensa. 

Esse instrumento permite mediante seu diagrama esquemático, 

compreender de forma clara a dinâmica da família e fazer algumas 

associações que cheguem até os conflitos vividos nesse sistema. Muitas das 
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informações de uma geração se repetem por outras gerações e isso se torna 

claro na representação do Genograma.  

O Genograma pode ajudar os membros de uma família a se verem de uma 

maneira diferente e se mostra mais eficiente quanto maior for a quantidade 

de dados que venham a facilitar o entendimento, a identificar e a visualizar a 

família. Ele é composto por símbolos que representam os membros da 

família, pessoas que não pertencem à mesma, mas são importantes 

membros do sistema, as relações existentes entre eles, inclusive situações 

de conflito, vergonha, exclusão e segredo, com suas respectivas datas.  

Também podem ser incluídos no Genograma, quando necessários, dados 

profissionais, desde que o terapeuta os julgue relevantes assim como outros 

dados, a seu critério. 

No presente estudo, foi utilizada a padronização de símbolos empregada 

universalmente no Genograma, oficializada em 1985 por McGoldrick e 

Gerson (1987), conforme se observa nas Figuras 1, 2 e 3, de acordo com a 

organização de Barbosa (2009, p. 48, 49,50). 

 

 

Símbolos do Genograma 

 

Figura 1. Símbolos representativos do genograma, oficializados em 1985, por McGoldrick, M. e 
Gerson, R. 

 

 

 

Gêmeos Gêmeos idênticos Masculino Feminino Sexo 

Desconhecido 

? 

Animal Filho 

Adotado 

Filho de 

Criação 
Gravidez Aborto Falecimento Aborto 

espontaneo 
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H M H M H M
 

indiferente          distante         relações cortadas 

 

H M H M H M
 

 conflito                                        ódio                                        harmonia 

 

H M H M H M
 

amizade                              amigos próximos                          amor 

 

H M H M H M
 

amando                                 desconfiado                                  juntos     

 

H M H M H M
 

hostil     distante      fechado 

 

H M H M H M
 

juntos-hostil      violento                                  distante-violento 
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     fechado-violento   juntos-violento                                  abuso 

 

H M H M H M
 

       Abuso físico                         abuso emocional                        abuso sexual 

 

    Negligência (abuso)    manipulador   controlador 

 

H M H M H M
 

ciumento                        fã-admirador    

 

Figura 2. Símbolos representativos no genograma dos relacionamentos sociais 
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Casamento

Separado de fato

Separado legalmente

Divorciado

Noivos

Noivos e vivendo juntos

Noivos e vivendo
separados

Anulado

Vivendo juntos legalmente

Vivendo juntos legalmente
e separados de fato

Vivendo juntos legalmente
e separados oficialmente

Comprometidos (por longo
tempo)

Vivendo juntos

Vivendo juntos e
separados

Vivendo juntos sem
relação sentimental

Vivendo juntos e separados
sem relação sentimental

Relação casual (curto
tempo)

Relação casual e
separados

Relação temporária / Uma
noite apenas

Caso de amor

 

Figura 3. Símbolos representativos no genograma dos relacionamentos emocionais 

 

 

c) Procedimentos – Trabalhamos por dois anos em um grupo de atividade 

para pessoas idosas. O encontro era semanal e a programação baseava-se 

em bingos, festas, palestras, passeios, visitas e a participação em um coral. 

O contexto era terapêutico, pois existia o encontro das mulheres, a 

realização de atividades prazerosas, o desenvolvimento de habilidades e  

de conhecimentos. A partir desse grupo, percebíamos um fértil terreno para 

o desenvolvimento de um grupo psicoterapêutico, que permitisse 

contemplar as questões emocionais trazidas por algumas participantes e 

que não tinham espaço para serem lidadas no grupo de atividades. Tornou-

se oportuna a criação de um espaço próprio para serem cuidadas.    

 

d) Análise de dados – Após a transcrição das entrevistas gravadas foi feito o 

agrupamento dos temas mais relevantes, como categorias temáticas 

significativas para interpretação. Na seqüência realizou-se uma análise 

qualitativa para melhor compreensão do fenômeno, dado que a finalidade da 

pesquisa não é a da comprovação de hipótese. 
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e) Considerações éticas As participantes assinaram Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido ao concordarem com a pesquisa 

(Apêndice C). Foram informadas a respeito da ética, sigilo e preservação dos 

dados gravados. A pesquisadora comprometeu-se a prestar assistência às 

participantes, caso fosse necessário, e comunicou que o relatório final ficaria 

a disposição das mesmas. A presente pesquisa foi aprovada pelo do Comitê 

de Ética em Pesquisa da PUC-SP sob número 204/2009 e feitas modificações 

a pedido do CEP-SMS, aprovada sob número do parecer 178/10- CEP/SMS; 

CAAE: 0053.0.162.000-10. 

 

 

Ao considerar tais pedidos, ciente do quanto a complexidade da vida moderna 

afeta a pessoa do idoso, decidimos propor um Grupo Psicoterápico com as 

participantes interessadas que já faziam parte do grupo de Atividades9, visando 

contemplar as peculiaridades emocionais, familiares e de vida dessas participantes , 

que levasse em conta  os desafios e os conflitos referentes ao Estágio Tardio do 

Ciclo de Vida  Familiar, focando na melhoria da qualidade de vida  dessas mulheres. 

O grupo foi formado com 08 mulheres e no decorrer do trabalho, duas saíram e 

outras entraram. As reuniões foram semanais com uma hora e meia de duração. 

Às participantes da pesquisa foram esclarecidas sobre as considerações 

éticas. Ao concordem, assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

As entrevistas foram realizadas na UBS em São Paulo - SP, garantindo as 

condições necessárias de privacidade, tempo e disponibilidade das mesmas. As 

entrevistas ocorreram de forma individual e registradas em gravações para serem 

utilizadas como recursos de interpretação dos dados. O Genograma foi executado 

nos mesmos encontros que tiveram a duração de aproximadamente duas horas, na 

própria UBS em horário diferente do grupo psicoterapêutico, previamente agendadas 

em função dos objetivos da pesquisa. 

                                                           
9 Em São Paulo existem Unidades Básicas de Saúde (UBS), que oferecem grupos de atividades para 
a terceira idade. Este trabalho tem o objetivo de entreter, integrar e informar os idosos que dele 
participam. .    
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Foram garantidos os direitos ao sigilo das informações e o anonimato das 

participantes. 

Após a realização da coleta de dados, houve análise das informações obtidas 

e o fechamento do trabalho de pesquisa. 
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7 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS, DO GENOGRAMA E DISCUSSÃO  

 

 

7.1 Análise e discussão do Genograma 

 

Observamos a partir do Genograma das entrevistadas que a maioria advém 

de família numerosa. Apenas uma delas teve somente um irmão. 

Também observamos que algumas participantes são de origem estrangeira e 

vieram para o Brasil com suas famílias. Outras pertencem a famílias de imigrantes, 

mas já nasceram no Brasil. Duas nasceram no interior de São Paulo e outra residiu 

no exterior em função de a família do marido residir lá. 

Uma delas tem família paterna e materna de origens diferentes. Algumas 

referem terem vivido durante a infância com os hábitos oriundos da família e de seus 

países de origem.  

A partir da análise dos genogramas pudemos verificar que a grande maioria 

pertence a famílias longevas. Três são primogênitas, estando na faixa de 74,75 

anos. Uma é caçula e as outras são filhas intermediárias. 

Duas têm conflito com o esposo uma com o ex-esposo; a outra entrevistada 

que é separada, é rompida totalmente com o ex-esposo. Duas apresentam 

problemas com filhos e outra com o genro e ainda outra com a neta. 

Uma se casou duas vezes e ficou viúva as duas vezes e duas outras nunca 

se casaram. Todas as casadas tiveram filhos.  Apenas uma delas teve filho único, 

com o qual é rompida por conta de dependência química do mesmo e responsabiliza 

o ex-marido pelos problemas causados a ela e ao filho e um enteado com o qual não 

tem mais contato. 

Duas são divorciadas, uma viúva e três casadas. Seis são avós e apenas as 

solteiras não tiveram filhos. 

Todas as que são mães demonstraram apego e preocupação com os filhos. 

Duas sofreram abortos espontâneos, sendo que uma delas teve três abortos e um 

filho falecido recém- nascido e os relaciona às mortes precoces de irmãos, pelas 

quais se sente culpada. Outra refere também ter perdido o filho recém- nascido em 

função de gestação problemática devido às brigas familiares. 



 

 

53

Todas foram criadas pela família, sendo que uma delas morou com as tias, 

residindo próximo à casa dos pais e tinha contato constante com eles. Duas delas 

hoje têm problemas com os irmãos e outra tem pouco contato em função de 

problemas pessoais e não de relacionamento com eles, dos quais sente falta, 

inclusive recebendo ajuda financeira e moradia por parte de um dos irmãos.  

As participantes solteiras cuidaram dos pais e nos dois casos houve 

adoecimento prolongado em função de acidente vascular cerebral. Uma delas vive 

só e é independente e a outra vive com irmãos solteiros ou separados, dos quais 

cuida e recebe ajuda financeira de outros irmãos que não residem no mesmo local. 

Das casadas não foi possível saber de cuidados com os pais pelo fato de não se 

referirem a isso durante a confecção do Genograma.  

Pelos dados gerais do Genograma percebemos uma grande participação da 

rede familiar, uma relação intensa entre eles, com a manutenção de crenças e 

valores de ajuda e cuidados mútuos entre os membros. 

 

 

7.2 Análise das Entrevistas e discussão 

 

Conforme pudemos observar, as entrevistadas compareceram para a 

entrevista individual na hora marcada, com entusiasmo e interesse. As entrevistas 

tiveram duração de aproximadamente duas horas. A partir de perguntas abertas, 

discorreram sobre temas propostos, de maneira descontraída e informal. Saliento 

que as entrevistas não foram abertas ao grupo, ficando restritas apenas à 

entrevistadora e entrevistada.  

A seguir apresentaremos pontos mais relevantes e significativos em relação à 

pesquisa sobre a utilidade do grupo psicoterapêutico para as mulheres da terceira 

idade participantes, nos aspectos referentes às suas angústias, preocupações, 

temores, atividades, planos e futuro, saúde, qualidade de vida e outros. 

Para melhor entendimento e análise, as respostas foram agrupadas por 

temas: 
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a) Identificação 

 

 Corresponde à forma de vida atual e pregressa de ordem financeira, 

profissional e de moradia, além da rotina enfrentada pelas participantes do processo. 

 

b) Família 

 

 Como é a família de origem e a atual, incluindo modo de vida e as relações 

familiares. 

 

c) Adaptações à vida a ao mundo atual- Condições de enfrentamento 

 

 Integram as questões relacionadas a mudanças dos tempos, às 

preocupações, às dificuldades e aos desafios encontrados pelas participantes que 

vivem o presente com experiências de outras épocas, suas aflições e como veem o 

mundo moderno. 

 

d) Perspectivas e prospecção 

 

 Aborda como veem o futuro, o que planejam para frente, o que gostariam de 

fazer que ainda não pôde ser realizado. 

 

e) Auto-Imagem 

 

 As participantes expõem como se veem e como veem a atual fase de vida em 

que se encontram. 

 

f) Trabalho psicoterapêutico 

 

 Engloba o trabalho conjunto no grupo de psicoterapia, como contribuiu para 

os questionamentos de cada uma delas, como veem sua participação no grupo, sua 

identificação com as outras participantes, de forma geral, como avaliam o presente 

trabalho psicoterapêutico, quais suas sugestões e reais conquistas no período do 

trabalho em grupo. 
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 Esperamos assim poder conhecer as participantes, seu envolvimento no 

trabalho psicoterapêutico e a utilidade para as mulheres na terceira idade de 

participar de grupo psicoterápico. 

 

 

7.2.1 Identificação 
 
 
7.2.1.1 Situação profissional e financeira 
 

A. “Aposentada. Trabalhei até os 20 anos. Dos 14 aos 20... Quando a situação ficou 
preta, peguei blusa de lã para bordar... e aí foi... eu cuidando, cuidando não trabalhei 
mais... Mas graças a Deus nunca precisamos emprestar... A aposentadoria é um 
salário mínimo e meio, a gente vive de aposentadoria e é uma dificuldade.” 
 
M.“Portuguesa, aposentada. Trabalhei como modista e cabeleireira... Preciso deles, 
uma parte para manutenção, porque o meu, como é que se diz aposentadoria, não 
dá às vezes. Nem todos os meus remédios eu encontro no posto ou no Dante 
Pazzanezi  (tratamento cardíaco), que eu também faço lá.” 
 
MI. “Aposentada. Trabalhei até me separar. Trabalhei até ter meu filho que hoje está 
com 34 anos. Trabalhei até 74. Meu último emprego foi na Fiat Lux como secretária 
executiva português. Depois eu me separei em 86 e voltei a trabalhar como 
temporária em diversas empresas e agora hoje em dia eu estou aposentada há um 
ano e vivo da aposentadoria. Não tenho trabalho nenhum, com a ajuda do meu 
irmão... Eu era meio desmioladinha, assim, não queria me casar, foi uma fase assim, 
mas eu acho que eu tinha mais, por exemplo, estudo, eu sempre estava pronta. Por 
exemplo, taquigrafia eu ainda hoje utilizo nas minhas coisas, coisas minhas então eu 
estava sempre estudando, fiz faculdade com esforço, e tudo eu tive uma parte de 
bolsa de estudo... agora hoje em dia eu estou aposentada há um ano e vivo da 
aposentadoria. Não tenho trabalho nenhum, com a ajuda do meu irmão.” 
 
E. “Sempre trabalhei no comércio... como vendedora, caixa, sempre trabalhando 
neste ramo com público. Comércio venda e caixa também. Trabalhei durante 25 
anos. Me aposentei trabalhando. Hoje sou aposentada, mas trabalhei 25 anos no 
comércio, sempre mexendo com público. Este foi o meu trabalho...Meus irmãos nos 
ajudam muito. Se não fossem eles, nosso salário não ia adiantar nada. Eles que 
pagam tudo para nós. Três irmãos pagam aluguel, plano de saúde, compra do mês, 
médico. Eles pagam tudo. O dinheiro que eu recebo de aposentadoria, em dizer, é 
só pra mim. Para o meu gasto particular, que tudo que eles pagam para nós. Desde 
compras do mês, tudo, água, telefone, luz. Eles que me sustentam, meus três 
irmãos e com minha aposentadoria compro umas coisinhas pra mim, minhas irmãs, 
mas muito pouco. Mas é eles que nos ajudam. Eu dependo deles.”  
 
 
 



 

 

56

N. “Eu me sinto atualmente totalmente uma pessoa realizada em relação ao trabalho 
que toda a vida eu fiz, que eu sempre, embora dona de casa, eu sempre trabalhei 
com roupa. Cheguei a me defender. Não é dizer que toda vida dependi do marido, 
não. A dependência do marido foi menos tempo. (Não especifica renda atual) 
 
L. “Agora que eu estou trabalhando mais. Eu abri uns negócios para os meus filhos. 
Eu administro tudo, conta bancária, as despesas, o que entra e o que sai, as 
compras de casa. Só temos a aposentadoria do meu marido. Ele se aposentou com 
muito pouco. Ele não tinha muito jeito para os negócios...Eu tive muitas perdas, 
aliás, eu estava perdendo, na época do meu marido(financeiras), aí eu perdi  mais 
porque, sem a aprovação do meu marido,eu tentei impulsionar meus filhos, achar 
uma saída para eles, que nunca estavam contentes, e não consegui... Contanto que 
a gente tenha com o que sobreviver, parece que eu consegui dar a volta por cima! 
Estou recuperando tudo o que perdi. Isso é bom, né?  Estou conseguindo um pé de 
meia para envelhecer.” 
 
D. “Eu sempre costurei. Eu tenho diploma de escola profissional da Carlos de 
Campos no Brás, e eu fiz o curso completo de costura. Sempre costurei. Desde os 
cinco anos eu tinha um dedalzinho já. Então eu costurei sempre. Minha profissão é 
costura. Fiz um curso de auxiliar de escritório, que no meu tempo não era ginásio, 
era auxiliar de escritório, mas eu nunca entrei num escritório. Meu negócio era 
costura e até hoje com 75 anos, que fazem 70 que eu costuro, eu faço ainda alguma 
coisa.  
Sou aposentada, de tanto brigar em casa eu consegui. Meu marido é contador. fazia 
a aposentadoria de todo mundo e a minha não. Até eu acordar e ver que eu também 
precisava do dinheiro. Ele achava que não, que a gente não precisava. A 
aposentadoria que ele tinha, a dele, que a gente ia viver muito bem.” 
 
J. “Portuguesa, aposentada, antes comerciária, não comerciante... Não necessito de 
cuidados até o momento, cuida de sua casa e negócios sozinha... Os pontos de 
vista da condição  financeira que me permite assim desfrutar das coisas que assim 
eu  posso desfrutar na parte da alimentação, de vez em quando fazer um passeio, 
fazer uma viagem e conviver com as pessoas amigas, as pessoas que a gente vai 
conhecendo, isso é  muito importante, é  muito saudável.” 
 

 

7.2.1.2 Condições de moradia 

 

A.“Na situação atual, meu filho Z. mora conosco... cuido dos meus netos que estão 
comigo desde que nasceram.” 
 
M. “Moro com o filho caçula há 22 anos que eles moram comigo.” 
 
MI. “Faz um ano e pouco eu estou sozinha. Meu filho agora está casado. Moro 
sozinha. Estou aprendendo a ter autonomia, aprendendo com você, né?” 
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E. “Moro eu, minha irmã mais velha, que vai fazer 85 anos agora, a outra irmã minha 
que vai fazer 82 anos, meu irmão que tem 65 anos, separado e eu. Nós somos em 
três irmãs e um irmão na mesma casa.” 
 
N. Não especifica, mas vive só. 
 
L. “Meus filhos vivem comigo.” 
 
D. “Moramos só os dois (ela e o marido). Não precisamos de ajuda. Está  no limite, 
mas por enquanto não.” 
 
J. “Resido só. Não necessito de cuidados até o momento, cuido de minha casa e 
negócios.”  
 

 

7.2.1.3 Rotina 

 

A. “A minha rotina é levantar, aprontar o almoço para os netos, se vem a filha 
também, o marido. Essas coisas, né?” 
 
M. “Não existe mais aquilo que eu marquei e vou fazer isso. Depende do meu 
estado de espírito.” 
 
MI. “... colocando a rotina de exames médicos em dia, procurando participar de 
grupos de apoio, haja vista aqui no posto de saúde. Estou me dando muito bem, 
inclusive com a Malu está muito gratificante. Faço ioga também na Igreja... Minha 
rotina é assim: cuidar de casa, fazer minhas caminhadas, procurar evitar ir a certos 
lugares que não gosto, que não me fazem bem. Mas hoje em dia já não levanto tão 
tarde mais, né? E então é uma rotina bem simples.” 
 
E. “Saio de manhã, vou caminhar, faço ginástica, vou ao cinema, gosto muito de vez 
em quando almoçar fora, comer uma comidinha fora, um restaurante, comer uma 
pizza a noite no shopping, passear, gosto muito. De final de semana, às vezes vem 
a família almoçar em casa, às vezes, eu vou na casa de alguém. Então gosto muito 
de passear no shopping, quando eu tenho tempo para sair com as amigas. Eu saio 
muito com uma amiga minha, ela vai no shopping ela me chama, vai ao cinema, ela 
me chama, vai ao São Bento, no centro, ela me chama. A gente passeia muito. Ela 
não pára em casa e eu podendo não paro em casa também.” 
 
N. “Eu me levanto de manhã, faço alguma coisa que tenho para fazer, alguns 
compromissos... Eu freqüento o grupo da terceira idade, freqüento uma oficina na 
quinta feira também, que a gente tudo que traz é para a creche, e no final do ano 
tem um bazar, que já aconteceu o final do ano, a gente ajuda. Vai ajudar a montar o 
bazar. Nos dias que o bazar está aberto, a gente vai ajudar a atender as pessoas, 
é... Para fora eu não faço nada. Ultimamente, eu tenho me sentido assim, como eu 
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te disse que eu sempre fui uma pessoa de fazer muitas coisas, sempre pronta para 
uma atividade assim e ultimamente eu não me sinto tão disposta.” 
 
L. “Tudo é eu. Vou levar marido ao médico, fazer meus exames, minhas consultas. È 
assim o tempo todo: comprando remédio... Gosto de ir a Igreja.” 
 
D. “Eu levanto não muito cedo, que sou preguiçosa. Eu arrumo minha casa, eu faço 
minha comida, às vezes eu costuro, às vezes eu não quero fazer nada. E assim vai. 
Depois dou almoço, lavo a louça, às vezes eu descanso, às vezes eu vou correndo 
para a escola da minha filha, eu que tomo conta. E vou na escola, eu volto. Na terça 
feira eu venho aqui, Na quarta eu estou fazendo ioga, que está sendo muito bom, na 
quinta eu procuro dar uma ajeitada melhor na minha casa. Na sexta o que eu faço... 
Antes eu tinha outro grupo de terceira idade, agora também não vou mais. Estou 
muito cansada. O caminho está ficando muito comprido. No sábado, as vezes a 
gente fica em casa, as vezes a gente vai para o filho, vai para Cotia, vai para 
Jundiaí, vai para a praia, então não é muito assim certinho, cada vez a gente 
vai..Hoje por exemplo, eu vou para Cotia, depois vou para Embu, que vai ter 
espetáculo lá da minha filha... Meu marido senta na TV, e só vê esporte, esporte, 
esporte... Eu vejo a tela verde, me dá uma raiva!... E eu não posso nem ver.” 
 
J. “A minha rotina é bem tranqüila. Se eu tenho um compromisso de levantar cedo, 
eu levanto. Cumpro meus horários. Sou uma pessoa que gosta de chegar no horário 
que é combinado, e procuro resolver minhas coisas. Vou ao médico, vou ao banco, 
fazer compras, passear na cidade, enfim eu procuro levar uma vida bem tranqüila. 
Eu gosto de cozinhar. Prefiro cozinhar que limpar a casa. 
 

 

7.2.1.4 Análise geral e discussão da identificação 

 

A maioria das mulheres é aposentada, exceto uma delas que não especifica a 

origem de seus rendimentos e outra cujo marido apenas é aposentado. Todas 

trabalharam fora em algum momento da vida. A maioria que se casou trabalhou até 

o nascimento dos filhos e depois trabalhou apenas informalmente. Apenas uma 

delas iniciou a atividade profissional após a aposentadoria do marido, cuidando dos 

negócios. Três ainda relatam realizar atividades profissionais externas como cuidar 

dos negócios ou costurar. O trabalho informal ou doméstico predominou em relação 

ao trabalho formal, que se fez presente durante a vida por mais tempo apenas para 

as duas participantes solteiras, inclusive uma delas contra a vontade do pai. 

Os aspectos encontrados acima são consoantes ao que diz Cerveny e 

Berthoud (2002) que avalia a geração idosa atual como tendo casamento sólido, a 

ajuda da esposa para compor o orçamento.  O marido sendo o principal responsável 
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pela manutenção financeira da família e a esposa incumbida pela manutenção da 

casa e dos filhos. Porém no caso das que não se casaram, permaneceram 

responsáveis pelo seu sustento, mesmo que parcialmente. 

Algumas das entrevistadas dependem de complemento financeiro da família. 

Duas recebem ajuda de irmãos, uma do filho e outra não revela a origem da ajuda 

recebida. Esse fato é referido em pesquisa Datafolha (15/03/09) de que um quarto 

da população idosa necessita de ajuda financeira para viver.  A ajuda financeira 

externa está presente em três casos, que mesmo com a aposentadoria, se faz 

insuficiente para a manutenção. O padrão de vida de algumas foi dificultado pela 

aposentadoria, três, de alguma forma, ou mantêm o padrão ou vivem melhor 

financeiramente na atualidade (com ajuda ou proventos advindos de patrimônio 

construído ao longo da vida). 

A grande maioria viveu e vive voltada à família de origem e atual, mesmo que 

nem sempre com relacionamentos satisfatórios. Observamos que as mulheres que 

vivem somente de aposentadoria são as que lutam mais para manter um padrão de 

vida satisfatório e as que viveram ou vivem de negócios ou patrimônio são as que 

melhor mantêm o padrão de vida com menor dificuldade. A participante que tem a 

saúde mais debilitada, que é também a mais velha, acaba por viver uma situação 

problemática em função da necessidade financeira e de ordem prática. A questão 

financeira se apresenta de forma irregular frente às entrevistadas: algumas 

desfrutam de situação atual melhor que em outras épocas e outras vivem, 

atualmente, com menos recursos. Porém, em nenhuma das entrevistas, mesmo que 

explicitada essa preocupação, fez parte dos principais problemas levantados. Esse 

aspecto difere das expectativas encontradas de forma geral em Salviano (2008) cuja 

pesquisa sobre o impacto do empobrecimento na velhice coloca:  

 

superar o impacto da mudança radical não foi tarefa fácil... Contudo 
aqueles que possuíam uma rede social fortalecida receberam mais apoio 
para reformular seu projeto de vida e demonstraram maior capacidade de 
adaptação a nova situação (p.61).  

 

Podemos imaginar  que algumas de  nossas entrevistadas que se encontram 

nesse grupo  possuam uma rede social fortalecida, cuja importância dos filhos e 

outros familiares são fundamentais. 
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A maioria vive de forma independente, duas casadas, com filhos vivendo 

como dependentes do casal, outra casada vive apenas com o marido, mas mesmo 

assim uma das filhas depende de ajuda materna. Uma viúva vivendo com o filho e a 

família na sua própria casa, porém, com necessidade de residir acompanhada. Três 

outras vivem sós: duas divorciadas e uma solteira conforme visto também em 

pesquisa realizada pelo PNAD (2007), onde se observa que 40,8% das pessoas que 

viviam sozinhas tinham mais de sessenta anos. Uma das entrevistadas vive com 

irmãos solteiros ou divorciados. 

Apenas uma delas necessita de cuidados parciais e nem sempre pode 

realizar as atividades propostas por ela mesma, pois tem a saúde debilitada. As 

outras são totalmente autônomas. Cuidam da casa, da rotina doméstica, vão ao 

banco, ao mercado, farmácia, ioga e todas participam do grupo de atividades da 

UBS e atividades religiosas.  

 As três casadas estão à frente da casa inclusive recebendo netos ou filhos 

para as refeições e funcionam como referência familiar. Uma cuida diariamente dos 

netos, desde que nasceram, para a filha trabalhar e outra se ressente por se sentir 

sozinha apesar de viver com o marido. Todas cuidam da saúde consultando 

médicos, fazendo exames e se medicando.  As participantes casadas têm rotinas 

que envolvem seus maridos, que permanecem em casa após a aposentadoria, 

mesmo nos dois casos de relacionamento conflituoso.  

Nas entrevistas observamos que mulheres com dificuldades de sucesso na 

juventude, mesmo apresentando perdas importantes como de familiares queridos, 

ou perdas financeiras, sentem-se melhor hoje do que então, demonstrando 

capacidade de recuperação e superação ao transformarem o que poderia ser 

considerada uma fase de menor adaptação e realização pessoal, em uma fase de 

vivências positivas não experimentadas na juventude ou na vida adulta. 

Observamos, portanto, a partir dessas declarações, que o sucesso na juventude não 

é imprescindível para uma vida boa na velhice, relativizando os resultados de 

Cordioli (1998 apud MONTEIRO, 2006) que declara:  
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a oportunidade de realização, a aquisição de valores e sucesso na 
juventude colabora para um reconhecimento para quem está envelhecendo 
de que existe algo de bom dentro de si e que para uma parte dos idosos, 
existe a dificuldade em lidar com perdas irremediáveis de seu convívio, 
favorecendo o sujeito a viver de uma forma desadaptada, adquirindo 
sentimento de solidão, baixa auto-estima e certo nível depressivo que 
podem causar desespero e isolamento (p. 51). 

 

A maioria vive em casa própria ou de familiares, apenas uma vive de aluguel. 

No caso das entrevistadas, nenhuma delas cogita morar em outro lugar que não seja 

sua própria casa. Não encontramos possibilidade nesses casos de eventualmente 

ser levantada a hipótese de virem a morar no futuro, separadas da família. Esse fato 

vai ao encontro do fenômeno apontado pelo SIS (2008), sobre o aumento da 

longevidade e a consequente junção de várias gerações na mesma residência. 

Sabemos que esse fator irá depender da autonomia física, emocional e financeira 

das entrevistadas nos anos subsequentes. 

Segundo Mazza (2008)  

 

dois fatores são relevantes na determinação da necessidade de co- 
residência: as condições de saúde e autonomia do idoso e a sua renda 
sendo utilizada pela família, quando ele perde a capacidade laboral. O 
efeito desses dois fatores é afetado pelas políticas sociais (p. 24). 

 

O grupo de forma geral não se apresenta como futuras usuárias de serviços 

como asilos, lares para idosos ou correlatos. Segue o modelo brasileiro conforme 

pesquisas apresentadas anteriormente de envelhecer junto à família e ser cuidada 

por ela, mesmo que com relações conflituosas, como veremos novamente ao 

falarmos do envelhecimento. O mesmo tema é reforçado por Martines (2006) ao 

revelar que quanto à moradia em seu grupo pesquisado, o desejo expresso para a 

velhice foi: “todos foram unânimes em apontar uma casa própria, com visitas e 

família ao seu redor.” (p.58) Esse fato reforça os dados encontrados no grupo 

estudado no presente trabalho. A autora coloca também que a velhice deve ser 

planejada e a questão de moradia deve se incluir nos itens importantes desse 

planejamento. 

Em suma encontramos um grupo de mulheres ativas e autônomas, 

produtivas, capazes de se cuidarem, cuidarem dos outros, mesmo as que vivem 

conflitos familiares constantes, criando mecanismos de se manterem com a vida 

doméstica, financeira, social e afetiva em dia, e com forte consciência de si, que 
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reforça ainda mais a produtividade dessas mulheres, confirmando as referencias de 

Froom (1986) ao colocar:  

 

Quanto mais produtivamente se vive, quanto mais forte é a consciência da 
gente, por sua vez tanto mais ela exacerba a produtividade. Quanto menos 
produtivamente se vive, tanto mais fraca se torna a consciência; a situação 
paradoxal - a trágica- do homem é que sua consciência é mais fraca 
justamente quando mais dela precisa (p. 140). 

 

Essa afirmação é importante pela indicação do quanto os fenômenos da vida 

são recursivos e circulares: quanto mais atividade, mais ânimo e desejo de produzir 

e vice versa: quanto mais ânimo... 

 

 

7.2.2 Família 

 

 

7.2.2.1 Família de origem 

 

A. “Minha família era maravilhosa... quando eu nasci, minha mãe pensava que era 
menopausa.” 
 
M. “Vim de Portugal em 1940 com a minha mãe. Meu pai já estava aqui. Eu me dou 
bem com as minhas irmãs, mas houve um pequeno afastamento devido a problema 
de herança... Eu me sentia melhor. Era apertado. Eu tinha minha casa. Meu pai me 
tirou da casa que eu convivo hoje, para morar em uma garagem que ele tinha e 
reformou. A gente cantava, brincava, tudo isso é uma coisa diferente (chora)”. 
 
MI. “Minha família no começo não gostava muito desse meu jeito, de ter filho na 
época, mas hoje eles me amam, eu tenho certeza, eles querem me ver mais, né? 
Como dizia a minha sogra, por telefone também, por enquanto a gente faz visita. 
Não deixo de me comunicar e também rezar por eles... Eu gostaria que nem agora 
na época de Natal. Eu penso, penso e não resolvo. Eu gostaria de ir para o interior, 
no caso Salto, onde tem mais irmãos. Não sei ainda, eu gostaria, mas as pessoas 
no grupo de apoio que eu frequento (Amor Exigente) não: sua família na realidade é 
aqui, com quem você está vendo 
Então eu fico meio assim, mas não é, sei lá, eu vou pensar bem nisso. Eu gostaria, 
no fundo, no fundo.” 
 
E. “Minha família é assim. Meu pai é japonês, minha mãe, brasileira, se conheceram, 
viveram 50 anos casados, juntos, em torno de 10 filhos vivos, sete homens e três 
mulheres. Eu não me casei por opção mesmo. Minha irmã também não. A minha 
irmã mais velha casou. Casamento arrumado, que meu pai arrumou. Ela conheceu o 
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noivo na hora do casamento. Se deu bem e não se deu porque ele judiava, bebia 
muito. Era muito bom, mas bebia muito. Minha família é uma família assim, unida, 
um olha pelo outro. Não conheci os meus parentes do Japão, não conheci... Não 
conheci os da minha mãe, italianos, também conheci muito pouco. Mas eu não me 
lembro dos meus avós, eu não os conheci, nem das minhas avós. Mas eu, a minha 
família, que me lembre, sempre foi muito unida. Quando eu era mais jovem não, eu 
trabalhava fora, ajudava eles, passava estudo para eles, meu irmão, quando casou, 
eu que paguei todo enxoval. Ele estava fazendo faculdade. Quando se formou, bem 
dizer não teve nem festa porque não podia. Hoje está bem de vida, muito bem, 
trabalha... A minha família me vê como quem cuida muito das irmãs. Eles põe 
todas as responsabilidades nas minhas mãos. Todas as decisões, sou eu quem 
tomo, serviço de banco, conta, tudo na minha mão... Eu me sinto bem, mas acho 
que é muito peso para mim.” 
 
N. “A única coisa que... A minha filha fez um comentário outro dia, um pouco atrás, 
tempo que eu já estava sabendo por que eu sou filha da minha mãe, e eu sou muito 
parecida como ela foi que eu não sou uma pessoa assim, como diria... assim, não 
que eu não mostre aquele apego, sabe, a senhora está sempre pronta para tudo, 
para qualquer coisa, mas assim, meio com uma certa timidez. Vai, não sei se é a 
palavra correta em relação aos filhos que me veem. Deu para entender? Porque 
minha mãe era assim. Ela fazia de tudo, de tudo, de tudo para a gente, mas ela era 
reservada, em relação assim, estar sempre agarrada na gente. E eu sou assim. Eu 
gosto um pouco da minha independência. Eu sempre fui assim.” 
 
L. “Vim da cidade de Aleko na Síria, com seis anos... Eu acho que por baixo de tudo 
tem muito ciúme (por parte da família), inveja. Não sei o que é que eu tenho. 
Desculpe a falta de modéstia, mas tanto física quanto a cabeça, eu estou 
provocando muita inveja. Aparentemente eu estou conservada, estou jovem, né?” 
 
D. “Meu pai dizia: “o dia que eu morrer, minha mulher está bem amparada, porque 
tem a aposentadoria.” Se não fossem os filhos, ela teria morrido de fome... Eu 
gostava da minha madrinha, ela D. “era carinhosa comigo, era solteira. Com cinco 
anos, eu não sabia o que era ser atrapalhada ou não (a mãe). Fui morar com ela. 
Minha madrinha era costureira e naquela época a costureira ia na casa das 
freguesas... Geralmente o pessoal acha que eu sou muito mandona. Porque eu fui 
mais mandona. Que eu era chefe da família. Que como minha mãe era muito 
atrapalhada, eu praticamente assumi. Sem morar com minha família, com meus 
irmãos, tudo eu sempre procurei ajudar, colaborar, e ensinar. Que essa irmã, que 
essa minha irmã, que era meio atrapalhada, aprendeu a ler por minha causa, de 
tanto que eu soquei ela, coitada. Insisti, insisti, e quando eu falava para ela: “insiste 
com a sua filha”, ela dizia: “Ai, não, que nem você eu não sou”. E ela era brava, me 
xingava, me mandava para onde não devia, mas eu sempre desculpei. Foi bom 
porque depois ela morreu e eu não me arrependi do que eu fiz.” 
 
J. “Tenho três irmãos - duas mulheres e um homem (que atualmente mora em 
Santos. Uma irmã vizinha de portão e a outra bem próxima. Somos uma família. 
Tenho acho que 11 sobrinhos e acho que seis ou sete sobrinhos netos. Têm alguns 
que moram na Itália, sobrinhos com filhos. São filhos do primeiro casamento do meu 
irmão. São três filhos. Um menino que é Pastor na Inglaterra e duas meninas na 
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Itália, uma tem um casal de filhos, a outra tem duas filhas. Uma irmã no Brasil, São 
Paulo, uma tem quatro filhos até minha sobrinha, uma filha que tem até um netinho e 
tem a outra irmã que tem três filhos e cinco netos.” 
 

 

7.2.2.2 Família atual 

 

A. “A família, os filhos, são bons para a gente. Não esquecem da gente, estão 
sempre ligando, se preocupando... A família acha que eu sou um pouquinho, que eu 
mando neles, e que eu sou teimosa. Quando eu quero uma coisa, eu chego lá... Eu 
sinto muito bem no relacionamento familiar, muito bem.” 
 
M. “Tenho a minha casa e não é minha. Eu como separado, na cozinha. Eles 
comem na sala. Também é devido ao meu problema de diabetes, porque eu tenho a 
boca muito larga. Então para não haver conflito... Hoje eu saio sem dar satisfação a 
ninguém (faz uso de bengala). Às vezes, minha família morando comigo, se eles 
estão ou não estão bem, ou não conversar que o filho não está agindo direito, então 
há aquele conflito, eu quero me meter no meio, mas não meto. Então eu saio para a 
rua, aí não é legal.” 
 
MI. “Faz um ano e pouco eu estou sozinha. Meu filho agora está casado. Moro 
sozinha. Estou aprendendo a ter autonomia, aprendendo com você, né?... Meu filho 
tem um irmão. O pai dele era desquitado, que tem 41 anos o irmão dele. Mas eles 
também não se entendem muito. É meio conturbado... Meu filho está com a 
namorada. Acho que ele precisa de um grupo de apoio para dependência. Só que 
agora ela é que vai ter que ver direitinho. Eu tenho que cuidar da minha vida... Só 
que agora ela é que vai ter que ver direitinho. Eu tenho que cuidar da minha vida... 
Atualmente eu sou em relação ao meu filho, tenho certeza disso, eu sou co-
dependente. É uma coisa que existe mesmo com a dependência, então eu estou 
procurando trabalhar, viver, deixando viver. Se por acaso não sou bem aceita por lá 
por eles, então eu não posso fazer nada. Então que eu não me ligue tanto neles e 
pense mais em mim. Eu acho que aos poucos vou conseguindo isso. Não sei se eu 
soube me expressar bem.” 
 
E. “Então eu tenho uma família assim, muito unida. Graças a Deus. Se não fosse 
assim, não sei o que seria de mim e das minhas irmãs, que ficamos sem pai, sem 
mãe, não casamos, não tem quem olhe por nós. Então se não fossem esses três 
irmãos, eu não sei o que seria de nós, porque cuidam até hoje. Meus irmãos são 
maravilhosos.” 
 
N. “Casei, tive quatro filhos, divorciei. Morei oito anos na Espanha de 72 a 80. Voltei 
com a intenção de pedir a separação. Não quis pedir separação fora da minha terra, 
do meu país. Quis vir aqui mesmo porque eu tinha uma propriedade aqui. Então eu 
quis vir aqui para tomar qualquer atitude que eu tivesse que tomar; estar na minha 
terra dentro das leis do meu país... Graças a Deus, minha família é uma família 
muito comportada.” 
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L. “Eu já falei para os meus filhos: “tratem de cuidar da sua vida e deixem a gente, 
senão vão ficar cuidando da gente. Eu estou sentindo que eu também estou na 
terceira idade, tudo então eu também estou preocupada com eles. Tratem de 
desgrudarem, tocarem a vida de vocês, que eles estão muito apegados com a 
gente, então não conseguem ser independentes, tanto financeiramente quanto 
emocionalmente... O relacionamento da minha casa (família nuclear) particular é 
ótimo... Tudo é eu. Vou levar marido ao médico, fazer meus exames, minhas 
consultas. È assim o tempo todo: comprando remédio... Eu gostaria de ver meus 
filhos com a família deles.” 
 
D. “Financeiramente, agora eu não ajudo mais minha filha, porque eu achei que eles 
tem que  andar com os pés deles, mas a gente ajudou bastante em uma época que 
eles passaram muito mal. Mas ai eu falei não, a gente tem que dar a vara, não o 
peixe. Então nós nos seguramos. A gente às vezes sabe que até precisa. O marido 
fala “É, a gente podia dar alguma coisa”, mas a gente se segurou porque o marido 
dela estava encostando muito, tava muito devagar. Eu sempre ajudo com costura... 
às vezes a gente vai para o filho... vai para Cotia(filha), vai para Jundiaí(filha)...” 
 
 J. “A família já me viu, porque sou um pouco deprimida. Tem vezes que me avaliam 
como pessoa incapaz. Mas hoje me respeitam bastante. Procuram estar a par de 
minha vida, saber como estou. Também eu procuro saber como eles estão 
passando. Mas hoje me admiram e me respeitam bastante, eu acho. Essa 
passagem se deu em fase difícil, quando minha mãe ficou inválida no período de 
doze anos e minha mãe ficou comigo, e passei muita dificuldade nessa época 
porque me senti sozinha com a minha mãe. Meus irmãos não gostavam de participar 
da nossa vida, de assumir a responsabilidade de ter de colaborar comigo. Nesta 
fase que ela se encontrava, me senti muito só. Também na parte de administração 
de minha mãe, que eu tive que administrar tudo e eles achavam que eu estava 
levando vantagens. Nesta parte quando minha mãe faleceu, foi feito um inventário, 
prestado conta de tudo que aconteceu, foi na época do seqüestro da poupança do 
Collor, prestei todas as contas e aí eles passaram a ter certa admiração porque 
viram que minha teimosia foi para o bem. Eles sempre me jogavam indireta. Se eu 
reclamava de alguma coisa falavam: mas você não tem dinheiro, não tem dinheiro, 
está faltando alguma coisa? E eu nunca quis prestar exatamente contas mensais. 
Eu fiz de uma maneira que eu achava correta. Eu me sentia um pouco teimosa 
porque eu não obedecia aos caprichos deles. Eu tive que esquecer muitas mágoas. 
Esquecer não.Tive que tolerar muitas mágoas comigo mesma, passar por cima e 
procurar viver bem com eles, para que as coisas não entrassem em discussão, 
briga. Também no fim eles concordaram comigo, me deram algumas vantagens. Eu 
queria continuar morando na casa que eu morava com a minha mãe. Eles fizeram 
uma facilitada para eu continuar no mesmo lugar. Antes eles falavam: que vá morar 
em outro lugar, que vá embora, mas naquela altura eles cederam para mim. Fizeram 
esse benefício.” 
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7.2.2.3 Análise geral e discussão da família 

 

A grande maioria é de origem estrangeira ou de famílias de imigrantes, 

apenas uma delas veio do interior de São Paulo. Todas viveram com a família de 

origem até o casamento ou até o falecimento dos pais. Todas relatam um 

envolvimento familiar intenso, nem sempre sem problemas. Muitas sentem saudades 

da infância e a recordam como momentos alegres, mesmo que na época vivessem 

com dificuldades, indo ao encontro do que diz May (1982):  

 

 

A memória não é apenas impressão do passado; é a guardiã de tudo que é 
significativo em nossas mais profundas esperanças e temores. Como tal é 
uma prova de que temos uma relação flexível e criativa com o tempo, do 
qual o principio orientador não é o relógio e sim o significado qualitativo de 
nossas experiências (p. 214).  

 

Outro trabalho que aborda esse tema e com o qual concordamos é o de 

Cerveny e Berthoud (2002) dizendo que a família está verticalmente expandida e 

inclui os ausentes, os sofrimentos e as perdas, o fato de estarem vivos, por vezes 

sós, porém como veremos a seguir, com menor preocupação ao estarem se 

aproximando do fechamento do ciclo, não por terem consciência ou preocupação 

com a morte (principalmente em relação aos filhos que inspiram cuidados), mas, 

primordialmente por não viverem em função desse fim.  

Algumas não têm contato próximo com a família de origem por dificuldades 

pessoais ou por afastamento em função de problemas atuais como disputas de 

poder ou herança. As que mantêm contato próximo da família, fazem visitas, 

telefonemas. O contato social mantido com a família pelas entrevistadas reforça o 

que diz Walsh (1995) quanto ao favorecimento de uma longevidade saudável, o 

reajustamento a perdas, a reorientação e a reorganização, fato que certamente 

favorece as entrevistadas que mantêm tal contato mais estreito. Confirmamos 

também o que Cerveny e Berhoud (2002) colocam em relação aos valores 

transmitidos pelos idosos em relação à família, faz com que estejam incluídos e 

referendados nas mesmas. 

As duas mulheres que não se casaram permanecem ligadas à família de 

origem. Uma delas vive com irmãos e permanece na casa da família onde sempre 

viveu. A outra acabou herdando a casa em que vivia com a mãe, após anos de 
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desgaste familiar em função de doença materna durante a qual a mesma teve total 

dedicação e assumiu as responsabilidades quanto à saúde da mãe e ao patrimônio 

familiar. Refere sobrecarga e solidão, típicos do que chamamos em terapia familiar 

da filha refém, que resultou em estremecimento com os irmãos, na época. Duas são 

divorciadas e vivem sozinhas, porém, o contato de uma delas é bem próximo aos 

filhos, relatando que eles são muito comportados enquanto a outra relata um 

relacionamento difícil e esparso com o filho que é dependente químico. As três 

casadas são ligadas aos filhos e aos maridos; duas são avós e uma delas é muito 

próxima dos netos, retomando Fontes (2008), alguns avós assumem o papel 

parental em relação aos netos, criando forte laço afetivo; duas têm relacionamento 

conflituoso com o esposo. Uma delas é viúva duas vezes, mantendo relacionamento 

problemático com o filho e a família dele, que residem em sua casa e bom 

relacionamento com os filhos que residem separados dela em suas próprias casas.  

A família é de suma importância na construção da trajetória das participantes 

e muito útil nesta abordagem psicoterapêutica, pois sabemos o quanto se transforma 

no decorrer das diferentes fases da vida e de todos os sentimentos que suscitam 

tanto na memória quanto na vida atual. Da mesma forma Andolfi, Angelo, Menghi e 

Nicolo-Corigliano (1989) colocam as transformações dinâmicas da família:  

 

família é um sistema ativo em constante transformação, ou seja, um 
organismo complexo que se altera com o passar do tempo para assegurar 
a continuidade e o crescimento psicossocial de seus membros 
componentes. Esse processo dual de continuidade e crescimento permite o 
desenvolvimento da família como unidade e ao mesmo tempo assegura a 
diferenciação de seus membros (p.18). 

 

As participantes têm vívida a memória familiar. Revivem episódios e tempos 

anteriores com colorido e orgulho. Para Goldfaber (1997) “a memória tem o valor da 

história viva e sua preservação deve ser reivindicada como condutora da identidade 

social.” (p.90). 

 Ao considerarmos a preocupação das entrevistadas com os familiares, aliada 

à possibilidade de, no futuro, necessitarem elas próprias de cuidados familiares, 

encontramos o que Mazza (2008) refletiu em seu trabalho: que para os idosos que  

necessitavam de cuidados, a família é um bem maior. E se pensarmos em termos de 

saúde, segundo Ângelo (2000) apud Mazza (2008),  
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pensar na família, é um desafio para os profissionais de saúde, sobretudo 
num contexto em que o cuidado está orientado primeiramente para atender 
as necessidades do individuo e não da unidade familiar... pensá-la em 
família é tomá-la como perspectiva... é considerar o contexto familiar no 
processo de cuidar da saúde direcionada ao indivíduo... onde todo o 
processo de viver a vida está sendo construído a cada dia” (p. 26).  

 

Nesse sentido, devemos também pensar na família que vindo a ser cuidadora 

de familiares idosos, certamente encontrará dificuldades e precisará se estruturar 

para construir o processo de amparo e proteção ao idoso pelo qual venha a se 

responsabilizar. 

Cerveny (2000) escreve o seguinte sobre a questão do relacionamento 

familiar: “não sendo o relacionamento um fator interno, inerente ao indivíduo como 

um fator de personalidade, mas, um produto de interação, é na matriz familiar que 

ele se inicia, se desenvolve e é transmitido.” (p.79). Pensamos que a troca relacional 

entre o idoso e a família principalmente nos momentos de dificuldade pode se 

desenvolver de maneira satisfatória, sobretudo nos casos das entrevistadas que 

mantiveram ao longo da vida um contato mais estreito com seus familiares. 

No sentido de que as mudanças sociais também interferem na família e 

exigem dela adaptação, Minuchin (1982) coloca:  

 

A família tem passado por mudanças que correspondem às mudanças da 
sociedade. Tem assumido ou renunciado a funções de proteção e 
socialização de seus membros em resposta às necessidades da cultura. 
Portanto as funções da família atendem a dois diferentes objetivos. Um é 
interno - a proteção psicossocial de seus membros; o outro externo - 
acomodação a uma cultura e a transmissão dessa cultura (p.52).  

 

No caso de compararmos a visão que a maioria das entrevistadas tem da 

família de origem e de como se configura a família atual, percebe-se a mudança 

atribuída em relação ao sentimento de família e o funcionamento da família atual, ao 

conceito do casamento tradicional com divisão rígida de papéis, sobretudo nos 

casos de relacionamento conflitivo, que pode se tornar favorecedor de quadros 

depressivos nesta fase da vida. 

Monteiro (2006) diz que o  

 

contato com filhos e netos é preditivo da satisfação, e, algumas vezes, 
pode favorecer na proteção contra a depressão e o isolamento. Todavia 
pode ocorrer o oposto, quando há uma rede de intrigas que podem levar ao 
adoecimento desta população... (p.101)  
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Observamos pelas entrevistas que a qualidade do relacionamento familiar e 

conjugal, bem como a sobrecarga de responsabilidade de cuidar dos filhos e netos 

pode interferir diretamente na saúde das participantes e que quando existem muitos 

conflitos, há uma propensão maior de desenvolvimento de depressão. No caso das 

entrevistadas, o contato familiar estreito é buscado como fonte de satisfação e 

estabelecimento de rede de afeto e não como motivo de desprazer. 

As participantes tentam preservar ou resgatar vínculos afetivos que lhes são 

caros, o que demonstra o valor atribuído pelas mesmas em relação ao aspecto dos 

vínculos familiares. Esse aspecto é abordado por Walsh (1995) ao colocar as 

atualizações e as reparações dos vínculos afetivos como bem-vindos nessa etapa 

da vida e por Carstensen (1991-1993 In NERI, 2006) de que na velhice se 

preservam as relações sociais mais significativas e importantes para a adaptação do 

idoso. Porém, o que é colocado pela autora em termos de descartar as relações que 

não o são, as entrevistadas dizem não descartar; ao contrário, reiteram esforços 

para manterem ou iniciarem novos contatos de amizade, além de fortalecerem os 

vínculos familiares, o que segundo Walsh (1995) favorece o aumento da 

longevidade saudável. 

 

 

7.2.3 Adaptações à vida e ao mundo atual- Condições de enfrentamento 
 

 

7.2.3.1 Mudança dos tempos 
 

A. “... hoje acho a gente se veste mais simples, você vai com uma calça jeans e uma 
bolsa tiracolo, antigamente não... A transformação do mundo para nós, 
principalmente computador, tecnologia está sendo um pouco difícil. Para quem viu o 
primeiro avental de plástico e as coisas eram de osso e louça, então está sendo um 
pouco difícil, mas a gente se adapta.” 
 
M. “Eu acho uma falta (sobre o mundo), não existe mais aquela fé que você 
colocava nas pessoas. Ser verdadeira. Hoje você vê as pessoas... É só, é 
mentirosos em tudo, em tudo em tudo. Além de mentirosos não tem compaixão de 
nada. Matam, matam. Você não tem relação nem com seus vizinhos, quase de 
frente. Antigamente você tinha relacionamento. Em Santo Amaro, lá no meio do 
mato, tinha um conhecido, era amigo. A gente se via: bom dia, boa tarde! Hoje você 
passa ninguém te conhece, nem você conhece. Eu acho que houve mudança 
demais. Como da noite para o dia.” 
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MI. “O mundo, acredito que alguém já falou da bioética, que é uma palavra tão em 
moda, bioética, então eu me pergunto no caso das pessoas não se isolarem tanto e 
não perderem o senso, o bom senso, que é o senso do bem. Não ficar só achando 
que sei lá, que tudo se resolve assim. Acho que tem que ter a parte sensível do ser 
também, se condoer com o problema do outro, né? Eu acho muito bom saber usar a 
internet no caso. Acho que está tendo... Só que está rápido demais, que eu, que 
nós, pelo menos os paulistanos, os paulistas não estão preparados nem para o 
celular, né, como o pessoal do sul. Mas a gente vai aprender a ter mais, colaborar. 
Colaborar mais com o planeta, com tudo. Estamos aprendendo. Isso através das 
escolas, com as crianças, com os jovens também que vão ensinar os mais velhos.” 
 
 
E. “O mundo de hoje está muito diferente do que era, antigamente, o mundo era 
mais feliz. O mundo hoje é muito corrupto, muito violento. Você vê um roubando o 
outro, ninguém pensa em si. Olha cada dia a gente só vê noticias ruins na televisão, 
enchente, o mundo de hoje é muito triste. O mundo era bem melhor na minha época, 
um mundo tranqüilo, paz, não tinha violência, podia ter, mas era muito escondidinho, 
mas o mundo de hoje, eu acho que não vale a pena, o mundo de hoje. É muita 
violenta. Os próprios políticos roubando e fica por isso mesmo. Ninguém é punido, 
colarinho branco, eles roubam, roubam e estão aí tranqüilos e ninguém faz nada. Os 
aposentados coitados, ganham uma mixaria de espirros e quando o vereador, 
deputado, 90% de aumento eles vão ganhar esse ano, no ano que vem, né? Eu 
acho que o mundo de hoje, ele não vale a pena, muita corrupção, muita sujeira, 
muita violência. É uma pena.” 
 
N. “Vejo a transformação do mundo um caos. Até um tempo atrás, um ano, não sei 
se chega a tanto. Eu me sentia bem, bem, bem, bem! Assim capaz, realizada, pronta 
para qualquer dificuldade. Hoje, depois de um ano, dois anos, não sei exatamente, 
porque no momento a gente não marca exatamente o tempo, eu já não me sinto 
tanto, assim em relação à saúde.” 
 
L. “Eu tive muitas perdas, aliás, eu estava perdendo, na época do meu marido 
(financeiras), aí eu perdi mais porque, sem a aprovação do meu marido, eu tentei 
impulsionar meus filhos, achar uma saída para eles, que nunca estavam contentes, 
e não consegui. Pelo menos agora eu decido, não preciso, eu decido. Eu não 
preciso me sufocar, nem para fazer o que o meu marido queria e da forma errada 
que ele queria tudo errado... Está difícil, dificultando mais essa insegurança em sair, 
a violência, na minha idade sozinha...” 
 
D. “Teve épocas boas na vida da gente, teve épocas mais difíceis. A nossa vida foi 
muito difícil, a nossa geração acho que viveu um pouco de tudo, porque nós 
pegamos o passado, foi crescendo, as coisas foram evoluindo muito rápido, mas 
rápido do que a gente imaginava. Eu acho que eu vivi razoavelmente bem. Não 
posso me queixar tanto. Não tem muita dificuldade hoje. Está bom. Está tudo muito 
bom... Eu procuro sempre fazer alguma coisa, inovar alguma coisa, aprender 
alguma coisa. Você vê, agora eu estou mexendo na internet, coisa que era um bicho 
para a gente. Mexer na máquina vai estragar tudo, vai quebrar tudo. Hoje eu mexo 
um pouquinho, não muito mas eu mexo. Procuro aprender. Sempre aprender 
alguma coisa 
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Eu acho que tem muita coisa boa. Tem coisas que não são tão boas, que nem a, sei 
lá, evolução. (sobre a transformação do mundo). Você pede para as crianças 
ensinarem hoje. Ai, vó, faz assim, faz assado. E eu peço mesmo. Não tenho 
vergonha de pedir, E eu acho uma evolução bonita. Agora o pessoal está perdendo 
um pouco o caminho. A  família está se acabando. Esse negócio de muita 
separação, isso ai eu acho triste.” 
 
J. “A transformação no mundo é muito boa quando ela é levada para o lado positivo 
como, por exemplo, a internet. Essas informações que a gente tem no mesmo 
minuto que estão acontecendo eu acho fantástico e foi uma evolução muito grande 
porque antigamente a gente escutava pelo rádio e em ondas bem difíceis, eu acho 
fantástico. Acho uma maravilha as informações que a gente vê na televisão para 
ligar DVD, não sei o que, é meio complicado, botões comigo é meio complicado, 
mas se eu realmente me interessar eu tenho como chegar a esse ponto, mas 
depende do meu interesse.” 
 

 

7.2.3.2 Preocupações 
 

A. “O que não é satisfatório é a questão do meu genro. Que a minha filha trabalha 
demais, é muito esforçada, trabalha até doente, ele parece que não enxerga isso. 
Ele devia cooperar mais, ele devia. Isso me preocupa.” 
 
M. "Só penso na doença do meu filho (câncer). Eu não queria isso para ele (chora).” 
 
MI. “Atualmente eu sou em relação ao meu filho, tenho certeza disso, eu sou co-
dependente. É uma coisa que existe mesmo com a dependência, então eu estou 
procurando trabalhar, viver deixando viver. Se por acaso não sou bem aceita por lá 
por eles, então eu não posso fazer nada. Então que eu não me ligue tanto neles e 
penso mais em mim. Eu acho que aos poucos vou conseguindo isso. Não sei se eu 
soube me expressar bem.” 
 
E. “Então minha preocupação maior que eu tenho é essa daí, tenho medo de ficar 
só... de ficar numa cama jogada, muito tempo numa cama e dependendo de alguém 
pra tomar conta de mim. Porque não vai ter ninguém, eu acho. Porque irmão é 
irmão, cunhada é cunhada, faz sua parte, não vai querer tomar conta de uma 
pessoa, da gente.” 
 
N. “... e a minha preocupação é essa. Não ter a lucidez suficiente para não... Como 
te digo não sobrecarregar as pessoas que poderiam me ajudar, me atender... que 
me preocupa é a depressão...que me preocupa é a depressão.” 
 
L. “Eu estou meio perdida. Tenho marido doente e preocupada com filhos... Eu acho 
que por baixo de tudo tem muito ciúme (por parte da família), inveja. Não sei o que é 
que eu tenho. Desculpe a falta de modéstia, mas tanto física quanto a cabeça, eu 
estou provocando muita inveja. Aparentemente eu estou conservada, estou jovem, 
né?... Eu gostaria de ver meus filhos com a família deles.” 
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D. “Financeiramente, agora eu não ajudo mais minha filha, porque eu achei que eles 
tem que  andar com os pés deles, mas a gente ajudou bastante em uma época que 
eles passaram muito mal. Mas ai eu falei não, a gente tem que dar a vara, não o 
peixe. Então nós nos seguramos. A gente às vezes sabe que até precisa. O marido 
fala “É, a gente podia dar alguma coisa”, mas a gente se segurou porque o marido 
dela estava encostando muito, tava muito devagar. Eu sempre ajudo com costura...”  
 
J. “Eu sempre me preocupei muito com a velhice, então eu tinha muita preocupação 
quando eu era mais jovem com a minha velhice.” 
 

 

7.2.3.3 Dificuldades 
 

A. “Encontro hoje é que eu quero comprar uma casa aqui no Bairro e não estou 
achando. Então essa aí é a dificuldade... A aposentadoria é um salário mínimo e 
meio, a gente vive de aposentadoria e é uma dificuldade”. 
 
M.“As minhas dificuldades são as lembranças do passado. O que me matou muito 
foi a minha mãe. Ela também com câncer, começou no rim e veio para o útero. Fez 
um buraco assim (mostra o tamanho com as mãos), mais ou menos do tamanho de 
uma laranja de seis centímetros. Por aí eu limpava por dentro para limpar as fezes.”  
 
M. I. “Gostaria de ser mais útil para os meus irmãos, talvez eu ficando bem de 
saúde, ficando mais com as pessoas, eu me envolva em algum voluntariado, ou com 
pessoas idosas. Não tanto crianças, mas com uma pessoa idosa. Mas uma coisa 
assim que eu tenha que fazer como ser humano eu gostaria”. 
 
E. “O que não está gratificante é a situação financeira. Acho que é todo mundo, se 
eu tivesse mais dinheiro, resolveria mais os meus problemas.” 
 
N. Eu me sinto bem no grupo. Ultimamente, eu tenho me sentido assim, como eu te 
disse que eu sempre fui uma pessoa de fazer muitas coisas, sempre pronta para 
uma atividade assim e ultimamente eu não me sinto tão disposta. Isso me incomoda 
também. A falta de disposição para fazer as coisas. Isso me incomoda. Que eu 
nunca fui assim. 
 
L. “Eu estava precisando assim ver se eu estava sendo normal, a minha maneira de 
pensar, as coisas, a vida, os filhos, porque eu tive muito conflito com os meus filhos. 
Então como é que eu podia criticá-los, vamos supor, entre aspas, não crítica assim, 
orientar, se eu não sabia estar certa. Vi outras pessoas iguais a mim, tive afinidade e 
que eu estava certa.” 
 
D.  “O que não é bom são as briguinhas, as bagunças, esse negócio dele pegar no 
meu pé é por bobagem. E é por bobagem. Eu sei que é bobagem.” 
 
J. As dificuldades que eu tenho hoje são causadas por mim mesma. Porque eu 
tenho certos medos tenho certos receios enfim, mas assim estou livre, tenho 
bastante acesso, procuro bastante ter acesso às pessoas quando tenho algum 
problema difícil e isto me deixa mais tranqüila.  
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7.2.3.4 Desafios 
 

A. “O meu genro é o desafio que tenho” 
 
M. “Os desafios são que eu sinto dores terríveis, do lado, dentro. Dá a impressão 
que está crescendo alguma coisa. Então eu ponho na cabeça: amanhã eu não tenho 
nada. Passo no médico. Mandaram já para o ortopedista. É um desafio. Amanhã eu 
estou boa. Amanhã eu vou em tal lugar porque eu estou boa para poder andar. 
Naquele dia eu não consigo andar quase. Esse é um desafio muito grande, diário.” 
 
MI. “Estou procurando ter contato com as pessoas. Tem outras coisas que eu quero 
alcançar, principalmente autonomia. Confiar mais em Deus e em mim mesma 
também, mais para frente, caminhando firme... Sou muito ansiosa, inclusive tomo 
remedinhos para ansiedade. Já pelo meu temperamento ser assim, mas eu acho 
que só tenho muito a agradecer e criar juízo... De maneira bem real mesmo, aquele 
enfrentamento que eu tenho dificuldade, mas eu estou aprendendo, o grupo está 
ajudando bastante.” 
 
E. “Meus desafios são cuidar das minhas irmãs. Tudo elas dependem de mim. 
Tenho que estar sempre boa. Não posso ficar doente para nada, não posso ficar 
deprimida porque se eu ficar deprimida, elas, eu tenho que cuidar delas. Tenho 
sempre que estar bem de saúde comigo mesmo para cuidar delas, que elas 
dependem de mim para tudo.” 
 
N. “Meu desafio é a saúde, porque outro tipo de desafio... É lógico, ter saúde para 
ter condições de cuidar da minha vida assim, sem dar muito trabalho para ninguém.” 
 
L. “Tratem de desgrudarem (para os filhos), tocarem a vida de vocês, que eles estão 
muito apegados com a gente, então não conseguem ser independentes, tanto 
financeiramente quanto emocionalmente... Eu gostaria de ver meus filhos com a 
família deles.” 
 
D. “Os desafios são sempre as briguinhas com meu marido, porque não tem assim 
grandes desafios.” 
 
J. “A parte negativa é das limitações físicas que envolve que a idade nos traz, Que 
isso não é nada agradável que a gente vai enfrentando, fazendo tratamento. Eu faço 
Ortomolecular que  dá uma resistência um pouquinho melhor, mas o resto eu agora 
tenho mais condição de desfrutar da vida do que quando eu era jovem.” 
 

 

7.2.3.5 Análise Geral e discussão da adaptação à vida e ao mundo atual- 
condições de enfrentamento 
  

A questão da tecnologia se faz presente no rol das adaptações ao mundo 

moderno. Observamos que a tentativa de aproximação dos equipamentos atuais, 

mesmo que enfrentando dificuldades, é vista com bons olhos. A mudança de 



 

 

74

hábitos, como relacionamento com a vizinhança que ocorria antigamente e hoje não 

acontece, causa estranhamento e indignação. A preocupação com o planeta e sua 

preservação, é trazida por uma das participantes. Em um dos casos a participante 

considera que o mundo era “melhor e mais honesto” antigamente e que os 

aposentados são negligenciados pelo poder público, que é considerado corrupto por 

ela. O mundo atual é visto como um caos e uma das situações, que inclusive é 

permeada por preocupação com a mudança pessoal da entrevistada. A violência é 

outro aspecto do mundo atual que faz diferença e preocupa, mesmo que tenham 

mais autonomia, correm mais riscos. As mudanças em termos de constituição 

familiar e separações de casais são outros aspectos que acontecem no mundo 

moderno com mais frequência e desagrada a uma das entrevistadas.  Observamos 

que em relação às modificações e aos avanços tecnológicos, geradores da 

necessidade de adaptação e aprendizado, sentem dificuldades, mas buscam 

recursos para a superação das mesmas. As alterações sociais e culturais como as 

mudanças de configurações familiares ou a mudança das relações de vizinhança por 

outro lado trazem contrariedade e saudosismo de outras épocas, denotando que 

essas mudanças são mais difíceis de serem digeridas e superadas. O futuro do 

Planeta também é trazido como preocupação, denotando a busca por manterem-se 

atualizadas em relação ao mundo e às informações. As questões sociais mais 

amplas como violência e honestidade são vistas sob a forma de sujeição e 

indignação. Concordamos com Neri (2006) ao afirmar que o aumento da 

vulnerabilidade que ocorre para com os idosos precisa ser compensado pela 

adaptação, pois na medida que se sentem mais ativas e participantes, certamente 

poderiam se sentir mais seguras diante das adversidades trazidas pelas mudanças 

dos tempos. 

As entrevistadas relataram preocupação com os entes familiares e no rol de 

suas inquietações, predominam as questões relativas a trabalho, doenças, futuro 

familiar e profissional dos mesmos. Essa preocupação foi bastante lembrada no 

assunto Família, discutido anteriormente.  Monteiro (2006) diz que  

 

quando falam que gostariam que todos os filhos estivessem bem, 
profissionalmente, fica implícito um desejo unânime desta população, qual 
seja, que todos os filhos tivessem estabilidade financeira, realizações que 
nem todos podem alcançar (p. 105). 
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Algumas delas têm filhos que ainda permanecem dependentes depois de 

adultos, em geral da moradia e mesmo do rendimento da aposentadoria.  Essas 

afirmações reiteram o fato de que as entrevistadas canalizam muito de seus 

objetivos principais às questões de ordem familiar conforme observou Monteiro em 

seu trabalho. 

A preocupação mais trazida em seguida foi com o seu próprio futuro no qual 

temem precisar de cuidados alheios no dia de amanhã e não os ter, ou dar trabalho 

pela possível dependência que possam vir a desenvolver.  Esse aspecto é reforçado 

por Mazza (2008) que coloca “o reconhecimento da perda gradativa da autonomia, 

com a enumeração de capacidades que ainda estão preservadas, nos possibilita 

imaginar como é difícil conviver com essas perdas e deficiências...l” levando-nos a 

compreender “a razão de tamanho desgaste e tensão para eles.” (p. 151) 

Observamos que as entrevistadas se encontram na fase de envelhecimento que 

ainda não precisam de cuidados, mas anteveem o futuro como passível de isso 

acontecer. 

Observamos que nas questões de ordem prática como mudança de 

residência ou de ordem afetiva como lembranças, fatores limitadores de saúde ou 

financeiro e o relacionamento conjugal intrincado. São trazidas como as dificuldades 

encontradas, além da necessidade de compartilhar opiniões e atitudes para 

estabelecer parâmetros. Como possibilidade de se sentir útil para o próximo ou a 

desconhecidos, respectivamente, através de trabalhos voluntários. Cada participante 

trouxe um aspecto diferente em relação às dificuldades encontradas nessa etapa, 

demonstrando a riqueza das subjetividades vividas por cada uma delas. 

Em relação aos desafios, as participantes revelam problemas que ocorrem 

com familiares, que ocorrem desde preocupação financeira e profissional, 

relacionamento afetivo conjugal, cuidar de familiares, conseguir propiciar autonomia 

afetiva e financeira para filhos adultos e dependentes. Mais uma vez, temos 

reforçado o tema família como fonte de interesse por parte das entrevistadas.  

Quanto àquelas que colocaram como desafios as questões de ordem pessoal pode-

se destacar a saúde debilitada ou preservação da saúde e a administração das 

limitações advindas da idade, controle da ansiedade e restabelecimento de 

autonomia. As colocações feitas pelas entrevistadas em relação aos desafios nos 

remetem às questões trazidas pelas mesmas no item preocupações. Tal fato denota 

que estas são percebidas de forma a serem vencidas. Apesar da dificuldade de 
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serem contornadas, trazem em si o germe do enfrentamento, colocado-as como 

desafios a serem superados. Dessa forma, concordamos com Walsh (1995) ao dizer 

que a maior tarefa psicossocial nessa etapa de vida é estar ligada às transições, 

associada à perda e disfunção ao mesmo tempo em que com o crescimento e a 

transformação, com as atualizações afetivas e as reparações são um bom indício de 

a fase tardia ser bem resolvida. Cerveny e Berthoud (2002) também se referem a 

essa fase como sendo transgeracional e que são necessários ajustes e ampliações 

frente aos novos modelos de família, que em nossa pesquisa estendemos também 

para a necessidade de ampliação em relação aos novos modelos de relações 

sociais, políticas, financeiras, pessoais, tecnológicas e de futuro. As autoras colocam 

também a necessidade de adaptação às perdas o os desafios para preservarem a 

autonomia, assunto de principal atenção de nossas entrevistadas. 

Retomando os autores Santos (1983) e Lax (1992) que colocam a 

recursividade das mudanças sociais das relações e das transações, refletindo nas 

pessoas e ao mesmo tempo sendo construída pelas mesmas, da imprevisibilidade, 

onde não há caminho pré-determinado, e de que estamos em uma jornada de 

transformações, verificamos que as entrevistadas têm noção da necessidade de 

adaptação aos novos modelos e também que de alguma forma, fazem parte dessa 

transformação, contrariando o que diz Kanghagi (2007) sobre o conflito de se 

integrar no progressivo isolamento em relação à contemporaneidade, pois elas se 

dedicam a acompanhá-la, mesmo que não concordem com todas as mudanças 

ocorridas. 

Jacob Filho em seu artigo (Folha de São Paulo- Equilíbrio- p. 02) coloca que 

as mulheres, além de mais longevas, tem maior capacidade de fazer coisas 

agradáveis e produtivas que os homens na mesma faixa etária. Diz: “além de ter 

mais oportunidade de participação familiar e comunitária, aproveitam melhor as 

possibilidades oferecidas aos gêneros.” Segundo o autor, as mulheres na terceira 

idade têm maior capacidade de se renovar, desfrutar a maturidade e de se 

adaptarem as novas condições de vida. As entrevistadas demonstram essa 

plasticidade para se transformarem e se reinventarem nas mudanças de ciclo, não 

sem dificuldades, mas, com grande empenho e capacidade de superação. 

 

 

 



 

 

77

7.2.4 Perspectivas - Prospecção 
 

 

7.2.4.1. Planos 
 

A. “Meus planos para o futuro é ter uma casa no bairro.” 
 
M. “Não existe mais aquilo que eu marquei e vou fazer isso. Depende do meu 
estado de espírito.” 
 
MI. “Gostaria de ser mais útil para os meus irmãos, talvez eu ficando bem de saúde, 
ficando mais com as pessoas, eu me envolva em algum voluntariado, ou com 
pessoas idosas. Não tanto crianças, mas com uma pessoa idosa. Mas uma coisa 
assim que eu tenha que fazer como ser humano, eu gostaria... Os planos, espero 
cuidar bem da minha saúde. Uma preocupaçãozinha na parte ginecológica, eu 
espero ver se Deus quiser se resolva, e outras coisas mais, no sentido de fazer 
alguma coisa que seja bem para mim e bem para o próximo. É, talvez um 
voluntariado e também um curso de atualização em informática, mas uma coisa bem 
simples, para não ficar por fora.” 
 
E. “Gostaria muito de fazer um trabalho voluntário. È meu sonho. Eu gostaria de 
realizar esse sonho, fazendo algum trabalho voluntário. É isso que eu estou 
procurando, em busca.” 
 
N. “Planos, que planos? Ter saúde, estar sempre em paz com todo mundo, em 
relação aos meus filhos e minha família como eu estive sempre com muito respeito 
entre todos. Graças a Deus, minha família é uma família muito comportada. É lógico, 
ter saúde para ter condições de cuidar da minha vida assim, sem dar muito trabalho 
para ninguém.” 
 
L. “Eu gostaria de ver meus filhos com a família deles... Estou recuperando tudo o 
que perdi. Isso é bom, né? Estou conseguindo um pé de meia para envelhecer.” 
 
D. “Não compro nada, não preciso de nada, eu tenho minhas coisinhas, está bom. 
Não ambiciono nada. Não tenho muitos sonhos neste lado.Tem mulher que fica “oh! 
“Queria uma casa, queria um carro... Não, nada disso. O que eu tenho está bom, dá 
para viver. Está ótimo... Acho que a gente tem que viver melhor do que a gente vive. 
Podia viver melhor. Só vive assim afobado, nervoso, sem necessidade. Podia viver 
tranqüilo. Só tranqüilo.”  
 
J. “Eu gostaria muito de viajar. Mas eu tenho um pouco de receio da minha parte 
estomacal, da parte da saúde digestiva. Mas eu ainda vou fazer um esforço. 
Consultar um médico para eu poder viajar tranqüila, com as medicações que forem 
necessárias. Viajar é uma coisa que está nos meus planos. Para a Europa, de navio, 
qualquer viagem é boa! Desde que eu vá cada vez mais conhecendo mais.” 
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7.2.4.2 Futuro 
 

A. “A minha preocupação em relação ao futuro é meu genro.” 
 
M. “Não sinto o futuro e não penso nada para o futuro. Só penso na doença do meu 
filho (câncer). Eu não queria isso para ele (chora).” 
 
M. I.  Eu já estou conseguindo bastante coisa porque eu começo a ver vitórias do 
que eu estou conseguindo. Percebendo que não só tenho dificuldades, defeitos, sei 
lá como falar, mas que se eu for eu vou conseguir. Mas tudo dividindo as partes. 
Uma coisa de cada vez.” 
 
E. “No futuro quero melhorar mais a minha condição de vida, uma vida melhor para 
as minhas irmãs, Saúde cada vez melhor, conviver, continuar convivendo com esse 
grupo. Continuar com saúde, continuar com esse grupo, continuar com saúde, o que 
eu puder fazer pelas minhas irmãs, quero continuar fazendo. Então minha condição 
de vida é essa: melhorar minha condição financeira, poder ajudar, mas, contar, 
conto com a sua ajuda, das minhas amigas do grupo, e continuar a minha vida.” 
 
N. “Porque é como acabei de falar. A gente trabalha, eu toda vida pensei no futuro, 
na educação dos meus filhos para o futuro também, então chega uma certa... a 
gente sabe que não vai viver a vida toda, mais tem um desgaste físico. A gente 
entende também. Mas não sei... Não sei o que te falar. Não sei se esse monte de 
coisa que eu falei vai servir pra alguma coisa.” 
 
L. “Eu estou sentindo que eu também estou na terceira idade, tudo então eu também 
estou preocupada com eles. Tratem de desgrudarem, tocarem a vida de vocês, que 
eles estão muito apegados com a gente, então não conseguem ser independentes, 
tanto financeiramente quanto emocionalmente.” 
 
D. “Não penso muito em futuro. Eu nunca pensei muito. A gente vai vivendo 
conforme vai aparecendo, vai enfrentando. Não me preocupo tanto, acho que hoje, a 
gente está vivendo razoavelmente bem.” 
 

 

7.2.4.3 Análise geral e discussão das perspectivas- Prospecção 
 

Observamos mais uma vez pelos relatos que as questões de ordem prática 

aparecem como a aquisição de casa no bairro, ou não conseguir seguir os planos 

por conta da debilidade física, ser mais útil para os irmãos, fazer trabalho voluntário, 

aprender informática, não dar trabalho aos familiares, viver em paz com familiares, 

planos para os familiares seguirem a vida independente com a constituição das 

próprias famílias, viverem melhor sem afobação, viajar. Dentre as citações, realizar 

trabalho voluntário e manter a saúde foi repetido, mostrando ser, entre as 

participantes que conservam a saúde, como plano principal mantê-las e poder ajudar 
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a outrem também. Viver bem o presente e superar os entraves adquiridos durante a 

vida sejam eles financeiros, emocionais ou de saúde, além de usufruir do momento, 

inclusive viajando. O inconformismo no caso de não sentir que a vida reservou uma 

época boa, pela qual se lutou ou se esperou também pode propiciar alguns sintomas 

depressivos que podem ser vistos nas entrevistas, como decepção com a vida atual. 

Kamghagi (2007) coloca que para Freud e a psicanálise há o 

enfraquecimento da vida e da libido, com abandono progressivo do investimento 

objetal, e a busca de novos investimentos afetivos. Observamos através dos relatos 

que, apesar das dificuldades encontradas, as entrevistadas buscam inovações, 

novas formas de prazer, de lazer, novas amizades e tentam aceitar as inovações 

com as quais se defrontam. Com isso nossas entrevistadas deixam claras as 

mudanças de investimento, mas não o enfraquecimento dos investimentos libidinais. 

Nesse sentido, concordamos com Walsh (1995) de que o re-investimento afetivo na 

fase tardia passa por fases de adaptação às mudanças, manejo do cotidiano e a 

descoberta de novos interesses de modo que a cada fase se pode viver com 

plenitude. 

Retomando Erikson (1976) com suas as fases de produtividade X estagnação 

(40-65 anos) e integridade X desespero (acima de 65 anos) vemos que as nossas 

entrevistadas mantêm a produtividade referente à fase anterior e a integridade em 

relação à avaliação que fazem em relação ao futuro, de como cuidam das relações 

já estabelecidas e revisam suas histórias. Apesar de, eventualmente, se 

arrependerem de fatos vividos, encaram de forma a enfrentar o que passou como o 

possível na fase que viveram e capazes de modificar o presente e planejar o futuro. 

Fato também reforçado por Berger (2007) de que sempre é possível aprender e que 

o potencial criativo é acionado pelo interesse no mundo e recursivamente 

alimentado por ele, conforme demonstram os relatos. Ainda concordando com 

Berger (2007) sobre a construção do sujeito, que dura a vida toda, podendo “manter, 

substituir ou criar, formas diferentes de estar no mundo, adequada ao contexto e ao 

momento de vida.” (p. 105) A afirmação traduz as transformações que as 

participantes trazem em seus relatos e as tentativas que empreendem no sentido de 

se adequarem ao contexto atual em todos os setores. 

O futuro é visto como preocupação com a saúde o desenvolvimento afetivo 

ou financeiro dos familiares. Sentem desânimo quanto ao seu próprio futuro ou 

esperança de conseguir superar as dificuldades e melhorar cada vez mais, 



 

 

80

dificuldades essas que não advêm da idade, mas de problemas no decorrer da vida, 

melhorar a condição financeira, mesmo quando não se sabe como. A surpresa de 

que o futuro tão aguardado já chegou e que não é como se esperou que fosse, ou, 

ao contrário sentir-se satisfeita com a vida, e mesmo sem ter se preocupado com o 

futuro ou se preocupar hoje com o futuro, avaliar que irá enfrentando o que surgir, 

são aspectos vistos de acordo com o tipo de vida que se teve ou conforme se está 

vivendo, em relação à saúde, a preocupações, o aparecimento de sintomas 

depressivos, ou a oportunidade de se viver melhor do que em épocas anteriores. 

Questões essas que refletem o ciclo da vida como sempre inovador e ansioso pela 

busca de se melhorar. Retomando Berguer (2007): reinventar a vida, considerando a 

realidade inevitável de “se é ou será um futuro idoso” (p. 105), e que assim sendo 

buscará o que lhe é de direito e possível como coloca Jacob Filho (2009) que muitas 

mulheres desabrocham na fase tardia da vida e que homens e mulheres têm a 

capacidade de se renovar e de se adaptar.  

 Um aspecto relevante é que em relação à sexualidade as entrevistadas não 

denotam interesse específico ou não o colocam em seus planos de vida, como por 

exemplo, iniciar um novo romance ou aquecer o casamento atual. Esse fato 

contraria as pesquisas que colocam o crescimento de casamentos na terceira idade 

e a continuidade da vida sexual ativa nessa fase da vida (ABDO, YURI, 2009 e 

AMORIM, 2008), porém, concordam com a afirmação encontrada nas pesquisas de 

que a maioria das mulheres na terceira idade não tem vida sexual ativa, mesmo 

sendo casadas. Como refere Macedo (no prelo) as mulheres dessa faixa etária 

confundem sexualidade, erotismo e desejo com fertilidade e deixam de usufruir da 

fase em que deveria ser o contrário, dado o fato de não terem mais o risco de 

gravidez. Podemos supor que o assunto sexualidade não seja foco de preocupação 

para esse grupo de mulheres na terceira idade entrevistado. 
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7.2.5 Auto-imagem 
 

 

7.2.5.1 Visão de si mesma 
 

A. “Nossa, cuidando dos netos, da família, eu me sinto útil. Às vezes eu até tenho 
ajudado algumas amigas, tenho sido voluntária também, né?... Eu estou bem, eu 
gosto de agora, eu acho que era uma coisa, antes era mais difícil comprar as coisas, 
entende, hoje em dia parece que é mais fácil... Estou bem do jeito que estou. 
Sempre fui assim como estou agora, a mesma coisa... Eu sempre estive bem, viu 
Malu, eu sempre estive bem. Antes e agora. Assim é o meu jeito, vou levando, 
quando tem algumas dificuldades, a gente tenta resolver.” 
 
M. “Com a dificuldade que eu tinha, eu me sentia melhor na outra época, com todas 
as dificuldades, trabalhando de dia e de noite para criar meus filhos, por não dar a 
aposentadoria para elas estudarem. São todos formados agora graças a Deus. Eu 
me sentia melhor. Era apertado. Eu tinha minha casa. Meu pai me tirou da casa que 
eu convivo hoje, para morar em uma garagem que ele tinha e reformou. A gente 
cantava, brincava, tudo isso é uma coisa diferente (chora)...Eu me sinto útil e fui 
muito útil....Atualmente eu me sinto como de fosse rejeitada. Sabe quando você tem 
um cachorro, você não gosta dele, mas tem que cuidar dele? Assim eu estou.” 
 
MI. “Atualmente eu estou, passei por problemas de saúde. Estou recuperada, 
recuperando, colocando a rotina de exames médicos em dia, procurando participar 
de grupos de apoio, haja vista aqui no posto de saúde. Estou me dando muito bem, 
inclusive com a Malu está muito gratificante. Faço ioga também na Igreja. Estou 
procurando ter contato com as pessoas. Tem outras coisas que eu quero alcançar, 
principalmente autonomia. Confiar mais em Deus e em mim mesma também, mais 
para frente, caminhando firme... Sou muito ansiosa, inclusive tomo remedinhos para 
ansiedade. Já pelo meu temperamento ser assim, mas eu acho que só tenho muito 
a agradecer e criar juízo... Gostaria de ser mais útil para os meus irmãos, talvez eu 
ficando bem de saúde, ficando mais com as pessoas, eu me envolva em algum 
voluntariado, ou com pessoas idosas. Não tanto crianças, mas com uma pessoa 
idosa. Mas uma coisa assim que eu tenha que fazer como ser humano, eu gostaria.” 
 
 E. “Nas outras épocas de antigamente, eu era mal, Nossa Senhora, vivia em crise 
direto de depressão, sabe? Vivia mais deprimida que boa, tinha muitas crises, não 
tomava remédio, não tinha psicólogo, não tinha psiquiatra, nada, então a época 
passada é uma época muito triste da minha vida. Não quero nem lembrar, 
comparando com a época de hoje, que é uma época boa. Qualquer coisinha eu 
tenho a psiquiatra aqui, qualquer coisinha eu tenho você aqui pra mim recorrer. 
Então eu passo anos e anos sem ter nenhuma. Naquela época eu vivia em crise, 
trabalhando fora eu viva em crise, e não tinha remédio, não tinha nada. Quando ela 
vinha, ia embora sozinha, sem eu fazer nada, não tinha tratamento. Demorava para 
passar. Eu não fazia tratamento. Então eu não quero pensar, a época passada é 
uma época muito dura...Atualmente estou me sentindo muito bem. Esse grupo foi 
bom para mim. Eu era ansiosa, assim, pressa para resolver os problemas, durante 
este ano no começo...Atualmente, estou vivendo de forma satisfatória, mais feliz 
com a vida. Tenho uma vida boa, curto muito a 3ª idade, viajo com elas, vou passear 
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(grupo de atividades). Já passei muito. Venho às terças-feiras, é gratificante, os 
passeios, os bingos, é muito gratificante. Aproveito bem os passeios que antes eu 
não aproveitava. Não frequentava a terceira idade, faz dois anos que estou 
frequentando (grupo de atividades) e muitas eu já sei o nome. Conheci muita gente, 
então estou vivendo um momento gratificante agora... Eu vejo com bons olhos a 
minha transformação, eu me transformei muito do que eu era antigamente, há uns 
20, 30 anos pro que eu sou hoje. Há 30 anos atrás eu era muito calada, muito triste, 
muito quieta, não divertia, não passeava, não viajava. Hoje não, eu faço tudo: 
passeio, divirto, fico muito contente, tenho muitos amigos, daqui, da ginástica, da 
caminhada. Hoje para mim foi uma transformação fantástica, uma mudança 
completa, geral, total... Então eu vejo assim, que eu sou muito útil para elas e eles e 
dependo muito deles e eles dependem muito de mim. Todos trabalham, não têm 
tempo, saem de manhã e voltam à noite. Não têm tempo de tomar as decisões. Eu é 
que tenho. Não podem vir aqui na minha casa tomar decisões por mim Eu acho que 
sou chefe da casa. Tomo todas as decisões.” 
 
N. “Ultimamente só não tenho me sentido bem de saúde. Não tenho mesmo, e às 
vezes eu fico pensando: puxa vida, a gente trabalha tanto, pensa tanto no futuro, na 
velhice que é para não incomodar ninguém, nem nada, depois chega uma hora 
dessas a gente se sente como te digo ver se e... encontro a palavra certa. Não 
desprotegida, não é a palavra correta. A gente se sente... Não sei como me 
expressar. A gente tem limites é o que mais me incomoda. Agora aqui pensando... 
Que como eu sempre fui uma pessoa muito ativa, toda cheia de energia, nunca 
deixava para amanhã o que eu podia ter feito ontem. Agora eu me sinto limitada pela 
idade. Então acho que isso é uma coisa que me incomoda. Bom, para começar: 
dentro da capacidade que eu tenho, atender quando meus filhos querem alguma 
coisa, estou sempre disposta para atender eles. Então é uma... Ainda tenho essa 
parte, que eu me sinto útil.” 
 
L. “Eu não me deixei ir pelo lado negativo. Eu sempre tenho um lado positivo e ter 
ânimo para tudo, mas tenho falta de apoio... Faço tudo o que preciso, tenho forças... 
Faço tudo o que precisa. O dia que me faltar um pouquinho... eu estou... é muita 
coisa para mim... Pelo menos agora eu decido, não preciso, eu decido. Eu não 
preciso me sufocar, nem para fazer o que o meu marido queria e da forma errada 
que ele queria. Tudo errado... Na parte da minha transformação eu estou ótima, 
sempre evoluindo!” 
 
 D.  “Tem dias que eu me sinto muito bem. Tem dias que eu me sinto uma caca. 
Porque meu marido pega muito no meu pé e isso me incomoda muito. Eu sei que eu 
não sou o que ele fala, porque ele diz que eu sou pobre. Ora, se eu sou pobre, eu 
vivo com ele. A gente vive há cinquenta anos, se eu sou porque ele é pobre 
também. É que pobre me machuca tanto!... Às vezes, eu me considero vivendo de 
forma satisfatória. Eu me emociono com uma música, eu gosto. Eu gosto de dançar, 
eu gosto de conversar... Eu venho aqui, eu me sinto bem, eu acho bom, para mim é 
bom. Eu me sinto útil. Eu sempre procuro ajudar alguém.” 
 
J. “Eu me sinto bem atualmente, graças à Malu (psicoterapeuta), e também tenho 
uma parte delicada no estômago, não tenho uma saúde muito boa na parte 
digestiva. Em geral estou bem. Deu tudo bem na parte dos exames e estou me 
sentindo.. em geral, estou bem. Considero estar vivendo de forma satisfatória. Estou 
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vivendo muito bem, estou bem emocionalmente, a minha vida é muito boa... Eu faço 
Ortomolecular que dá uma resistência um pouquinho melhor, mas o resto eu agora 
tenho mais condição de desfrutar da vida do que quando eu era jovem. Me sinto útil, 
mas não vou fazer o que as pessoas querem mas na medida do possível eu gosto 
de participar. Dou atenção às pessoas, fazendo  umas visitas, convidando para vir a 
minha casa, conversando sobre diversos assuntos, às vezes, confidências que a 
gente participa da vida das pessoas. Mesmo ajudando uns parentes que são mais 
necessitados, dentro do possível, eu procuro colaborar e eu acho que isso é 
importante na vida pra mim e para os outros. Como eu já disse, tenho liberdade, eu 
administro minha vida e também não permito interferência de outros porque minha 
mãe era muito castradora, muito dominadora e agora eu sou que nem um 
passarinho, livre.”  
 

 

7.2.5.2 Velhice 
 

A. “A velhice é uma coisa natural, então você tem que saber viver com ela. Você não 
pode entrar em depressão, nada, você vai vivendo seu dia,vai fazendo. Tem que se 
arrumar. Você gosta de usar bijuteria, usa bijuteria, põe o seu vestido que você 
gosta e é isso aí, a velhice da gente, com saúde.” 
 
M.“Não sei te explicar. Tem horas que eu estou cansada demais. Tem horas que eu 
ando, ando. Então eu estou achando uma coisa muito prolongada, que não tem 
aquele objetivo, aquela alegria, aquele amor, como eu tive como jovem. É isso que 
eu penso.” “A velhice é um período longo, que eu não estou entendendo muito bem 
ainda. Por dentro eu sou aquela Mariazinha ainda, que me chamavam de 
Mariazinha, e, quando eu me olho no espelho, eu sinto aquela decepção. Tem isso. 
Uma coisa que ninguém gosta de falar, mas é verdade. Eu me sinto jovem, mas não 
consigo fazer aquilo que eu fazia quando era jovem.” 
 
MI. “A velhice é o receio de não ter autonomia. Eu gosto muito de andar com minhas 
próprias pernas, mas acredito que Deus provê, Deus proverá” 
 
E. “Eu encaro a velhice numa boa. Eu acho assim, que eu não gostaria só pensar, 
chegar em uma idade, eu não queria viver uma idade avançada, ter que depender. 
Minha maior preocupação é futuramente ter que depender de alguém. Somos três 
irmãs, uma olha pela outra, hoje uma olha pela outra. E quando uma delas for, quem 
vai olhar por mim ou por elas? Meus irmãos são casados, minhas cunhadas não vão 
ter a preocupação de cuidar de você.  Então minha preocupação maior que eu tenho 
é essa daí, tenho medo de ficar só...de ficar numa cama jogada, muito tempo numa 
cama e dependendo de alguém pra tomar conta de mim. Porque não vai ter 
ninguém, eu acho. Porque irmão é irmão, cunhada é cunhada, faz sua parte, não vai 
querer tomar conta de uma pessoa, da gente...A minha preocupação com a velhice 
é essa, queria sim morrer...Não depender de ninguém. Que vai ser triste. Nós somos 
em três, quando uma partir, vai ser duro para quem fica, não sei quem vai primeiro, 
quem não vai. Só Deus sabe, mas a minha preocupação com a velhice é essa. 
Depender de alguém para cuidar da gente. Não só de mim. Uma cuidar da outra. Se 
for por idade, a mais velha. Nunca é assim, que primeiro morre a mais velha. Nunca 
se sabe. Uma tem 85 e está bem dependente, muito de mim. As duas dependem 
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muito de mim. Eu que faço tudo por elas. Então a minha preocupação com a velhice 
é essa. Eu não tenho medo da velhice, está entendendo? Eu me sinto jovem 
espiritualmente, vou ao parque, passeio, divirto, eu me sinto jovem. Eu falo assim. A 
velhice quando chegar uma época, depender, ficar doente numa cama e depender 
de alguém. Minha maior preocupação com a velhice é essa. Não é da idade em si. 
Que eu já estou com 70 e poucos anos, nem parece que tenho 70, eu me considero 
com 60, 50.” 
 
N. “A velhice é uma coisa que a gente tem que encarar, porque não tem jeito. Não 
tem solução. A única coisa que a gente pode, que eu peço: ter saúde o suficiente , 
para que não envolva, vamos supor, mexer com o compromisso de alguém, de ter 
que... Isso me incomoda, incomoda não, me preocupa. Não é a palavra incomodar. 
É preocupar. Porque a gente vai tendo idade, vai tendo idade. A gente vê senhoras 
com oitenta, oitenta e poucos anos, lúcidas...” 
 
L. “Hoje me falta força! A velhice, hoje eu olho em volta e vejo todos doentes da 
família, dos amigos. Mas eu não me deixo. Faço tudo o que preciso, tenho forças. 
Faço tudo o que precisa. O dia que me faltar um pouquinho... eu estou... é muita 
coisa para mim... Meu problema em todo lugar é: não posso perder tempo com 
futilidades. Aonde eu vou, a mulherada é fútil. Esse é problema da família. Às vezes, 
a gente perde tempo. É da idade, mulher, conforme vai ficando mais velha, vai 
ficando mais lenta...”  
 
D. “Tem horas que a gente olha, estou acabando já, né? Mas tem horas que não 
ligo. A gente tem que ir vivendo. Acho que a gente tem que viver melhor do que a 
gente vive. Podia viver melhor. Só vive assim afobado, nervoso, sem necessidade. 
Podia viver tranquilo. Só tranquilo... Eu sempre achei que eu queria ficar muito 
velhinha. Eu achava bonito. Eu até fui na cabeleireira no sábado, e a moça falou : 
“Nossa, seu cabelo é branquinho!”. Ai, eu falei pra ela:”Gozado, a gente sempre 
acha bonito cabelo branquinho, mas quando a gente tem,a gente não acha tanto 
assim.”  
 
J. “Eu sempre me preocupei muito com a velhice, então eu tinha muita preocupação 
quando eu era mais jovem com a minha velhice. Mas graças a Deus em termos de 
liberdade, de situação financeira, isso já está ultrapassado, agora não tenho como 
eu prever o que vai acontecer. Eu procuro levar minha vida o mais saudável possível 
e o futuro a Deus pertence. Não tem como eu analisar. No momento eu não tenho 
desafios porque tenho certa estabilidade emocional e eu vou levando a vida da 
melhor maneira possível... Tenho uma certa preocupação com a velhice, mas como 
eu já disse não sei o que vai acontecer. Atualmente, eu consigo me administrar, eu 
procuro orientações médicas, enfim, tudo que eu achar que necessito. Agora para o 
futuro eu não posso prever o que vai acontecer. O que eu quero é ter uma cabeça 
boa, uma mente clara, para eu poder tomar as decisões.” 
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7.2.5.3 Análise geral e discussão da Auto- imagem 
 

A maioria se sente útil e se considera vivendo bem. Muitas falam do desejo 

de realizar trabalho voluntário, da recuperação ou conquista da autonomia, liberdade 

e a condição de administrar sua própria vida na terceira idade. Esse fato, da 

obtenção da autonomia, faz com que um número significativo se sinta melhor hoje 

que em outras épocas. De forma geral as participantes têm uma auto-imagem de 

pessoas independentes, autônomas, que administram suas vidas, fazem o que 

gostam, ajudam outras pessoas ou têm a intenção de ajudar. Sentem-se úteis 

mesmo quando não se encontram em boas condições de saúde.  O cuidado com a 

saúde lembrado sempre como tarefa constante, inclusive nos casos de depressão 

(que hoje estão sob controle afastando o sofrimento referido em situações anteriores 

quando não sabiam o que tinham e não se tratavam). Um número significativo se 

sente melhor hoje do que em outras épocas e outra refere que sempre se sentiu 

bem como atualmente continua a se sentir. A maioria das entrevistadas se encontra 

na fase que Teixeira (2002) coloca como sendo a do Envelhecimento Primário e 

Universal. Uma delas está na fase do Envelhecimento Secundário e Patológico com 

a diminuição da velocidade de realização das tarefas como fator limitante, e 

nenhuma na fase do Envelhecimento Terciário ou terminal. 

A questão de como se sentem internamente e como se veem no espelho traz 

o conflito vivido entre a imagem interna e a externa bem como o reconhecimento de 

esposo ou filhos que interferem na auto-estima e na auto-imagem.  A imagem de 

envelhecimento vista no espelho e a sensação interior de não corresponder à 

imagem corpórea vivenciada, aliada à visão de outros tempos sobre o 

envelhecimento como sendo bom ter cabelos brancos, por exemplo, ou de que a 

velhice seria de forma diferente de como se apresenta hoje, também se contrapõe à 

realidade encontrada no momento atual, causando decepção e sensação de 

desproteção. Beger (2007) coloca que o conceito de espelho quebrado (conceito 

desenvolvido por Lacan) 

 

fala do espanto diante da nossa imagem no espelho, que nos devolve as 
marcas do tempo e do descompasso entre essa imagem e a imagem em 
nossa memória. Fala da antecipação de uma imagem vindoura marcada 
pela velhice, pela imagem de um outro idoso, e, sobretudo pelo olhar da 
rejeição ou pela ausência do  olhar. Além disso, fala da angústia da perda 
da integridade corporal, da volta ao estado de fragmentação (p.40)  
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Essa metáfora segundo a autora “implica em pensar em uma fase de 

desconstituição do que foi constituído psiquicamente.” (p.41) A dissonância entre o 

visto e o sentido trazida pelas entrevistadas também é colocada por Goldfaber 

(1997), que diz: “O velho é sempre o outro em que não nos reconhecemos... a 

imagem do espelho não corresponde mais a imagem da memória...” (pag35) Esse 

dilema se coloca diante do envelhecer para as participantes. Estão vivendo, 

mudando, aprendendo, mas também findando. Para Kangaghi (2007) re-atualizar o 

esquema corporal e o conceito de si é um dos conflitos que se apresenta nessa 

etapa, conforme podemos observar nas entrevistas.  

Uma delas se ressente dos limites relativos à questão da idade, mesmo 

atendendo aos filhos quando solicitada. Sente-se decepcionada com o que veio a se 

deparar na terceira idade, frente ao que esperava que viesse a viver nesse período, 

e um tanto desprotegida no momento atual. Uma delas também, apesar de se sentir 

útil, não se sente bem de saúde e se vê como rejeitada na família. Ambas falam com 

saudosismo de tempos antigos.  

A oscilação dos sentimentos é trazida por uma das participantes, que não se 

considera reconhecida pelo esposo e vive momentos em que se sente bem e outros 

em que se sente desqualificada, sentindo-se prejudicada.  

A tônica geral de preocupação com a velhice gira em torno da possibilidade 

de perda de autonomia e a necessidade de ter que vir a precisar de cuidados de 

outrem. Esse fato traz a elas duas preocupações: além da própria limitação, o 

incômodo que, por ventura, venham causar a quem se dispuser a cuidá-las. Em 

algumas situações há o receio de quem seria o responsável pelos cuidados, com 

dúvidas se, de fato, haveria alguém disposto para essa finalidade.  

 A velhice, na maioria das vezes, é vista pelas participantes como um futuro e 

não como presente. A perda da autonomia é colocada como referência para a 

velhice. A participante que se encontra com a saúde mais debilitada coloca que a 

velhice é presente hoje e está durando demais.  Refere o conflito de se sentir muitas 

vezes exatamente como era na juventude e se decepciona ao ver sua imagem atual 

no espelho. Esse dilema é trazido por outras participantes como uma dicotomia: 

sentir-se jovem espiritualmente versus perceber o corpo envelhecido. O cabelo 

branco que outrora era visto como bonito, hoje, ao tê-lo, já não pensa da mesma 

forma. Os relatos também nos fazem concordar com Goldfaber (1997) que o sujeito 
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que envelhece também tem dificuldade de se reconhecer velho, por vezes, 

preservando a imagem retida na memória. A velhice é vista através do outro, mesmo 

na questão de estética e nas limitações físicas que impedem o corpo de 

acompanhar o que mentalmente se sente capaz, portanto o que se observa é a 

dificuldade de reconhecimento de si mesmo como envelhecido.   

A maioria das participantes considera a velhice como natural e inevitável, 

decorrência da vida, fase em que se deve preservar o que se gosta. Uma delas 

coloca que sempre se preocupou e se cuidou para enfrentar a velhice, inclusive 

financeiramente. Sente que leva a vida o melhor possível, mas que não pode prever 

o futuro: como será a velhice. Como diz Monteiro (2006) a terceira idade revigorou e 

não aceita esse rótulo antes dos oitenta anos, mudando a representação da velhice 

estereotipada de monotonia e sofrimento para a vontade de envelhecer ativamente e  

conquistar novos espaços. 

A expectativa em um dos casos, de se realizar na terceira idade, de um futuro 

que tanto aguardou, decepciona e reflete a vulnerabilidade sentida no momento 

atual. A variação de sentimento de potência versus impotência também é relatada, 

com a variação de humor advinda desse fato. As participantes solteiras trazem que 

se sentem melhor atualmente em relação à juventude e uma das casadas que tem 

bom relacionamento com o esposo traz que sempre se sentiu bem do mesmo jeito. 

Uma das casadas se sente melhor hoje quando toma as decisões, outra oscila 

dependendo também da relação conjugal. A participante viúva se sente rejeitada e 

saudosa de tempos antigos. Dentre as participantes divorciadas ambas se sentem 

mais vulneráveis, sendo que uma delas está se tratando para recuperar sua 

liberdade e se vê melhorando de forma otimista e a outra se vê desprotegida e se 

sente decepcionada e pessimista quanto ao presente. Esses relatos mostram a 

importância dos relacionamentos afetivos estáveis e duradouros. 

Todas as entrevistadas associaram velhice à perda de autonomia, da 

liberdade e a necessidade de cuidados de outrem. Com exceção de uma delas que 

já apresenta um quadro de ligeira dependência no qual sente que a velhice está 

prolongada, as outras não veem o momento atual como sendo velhice. Colocam-na 

no futuro e a associam à perda de autonomia. No caso de precisarem de cuidados, 

se preocupam com o incômodo causado, decorrente desse fato, a quem se 

responsabilizasse pela tarefa. Esse aspecto é colocado por Kanghagi (2007) como 
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conflito de lidar com a evidência desses problemas que se fazem possíveis e 

próximos. 

 A possibilidade de perda cognitiva ou funcional vem ao encontro da literatura, 

que coloca a Doença de Alzheimer como a causa mais frequente de demência, 

principalmente no sexo feminino, no passar da idade, é degenerativa, progressiva e 

insidiosa.  Para Teng, Nakata, Rocca e Yano (2010)  

 

toda a personalidade do indivíduo com demência se altera. Seus interesses 
e vontades sua compreensão e seu comportamento tornam-se totalmente 
diferentes. É comum haver comportamento mais desinibido ou agressivo, 
episódios de agitação psicomotora e apatia. Sintomas depressivos também 
podem estar presentes nos pacientes, principalmente no início do quadro, 
em que o indivíduo apresenta critica parcial de suas limitações. A 
comorbidade com depressão exacerba os sintomas cognitivos e as 
alterações comportamentais (p. 68).  

 

Segundo os autores a possibilidade de desenvolvimento da doença dobra a 

cada cinco anos após os 65 anos. Nesse sentido, desenvolver a demência senil as 

atemoriza, pois, além de perda de autonomia, há o receio de dar trabalho a outras 

pessoas, de necessitar de cuidados e não saber de onde eles virão. A deficiência 

cognitiva é tida como mais grave e a preocupação e a importância de se ter família 

para ser cuidado. Identificou-se que para esses idosos, a família, apesar da 

dificuldade, é a mais valorizada para ser a cuidadora.  Relata ainda que buscam 

continuamente a liberdade de escolha e autonomia dignas e possíveis. Consideram 

importantes o convívio e as trocas trangeracionais. 

Segundo Walsh (1995)  

 

A doença é uma preocupação proeminente para a maioria dos adultos mais 
velhos. O medo da perda do funcionamento físico e mental e uma condição 
progressivamente degenerativa são preocupações comuns, mesmo que 
grande parte dos idosos mantenha uma boa saúde. A deterioração física e 
mental pode ser exacerbada pela depressão, desamparo e medo de perder 
o controle. Essas preocupações ecoam a ansiedade de outros membros da 
família quando esta responde a uma doença (p. 276).  

 

A autora se refere à tensão dos familiares que cuidam por muito tempo de 

membro doente, o aumento das despesas, da responsabilidade e sobrecarga 

auferidas a eles. Muitas das entrevistadas na presente pesquisa cuidaram de 

familiares doentes ou inválidos e sabem a dificuldade que isso traz. Não gostariam 

de conturbar a vida de familiares e temem necessitar deles.   As entrevistadas, em 



 

 

89

termos de dependência, em sua maioria está na classificação que Mazza (2008) 

propõe, citando Neri (2001 e 2002) e Baltes e Silverberg (1995) na dependência 

estruturada, e, uma apenas, na dependência física.                                                               

Considerando-se que no Brasil a família ainda é a maior cuidadora, e sendo 

que algumas não têm filhos, ou se os têm, estão com o relacionamento rompido com 

os mesmos, levam-nas ao receio de que não tenham cuidadores familiares, caso 

necessitem. Os aspectos da dependência, segundo Mazza, (2008) vêm ao encontro 

do medo que as entrevistadas sentem quanto ao futuro. Os idosos dependentes de 

cuidados, que ela entrevistou em sua pesquisa, demonstraram que tinham noção 

das dificuldades que este fato causava em relação à vida dos cuidadores.  Observou 

alguns significados que esse cuidado desempenhava: afeto, retribuição/ 

reciprocidade, tensão e o desgaste, a solidão, a vocação para o cuidado e a troca de 

papéis. 

 Segundo Greer (1994) Simone de Beauvoir  

 

“rejeitava a caracterização da velhice como época da tranqüilidade e mais 
ainda a idéia de que as pessoas nessa fase deveriam buscar desapego e 
calma. Considerava a serenidade das mulheres idosas a perpetuação de 
um estereótipo, mera continuação da submissão da mulher feminina sem 
nenhuma autenticidade.” (p. 362).  

 

Observamos através dos relatos que apesar de se manterem estereótipos de 

ação do que é ser velha, não se encaixam neles. Mantêm vida autenticamente 

agitada e apegada à família, de acordo com as tradições familiares. 

Conforme análise de Kamghagi (2007), os aspectos das diferentes fases se 

mescla, contudo, no grupo em questão, as forças de autonomia ainda prevalecem, a 

não ser no caso de M. G. que está mais debilitada e necessita de algum amparo. 

Mesmo com a colocação de que a velhice faz parte da vida, cuidam-se, mas 

como não se sabe quando ela inicia e definem esse marco com a perda da 

autonomia, o que para a maioria delas ainda não aconteceu. Percebemos através 

desses relatos que, segundo Lawton (apud NERI, 2006), a velhice é 

multidimensional, com fatores biológicos, sociais e psicológicos, experimentado ao 

longo da vida em um dado contexto. Apesar de viverem em diferentes situações e 

em diferentes condições atuais, de forma geral observamos que encontram uma 

preocupação comum quanto à velhice e a dependência, mas por outro lado 

compartilham o fato de quererem bem viver o presente e cuidar desse futuro. 
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Para Eston (in CERVENY 2008) a  

 

terceira fase da vida exige uma atitude mental e emocional de aceitação 
das transformações biológicas desta idade, redescobrindo o grande 
potencial que ela tem a nos oferecer: tornar-se sábio, exige aprendizado (p. 
114).   

 

Para a autora, a velhice deve ser preparada desde cedo, como nos 

preparamos para as outras fases. Coloca que o corpo e o cérebro precisam de 

exercício, e que traz uma oportunidade de se fazer o que se deixou para traz em 

outras épocas, preenchendo criativamente o tempo. De acordo com as 

entrevistadas, mesmo sem terem planejado a velhice, o fato de encararem como 

fato natural e da própria vida, fez com que a velhice fosse uma fase esperada, o que 

não deixa de ser, de alguma forma, um tipo de planejamento, de trajeto a ser 

cumprido. 

 Quanto à morte, não chegam a expressar opinião. Não falaram sobre o 

assunto a não ser uma delas que teme deixar as irmãs sozinhas e outra que acha 

estar durando demais. Vivem o presente, e não se detiveram nessa inexorável 

possibilidade, seguem sua rotina e buscam seus objetivos, o que afina com o que 

May (1982) diz:  

 

Inúmeras experiências arrancam-nos à rotina quantitativa do tempo, mas a 
principal é a idéia da morte (pag225)... lembrando vividamente que não 
vivemos para sempre. A idéia nos sacode, fazendo-nos levar a serio o 
presente... É impossível durar para sempre. Isto torna mais crucial para nós 
o fato de que, embora não estejamos mortos no momento, morreremos 
algum dia. Neste caso, por que não escolher pelo menos algo interessante 
para fazer? (p.226).  

 

Demonstram apego à sua rotina que organiza o dia e a existência. Uma delas 

coloca “tem horas que a gente olha: estou acabando, né?”, mas a preocupação é 

com a vida e com o se viver bem. Não pensam como coloca Kanghag (2007) quanto 

ao remanejamento do esquema desejante dado o estreitamento de prazos, mas sim, 

com a diminuição das possibilidades pessoais. E assim o fazem tal como Daudt 

coloca em seu artigo (Folha de São Paulo- 15 03-2009) o seguinte: Decidi que a 

morte é um momento de nossa vida e ela não roubará de mim nada além do que 

isso: seu momento. “Enquanto isso, eu só tenho uma idade: estou vivo.” 
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As entrevistadas fazem sua retrospectiva conforme Cerveny e Berthoud 

(2002) de como viveram. A maioria se encontra vivendo o presente e uma delas, na 

fase de fechamento de ciclo, pois sua saúde vem piorando a cada dia.   

Pois assim vivem as participantes do grupo psicoterapêutico, não porque 

exatamente têm que fazer algo interessante para esperar a morte inexorável e 

silenciosa, mas sim, porque estão vivas e capazes, e de fato, a morte nos pertence a 

todos e não a velhice, como se imaginava.  As participantes nos mostram que a 

velhice é uma fase para ser vivida, com a intensidade, o desejo, a esperança e as 

dificuldades que se apresentarem.  

 

 
7.2.6 Trabalho Psicoterapêutico 

 

 

7.2.6.1 Grupo de psicoterapia 
 

A. “O grupo de psicoterapia é ótimo. A gente se diverte, dá risada, comenta, tenta 
ajudar também, né? È ótimo, ótimo... Eu resolvi participar do grupo de psicoterapia 
porque eu acho legal, porque a gente conversa, ficou mais amiga, vai ficar mais 
amiga ainda e a Malu é uma pessoa legal também. A gente se diverte. Achei que foi 
ótimo, ótimo. Achei muito bom mesmo. Eu me senti muito bem no grupo” 
 
M. “Eu me sinto muito bem no grupo. Existe um porquê neste grupo. Quando você 
está no grupo, tem que ser um grupo fechado entre nós. O que passa lá o vizinho 
não pode saber. Mas não é assim. Eu relatei lá, também não pedi segredo para 
ninguém. Quando houve aquele problema com a minha neta, primeiro fui eu a 
esbofeteá-la, não foi ela. Eu esbofeteei-a porque ela chamou-me de louca, e eu não 
admito! Estava no outro grupo que a gente faz e uma portuguesa conhecida disse: 
“Você fez muito bem, Maria. “Eu soube do acontecido.” É um limite que tem que ser 
dado! O que fulana falou, eu não vi, não enxerguei, não tenho boca para falar. Não 
existe isso no grupo.” 
 
MI. “Nossa, eu acho o grupo de psicoterapia super legal, haja vista a semana 
passada. Eu cheguei, nossa! É o amor que eu recebo, muito carinho! Com esse 
temporal que tem tido ultimamente não me atrapalhou de vir. Eu acho que estou 
crescendo, aprendendo muito a ouvir mais as outras companheiras, a interagir mais 
com elas e mais uma vez eu uso a palavra inveja, inclusive com todo o respeito elas 
são até mais velhas do que eu e tudo, e quanto que eu preciso ter mais certeza, 
assim como elas... Me senti super bem no grupo. Muito bem mesmo. Assim é uma 
coisa bem íntima. A gente sabe que pode confiar as coisas que a gente fala, coisas 
assim. Posso usar até a palavra sigilo mesmo, porque nós estamos lá para crescer, 
e se comunicar. Contribuiu bastante para me ajudar, para esta palavra autonomia, 
para me fortalecer como gente, acreditar mais em mim, que eu posso! Eu estou 
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podendo!... De maneira bem real mesmo, aquele enfrentamento que eu tenho 
dificuldade, mas eu estou aprendendo, o grupo está ajudando bastante.” 
 
E. “Atualmente estou me sentindo muito bem. Esse grupo foi bom para mim. Eu era 
ansiosa, assim, pressa para resolver os problemas, durante este ano no começo. 
Não faz muito tempo que eu estou nesse grupo. Com sua ajuda. Ajuda das 
companheiras, me fez muito bem. Eu estou mais calma, não estou tão ansiosa... Eu 
me sinto muito bem no grupo, gosto de todas elas, que eu aprendi muito, cada uma 
delas tem seu problema, uma tem isso, outra tem aquilo, e com você também como 
já comentei antes, já aprendi muita coisa, foi muito bom para mim. Eu era uma 
pessoa muito ansiosa, assim, queria resolver os problemas correndo, hoje sou mais 
calma, mais tranqüila, foi gratificante. Mesmo conforme já falei antes. Essas minhas 
amigas também, são todas elas muito legais, cada um tem seus problemas. Hoje em 
dia é muito difícil ninguém ter, é muito difícil achar aquela que não tem problemas 
com marido, com filhos, então eu aprendi muito, sendo solteira, aprendi muito com 
elas, foi muito gratificante.” 
 
N. “No grupo eu me senti bem, mas eu não estou conseguindo superar essa... 
essa... Eu estou também meio ansiosa, sabe, acho que dá pra ver, né? Então não 
conseguia. Na verdade, até que eu, não me preocupa muito a ansiedade, porque eu 
sempre fui muito ansiosa, não é uma coisa.” 
 
L. “Eu estava precisando assim ver se eu estava sendo normal, a minha maneira de 
pensar, as coisas, a vida, os filhos, porque eu tive muito conflito com os meus filhos. 
Então como é que eu podia criticá-los, vamos supor, entre aspas, não crítica assim, 
orientar, se eu não sabia estar certa. Vi outras pessoas iguais a mim, tive afinidade e 
que eu estava certa... I grupo é desgastante porque mexe com temas que eu não 
estava preparada. Não sabia que tinha tanta influência. Relembrar o passado é 
desgastante. Quando eu falo no grupo posso despertar ciúmes. A gente precisa se 
conter um pouco. Agora me fugiu a palavra.” 
 
D. “Esse foi melhor. A gente ficou mais amiga, mais intima e então é uma amizade 
diferente. Eu gostei... Eu vim para o grupo, porque estava precisando de gente para 
conversar. Eu precisava. Eu me sinto muito sozinha de noite. Meu marido senta na 
TV, e só vê esporte, esporte, esporte... Eu vejo a tela verde, me dá uma raiva!... E 
eu não posso nem ver. Agora com a terapia e com o negócio da internet, eu já 
melhorei. Mais tinha dias que eu ficava muito entediada. Com uma raiva louca. 
Ficava desesperada. Ia ficando no fim do dia dez, onze da noite e aquilo...” 
 
J. “O que me levou a participar do grupo de terapia foi que a M. ofereceu esta 
oportunidade e, eu já tinha nos anos 80 eu participei de outras terapias, também de 
grupo, e eu acho muito produtivo, eu acho muito bom. Eu me sinto muito bem, 
porque é o seguinte: eu tenho medo de confidenciar certas coisas da minha vida 
para amigas ou parentes mesmo, porque depois pode virar fofoca, então eu prefiro 
no grupo porque é muito mais seguro, muito mais tranquilo, e tem a orientação 
segura de uma psicóloga...” 
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7.2.6.2 Contribuição do grupo de psicoterapia nas suas questões 
 

A. “O grupo contribuiu e muito! Às vezes a gente fala coisas que não fala para a 
família. A gente fala no grupo, que a gente sabe que não vai sair nada, uma palavra. 
Então contribui.” 
 
M. “O grupo me ajudou muito no modo que eu tenho que me expressar dentro de 
casa e fora de casa. Eu já levo aquele baque, opa, não é assim, vamos por esse 
caminho que é melhor.” 
 
MI. “Eu já estou conseguindo bastante coisa porque eu começo a ver vitórias do que 
eu estou conseguindo. Percebendo que não só tenho dificuldades, defeitos, sei lá 
como falar, mas que se eu for eu vou conseguir. Mas tudo dividindo as partes. Uma 
coisa de cada vez.” 
 
E. “Aprendi muita coisa. Foi muito gratificante esse pouco tempo que a gente 
conviveu, né? Porque eu aprendi muita coisa com você, você transmite muita coisa 
para a gente, muita experiência. Eu estava com problema “desse tamanho” depois 
conversando com você e com as amigas dando opinião, eu sei dizer que foi muito 
bom. Esse grupo foi maravilhoso, com você nos comandando... Eu nunca tinha 
freqüentado psicólogos, nunca tive... Sempre tive esse problema, desde pequena, 
de depressão, mas naquela época não tinha médico, não tinha esse negocio de 
psicólogos, psiquiatra nem existia, nem se falava. Hoje em dia que a medicina vem 
falar em psiquiatria, mas para mim, foi muito bom. Eu melhorei muito depois disso.” 
 
N. “Eu me sinto bem no grupo.” 
 
L. “Eu estava precisando assim ver se eu estava sendo normal, a minha maneira de 
pensar, as coisas, a vida, os filhos, porque eu tive muito conflito com os meus filhos. 
Então como é que eu podia criticá-los, vamos supor, entre aspas, não crítica assim, 
orientar, se eu não sabia estar certa. Vi outras pessoas iguais a mim, tive afinidade e 
que eu estava certa... Algumas coisas foram positivas (no grupo). Houve 
concordância, houve acordo, mas tenho medo de ficar dependente da terapia... I 
grupo é desgastante porque mexe com temas que eu não estava preparada. Não 
sabia que tinha tanta influência. Relembrar o passado é desgastante. Quando eu 
falo no grupo posso despertar ciúmes. A gente precisa se conter um pouco. Agora 
me fugiu a palavra.” 
 
D. “Teve coisas(com o grupo) que eu melhorei bastante. Teve coisas que eu 
aprendi, você vai aprendendo a conviver com as coisas, eu aprendi bastante. Eu 
achei ótimo. Eu acho que me ajudou assim de comportamento. Às vezes a gente 
muda alguma coisa também, porque às vezes, você começa a pegar muito no pé 
das pessoas, e não pode, né?” 
 
J. “Eu não expus muitas situações no grupo. Infelizmente eu não tive esse 
desprendimento, mas pelo que eu observo, elas são muito colaboradoras, elas 
querem dar as suas opiniões, as suas informações, que são muito importantes, eu 
acho isso muito bom, e assim também me traz uma confiança que de qualquer coisa 
que eu precise trocar umas idéias com elas, independente do grupo, elas estão à 
disposição.” 
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7.2.6.3 Participação no grupo de psicoterapia 
 

A. “A minha participação no grupo, eu acho que elas gostam, eu falo isso, eu ajudo. 
O grupo participa das minhas questões. São ótimas! Algumas coisas a gente se 
identifica e isso ajudou e muito.” 
 
M. “O grupo está muito bom, mas eu estou sendo ainda inútil. Eu não estou como 
era antes. Eu era ativa, não sou mais ativa. Eu esqueço o que as pessoas estão 
falando. Só na hora eu penso: tem que ir por esse caminho. Como se fosse eu a 
psicóloga. Às vezes eu ouço, não digo nada. Às vezes eu falo uma besteira quando 
está incomodando muito” 
 
MI. “... de maneira bem real mesmo, aquele enfrentamento que eu tenho dificuldade, 
mas eu estou aprendendo, o grupo está ajudando bastante.”  
 
E. “Vai ser mais útil se eu falar mais, abrir mais meus problemas. Ainda sou meio 
tímida, mas foi muito bom. No começo eu era mais calada ainda. Nesse grupo eu 
até que me abri bem. Falei dos meus problemas, falei da família, falei tudo. Acho 
que me realizei no grupo. Não era assim tão aberta, falava. Era mais quieta. Não 
abria meus problemas nem com as minhas amigas íntimas, eu não abria. Vim me a 
abrir aqui com você e as amigas. Fui me abrir, falar da minha vida.” 
 
 
N. “Um pouco dá pra eu colaborar, não sei se uma ajuda completa, mas em alguma 
coisa eu acredito que eu ajude o grupo.” 
 
L. “Ajudou ter com que trocar idéias, desabafar... A gente tem que respeitar a vez. O 
outro também tem necessidades. Ajudou ter com que trocar idéias, desabafar. Acho 
que as pessoas não se manifestaram. Eu não sabia se estavam gostando (do que 
eu estava falando). Ficavam quietas. Eu não sabia se estavam gostando. Acho que 
sim, né?” 
 
D.  “... Às vezes acho que eu falo demais. Fico me intrometendo muito na vida dos 
outros. Eu fico meio ansiosa que eu quero ver se ajuda a pessoa de algum jeito, 
então, eu mesma percebo isso. Ih! Já falei demais, devia ter ficado quieta, eu acho. 
Que elas aceitam o que eu falo. Pelo menos parece que gostam de mim. Eu acho 
que está todo em ordem.” 
 
J. “A minha participação no grupo podia ser melhor. A gente sempre podia  dar mais 
um pouco de si, eu acho que podia ser melhor.” 
 

 

7.2.6.4 Identificação com o grupo 
 

A. “O grupo participa das minhas questões. São ótimas! Algumas coisas a gente se 
identifica e isso ajudou e muito” 
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M. “Eu era ativa, não sou mais ativa. Eu esqueço o que as pessoas estão falando. 
Só na hora eu penso: tem que ir por esse caminho.” 
 
MI. “Eu me identifico mais com o amor e o carinho, preocupação, querendo que você 
esteja bem. É mais isso daí, que é uma coisa tão importante; o carinho sem 
bajulação. Respeitando a gente como a gente é. Respeitando o outro. Aceitação que 
é a palavra. Então a gente é respeitada. Aceita e respeitada.” 
 
E. “O grupo se importa comigo. As amigas que eu saio se importam 
indiferentemente dos meus problemas, vou passear, na horinha falam uma 
palavrinha de conforto, mas depois esquecem, não é igual ao grupo: é assim, 
assado, quando eu não entendo elas dão muito conselho, às vezes 2, 3 vezes tocam 
no mesmo assunto, não é só comigo, em relação às outras também. Tenho mais 
ajuda do grupo do que das próprias amigas de fora. De fora eu não tenho ajuda 
nenhuma. Não tenho uma amiga assim, que eu me abra, me abro mais aqui com o 
grupo...Me identifico com os problemas delas e isso me ajuda. Quando tem que 
tomar decisão, elas falam: “você tinha que tomar. Eu também tomei.” Me deu 
conselho com o problema da casa. Também estava com o pedreiro da casa “chamei 
pedreiro” então uma ajuda a outra... Eu acho que de alguma forma eu também 
dou contribuição com os meus palpites. Minha palavra amiga, do que eu penso dos 
problemas delas. De alguma forma eu penso que fui útil pra elas. Eu acho que dei 
uns palpites bons pra elas.” 
 
N. “Quando as pessoas falam, ficam expondo seus problemas, a gente sempre tira 
alguma coisa, sempre alguma coisa a gente tira, um problema do bem estar da 
gente, né?” 
 
L. “Houve concordância, houve acordo, mas tenho medo de ficar dependente da 
terapia. Algumas coisas em comum ajudaram, mas o meu problema não era do 
outro, que estava em questão.”  
 
D. “Às vezes algumas coisas a gente tem. Puxa, isso já aconteceu comigo, já passei 
por isso, alguma coisa assim.  É que cada uma tem uma história diferente e eu 
sempre procuro tirar algum proveito. Eu sempre quero ajudar. Se eu não posso 
ajudar, eu fico quieta, mas às vezes eu quero que a pessoa entenda que ela está 
precisando de alguma coisa. Eu quero cutucar para ela sentir que ela precisa 
daquilo. Que aquilo é importante.” 
 
J. “Sempre tem alguma coisa que a gente se identifica, principalmente quando a 
gente era mais jovem, questão de namorado, de família, a gente sempre tem mais 
ou menos um pouquinho das mesmas histórias... Retomar isso sempre ajuda, 
sempre é bom trocar idéias e experiências. Relembrar o passado, tem que mexer 
em sentimento que já são superados, porque se eles tivessem sido alimentados até 
agora, era um sofrimento constante, e isso não é saudável. O que naquela época foi 
motivo às vezes de tristeza, de aborrecimento, hoje em dia a gente acha  graça.”  
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7.2.6.5 Avaliação do trabalho psicoterapêutico e sugestões 
 

A. “A minha avaliação é que o grupo é ótimo, muito bom, e que precisamos debater 
mais assuntos sobre a velhice nossa. Daqui para frente é tudo lucro.” 
 
M. “O grupo é muito bom. Ali você desabafa, não precisa comentar nem com a 
família, nem com ninguém. Você já desabafou, já conversou ali. Chega em casa 
descarregada.  Aminha sugestão é que se fique de boca fechada.” 
 
M. I. “Minha avaliação do grupo é que é praticamente ótimo. É muito bom mesmo. 
Está valendo. Já estou sentindo falta nessas épocas de festas. Não tenho 
sugestões, só algum vídeo que a gente cresça na parte de psicologia, uma coisa 
assim interessante que foi, de pronto assim é o que me veio na idéia.” 
 
E. “Minha avaliação do trabalho é nota 1000 foi muito bom, gostei muito, olha, para 
mim foi muito gratificante, eu aproveitei bem essas poucas sessões, esse ano que 
estive no grupo. Eu aprendi muitas coisas que eu nem sabia que existiam. Amizade, 
ajuda, palavra amiga, conselho, então foi muito bom, gratificante... Gostaria que o 
grupo continuasse, você continuasse com a mesma turminha, ou convidasse mais, 
melhor ainda, conhecer outras pessoas, e eu gostaria que o ano que vem a gente 
pudesse estar juntas novamente, continuando esse grupo com mais pessoas 
ainda.Para tomar mais amizades, mais conhecimentos, aprender mais os problemas 
da vida. Cada dia um problema que surge. Problema todo mundo tem. Hoje é um 
problema, amanhã é outro, então, para eu conviver mais com os problemas tinha 
que ter essa ajuda, que você está me dando...Gostaria que ano que vem 
continuasse recebendo ajuda sua e das companheiras que virão com certeza. Virão 
mais companheiras.” 
 
N. “Minha avaliação do grupo é positiva. As pessoas que participam são senhoras 
que sempre ajudam alguém que esteja no grupo. Existe uma possibilidade de haver 
uma ajuda maior para os integrantes do grupo, as dificuldades das pessoas que 
estão enfrentando o grupo. Porque cada caso é um caso.” 
 
L. “É interessante a pessoa poder falar alguma dúvida, algum conflito. Às vezes 
sozinha não dá para resolver. Trocar de idéia com o outro é interessante... Valeu 
muito (o grupo), agora no finalzinho. Nem sempre eu tenho disposição física para 
participar, que eu levo uma vida muito cansativa, principalmente na época da 
mudança, foi... Eu nem saía de casa de tão cansada que eu estava. Agora eu vou 
poder usufruir de tudo que eu passei.” 
 
D. “Acho que o grupo foi bom, foi bem. Acho que me ajudar mais não tem...  O 
trabalho psicoterapêutico foi ótimo, eu gostei. Não sei que sugestão dar. Eu acho 
que foi ótimo, muito bom. Eu gostei demais de conhecer a turma, mais intimo, foi 
muito bom. Não tenho sugestão para dar, de melhorar de algum jeito.” 
 
J. “Esse grupo, acho que está mais tranquilo, mais consciente de certas coisas, de 
certas passagens na vida das pessoas, e eu acho que elas estão bem mais 
tranquilas, eu acho. Esse trabalho fez diferença porque eu acho que as pessoas 
sempre têm interesse em participar, expor suas ideias, suas dificuldades, com 
pessoas que estão preparadas para nos dar apoio... Para o grupo de terapia a 
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minha opinião, a M. deve puxar assunto mais particular de cada um e não de 
maneira geral. Eu acho que ela deve exigir um pouco mais de cada um.” 
 

 

7.2.6.6 Conquistas 
 

A. “Às vezes a gente fala coisas que não fala para a família. A gente fala no grupo, 
que a gente sabe que não vai sair nada, uma palavra. Então contribui.” 
 
M. “O grupo me ajudou muito no modo que eu tenho que me expressar dentro de 
casa e fora de casa. Eu já levo aquele baque, opa, não é assim, vamos por esse 
caminho que é melhor.” 
 
M. I. “Estou aprendendo a ter autonomia, aprendendo com você, né?... Eu já estou 
conseguindo bastante coisa porque eu começo a ver vitórias do que eu estou 
conseguindo. Percebendo que não só tenho dificuldades, defeitos, sei lá como falar, 
mas que se eu for eu vou conseguir. Mas tudo dividindo as partes. Uma coisa de 
cada vez.” 
 
E. “Hoje não, eu faço tudo: passeio, divirto, fico muito contente, tenho muitos 
amigos, daqui, da ginástica, da caminhada. Hoje para mim foi uma transformação 
fantástica, uma mudança completa, geral, total... Eu era uma pessoa muito ansiosa, 
assim, queria resolver os problemas correndo, hoje sou mais calma, mais tranquila, 
foi gratificante. Mesmo conforme já falei antes... Nesse grupo eu até que me abri 
bem. Falei dos meus problemas, falei da família, falei tudo.”  
 
N. “No grupo eu me senti bem, mas eu não estou conseguindo superar essa... 
essa... Eu estou também meio ansiosa, sabe, acho que dá pra ver, né? Então não 
conseguia. Na verdade, até que eu, não me preocupo muito a ansiedade, porque eu 
sempre fui muito ansiosa, não é uma coisa.( que me preocupa é a depressão).” 
 
L. “Eu tento ser o mais lúcida possível, e vamos dizer assim, a gente não vai se 
perder nos assuntos, e sempre de uma maneira positiva. Procurar sempre... Esse é 
o mais difícil... Continuei firme nas minhas ideias, no modo de ser, que eu acho que 
estava certa. Separei o joio do trigo.” 
 
D. “Teve coisas (com o grupo) que eu melhorei bastante. Teve coisas que eu 
aprendi, você vai aprendendo a conviver com as coisas, eu aprendi bastante. Eu 
achei ótimo. Eu acho que me ajudou assim de comportamento. Às vezes a gente 
muda alguma coisa também, porque às vezes, você começa a pegar muito no pé 
das pessoas, e não pode, né?... E uma coisa que me aconteceu agora, que morreu 
a V. (do grupo de atividades) eu nunca consigo chorar muito. Há muitos anos eu não 
consigo chorar, chorar, chorar. Botar tudo para fora. Fazia muitos anos que 
aconteceu um negócio muito grande quando eu era bem mais nova. Isso há uns 50 
anos atrás, e eu segurei meu choro, não saía mais. E agora morreu a V. e teve a 
festa no dia que ia ter a missa dela. Me deu um choro. Um choro. Um choro... Eu 
comecei a cantar que a gente fez um coral, mas aquilo, saiu assim como se jorrasse, 
pensei: ai que bom, isso ai foi muito bom, mas eu sai em soluço, e eu... Olha que eu 
fazia acho que uns 50 anos que eu não chorava assim. Mas um soluço! Me deu 
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assim uma coisa, e foi muito bom. Aquilo botou tudo para fora. Foi ótimo. E eu me 
senti muito bem..”. 
 
J. “O grupo de Terapia elas gostam de saber mais, de participar, de dar opinião, de 
se colocar, são pessoas interessadas no bem-estar. Eu acho isso muito saudável. 
Sinto-me bem com elas porque tem bastante maturidade. São pessoas experientes 
e acho que elas têm atitudes muito positivas, muito saudáveis mesmo. Eu me sinto 
bem no grupo, bem à vontade não tenho constrangimento nenhum de falar o que 
tenha que ser falado. As pessoas não têm que concordar com tudo que eu falo. Às 
vezes, eu posso expor uma situação que as pessoas têm uma opinião diferente, 
mas é por aí. Eu estou conseguindo enxergar outro ponto.” 
 

 

7.2.6.7 Análise geral e discussão do grupo psicoterapêutico para mulheres na 
terceira idade 
 

De forma geral o grupo de psicoterapia é visto como um momento especial, 

uma oportunidade de encontro entre amigas que deve ter como lema o sigilo, onde 

as participantes contam com a orientação segura de uma psicóloga, local onde 

existe troca, ajuda mútua e contato, onde as pessoas se sentem bem; além disso, é 

diferente de outros grupos dos quais que elas participam, favorece a intimidade e o 

crescimento, a comunicação, o aprendizado e se propõe a trabalhar na superação 

das dificuldades individuais e coletivas (algumas já haviam participado de 

psicoterapia em outras ocasiões). 

Existe unanimidade quanto à colaboração do grupo de psicoterapia nas 

questões trazidas pelas participantes.  A confiança no grupo, as informações 

recebidas e dadas, a disposição das integrantes são trazidas como garantia para o 

caso de necessidade de ajuda. O fato de poderem trocar confidências que não se 

sentem à vontade para expor a outras pessoas e de que têm a confidencialidade no 

grupo faz com que as participantes se sintam mais tranquilas e abertas para a 

participação. A melhora através de aprendizado, apoio, disponibilidade, sigilo no 

grupo ou simplesmente pelo fato de se sentirem bem no grupo de psicoterapia é 

trazida por todas, embora também seja apontado o desgaste de reviver situações 

difíceis. Lembramos com a citação de Cerveny e Berthoud (2002) que as 

participantes circulam pelos três fenômenos da etapa da família em fase ultima, 

apontadas por elas: fazem a retrospectiva, vivem o presente e refletem sobre o 

fechamento do ciclo de vida. 
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A identificação existente entre as participantes é relatada como fator positivo 

nas questões individuais e aparece em diferentes formas: desde historias da 

juventude distante que podem ter trazido sofrimento na ocasião, hoje superado, 

como em situações parecidas vividas em diferentes etapas da vida. A semelhança 

em eventos e conflitos atuais ajuda a tomar decisões, a avaliar condutas das 

mesmas frente aos problemas presentes e mágoas antigas. O cuidado dispensado 

pelo grupo em momentos de crise, também foi relatado como favorável, bem como 

sentir-se aceita e respeitada também são aspectos trazidos como positivos na 

resolução de conflitos. Uma delas refere participar momentaneamente das 

discussões, mas depois de algum tempo esquece o assunto tratado e outra diz ter 

medo de criar dependência da psicoterapia.  Concordamos então com Grandesso 

(2000) em que o espaço conversacional terapêutico criado pela interação terapeuta 

e cliente (grupo) possibilita  

 

... abrirem-se para o estabelecimento de um campo no sentido de que os 
significados compartilhados na linguagem não refletem a mesma coisa, 
mas um acordo mútuo que favorece a coordenação das ações tanto do 
terapeuta como do cliente (grupo) (p. 39) 
 

A avaliação do grupo de psicoterapia feita pelas participantes é que o grupo 

foi avaliado como “ótimo, positivo, nota mil, muito bom”. O grupo psicoterapêutico foi 

considerado o lugar onde se pode desabafar, onde se aprende e se recebem 

palavras amigas e ajuda. Nas férias sente-se sua falta e gostariam que o grupo 

continuasse.  

O grupo foi relatado como gratificante e proveitoso sempre disposto a ajudar, 

trocar ideias, favorecendo a checagem das próprias ideias. Permitiu uma 

aproximação maior entre as participantes. Foi colocado que o grupo psicoterapêutico 

faz diferença para as pessoas que participaram e puderam expor suas questões e 

receber apoio. Proporcionou tranquilidade e conscientização. 

Como sugestões foram citadas levantaram os seguintes temas: debater mais 

a velhice, manter o sigilo fora do grupo, mostrar vídeos sobre assuntos pertinentes, 

entrar mais pessoas, ajudar mais ainda, ver cada caso, exigir mais das participantes. 

Quanto ao preconceito vigente em relação ao idoso, que pensa e vive de 

forma rígida e fixada em antigos padrões interacionais, não há confirmação em 

nosso trabalho, pois a partir dos depoimentos, é possível afirmar que a conversação 



 

 

100

criada no grupo é facilitadora da troca não só de experiências, mas também frente à 

vida. Nesse sentido vamos ao encontro do que diz Grandesso (2000): a terapia é um  

 

processo dialógico organizado em torno da conversação terapêutica, a 
terapia compreende a criação de um espaço conversacional em que a 
linguagem compartilhada entre terapeuta e cliente configura o contexto 
para uma reconstrução de significados, em uma perspectiva libertadora (p. 
37).  

 

Quanto ao que a autora diz em relação ao compromisso do profissional nesse 

trabalho, Concordamos com a necessidade de se adotar uma postura responsável e 

comprometida, respeitando a diversidade e as diferentes especificidades. Nesse 

sentido o presente trabalho leva em conta a peculiaridade da terceira idade e com 

isso, do nosso ponto de vista profissional, mostrou-se válido para as participantes. 

 As participantes colocaram questões pessoais que se modificaram através da 

participação no grupo de psicoterapia para mulheres na terceira idade. Entre elas 

citam:  

 

A. Poder contar segredos e situações de intimidade não revelada em outras 
situações e se manter o sigilo. 
 
M. Desenvolver a autocrítica e aprender a se expressar em situações diversas. 
 
MI. Reconhecer qualidades que tem, controlar a ansiedade, aprender a realizar uma 
coisa de cada vez e a desenvolver autonomia. 
 
E. Transformação geral completa, total: passear, desenvolver amizades, estar mais 
tranquila, abrir-se com seus dilemas no grupo (o que não fazia antes). 
 
L. Continuar firme nas suas idéias e diferenciar o que serve ou não para ela. 
 
D. Aprender a ter mais tolerância com as pessoas; conseguir chorar. Desabafar.  
Desreprimindo o choro após tantos anos (mais de cinquenta anos). 
 
J. Conseguiu expor questões pessoais, participar, dar opinião e escutar. Respeitar 
diferentes opiniões e aprender a enxergar o outro lado. 
 
 

As conquistas são pessoais, porém, denotam uma evolução de todas as 

participantes na questão de avaliar as suas próprias atitudes frente a elas mesmas e 

frente a outrem. Permitiu que houvesse o reconhecimento de qualidades pessoais e 

do grupo até antes ignoradas, possibilitou recuperar a auto-estima nos casos em 

que se sentiam desvalorizadas por si mesmas ou por familiares, a revisão de 
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conceitos e o desenvolvimento de autocrítica. Aprenderam a se expressar frente ao 

grupo. Nesse sentido, vale a pena lembrar o que sugere Grandesso (2000) na 

questão do trabalho terapêutico;  

 

o que acontece no contexto terapêutico é uma re-significação, ou seja, a 
mudança de um significado para outro, na emergência de uma nova 
narrativa capaz de organizar não só a experiência do presente, mas 
também a passada e as possibilidades futuras  (p.33). 

 
Considerando o processo terapêutico conforme considera Grandesso (2000), 

como  

 

“... uma prática dialógica, o dialogo como generativo e transformador e que 
ninguém, inclusive o terapeuta, pode mudar outra pessoa, estou 
entendendo que cada participante do processo terapêutico está ativamente 
envolvido na co- construção da mudança.” (p.253).  

 

Através das entrevistas, as participantes demonstraram que o grupo 

contribuiu e evoluiu para o crescimento de seus membros, favoreceu conquistas, 

propiciou apoio e confrontos positivos, no sentido de beneficiar as participantes na 

busca de uma melhor qualidade de vida e uma plenitude possível. Realizando a 

tarefa conforme Bowlby (2006) coloca: o terapeuta deve “... participar das 

explorações do paciente como um companheiro pronto a conduzir e ser 

conduzido...” (p. 202). Sinto-me privilegiada por poder participar dessa tarefa 

construída em conjunto. 

 Sabemos também que não se tem as respostas prontas, que se abrem 

possibilidades, à medida em que o grupo caminha, ou como diz Papp (1992): 

“Nunca se tem todas as respostas e nunca se está totalmente certo das respostas 

que possamos ter” (p. 219). 

A vivência psicoterapêutica, vista pelas participantes como uma situação 

especial, com o objetivo de superarem dificuldades, sentirem-se melhor, em 

ambiente seguro, propiciou melhora nas questões trazidas, além de promover a 

integração e os apoios mútuos. Tais observações confirmam a nosso ver o que 

ressalta Costa (2008) sua pesquisa: “foi possível pensar que houve uma 

ressignificação do envelhecimento e da velhice a partir da própria experiência, quer 

pelo percurso individual, quer pelo efeito terapêutico da convivência do grupo.” (p. 

95). 
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 A validade de participarem do grupo psicoterapêutico foi largamente 

colocada, como sendo um diferencial, como lugar de ajuda e promotor de 

tranquilidade e conscientização. A elevação da auto-estima e a segurança de se 

colocarem propiciaram a auto-avaliação e mudanças de conceitos. A confiança no 

trabalho terapêutico e no grupo foi, nesse caso, promotora de mudanças de 

significados importantes conforme coloca Grandesso (2000) ao se referir à 

emergência de uma nova narrativa capaz de organizar não só a experiência do 

presente, mas também a passada e as possibilidades futuras “(p.33). Aspectos 

trazidos pelas entrevistadas quando se referem às suas conquistas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A partir do propósito de desenvolver trabalho psicoterapêutico com as 

mulheres na terceira idade, havia uma hipótese de que trataríamos mais de 

questões ligadas ao envelhecimento e suas dificuldades como a perda de entes 

queridos, a concretização do ninho vazio, a proximidade da finitude. 

Realizamos inúmeros encontros, quase sempre com a presença da maioria. 

Chegavam animadas e falantes, criando aos poucos um ambiente mais propicio 

para serem trazidas as questões emergentes nas sessões. 

Havia uma disposição geral de poder acolher a outra e também de ser ouvida. 

No decorrer do trabalho, foi sendo criado um forte vínculo das participantes 

entre si e das mesmas com a psicoterapeuta. Presenciamos como profissional o 

desenvolvimento de laços de confiança e amabilidade entre todas. Esses 

componentes funcionaram como facilitadores do ambiente terapêutico. 

Aos poucos, diversos assuntos foram sendo trazidos e cuidados, havendo 

sempre uma preocupação entre as participantes quando e em caso de falta ou 

adoecimento, ao que se propunham a colaborar, bem como em situações de alegria, 

pois ansiavam poder contar ou ouvir as novidades. 

Nesse contexto, foram pensados que parâmetros poderíamos adotar a fim de 

reconhecer a validade do trabalho desenvolvido. Optamos então por questões que 

pudessem identificar nosso intento, mas também que permitissem às entrevistadas a 

fazerem suas colocações de forma espontânea conforme sentissem necessidade. 

Ao analisarmos as entrevistas pudemos observar então que os fatores 

importantes citados não correspondiam ao que pensávamos no início do trabalho 

contrariando mesmo em alguns pontos estudos citados na literatura. 

As entrevistadas apresentam uma condição de vida que lhes permite 

desfrutar de uma rotina com inúmeras atividades domésticas e atividades externas 

ao lar. Essa condição por si só não é sinônimo de realização, mas sim de disposição 

e  interesse em concretizar aquilo que almejam, seja na ordem pessoal, familiar, 

financeira e social. 

A família representa um bem maior tanto nas lembranças, nos contatos atuais 

e nas preocupações presentes e futuras. A maioria advém de família  numerosa e 

longeva, referindo terem crescido com os hábitos oriundos da família e de seu país 



 

 

104

de origem. Mantêm, com saudosismo, a lembrança da infância e os relacionamentos 

vividos na ocasião, em exceção de apenas um dos casos cujas lembranças são 

causadoras de sofrimento. Depositam nas famílias de origem e atual afetos 

importantes, presentes inclusive, no caso de relacionamentos difíceis.  Todas que 

são mães demonstram preocupação com seus filhos e o futuro dos mesmos em 

relação à saúde e ao bem estar. As solteiras mantêm apego aos irmãos e sobrinhos, 

além de terem assumido compromissos com o cuidado dos pais no momento em 

que se encontravam debilitados, fato que persistiu por anos em ambos os casos. 

Pudemos também observar que de alguma maneira todas são depositárias de afeto 

por parte da família, ao desempenharem papeis importantes seja cuidando de netos, 

cedendo a casa para moradia, ajudando financeiramente, assumindo as 

responsabilidades domésticas ou disponibilizando apenas apoio. Os 

relacionamentos conturbados e os ressentimentos são alvo de preocupação e 

tentativas de reconciliação e reparação.  

Defrontamo-nos com uma propensão para encararem as mudanças e as 

adversidades, compondo ao mesmo tempo um cenário de espanto e de 

enfrentamento, fato que não se encaixa no estereotipo da velhice. 

Fazem planos e têm sonhos.  Apesar de não revelarem a preocupação com a 

morte e sim com a possível dependência e perda de autonomia, detectamos que na 

maioria dos casos fazem planos a curto e médio prazo, revelando terem a noção de 

finitude seja da saúde ou da vida. 

Aliás, velhice está no futuro, não no presente e é diretamente associada à 

perda de autonomia, presente parcialmente onde uma das participantes se sente 

velha e durando demais. Quanto aos problemas de saúde atual, cuidam das 

questões físicas e afetivas, utilizando o serviço da UBS e outros no intuito de 

viverem bem hoje e anteciparem problemas futuros passíveis de prevenção. 

Esse fato, da velhice estar no futuro, nos causou perplexidade e admiração, 

pois considerávamos que a velhice estivesse no presente das entrevistadas. Trazem 

nos relatos o conflito entre a imagem de si mesmo internalizada e a imagem refletida 

no espelho e nos outros que envelhecem. Ressentem-se com a diferença entre a 

velocidade de ação que não acompanha a do pensamento ou a agilidade de outrora. 

Apesar disso procuram se adequar e se adaptar as suas condições atuais, buscando 

lidar da melhor forma possível com esse conflito no intuito de contorná-lo se forma 

satisfatória. 
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Com isso as pesquisas nos revelaram outras facetas do envelhecimento: de 

que pode ser saudável e satisfatório, que como em todas as fases da vida 

encontram dificuldades e problemas, mas também como em todas as fases da vida 

encontram prazer e realização. 

Deram-nos uma boa mostra em seus relatos, de esperança e possibilidades 

no desenvolvimento da fase tardia plena, demonstrando que a velhice está cada vez 

mais duradoura e com a possibilidade de ser vivida com boa qualidade. 

Especificamente quanto a avaliação do trabalho psicoterapêutico, partir da 

análise e discussão dos relatos e do Genograma, pudemos afirmar que as 

integrantes da pesquisa referem ter obtido inúmeros progressos ao participarem do 

Grupo de Psicoterapia para Mulheres na Terceira Idade realizados na UBS. 

Contrapondo-se à voz corrente de que nessa etapa da vida as pessoas 

acabam por se tornarem rígidas, tradicionais e intransigentes, nos deparamos com 

colocações surpreendentes de mudanças de significados, de comportamento e de 

valores através da psicoterapia. Sentiram-se seguras para expor suas aflições e 

dificuldades perante o grupo e a psicóloga. Declararam que ao participarem do 

trabalho psicoterapêutico, experenciaram uma situação particular e protegida, que 

propiciou intimidade, crescimento, comunicação e superação de dificuldades 

pessoais e familiares. 

Detectamos também que o fato de terem encontrado no grupo de psicoterapia 

todas as integrantes pertencentes à mesma fase do Ciclo Vital e Familiar forneceu 

uma identificação positiva e facilitadora na evolução do processo terapêutico. 

A abordagem empregada no trabalho veio também a contribuir para uma 

troca dialógica responsável e respeitosa, comprometida com a especificidade da 

fase última do ciclo vital.  

Evidenciamos temas recorrentes como família, situação financeira na 

aposentadoria, preocupação com o futuro em relação aos filhos, irmãos, esposos, 

genros e em especial ao seu próprio futuro trazendo à tona o receio de virem a se 

tornar dependentes. A autonomia possível no presente e sua preservação futura são 

motivos de atenção e de busca constantes. Encontramos declarações que referem  

maior autonomia hoje que em tempos passados. A discussão desse tema em grupo 

contribuiu para que se sentissem estimuladas a perseverar em suas atitudes e  

evoluir na ampliação de seus horizontes.  
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O exercício da produtividade é nutrido pelas entrevistadas através dos 

inúmeros compromissos que assumem ao se integrarem em atividades físicas, 

religiosas, comunitárias, familiares e financeiras. As participantes que se 

encontravam em situação de maior receio ou aflição puderam contar com as outras 

integrantes que naquele momento sentiam-se mais seguras e também com a 

psicóloga, no sentido de acolher e contribuir para uma conversação terapêutica que, 

pelos relatos, resultou em recuperação de equilíbrio e força para o enfrentamento 

das adversidades. 

Através dos relatos, asseguramos que as conquistas citadas são fruto de 

elaboração mediante trabalho psicoterapêutico que envolveu um processo de co-

construção (grupo e psicóloga) e que resultou em benefícios evidentes para as 

integrantes da pesquisa. 

Considerando os aspectos envolvidos nesse trabalho de avaliação do 

resultado de se empreender grupo psicoterapêutico para mulheres na terceira idade, 

asseveramos que se demonstrou extremamente útil e plausível, promovendo 

elevação de auto-estima, confiança, mudança de conceitos, reflexão e reavaliação 

de sentimentos e atitudes passadas, presentes e futuras, melhorando sensivelmente 

a qualidade de vida das entrevistadas. 

Com isso recomendamos a realização de Grupo de Psicoterapia para 

Mulheres na Terceira Idade em todas as unidades de saúde que sejam utilizadas por 

essa população.  
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ANEXOS  
 
 
 
Genogramas 
 
 
1. Genograma A. 69 
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Figura 4. Genograma A. 69 
 
Família originária da Mooca, com hábitos do bairro 
Família de origem sempre lembrada com muito carinho, saudade da infância 
Ainda visita irmãs, divertem-se muito 
Irmã de 95 nos está muito bem  
Todos os irmãos morreram 
Irmã de 76 tem câncer de pele 
A. tem alergia grave 
Genro é diferente da família, é acomodado 
Filha trabalha muito - com exportação, proporciona bom padrão de vida para a 
família 
Filho do meio é geógrafo e trabalha com propaganda (modelo) 
Preocupada com filho caçula que perdeu emprego recentemente 
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1.2. Entrevista A. 68 
 
 

Aposentada, trabalhei até os 20 anos, dos 14 aos 20. Depois eu casei e 
não trabalhei mais. Quando a situação ficou meio pretinha, eu peguei blusa de 
lã para bordar em casa. Aí comecei trabalhar, trabalhar, depois vieram os filhos 
e não deu mais. Aí melhoramos um pouquinho de vida, deu até para reformar a 
casa. Meu marido falou: “Cuida das crianças e fica aí em paz”, modo de falar, e 
aí foi, devagar, ficou assim, eu cuidando, cuidando, não trabalhei mais. 

Na atual situação, meu filho Z. A. mora conosco, só nós três. 
Cuido dos meus netos que estão comigo desde que nasceram, tem 17 

anos. Cuido, modo de falar, meu marido não é doente, não precisa de cuidado 
especial, mas arrumar,pede orientação se ele está bem, e o Z.A também, do 
meu filho solteiro. 

Minha família era maravilhosa, meu Deus, minha mãe tinha (minha mãe 
teria 103 anos e meu pai 106) já tinham idade. Quando eu nasci, minha mãe 
tinha 42 anos, ela pensava que era menopausa. Minha vó teve com 45 anos 
meu tio. 

Minha irmã mais velha tinha casado e minha mãe não podia ajudá-la, 
nem ela a minha mãe. 

Eu estou bem, eu gosto de agora, eu acho que era uma coisa, antes era 
mais difícil comprar as coisas, entende, hoje em dia parece que é mais fácil. 
Antigamente não tinha esse negócio de emprestar dinheiro de banco, de nada. 
Às vezes tinha alguém que tivesse na família, aí não dava porque depois você 
fazia um esforço, sei lá alguma coisa e pagava. Mas graças a Deus nunca 
precisamos emprestar. 

Comprar roupa eu vejo como satisfatório hoje, hoje acho a gente se 
veste mais simples, você vai com uma calça jeans e uma bolsa tiracolo, 
antigamente não. Aquela época você tinha que estar impecável pra sair, 
imagina, eu fui de luva no cinema, eu era mocinha, ali no viaduto do Chá. 

A família, os filhos são bons para a gente. Não esquecem da gente, 
estão sempre ligando, se preocupando. E eu acho assim, satisfatório também, 
os meus netos estarem juntos, eles são meninos bons, as meninas também. 
Eu adoro elas, é uma satisfação para a gente, a família, a gente fica contente, 
eu e o avô, a gente se sente bem. 

O que não é satisfatório é a questão do meu genro. Que a minha filha 
trabalha demais, é muito esforçada, trabalha até doente, ele parece que não 
enxerga isso. 

Ele devia cooperar mais, ele devia. Isso me preocupa. 
Nossa! cuidando dos netos, da família, eu me sinto útil. Às vezes eu até 

tenho ajudado algumas amigas, tenho sido voluntária também, né? Quando dá, 
eu sou voluntária. Com as crianças lá do Brooklin. Acabei me apegando a um 
que é gordinho. Levo roupa dos meus netos. Ele era daqui da frente, da 
Associação Dexter, eles ajudam muito, mas é muito gratificante isso para 
gente, ser voluntária (em frente ao posto). 

Eu sempre estive bem, viu Malu, eu sempre estive bem. Antes e agora. 
Assim é o meu jeito, vou levando, quando tem algumas dificuldades, a gente 
tenta resolver. 

 A dificuldade que eu A. Encontro hoje é que eu quero comprar uma 
casa aqui no Bairro e não estou achando. Então essa aí é a dificuldade. 
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A aposentadoria é um salário mínimo e meio, a gente vive de 
aposentadoria e é uma dificuldade. 

 A velhice é uma coisa natural, então você tem que saber viver com ela. 
Você não pode entrar em depressão, nada, você vai vivendo seu dia, vai 
fazendo. Tem que se arrumar. Você gosta de usar bijuteria, usa bijuteria, põe o 
seu vestido que você gosta e é isso aí, a velhice da gente, com saúde. 

O meu genro é o desafio que tenho. 
A transformação do mundo para nós, principalmente computador, 

tecnologia está sendo um pouco difícil. Para quem viu o primeiro avental de 
plástico e as coisas eram de osso e louça, então está sendo um pouco difícil, 
mas a gente se adapta. 

Estou bem do jeito que estou. Sempre fui assim como estou agora, a 
mesma coisa. 

A família acha que eu sou um pouquinho, que eu mando neles, e que eu 
sou teimosa. Quando eu quero uma coisa, eu chego lá. 

 Eu sinto muito bem no relacionamento familiar, muito bem. 
 O grupo de psicoterapia é ótimo. A gente se diverte, dá risada, 

comenta, tenta ajudar também, né? È ótimo, ótimo. 
 A minha rotina é levantar, aprontar o almoço para os netos, se vem a 

filha também, o marido. Essas coisas né? 
 Meus planos para o futuro é ter uma casa no bairro. 
 A minha preocupação em relação ao futuro é meu genro. 
 Eu resolvi participar do grupo de psicoterapia porque eu acho legal, 

porque a gente conversa, ficou mais amiga, vai ficar mais amiga ainda e a Malu 
é uma pessoa legal também. A gente se diverte. Achei que foi ótimo, ótimo. 
Achei muito bom mesmo.  

Eu me senti muito bem no grupo. O grupo contribuiu e muito! Às vezes a 
gente fala coisas que não fala para a família. A gente fala no grupo, que a 
gente sabe que não vai sair nada, uma palavra. Então contribui. 

 O grupo pode debater mais assuntos, outros assuntos. A gente debateu 
bastante assuntos.  

A minha participação no grupo, eu acho que elas gostam, eu falo isso, 
eu ajudo. 

P grupo participa das minhas questões. São ótimas! Algumas coisas a 
gente se identifica e isso ajudou e muito. 

 A minha avaliação é que o grupo é ótimo, muito bom, e que precisamos 
debater mais assuntos sobre a velhice nossa. Daqui para frente é tudo lucro. 
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2. Genograma M.G. 78 
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Figura 5.  Genograma M.G.78 
 
 
 
M. chegou ao Brasil, vinda de Portugal aos 8 anos 
Pai se casou novamente aos 75 anos- faleceu aos 84 de câncer 
Briga entre irmãos pelo inventário - pai colocou tudo em nome da madrasta de 
M. 
M. se entendia com a madrasta 
Família era muito unida 
M. se casou a primeira vez aos 17anos. 
Está com a memória alterada 
Conflito com o filho que mora na mesma casa (na casa de M) 
Teve briga séria com a neta e foi à delegacia do idoso 
Filho caçula com câncer- M está inconformada 
M tem bom relacionamento com os outros filhos 
Pai, mãe, os dois maridos de M morreram de câncer 
Neta de 33 anos é especial, filha muito dedicada a ela 
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2.1. Entrevista M.G 78 
 

 
Portuguesa, aposentada. Trabalhei como modista e cabeleireira. Moro 

com o filho caçula, há 22 anos que eles moram comigo. Preciso deles, uma 
parte para manutenção, porque o meu , como é que se diz aposentadoria, não 
dá às vezes. Nem todos os meus remédios eu encontro no posto ou no Dante 
Pazzanezi (tratamento cardíaco), que eu também faço lá. 

Vim de Portugal em 1940 com a minha mãe. Meu pai já estava aqui. Eu 
me dou bem com as minhas irmãs, mas houve um pequeno afastamento 
devido a problema de herança. 

 Com a dificuldade que eu tinha, eu me sentia melhor na outra época, 
com todas as dificuldades, trabalhando de dia e de noite para criar meus filhos, 
por não dar a aposentadoria para elas estudarem. São todos formados agora 
graças a Deus. 

Eu me sentia melhor. Era apertado. Eu tinha minha casa. Meu pai me 
tirou da casa que eu convivo hoje, para morar em uma garagem que ele tinha e 
reformou. A gente cantava, brincava, tudo isso é uma coisa diferente (chora). 

Hoje eu saio sem dar satisfação a ninguém (faz uso de bengala). Às 
vezes, minha família morando comigo, se eles estão ou não estão bem, ou não 
conversar que o filho não está agindo direito, então há aquele conflito, eu quero 
me meter no meio, mas não meto. Então eu saio para a rua, aí não é legal. 

Eu me sinto útil e fui muito útil. Atualmente eu me sinto como de fosse 
rejeitada. Sabe quando você tem um cachorro, você não gosta dele, mas tem 
que cuidar dele? Assim eu estou. Tenho a minha casa e não é minha. Eu como 
separado, na cozinha. Eles comem na sala. Também é devido ao meu 
problema de diabetes, porque eu tenho a boca muito larga. Então para não 
haver conflito... 

 Não sei te explicar. Tem horas que eu estou cansada demais. Tem 
horas que eu ando, ando. Então eu estou achando uma coisa muito 
prolongada, que não tem aquele objetivo, aquela alegria, aquele amor, como 
eu tive como jovem. É isso que eu penso. 

As minhas dificuldades são as lembranças do passado. O que me matou 
muito foi a minha mãe. Ela também com câncer, começou no rim e veio para o 
útero. Fez um buraco assim (mostra o tamanho com as mãos), mais ou menos 
do tamanho de uma laranja de seis centímetros. Por aí eu limpava por dentro 
para limpar as fezes. 

A velhice é um período longo, que eu não estou entendendo muito bem 
ainda. Por dentro eu sou aquela Mariazinha ainda, que me chamavam de 
Mariazinha, e, quando eu em olho no espelho, eu sinto aquela decepção. Tem 
isso. Uma coisa que ninguém gosta de falar, mas é verdade. Eu me sinto 
jovem, mas não consigo fazer aquilo que eu fazia quando era jovem. 

Os desafios são que eu sinto dores terríveis, do lado, dentro. Dá a 
impressão que está crescendo alguma coisa. Então eu ponho na cabeça: 
amanhã eu não tenho nada. Passo no médico. Mandaram já para o 
ortopedista. É um desafio. Amanhã eu estou boa. Amanhã eu vou em tal lugar 
porque eu estou boa para poder andar. Naquele dia eu não consigo andar 
quase. Esse é um desafio muito grande, diário. 

Eu acho uma falta (sobre o mundo), não existe mais aquela fé que você 
colocava nas pessoas. Ser verdadeira. Hoje você vê as pessoas... É só, é 
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mentirosos em tudo, em tudo em tudo. Além de mentirosos não têm compaixão 
de nada. Matam, matam. Você não tem relação nem com seus vizinhos, quase 
de frente. Antigamente você tinha relacionamento. Em Santo Amaro, lá no meio 
do mato, tinha um conhecido, era amigo. A gente se via: bom dia, boa tarde! 
Hoje você passa, ninguém te conhece, nem você conhece. Eu acho que houve 
mudança demais. Como da noite para o dia. 

Eu me sinto muito bem no grupo. Existe um porque neste grupo. 
Quando você está no grupo, tem que ser um grupo fechado entre nós. O que 
passa lá o vizinho não pode saber. Mas não é assim. Eu relatei lá, também não 
pedi segredo para ninguém. Quando houve aquele problema com a minha 
neta, primeiro fui eu a esbofeteá-la, não foi ela. Eu esbofeteei-a porque ela 
chamou-me de louca, e eu não admito! Estava no outro grupo que a gente faz 
e uma portuguesa conhecida disse: “Você fez muito bem, Maria. Eu soube do 
acontecido.” É um limite que tem que ser dado! O que fulana falou eu não vi, 
não enxerguei, não tenho boca para falar. Não existe isso no grupo. 

 Não existe mais aquilo que eu marquei e vou fazer isso. Depende do 
meu estado de espírito. 

 Não sinto o futuro e não penso nada para o futuro. Só penso na doença 
do meu filho (câncer). Eu não queria isso para ele (chora). 

Não sei por que comecei o grupo. Eu sou assim espontânea. Tem um 
grupo, eu me enfio nesse grupo. Eu vou fuçando. Como, eu não sei. 

O grupo me ajudou muito no modo que eu tenho que me expressar 
dentro de casa e fora de casa. Eu já levo aquele baque, opa, não é assim, 
vamos por esse caminho que é melhor. 

O grupo está muito bom, mas eu estou sendo ainda inútil. Eu não estou 
como era antes. Eu era ativa, não sou mais ativa. Eu esqueço o que as 
pessoas estão falando. Só na hora eu penso: tem que ir por esse caminho. 
Como se fosse eu a psicóloga. Às vezes eu ouço, não digo nada. Às vezes eu 
falo uma besteira quando está incomodando muito. O grupo é muito bom. Ali 
você desabafa, não precisa comentar nem com a família, nem com ninguém. 
Você já desabafou, já conversou ali. Chega em casa descarregada.  Aminha 
sugestão é que se fique de boca fechada. 
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3. Genograma M.I. 66 
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Figura 6. Genograma M.I.66 
 
 
M.I.  é de Porto Feliz,veio aos 21 anos tentar a vida em São Paulo 
Irmão de 71 a. é seu ídolo 
Sente muito a falta da irmã S de 68 a. 
Perdeu contato com a família porque ficou enclausurada pelo marido 
A família mora no interior de SP, espalhada 
Irmão de 71 a tem contato com M. I., a ajuda financeiramente e empresta o 
apartamento em que M.I. vive. 
Com alguns irmãos mantém, contato telefônico - Outros nem isso contato com 
o cunhado, viúvo da irmã mais nova ( faleceu de câncer no seio) - cunhado se 
casou novamente 
Mãe morreu do coração, pai não sabe do que 
Tinha muito contato com enteado e hoje não mais 
Filho passou a ter problemas após separação - há 5 anos problemas com 
bebidas - afastaram-se- não sabe se filho trabalha, com o que - chegou a 
chamar a polícia para o filho - Acha que fez uso de drogas na adolescência ( foi 
flagrado pela mãe com cola de sapateiro) 
Ex- marido não a ajudou a criar filho - não pagou pensão - agora voltou a ter 
contato com o filho  apesar de ter condição financeira 
Ex- marido chegou a fazer vasectomia sem avisá-la 
Ex- marido a impedia de ter contato com outras pessoas, obrigou-a a sair do 
trabalho, foi morar em Alphavile, com muito conforto, mas isolada 
Iludiu-se pelo fato de o marido ser de classe A, mais velho, estabilizado 
Ex-sogra a acolheu na separação. Depois cunhadas intervieram e M.I. teve que 
sair. Irmão a acolheu 
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3.1. Entrevista M. I. 66 
 
 

Aposentada. Trabalhei até me separar. Trabalhei até ter meu filho que 
hoje está com 34 anos. Trabalhei até 74. Meu último emprego foi na Fiat Lux 
como secretária executiva - Português. Depois eu me separei em 86 e voltei a 
trabalhar como temporária em diversas empresas e agora hoje em dia eu estou 
aposentada há um ano e vivo da aposentadoria. Não tenho trabalho nenhum, 
com a ajuda do meu irmão. 

 Faz um ano e pouco eu estou sozinha. Meu filho agora está casado. 
Moro sozinha. Estou aprendendo a ter autonomia, aprendendo com você, né? 

Meu filho tem um irmão. O pai dele era desquitado, que tem 41 anos o 
irmão dele. Mas eles também não se entendem muito. É meio conturbado. 

 Meu filho está com a namorada. Acho que ele precisa de um grupo de 
apoio para dependência. Só que agora ela é que vai ter que ver direitinho. Eu 
tenho que cuidar da minha vida. 

 Atualmente eu estou, passei por problemas de saúde. Estou 
recuperada, recuperando, colocando a rotina de exames médicos em dia, 
procurando participar de grupos de apoio, haja vista aqui no posto de saúde. 
Estou me dando muito bem, inclusive com AA Malu está muito gratificante. 
Faço ioga também na Igreja. Estou procurando ter contato com as pessoas. 
Tem outras coisas que eu quero alcançar, principalmente autonomia. Confiar 
mais em Deus e em mim mesma também, mais para frente, caminhando firme. 

Sou muito ansiosa, inclusive tomo remedinhos para ansiedade. Já pelo 
meu temperamento ser assim, mas eu acho que só tenho muito a agradecer e 
criar juízo. 

Gostaria de ser mais útil para os meus irmãos, talvez eu ficando bem de 
saúde, ficando mais com as pessoas, eu me envolva em algum voluntariado, 
ou com pessoas idosas. Não tanto crianças, mas com uma pessoa idosa. Mas 
uma coisa assim que eu tenha que fazer, como ser humano, eu gostaria. 

Eu era meio desmioladinha, assim, não queria me casar, foi uma fase 
assim, mas eu acho que eu tinha mais, por exemplo, estudo, eu sempre estava 
pronta. Por exemplo, taquigrafia eu ainda hoje utilizo nas minhas coisas, coisas 
minhas então eu estava sempre estudando, fiz faculdade com esforço  e tudo, 
eu tive uma parte de bolsa de  estudo. Ultimamente eu acho que eu tenho que 
fazer alguma coisa. Não só aprender o www.com.br, mas também fazer uma 
atualização da época que estamos vivendo. Procurar ter um pouco mais de 
leitura também, né? Participar de passeios, que é uma coisa que eu invejo as 
minhas irmãzinhas. 

Eu já estou conseguindo bastante coisa porque eu começo a ver vitórias 
do que eu estou conseguindo. Percebendo que não só tenho dificuldades, 
defeitos, sei lá como falar, mas que se eu for eu vou conseguir. Mas tudo 
dividindo as partes. Uma coisa de cada vez. 

 A velhice é o receio de não ter autonomia. Eu gosto muito de andar com 
minhas próprias pernas, mas acredito que Deus provê, Deus proverá. 

Atualmente eu sou em relação ao meu filho, tenho certeza disso, eu sou 
co-dependente. É uma coisa que existe mesmo com a dependência, então eu 
estou procurando trabalhar, viver deixando viver. Se por acaso não sou bem 
aceita por lá por eles, então eu não posso fazer nada. Então que eu não me 
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ligue tanto neles e pense mais em mim. Eu acho que, aos poucos, vou 
conseguindo isso. Não sei se eu soube me expressar bem. 

 O mundo, acredito que alguém já falou da bioética, que é uma palavra 
tão em moda, bioética, então eu me pergunto no caso das pessoas não se 
isolarem tanto e não perderem o senso, o bom senso, que é o senso do bem. 
Não ficar só achando que sei lá, que tudo se resolve assim.  Acho que tem que 
ter a parte sensível do ser também, se condoer com o problema do outro, né? 
Eu acho muito bom saber usar a internet no caso. Acho que está tendo... Só 
que está rápido demais, que eu, que nós, pelo menos os paulistanos, os 
paulistas não estão preparados nem para o celular, né, como o pessoal do sul. 
Mas a gente vai aprender a ter mais, colaborar. Colaborar mais com o planeta, 
com tudo. Estamos aprendendo. Isso através das escolas, com as crianças, 
com os jovens, também que vão ensinar os mais velhos. 

 Minha família no começo não gostava muito desse meu jeito, de ter filho 
na época, mas hoje eles me amam, eu tenho certeza, eles querem me ver mais 
né? Como dizia a minha sogra, por telefone também, por enquanto a gente faz 
visita. Não deixo de me comunicar e também rezar por eles. 

Eu gostaria que nem agora na época de Natal. Eu penso, penso e não 
resolvo. Eu gostaria de ir para o interior, no caso Salto, onde tem mais irmãos. 
Não sei ainda, eu gostaria, mas as pessoas no grupo de apoio que eu 
frequento (Amor Exigente) não: sua família na realidade é aqui, com quem 
você está vendo Então eu fico meio assim, mas não é, sei lá, eu vou pensar 
bem nisso. Eu gostaria, no fundo, no fundo. 

 Nossa, eu acho o grupo de psicoterapia super legal, haja vista a 
semana passada. Eu cheguei, nossa! É o amor que eu recebo, muito carinho! 
Com esse temporal que tem tido ultimamente não me atrapalhou de vir. Eu 
acho que estou crescendo, aprendendo muito a ouvir mais as outras 
companheiras, a interagir mais com elas e mais uma vez eu uso a palavra 
inveja, inclusive com todo o respeito elas são até mais velhas do que eu e tudo, 
e quanto que eu preciso ter mais certeza, assim como elas. 

Minha rotina é assim: cuidar de casa, fazer minhas caminhadas, 
procurar evitar ir a certos lugares que não gosto, que não me fazem bem. Mas 
hoje em dia já não levanto tão tarde mais, né? E então é uma rotina bem 
simples. 

 Os planos, espero cuidar bem da minha saúde. Uma preocupaçãozinha 
na parte ginecológica, eu espero ver se Deus quiser se resolva, e outras coisas 
mais, no sentido de fazer alguma coisa que seja bem para mim e bem para o 
próximo. É, talvez um voluntariado e também um curso de atualização em 
informática, mas uma coisa bem simples, para não ficar por fora. 

O motivo de eu vir ao grupo é participar mais da comunidade. No caso 
da psicoterapia, as pessoas falam: “nossa, você não gostaria de participar? Foi 
tão legal do outro grupo, algumas pessoas estão ficando no final”. Eu falei 
assim: “semana que vem eu vou”. Eu me propus.  Realmente na semana 
seguinte eu fiquei. Depois falaram da ioga. Falei: “na semana que vem eu vou”. 
Também eu estou vendo que eu estou indo. Achando que tudo de uma vez 
seria muito para mim, mas eu estou de uma semana para outra eu estou 
subindo as escadas. 

 Me senti super bem no grupo. Muito bem mesmo. Assim é uma coisa 
bem íntima. A gente sabe que pode confiar as coisas que a gente fala, coisas 
assim. Posso usar até a palavra sigilo mesmo, porque nós estamos lá para 
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crescer, e se comunicar. Contribuiu bastante para me ajudar, para esta palavra 
autonomia, para me fortalecer como gente, acreditar mais em mim, que eu 
posso! Eu estou podendo! 

 Difícil colocar no que poderia ser mais útil o grupo para mim. É um 
treinamento para eu aprender mais a escutar. É que eu sou uma pessoa muito 
ansiosa. Muitas vezes eu estou também melhorando nessa parte. 

 De maneira bem real mesmo, aquele enfrentamento que eu tenho 
dificuldade, mas eu estou aprendendo, o grupo está ajudando bastante. 

Eu me identifico mais com o amor e o carinho, preocupação, querendo 
que você esteja bem. É mais isso daí, que é uma coisa tão importante; o 
carinho sem bajulação. Respeitando a gente como a gente é. Respeitando o 
outro. Aceitação que é a palavra. Então a gente é respeitada. Aceita e 
respeitada. 

Minha avaliação do grupo é que é praticamente ótimo. É muito bom 
mesmo. Está valendo. Já estou sentindo falta nessas épocas de festas. Não 
tenho  sugestões, só algum vídeo que a gente cresça na parte de psicologia, 
uma coisa assim interessante que foi, de pronto assim é o que me veio na 
idéia. 
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  4. Genograma E.S. -73 a                             
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Figura 7. Genograma E.S. -73 a                             
 
 
Pai veio do Japão sozinho aos 17 anos e não voltou mais nem viu os pais 
Mãe é filha de italianos 
No último Natal de vida da Mãe, irmão fez fita com relato de toda a história 
familiar feita pela mãe e depoimentos familiares. Todos os filhos têm cópias 
Pai teve “derrame e ficou acamado12 anos Pai não deixou filhas estudarem, só 
os homens 
Todos os homens são formados 
E. Não conhece os avós japoneses e não se  lembra dos avós italianos 
Tem contato com poucos primos 
Irmão de 64 anos é muito fechado 
Residem na mesma casa em que foram criados 
Irmãos são calados, porque pais eram fechados 
Irmãs nunca trabalharam fora 
E. foi a única a trabalhar fora, aos 24 anos 
Os três irmãos - de 74, 64 e 62 sustentam as irmãs e a casa delas 
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4.1. Entrevista E. S-73 anos. 
 
  
 Sempre trabalhei no comércio...como vendedora, caixa, sempre 
trabalhando neste ramo com público. Comércio, venda e caixa também. 
Trabalhei durante 25 anos. Me aposentei trabalhando. Hoje sou aposentada, 
mas trabalhei 25 anos no comércio, sempre mexendo com público. Este foi o 
meu trabalho. 
 Moro eu, minha irmã mais velha, que vai fazer 85 anos agora, a outra 
irmã minha que vai fazer 82 anos, meu irmão que tem 65 anos, separado e eu. 
Nós somos em três irmãs e um irmão na mesma casa. Meus irmãos nos 
ajudam muito. Se não fossem eles, nosso salário não ia adiantar nada. Eles 
que pagam tudo para nós. Três irmãos pagam aluguel, plano de saúde, compra 
do mês, médico. Eles pagam tudo. O dinheiro que eu recebo de aposentadoria, 
em dizer, é só pra mim. Para o meu gasto particular, que tudo que eles pagam 
para nós. Desde compras do mês, tudo, água, telefone, luz. Eles que me 
sustentam, meus três irmãos e com minha aposentadoria compro umas 
coisinhas pra mim, minhas irmãs, mas muito pouco. Mas é eles que nos 
ajudam. Eu dependo deles. Sempre. Até meus pais quando estavam vivos, 
aliás, no começo não, meu pai que sustentava, mas depois minha mãe ficou 
viúva, desde essa época, eles nos sustentam. Meu pai trabalhava. Desde que 
meu pai faleceu quem sustenta são meus irmãos. Ganham bem, né, e nós 
dependemos deles. 
 Minha família é assim. Meu pai é japonês, minha mãe, brasileira, se 
conheceram, viveram 50 anos casados, juntos, em torno de 10 filhos vivos, 
sete homens e três mulheres. Eu não me casei por opção mesmo. Minha irmã 
também não. A minha irmã mais velha casou. Casamento arrumado, que meu 
pai arrumou. Ela conheceu o noivo na hora do casamento. Se deu bem e não 
se deu porque ele judiava, bebia muito. Era muito bom, mas bebia muito. Minha 
família é uma família assim, unida, um olha pelo outro. Não conheci os meus 
parentes do Japão, não conheci... não conheci. Os da minha mãe, italianos, 
também conheci muito pouco. Mas eu não me lembro dos meus avós, eu não 
os conheci, nem das minhas avós. Mas eu, a minha família, que me lembre, 
sempre foi muito unida. Quando eu era mais jovem não, eu trabalhava fora, 
ajudava eles, passava estudo para eles, meu irmão, quando casou, eu que 
paguei todo enxoval. Ele estava fazendo faculdade. Quando se formou, bem 
dizer não teve nem festa porque não podia. Hoje está bem de vida, muito bem, 
trabalha. Ele é arquiteto, engenheiro, ganha bem. Vai sempre viajar para fora. 
Outro que é meu irmão, ficou no Japão durante cinco anos, trabalhando. Então 
eu tenho uma família assim, muito unida. Graças a Deus. Se não fosse assim, 
não sei o que seria de mim e das minhas irmãs, que ficamos sem pai, sem 
mãe, não casamos, não tem quem olhe por nós. Então se não fossem esses 
três irmãos, eu não sei o que seria de nós, porque cuidam até hoje. Meus 
irmãos são maravilhosos. 
 Atualmente estou me sentindo muito bem. Esse grupo foi bom para mim. 
Eu era ansiosa, assim, pressa para resolver os problemas, durante este ano no 
começo. 
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 Não faz muito tempo que eu estou nesse grupo. Com sua ajuda. Ajuda 
das companheiras, me fez muito bem. Eu estou mais calma, não estou tão 
ansiosa. Antigamente eu queria resolver tudo correndo, era muito ansiosa em 
vez, descobrir os meus problemas perto das minhas amigas, comentaram: “Ah, 
eu tive isso, tive aquilo, passei por isso, passei por aquilo” e com a sua 
orientação que foi muito legal. Aprendi muita coisa. Foi muito gratificante esse 
pouco tempo que a gente conviveu, né? Porque eu aprendi muita coisa com 
você, você transmite muita coisa para a gente, muita experiência. Eu estava 
com problema “desse tamanho” depois conversando com você e com as 
amigas dando opinião, eu sei dizer que foi muito bom. Esse grupo foi 
maravilhoso, com você nos comandando. Eu aprendi muita coisa que para mim 
parecia um bicho de sete cabeças. Na hora, se vê que não é tanto assim. Na 
hora que vai ver, se comenta, abre o coração com você, ou pessoalmente ou 
junto, lá, ou separado, você vê e explica para a gente que o problema não é tão 
grande quanto parece, é bem menor, com sua explicação é bem menor. Foi 
muito bom mesmo essa convivência e espero que continue assim porque foi 
muito bom Aproveitei muito dessa convivência, aprendi muito. Você sabe, eu 
estava com aquele problema na cabeça. Daquele esgoto lá. Cheguei aqui, me 
abri com você. Você fala “olha, não é assim, você tinha que ter tomado essa 
decisão”. Conversando, é um alivio para a gente, tendo com quem se abrir, 
quando se tem uma psicóloga do nosso lado, quando ela é boa ouvinte, sabe 
transmitir bons conselhos, a gente aprende muito, alivia a gente de muita 
tensão, de muito nervoso. Para a gente é muito bom. Para mim foi. Não sei por 
elas, mas para mim foi. Esses meses, não faz muito tempo, faz acho que 
quatro ou seis meses que começou. Quase que estou lá há um ano bem dizer. 
Foi muito bom mesmo. Espero continuar contando. Aprendi muita coisa com 
você e com elas. Eu nunca tinha frequentado psicólogos, nunca tive... Sempre 
tive esse problema, desde pequena, de depressão, mas naquela época não 
tinha médico, não tinha esse negócio de psicólogos, psiquiatra nem existia, 
nem se falava. Hoje em dia que a medicina vem falar em psiquiatria, mas para 
mim, foi muito bom. Eu melhorei muito depois disso. 
 A atualmente, estou vivendo de forma satisfatória, mais feliz com a vida. 
Tenho uma vida boa, curto muito a 3ª idade, viajo com elas, vou passear 
(grupo de atividades). Já passeei muito. Venho às terças-feiras, é gratificante, 
os passeios, os bingos, é muito gratificante. Aproveito bem os passeios que 
antes eu não aproveitava. Não frequentava a terceira idade, faz dois anos que 
estou frequentando (grupo de atividades) e muitas eu já sei o nome. Conheci 
muita gente, então estou vivendo um momento gratificante agora. O que não 
está gratificante é a situação financeira. Acho que é todo mundo, se eu tivesse 
mais dinheiro, resolveria mais os meus problemas. 
 Eu me sinto útil, mas gostaria de ser mais útil. Gostaria muito de fazer 
um trabalho voluntário. É meu sonho. Eu gostaria de realizar esse sonho, 
fazendo algum trabalho voluntário. É isso que eu estou procurando, em busca. 
 Nas outras épocas de antigamente, eu era mal, Nossa Senhora, vivia em 
crise direto de depressão, sabe? Vivia mais deprimida que boa, tinha muitas 
crises, não tomava remédio, não tinha psicólogo, não tinha psiquiatra, nada, 
então a época passada é uma época muito triste da minha vida. Não quero 
nem lembrar, comparando com a época de hoje, que é uma época boa. 
Qualquer coisinha eu tenho a psiquiatra aqui, qualquer coisinha eu tenho você 
aqui pra mim recorrer. Então eu passo anos e anos sem ter nenhuma. Naquela 
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época eu vivia em crise, trabalhando fora eu viva em crise, e não tinha 
remédio, nato tinha nada. Quando ela vinha, ia embora sozinha, sem eu fazer 
nada, não tinha tratamento. Demorava para passar. Eu não fazia tratamento. 
Então eu não quero pensar, a época passada é uma época muito dura. 
 Minha dificuldade hoje é mais financeira, ter mais independência. Não 
depender só dos meus irmãos, ter meu dinheirinho próprio, todo mundo 
gostaria de ter. Não depender só deles, fazer minhas coisinhas, viajar mais, 
que eu gosto muito, é isso que eu gostaria de ter atualmente. Eu encaro a 
velhice numa boa. Eu acho assim, que eu não gostaria só pensar, chegar em 
uma idade, eu não queria viver uma idade avançada, ter que depender. Minha 
maior preocupação é futuramente ter que depender de alguém. Somos três 
irmãs, uma olha pela outra, hoje uma olha pela outra. E quando uma delas for, 
quem vai olhar por mim ou por elas? Meus irmãos são casados, minhas 
cunhadas não vão ter a preocupação de cuidar de você.  Então minha 
preocupação maior que eu tenho é essa daí, tenho medo de ficar só, de ficar 
numa cama jogada, muito tempo numa cama e dependendo de alguém pra 
tomar conta de mim. Porque não vai ter ninguém, eu acho. Porque irmão é 
irmão, cunhada é cunhada, faz sua parte, não vai querer tomar conta de uma 
pessoa, da gente. 
  A minha preocupação com a velhice é essa, queria sim, morre...não 
depender de ninguém. Que vai ser triste. Nós somos em três, quando uma 
partir, vai ser duro para quem fica, não sei quem vai primeiro, quem não vai. Só 
Deus sabe, mas a minha preocupação com a velhice é essa. Depender de 
alguém para cuidar da gente. Não só de mim. Uma cuidar da outra. Se for por 
idade, a mais velha. Nunca é assim, que primeiro morre a mais velha. Nunca 
se sabe. Uma tem 85 e está bem dependente. Muito de mim. As duas 
dependem muito de mim. Eu que faço tudo por elas. Então a minha 
preocupação com a velhice é essa. Eu não tenho medo da velhice, está 
entendendo? Eu me sinto jovem espiritualmente, vou ao parque, passeio, 
divirto, eu me sinto jovem. Eu falo assim. A velhice quando chegar uma época, 
depender, ficar doente numa cama e depender de alguém. Minha maior 
preocupação com a velhice é essa. Não é da idade em si. que eu já estou com 
70 e poucos anos, nem parece que tenho 70, eu me considero com 60, 50. 
 Meus desafios são cuidar das minhas irmãs. Tudo elas dependem de 
mim. Tenho que estar sempre boa. Não posso ficar doente para nada, não 
posso ficar deprimida porque se eu ficar deprimida, elas, eu tenho que cuidar 
delas. Tenho sempre que estar bem de saúde comigo mesmo para cuidar 
delas, que elas dependem de mim para tudo. Eu que vou ao banco, recebo 
aposentadoria, faço supermercado, levo ao médico, elas dependem de mim e 
eu tenho que estar bem, mesmo de saúde, para poder olhar por ela. 
 O mundo de hoje está muito diferente do que era, antigamente, o mundo 
era mais feliz. O mundo hoje é muito corrupto, muito violento. Você vê um 
roubando o outro, ninguém pensa em si. Olha, cada dia a gente só vê noticias 
ruins na televisão, enchente, o mundo de hoje é muito triste. O mundo era bem 
melhor na minha época, um mundo tranqüilo, paz, não tinha violência, podia 
ter, mas era muito escondidinho, mas o mundo de hoje, eu acho que não vale a 
pena, o mundo de hoje. É muita violenta. Os próprios políticos roubando e fica 
por isso mesmo. Ninguém é punido, colarinho branco, eles roubam, roubam e 
estão aí tranquilos e ninguém faz nada. Os aposentados – coitados - ganham 
uma mixaria de espirros e quando o vereador, deputado, 90% de aumento eles 
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vão ganhar esse ano, no ano que vem né? Eu acho que o mundo de hoje, ele 
não vale a pena, muita corrupção, muita sujeira, muita violência. É uma pena. 
 Eu vejo com bons olhos a minha transformação, eu me transformei muito 
do que eu era antigamente, há uns 20, 30 anos pro que eu sou hoje. Há 30 
anos atrás eu era muito calada, muito triste, muito quieta, não divertia, não 
passeava, não viajava. Hoje não, eu faço tudo: passeio, divirto, fico muito 
contente, tenho muitos amigos, daqui, da ginástica, da caminhada. Hoje para 
mim foi uma transformação fantástica, uma mudança completa, geral, total. 
 A minha família me vê como quem cuida muito das irmãs. Eles põe 
todas as responsabilidades nas minhas mãos. Todas as decisões, sou eu 
quem tomo, serviço de banco, conta, tudo na minha mão. Eu que pago todas 
as contas. Eles veem assim, como se eu fosse a dona da casa bem dizer, o 
chefe, eles põe toda a responsabilidade na minha mão. Eu me sinto bem, mas 
acho que é muito peso para mim. Muitas decisões que eu tenho que tomar, às 
vezes, eu tomo as decisões certas, às vezes a errada, mas eu tenho que 
tomar. Se eu não tomar, quem vai tomar? Então eu vejo assim, que eu sou 
muito útil para elas e eles e dependo muito deles e eles dependem muito de 
mim. Todos trabalham, não tem tempo, saem de manhã e voltam à noite. Não 
têm tempo de tomar as decisões. Eu é que tenho. Não podem vir aqui na 
minha casa tomar decisões por mim Eu acho que sou chefe da casa. Tomo 
todas as decisões. 
 Eu me sinto muito bem no grupo, gosto de todas elas, que eu aprendi 
muito, cada uma delas tem seu problema, uma tem isso, outra tem aquilo, e 
com você também como já comentei antes, já aprendi muita coisa, foi muito 
bom para mim. Eu era uma pessoa muito ansiosa, assim, queria resolver os 
problemas correndo, hoje sou mais calma, mais tranquila, foi gratificante. 
Mesmo conforme já falei antes. Essas minhas amigas também, são todas elas 
muito legais, cada um tem seus problemas. Hoje em dia é muito difícil ninguém 
ter, é muito difícil achar aquela que não tem problemas com marido, com filhos, 
então eu aprendi muito, sendo solteira, aprendi muito com elas, foi muito 
gratificante. 
 Saio de manhã, vou caminhar, faço ginástica, vou ao cinema, gosto 
muito de vez em quando almoçar fora, comer uma comidinha fora, um 
restaurante, comer uma pizza à noite no shopping, passear, gosto muito. De 
final de semana, às vezes, vem a família almoçar em casa, às vezes, eu vou na 
casa de alguém. Então gosto muito de passear no shopping, quando eu tenho 
tempo para sair com as amigas. Eu saio muito com uma amiga minha, ela vai 
no shopping, ela me chama; vai ao cinema, ela me chama;, vai ao São Bento, 
no centro, ela me chama. A gente passeia muito. Ela não para em casa e eu 
podendo,  não paro em casa também. 
 No futuro quero melhorar mais a minha condição de vida, uma vida 
melhor para as minhas irmãs, Saúde cada vez melhor, conviver, continuar 
convivendo com esse grupo. Continuar com saúde, continuar com esse grupo, 
continuar com saúde, o que eu puder fazer pelas minhas irmãs, quero 
continuar fazendo. Então minha condição de vida é essa: melhorar minha 
condição financeira, poder ajudar, mas, contar, conto com a sua ajuda, das 
minhas amigas do grupo, e continuar a minha vida. 
 Minha preocupação é uma hora eu cair doente, não poder olhar por elas. 
Elas dependem de mim. Minhas irmãs são muito tímidas, elas não têm estudos 
nenhum, nem o primário elas têm, então dependendo delas, elas não sabem 
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como agir em um banco, está entendendo? Mexer com caixa, mexer com 
cheque, se eu partir antes delas, vai ser muito duro para elas. Elas não vão 
saber se virar sozinhas, não tem  uma que faça o que eu faço, minhas irmãs, 
uma tem 85 e está esquecida pra caramba, nem a novela que está assistindo 
ela não lembra. Tem uma cabeça muito esquecida. A outra não tem uma 
cabecinha boa, faz crochê, pano de prato, mas não tem estudo nenhum. Não 
sabe se virar nem para ir a um banco. O que eu faço por elas, não saberia 
fazer sem eu. Essa é a minha preocupação. 
 Vim para o grupo de terapia quando tive uma crise de depressão e 
passei com a psiquiatra. Ela falou assim: “Você não quer participar de uma 
psicóloga, é muito boa. Você já passou com ela?” Falei não, eu queria muito 
participar. “Então, vou te indicar uma muito boa, você vai gostar, o grupo dela é 
muito bom também, você vai gostar, é tudo da terceira idade, você vai gostar 
muito de participar desse grupo.”. Falei vou começar a vir. Eu vim a 1ª vez e 
gostei. Estou até hoje indicada por ela. 
 Vai ser mais útil se eu falar mais, abrir mais meus problemas. Ainda sou 
meio tímida, mas foi muito bom. No começo eu era mais calada ainda. Nesse 
grupo eu até que me abri bem. Falei dos meus problemas, falei da família, falei 
tudo. Acho que me realizei no grupo. Não era assim tão aberta, falava. Era 
mais quieta. Não abria meus problemas nem com as minhas amigas íntimas, 
eu não abria. Vim me a abrir aqui com você e as amigas. Fui me abrir, falar da 
minha vida. Minhas amigas íntimas não sabem nada da minha vida. Eu não 
conto para elas, sou reservada. Eu vim abrir aqui no grupo, com a turma, com 
você, com as meninas. Eu ainda sou fechada em relação as minhas amigas, 
elas falam mais. 
 O grupo se importa comigo. As amigas que eu saio se importam 
indiferentemente dos meus problemas, vou passear, na horinha falam uma 
palavrinha de conforto, mas depois esquecem, não é igual ao grupo: é assim, 
assado, quando eu não entendo elas dão muito conselho, às vezes, 2, 3 vezes 
tocam no mesmo assunto, não é só comigo, em relação as outras também. 
Tenho mais ajuda do grupo do que das próprias amigas de fora. De fora eu não 
tenho ajuda nenhuma. Não tenho uma amiga assim, que eu me abra, me abro 
mais aqui com o grupo. 
 Me identifico com os problemas delas e isso me ajuda. Quando tem que 
tomar decisão, elas falam: “você tinha que tomar. Eu também tomei.” Me deu 
conselho com o problema da casa. Também estava com o pedreiro da casa 
“chamei pedreiro”, então uma ajuda a outra. 
 Eu acho que de alguma forma eu também dou contribuição com os 
meus palpites. Minha palavra amiga, do que eu penso dos problemas delas. De 
alguma forma eu penso que fui útil pra elas. Eu acho que dei uns palpites bons 
pra elas. 
 Minha avaliação do trabalho é nota 1000 foi muito bom, gostei muito, 
olha, para mim foi muito gratificante, eu aproveitei bem essas poucas, esse ano 
que estive no grupo. Eu aprendi muitas coisas que eu nem sabia que existiam. 
Amizade, Ajuda, Palavra amiga, Conselho, então foi muito bom, gratificante. 
 Gostaria que o grupo continuasse, você continuasse com a mesma 
turminha, ou convidasse mais, melhor ainda, conhecer outras pessoas, e eu 
gostaria que o ano que vem a gente pudesse estar juntas novamente, 
continuando esse grupo com mais pessoas ainda. Para tomar mais amizades, 
mais conhecimentos, aprender mais os problemas da vida. Cada dia um 
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problema que surge. Problema todo mundo tem. Hoje é um problema, amanhã 
é outro, então, para eu conviver mais com os problemas tinha que ter essa 
ajuda que você está me dando. 
 Gostaria que ano que vem continuasse recebendo ajuda sua e das 
companheiras que virão com certeza. Virão mais companheiras. 
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5. Genograma N-74 
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Figura 8. Genograma N-74 
 
Filha de 50 anos tem problema de audição, que foi motivo de preocupação e 
cuidado por N 
Filha de 44 anos mora na Espanha com a neta, vizinha do tio paterno, que a 
ajuda 
Família residiu oito anos na Espanha, perto da família do marido, voltou para 
se separar 
Pai faleceu de enfisema pulmonar, mãe de câncer 
Retorna a Espanha eventualmente, fica hospedada pelo cunhado 
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5.1. Entrevista N. 74 
 
 

Casei, tive quatro filhos, divorciei. 
Morei oito anos na Espanha de 72 a 80. Voltei com a intenção de pedir a 

separação. Não quis pedir separação fora da minha terra, do meu país. Quis vir 
aqui mesmo porque eu tinha uma propriedade aqui. Então eu quis aqui para 
tomar qualquer atitude que eu tivesse que tomar; estar na minha terra dentro 
das leis do meu país. 

Eu me sinto atualmente totalmente uma pessoa realizada em relação ao 
trabalho que toda a vida eu fiz, que eu sempre, embora dona de casa, eu 
sempre trabalhei com roupa. Cheguei a me defender. Não é dizer que toda vida 
dependi do marido, não. A dependência do marido foi menos tempo. Com a 
criação dos meus filhos super realizada também. São todos responsáveis, 
trabalhadores, me respeitam, me ajudam naquilo que eles podem, eu também 
os ajudo quando posso, em alguma coisa, então eu me sinto realizada. 

Eu me considero vivendo de forma satisfatória. Não me falta nada. 
Sempre existe na vida de cada um uma coisa insatisfatória. A vida não é uma 
perfeição. 

Ultimamente só não tenho me sentido bem de saúde. Não tenho mesmo, 
e, às vezes, eu fico pensando: puxa vida, a gente trabalha tanto, pensa tanto 
no futuro, na velhice que é para não incomodar ninguém, nem nada, depois 
chega uma hora dessas a gente se sente, como te digo - ver se encontro a 
palavra certa - não desprotegida, não é a palavra correta. A gente se sente... 
Não sei como me expressar. Porque é como acabei de falar. A gente trabalha, 
eu toda vida pensei no futuro, na educação dos meus filhos para o futuro 
também, então chega uma certa... a gente sabe que não vai viver a vida toda, 
mais tem um desgaste físico. A gente entende também. Mas não sei... Não sei 
o que te falar. Não sei se esse monte de coisa que eu falei vai servir pra 
alguma coisa. 

Eu me sinto útil. Lógico, dentro da idade da gente que já é uma... A 
gente tem limites é o que mais me incomoda. Agora aqui pensando... Que 
como eu sempre fui uma pessoa muito ativa, toda cheia de energia, nunca 
deixava para amanhã o que eu podia ter feito ontem. Agora eu me sinto 
limitada pela idade. Então acho que isso é uma coisa que me incomoda. Bom, 
para começar: dentro da capacidade que eu tenho, atender quando meus filhos 
querem alguma coisa, estou sempre disposta para atender eles. Então é uma... 
Ainda tenho essa parte, que eu me sinto útil. 

A velhice é uma coisa que a gente tem que encarar, por que não tem 
jeito. Não tem solução. A única coisa que a gente pode, que eu peço: ter saúde 
o suficiente , para que não envolva, vamos supor, mexer com o compromisso 
de alguém, de ter que... Isso me incomoda, incomoda não, me preocupa. Não é 
a palavra incomodar. É preocupar. Porque a gente vai tendo idade, vai tendo 
idade. A gente vê senhoras com oitenta, oitenta e poucos anos lúcidas, e a 
minha preocupação é essa. Não ter a lucidez suficiente para não... Como te 
digo não sobrecarregar as pessoas que poderiam me ajudar, me atender. 

Meu desafio é a saúde, porque outro tipo de desafio... 
Vejo a transformação do mundo um caos. Até um tempo atrás, um ano, 

não sei se chega a tanto. Eu me sentia bem, bem, bem, bem! Assim capaz, 
realizada, pronta para qualquer dificuldade. Hoje, depois de um ano, dois anos, 
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não sei exatamente, porque no momento a gente não marca exatamente o 
tempo, eu já não me sinto tanto, assim em relação à saúde. 

A única coisa que... A minha filha fez um comentário outro dia, um pouco 
atrás, tempo que eu já estava sabendo por que eu sou filha da minha mãe, e 
eu sou muito parecida como ela foi que eu não sou uma pessoa assim, como 
diria... assim, não que eu não mostre aquele apego, sabe, a senhora está 
sempre pronta para tudo, para qualquer coisa, mas assim, meio com uma certa 
timidez. Vai, não sei se é a palavra correta em relação aos filhos que me veem. 
Deu para entender? Porque minha mãe era assim. Ela fazia de tudo, de tudo, 
de tudo para a gente, mas ela era reservada, em relação assim, estar sempre 
agarrada na gente. E eu sou assim. Eu gosto um pouco da minha 
independência. Eu sempre fui assim. 

Eu me sinto bem no grupo. 
Eu me levanto de manhã, faço alguma coisa que tenho para fazer, 

alguns compromissos. Eu frequento o grupo da terceira idade, frequento uma 
oficina na quinta feira também, que a gente tudo que traz é para a creche, e no 
final do ano tem um bazar, que já aconteceu o final do ano, a gente ajuda. Vai 
ajudar a montar o bazar. Nos dias que o bazar está aberto, a gente vai ajudar a 
atender as pessoas, é... Para fora eu não faço nada. Ultimamente, eu tenho me 
sentido assim, como eu te disse que eu sempre fui uma pessoa de fazer muitas 
coisas, sempre pronta para uma atividade assim e ultimamente eu não me 
sinto tão disposta. Isso me incomoda também. A falta de disposição para fazer 
as coisas. Isso me incomoda. Que eu nunca fui assim. 

Planos, que planos? Ter saúde, estar sempre em paz com todo mundo, 
em relação aos meus filhos e minha família como eu estive sempre com muito 
respeito entre todos. Graças a Deus, minha família é uma família muito 
comportada. É lógico, ter saúde para ter condições de cuidar da minha vida 
assim, sem dar muito trabalho para ninguém. 

Acho que foi há mais ou menos uns dois anos, não sei exatamente. Eu 
comecei a frequentar o grupo da terceira idade para ter uma atividade. Não 
posso ficar dentro de casa, sem fazer nada. Aquele cotidiano de serviço de 
casa, então eu comecei a participar da oficina. Conforme eu fui sabendo das 
coisas, eu fui me prontificando, a oficina, o grupo da terceira idade e o grupo de 
terapia também, porque eu comecei a me sentir depressiva. E eu achei que ia 
me ajudar. 

No grupo eu me senti bem, mas eu não estou conseguindo superar 
essa...essa... Eu estou também meio ansiosa, sabe, acho que dá pra ver, né? 
Então não conseguia. Na verdade, até que eu... não me preocupa muito a 
ansiedade, porque eu sempre fui muito ansiosa, não é uma coisa.(que me 
preocupa é a depressão). 

A depressão. Não sei se meu estado é simplesmente depressivo, ou tem 
mais alguma coisa por trás disso. Que nem uma vez eu comentei, Alzheimer, 
essas coisas. Isso me preocupa. Quando eu venho no grupo eu me sinto bem 
no grupo. Não sei o quanto ele pode ajudar a pessoa no meu caso. Eu nunca 
fiz terapia. A gente, naturalmente, sempre espera alguma coisa. Vim esperando 
uma ajuda. Não sei te falar se a ajuda que eu estou recebendo dá para eu 
responder. 
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Não sou eu que devo responder minha participação no grupo. É a 
psicóloga, para ver se eu estou sem ... Minha participação é normal. Deixa 
muito a desejar...Vim à procura de uma ajuda. Não sei se essa ajuda que eu 
vim procurar que eu consegui é nesse sentido. 

O grupo lida normal com as questões que eu trago. Quando as pessoas 
falam, ficam expondo seus problemas, a gente sempre tira alguma coisa, 
sempre alguma coisa a gente tira, um problema do bem estar da gente, né. 

Um pouco dá pra eu colaborar, não sei se uma ajuda completa, mas em 
alguma coisa eu acredito que eu ajude o grupo. 

Minha avaliação do grupo é positiva. As pessoas que participam são 
senhoras que sempre ajudam alguém que esteja no grupo. Existe uma 
possibilidade de haver uma ajuda maior para os integrantes do grupo, as 
dificuldades das pessoas que estão enfrentando o grupo. Porque cada caso é 
um caso. 
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6. Genograma L. 68 
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Figura 9. Genograma L. 68 
 
 
Irmã menor faleceu não sabe o motivo - se caiu do berço embalado por L. aos 
dois anos 
Tem memória de outro menino que rodopiava, caiu e morreu. 
Perdeu filho recém nascido - acha que tem ligação com os outros óbitos 
Marido queria que as irmãs dele  a ajudassem - família do marido é mandona 
L e a irmã de 71 a. ajudaram os irmãos 
Cunhado dominou a família e ele com a esposa criavam muita confusão 
Marido de L. é adoentado 
Filhos são dependentes dos pais 
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6.1. Entrevista L. 68 
 
 

Agora que eu estou trabalhando mais. Eu abri uns negócios para os 
meus filhos. Eu administro tudo, conta bancária, as despesas, o que entra e o 
que sai, as compras de casa. Só temos a aposentadoria do meu marido. Ele se 
aposentou co muito pouco. Ele não tinha muito jeito para os negócios. 

Meus filhos vivem comigo. Agora, com a idade, estou precisando 
também. Eu já falei para os meus filhos: “tratem de cuidar da sua vida e deixem 
a gente, senão vão ficar cuidando da gente. Eu estou sentindo que eu também 
estou na terceira idade, tudo então eu também estou preocupada com eles. 
Tratem de desgrudarem, tocarem a vida de vocês, que eles estão muito 
apegados com a gente, então não conseguem ser independentes, tanto 
financeiramente quanto emocionalmente. 

Vim da cidade de Aleko na Síria, com seis anos. 
 Eu estou meio perdida. Tenho marido doente e preocupada com filhos. 

Eu tento ter a cabeça boa. Eu não me deixei ir pelo lado negativo. Eu sempre 
tenho um lado positivo e ter ânimo para tudo, mas tenho falta de apoio. 

 Eu me sinto útil demais, é muita carga, assim em tudo, educacional, 
emocional, econômico, que eu tenho que saber administrar. 

Eu tive muitas perdas, aliás, eu estava perdendo, na época do meu 
marido (financeiras), aí eu perdi mais porque, sem a aprovação do meu 
marido,eu tentei impulsionar meus filhos, achar uma saída para eles, que 
nunca estavam contentes, e não consegui.  Pelo menos agora eu decido, não 
preciso, eu decido. Eu não preciso me sufocar, nem para fazer o que o meu 
marido  queria e da forma errada que ele queria, tudo errado. 

Hoje me falta força! A velhice, hoje eu olho em volta e vejo todos 
doentes da família, dos amigos. Mas eu não me deixo. Faço tudo o que 
preciso, tenho forças. Faço tudo o que precisa. O dia que me faltar um 
pouquinho... eu estou... é muita coisa para mim. 

Está difícil, dificultando mais essa insegurança em sair, a violência, na 
minha idade sozinha... 

 Na parte da minha transformação eu estou ótima, sempre evoluindo! 
 Eu acho que por baixo de tudo tem muito ciúme (por parte da família), 

inveja. Não sei o que é que eu tenho. Desculpe a falta de modéstia, mas tanto 
física quanto a cabeça, eu estou provocando muita inveja. Aparentemente eu 
estou conservada, estou jovem, né? 

 O relacionamento da minha casa (família nuclear) particular  é ótimo. 
 As diferenças que acontecem no grupo, a gente procura contornar. Elas 

estão evoluindo também, eu estou sentindo. 
 Tudo é eu. Vou levar marido ao médico, fazer meus exames, minhas 

consultas. É assim o tempo todo: comprando remédio. 
 Eu gostaria de ver meus filhos com a família deles. 
 Contanto que a gente tenha com o que sobreviver, parece que eu 

consegui dar a volta por cima! Estou recuperando tudo o que perdi. Isso é bom, 
né?  Estou conseguindo um pé de meia para envelhecer.  

Gosto de ir à Igreja. Faz bem à parte espiritual. Estou aí para o que der 
e vier. Primeiro eu fazia parte do grupo da Igreja, aí uma foi convidando a 
outra. As amizades foram... Eu estava precisando assim ver se eu estava 
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sendo normal, a minha maneira de pensar, as coisas, a vida, os filhos, porque 
eu tive muito conflito com os meus filhos. Então como é que eu podia criticá-
los, vamos supor, entre aspas, não crítica assim, orientar, se eu não sabia 
estar certa. Vi outras pessoas iguais a mim tive afinidade e que eu estava 
certa.  

O grupo é desgastante porque mexe com temas que eu não estava 
preparada. Não sabia que tinha tanta influência. Relembrar o passado é 
desgastante. Quando eu falo no grupo posso despertar ciúmes. A gente 
precisa se conter um pouco. Agora me fugiu a palavra. 

Algumas coisas foram positivas (no grupo). Houve concordância, houve 
acordo, mas tenho medo de ficar dependente da terapia. Algumas coisas em 
comum ajudaram, mas o meu problema não era do outro, que estava em 
questão. A gente tem que respeitar a vez. O outro também tem necessidades. 
Ajudou ter com quem trocar idéias, desabafar. Acho que as pessoas não se 
manifestaram. Eu não sabia se estavam gostando (do que eu estava falando). 
Ficavam quietas. Eu não sabia se estavam gostando. Acho que sim, né? 

É interessante a pessoa poder falar alguma dúvida, algum conflito. Às 
vezes, sozinha não dá para resolver. Trocar de idéia com o outro é 
interessante. 

 Meu problema em todo lugar é: não posso perder tempo com 
futilidades. Aonde eu vou a mulherada é fútil. Esse é problema da família. Às 
vezes, a gente perde tempo. É da idade, mulher, conforme vai ficando mais 
velha vai ficando mais lenta, mais confusa. 

 Eu tento ser o mais lúcida possível, e vamos dizer assim, a gente não 
vai se perder nos assuntos, e sempre de uma maneira positiva. Procurar 
sempre... Esse é o mais difícil. 

Valeu muito (o grupo) , agora no finalzinho. Nem sempre eu tenho 
disposição física para participar, que eu levo uma vida muito cansativa, 
principalmente na época da mudança, foi... Eu nem saía de casa de tão 
cansada que eu estava. Agora eu vou poder usufruir de tudo que eu passei. 
Continuei firme nas minhas ideias, no modo de ser, que eu acho que estava 
certa. Separei o joio do trigo. 
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7. Genograma D. 75 
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Figura 10. Genograma D. 75 
 
 
1° gestação foi tumultuada. Brigas familiares, morreu no dia que devia nascer. 
Viveu por 40 dias 
Mãe era “atrapalhada”, avó “atrapalhada”, Irmã falecida “atrapalhada”, sobrinha 
“atrapalhada”, sobrinho “atrapalhado” 
Foi viver com tias por escolha própria, aos 5 anos, pelas questões domésticas, 
era próxima da mãe, moravam perto 
Pai morreu de cirrose, de tanto beber pela situação difícil com a esposa 
Filho é nervoso, marido é nervoso, briga muito com D, marido tem deficiência 
auditiva 
Filho muito independente, não é ligado à família, não dava satisfação 
Filha caçula mais retirada, com melhor posição financeira 
Filha de 46 necessita constantemente de ajuda e D. se faz presente, é a filha 
mais ligada 
Entrou recentemente no Orkut, feliz com o movimento 
Madrinha era severa. Irmã se casou 15 dias antes de D, que planejou por muito 
tempo o casamento e não pôde ter o que queria para ceder à irmã que 
atropelou o casamento de D. Houve confusão no dia do casamento, com quem 
iria entrar, com tio ou com pai (a partir daí nunca mais chorou) 
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7.1. Entrevista - D. 75 
 
 

Eu sempre costurei. Eu tenho diploma de escola profissional da Carlos 
de Campos no Brás, e eu fiz o curso completo de costura. Sempre costurei. 
Desde os cinco anos eu tinha um dedalzinho já. Então eu costurei sempre. 
Minha profissão é costura.Fiz um curso de auxiliar de escritório, que no meu 
tempo não era ginásio, era auxiliar de escritório, mas eu nunca entrei num 
escritório. 

 Meu negócio era costura e até hoje com 75 anos, que fazem 70 que eu 
costuro, eu faço ainda alguma coisa. Sou aposentada, de tanto brigar em casa 
eu consegui. Meu marido é contador. fazia a aposentadoria de todo mundo e 
para minha não. Até eu acordar e ver que eu também precisava do dinheiro. 
Ele achava que não, que a gente não precisava. A aposentadoria que ele tinha, 
a dele, que a gente ia viver muito bem. Mas essa história eu já ouvia com o 
meu pai. Meu pai dizia: “o dia que eu morrer, minha mulher está bem 
amparada, porque tem a aposentadoria.” Se não fossem os filhos, ela teria 
morrido de fome. 

É bem assim. Moramos só os dois (ela e o marido). Não precisamos de 
ajuda. Está  no limite, mas por enquanto não. Eu gostava da minha madrinha, 
ela era carinhosa comigo, era solteira. Com cinco anos, eu não sabia o que era 
ser atrapalhada ou não (a mãe). Fui morar com ela. Minha madrinha era 
costureira e naquela época a costureira ia na casa das freguesas. E uma moça 
solteira não podia ir na casa de alguém casado sozinha. Era feio, imagina 
como uma moça solteira vai entrar na casa de um casal. Então meu pai falou: 
“você fica com a menina já que você gosta tanto. Você fica com ela e quando 
você for na casa de alguém, você leva a menina. Com a menina, porque você 
entra com uma menina, você não ia fazer nada de errado. Você vê: a história é 
exatamente isso. Eu não estou mentindo não. É isso mesmo. 
         Tem dias que eu me sinto muito bem. Tem dias que eu me sinto uma 
caca. Porque meu marido pega muito no meu pé e isso me incomoda muito. Eu 
sei que eu não sou o que ele fala, porque ele diz que eu sou pobre. Ora, se eu 
sou pobre, eu vivo com ele. A gente vive há cinquenta anos, se eu sou porque 
ele é pobre também. É que pobre me machuca tanto! Mas pobre, o que é 
pobre? Só não ter dinheiro? Não é. Pobre não é só não ter dinheiro. Pobre, 
você pode ser pobre de espírito. Pobre de qualquer outra coisa, pobreza não é 
dinheiro. Falta de dinheiro não... não sou gastona. Não compro nada, não 
preciso de nada, eu tenho minhas coisinhas, está bom. Não ambiciono nada. 
Não tenho muitos sonhos neste lado.Tem mulher que fica “oh! “Queria uma 
casa, queria um carro.” Não, nada disso. O que eu tenho está bom, dá para 
viver. Está ótimo.Às vezes, eu me considero vivendo de forma satisfatória. Eu 
me emociono com uma música, eu gosto. Eu gosto de dançar, eu gosto de 
conversar. Eu venho aqui, eu me sinto bem, eu acho bom, para mim é bom. O 
que não é bom são as briguinhas, as bagunças, esse negócio dele pegar no 
meu pé é por bobagem. E é por bobagem. Eu sei que é bobagem. 

Eu me sinto útil. Eu sempre procuro ajudar alguém. Até aqui na terceira 
idade, tem uma mulher que me falou: “nossa D. você só quer ajudar todo 
mundo!” É o meu jeito. Com uma palavra, com um gesto, com um serviço. Com 
qualquer coisa. 
Financeiramente, agora eu não ajudo mais minha filha, porque eu achei que 
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eles têm que  andar com os pés deles, mas a gente ajudou bastante em uma 
época que eles passaram muito mal. Mas ai eu falei não, a gente tem que dar a 
vara, não o peixe. Então nós nos seguramos. A gente, ás vezes, sabe que até 
precisa. O marido fala “É, a gente podia dar alguma coisa”, mas a gente se 
segurou porque o marido dela estava encostando muito, tava muito devagar. 
Eu sempre ajudo com costura. 

Teve épocas boas na vida da gente, teve épocas mais difíceis. A nossa 
vida foi muito difícil, a nossa geração acho que viveu um pouco de tudo, porque 
nós pegamos o passado, foi crescendo, as coisas foram evoluindo muito 
rápido, mas rápido do que a gente imaginava. Eu acho que eu vivi 
razoavelmente bem. Não posso me queixar tanto. Não tem muita dificuldade 
hoje. Está bom. Está tudo mito bom. Eu sempre achei que eu queria ficar muito 
velhinha. Eu achava bonito. Eu até fui na cabeleireira no sábado, e a moça 
falou :” Nossa, seu cabelo é branquinho!”. Ai, eu falei pra ela: “Gozado, a gente 
sempre acha bonito cabelo branquinho, mas quando a gente tem, a gente não 
acha tanto assim. 

"Os desafios são sempre as briguinhas com meu marido, porque não 
tem assim grandes desafios. Eu procuro sempre fazer alguma coisa, inovar 
alguma coisa, aprender alguma coisa. Você vê, agora eu estou mexendo na 
internet, coisa que era um bicho para a gente. Mexer na máquina vai estragar 
tudo, vai quebrar tudo. Hoje eu mexo um pouquinho, não muito mais eu mexo. 
Procuro aprender. Sempre aprender alguma coisa. Eu acho que tem muita 
coisa boa. Tem coisas que não são tão boas, que nem a, sei lá, evolução. 
(sobre a transformação do mundo). Você pede para as crianças ensinarem 
hoje. Ai vó, faz assim, faz assado. E eu peço mesmo. Não tenho vergonha de 
pedir, E eu acho uma evolução bonita. Agora o pessoal está perdendo um 
pouco o caminho. A  família está se acabando. Esse negócio de muita 
separação, isso ai eu acho triste.Tem horas que a gente olha, estou acabando 
já né? Mas tem horas que não ligo. A gente tem que ir vivendo. Acho que a 
gente tem que viver melhor do que a gente vive. Podia viver melhor. Só vive 
assim afobado, nervoso, sem necessidade. Podia viver tranqüilo. Só tranquilo. 

Geralmente, pessoal acha que eu sou muito mandona. Porque eu fui 
mais mandona. Que eu era chefe da família. Que como minha mãe era muito 
atrapalhada, e não eu praticamente assumi. Sem morar com minha família, 
com meus irmãos, tudo eu sempre procurei ajudar, colaborar e ensinar. Que 
essa irmã, que essa minha irmã, que era meio atrapalhada, aprendeu a ler por 
minha causa, de tanto que eu soquei ela, coitada. Insisti, insisti, e quando eu 
falava para ela:” insiste com a sua filha”, ela dizia:”Ai, não, que nem você eu 
não sou”. E ela era brava, me xingava, me mandava para onde não devia, mas 
eu sempre desculpei. Foi bom porque depois ela morreu e eu não me arrependi 
do que eu fiz. 

Eu gosto do grupo. A gente pegou bastante amizade, uma amizade mais 
sincera que no grupo de terceira idade, que terceira idade tem uns fuxicos, uns 
grupinhos. Apesar que eu faço parte de todos. Tanto de um lado quanto de 
outro. Eu acho que sou querida. Esse foi melhor. A gente ficou mais amiga, 
mais intima e então é uma amizade diferente. Eu gostei. 

 Eu levanto não muito cedo, que sou preguiçosa. Eu arrumo minha casa, 
eu faço minha comida, às vezes eu costuro, às vezes eu não quero fazer nada. 
E assim vai. Depois dou almoço, lavo a louça, às vezes eu descanso, às vezes, 
eu vou correndo para a escola da minha filha, eu que tomo conta. E vou na 
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escola, eu volto. Na terça feira eu venho aqui, Na quarta eu estou fazendo ioga, 
que está sendo muito bom, na quinta eu procuro dar uma ajeitada melhor na 
minha casa. Na sexta o que eu faço... Antes eu tinha outro grupo de terceira 
idade, agora também não vou mais. Estou muito cansada. O caminho está 
ficando muito comprido. No sábado às vezes a gente fica em casa, às vezes a 
gente vai para o filho, vai para Cotia, vai para Jundiaí, vai para a praia, então 
não é muito assim certinho, cada vez a gente vai..Hoje por exemplo, eu vou 
para Cotia, depois vou para Embu, que vai ter espetáculo lá da minha filha.Não 
penso muito em futuro. Eu nunca pensei muito. A gente vai vivendo conforme 
vai aparecendo, vai enfrentando. Não me preocupo tanto, acho que hoje, a 
gente está vivendo razoavelmente bem. 

Eu vim para o grupo, porque estava precisando de gente para 
conversar. Eu precisava. Eu me sinto muito sozinha de noite. Meu marido senta 
na TV, e só vê esporte, esporte, esporte... Eu vejo a tela verde, me dá uma 
raiva!... E eu não posso nem ver. Agora com a terapia e com o negócio da 
internet, eu já melhorei. Mais tinha dias que eu ficava muito entediada. Com 
uma raiva louca. Ficava desesperada. Ia ficando no fim do dia dez, onze da 
noite e aquilo. Televisão me enche. Tem horas que você consegue assistir, tem 
horas que não. Então aquilo me incomodava muito. Agora como eu converso 
pela internet, pelo menos ta, me alivia, estou dormindo sossegada. Estou 
fazendo ioga na hora de dormir, e meu marido fica bravo que estou fazendo 
ioga, que ele quer dormir, então é para mim ir para o outro quarto, e eu falei 
que não vou. Então é isso. Agora está bom. Com o negócio da internet está 
bom. 

Teve coisas (com o grupo) que eu melhorei bastante. Teve coisas que 
eu aprendi, você vai aprendendo a conviver com as coisas, eu aprendi 
bastante. Eu achei ótimo. Eu acho que me ajudou assim de comportamento. Às 
vezes a gente muda alguma coisa também, porque, às vezes, você começa a 
pegar muito no pé das pessoas, e não pode né? 

E uma coisa que me aconteceu agora, que morreu a V. (do grupo de 
atividades) eu nunca consigo chorar muito. Há muitos anos eu não consigo 
chorar, chorar, chorar. Botar tudo para fora. Fazia muitos anos que aconteceu 
um negócio muito grande quando eu era bem mais nova. Isso há uns 50 anos 
atrás, e eu segurei meu choro, não saía mais. E agora morreu a V. e teve a 
festa no dia que ia ter a missa dela. Me deu um choro. Um choro. Um choro... 
Eu comecei a cantar que a gente fez um coral, mas aquilo, saiu assim como se 
jorrasse, pensei: ai que bom, isso aí foi muito bom, mas eu saí em soluço, e 
eu... Olha que eu fazia acho que uns 50 anos que eu não chorava assim. Mas 
um soluço! Me deu assim uma coisa, e foi muito bom. Aquilo botou tudo para 
fora. Foi ótimo. E eu me senti muito bem. 

Acho que o grupo foi bom, foi bem. Acho que me ajudar mais não tem... 
Às vezes, acho que eu falo demais. Fico me intrometendo muito na vida dos 
outros. Eu fico meio ansiosa que eu quero ver se ajuda a pessoa de algum 
jeito, então, eu mesma percebo isso. Ih! Já falei demais, devia ter ficado quieta, 
eu acho. Que elas aceitam o que eu falo. Pelo menos parece que gostam de 
mim. 

 Eu acho que está todo em ordem. Às vezes, algumas coisas a gente 
tem. Puxa, isso já aconteceu comigo, já passei por isso, alguma coisa assim.  É 
que cada uma tem uma história diferente e eu sempre procuro tirar algum 
proveito. Eu sempre quero ajudar. Se eu não posso ajudar, eu fico quieta, mas, 
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às vezes, eu quero que a pessoa entenda que ela está precisando de alguma 
coisa. Eu quero cutucar para ela sentir que ela precisa daquilo. Que aquilo é  
importante. 

 O trabalho psicoterapêutico foi ótimo, eu gostei. Não sei que sugestão 
dar. Eu acho que foi ótimo, muito bom. Eu gostei demais de conhecer a turma, 
mais íntimo, foi muito bom. Não tenho sugestão para dar, de melhorar de 
algum jeito. 
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Figura 11. J.S. 
 
 
J. S. veio de Portugal com a família nos anos 50 
Mãe ficou acamada muitos anos, por AVC 
Pai faleceu de insuficiência renal 
Família teve afastamento no decorrer do adoecimento da mãe 
Atualmente tem relacionamento bom com familiares, reside perto 
Reside na casa que fora da família com a concordância de todos 
Sobrinhos, filhos do irmão caçula residem na Europa 
Sobrinho é pastor na Europa 
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8.1 Entrevista J.S. 75 anos 
 
 

Solteira. portuguesa, aposentada, antes comerciária, não comerciante. 
Reside só. Não necessita de cuidados até o momento, cuida de sua casa e 
negócios sozinha. Tenho 3 irmãos duas mulheres e um homem (que 
atualmente mora em Santos. Uma irmã, vizinha de portão, e a outra, bem 
próxima. Somos uma família. Tenho acho que 11 sobrinhos e acho que 6 ou 7 
sobrinhos netos. Têm alguns que moram na Itália, sobrinhos com filhos. São 
filhos do primeiro casamento do meu irmão. São três filhos. Um menino que é 
Pastor na Inglaterra e duas meninas na Itália, uma tem um casal de filhos, a 
outra tem duas filhas. Uma irmã no Brasil, São Paulo, uma tem quatro filhos até 
minha sobrinha, uma filha que tem até um netinho e tem a outra irmã que tem 
três filhos e cinco netos. 

Eu me sinto bem atualmente, graças à Malu (psicoterapeuta), e também 
tenho uma parte delicada no estômago, não tenho uma saúde muito boa na 
parte digestiva. Em geral estou bem. Deu tudo bem na parte dos exames e 
estou me sentindo, em geral, estou bem. Considero estar vivendo de forma 
satisfatória. Estou vivendo muito bem, estou bem emocionalmente, a minha 
vida é muito boa. Os pontos de vista da condição financeira que me permite 
assim desfrutar das coisas que assim eu posso desfrutar na parte da 
alimentação, de vez em quando, fazer um passeio, fazer uma viagem e 
conviver com as pessoas amigas, as pessoas que a gente vai conhecendo, 
isso é muito importante, é  muito saudável. A parte negativa é das limitações 
físicas que envolve que a idade nos traz, que isso não é nada agradável que a 
gente vai enfrentando, fazendo tratamento. Eu faço Ortomolecular que dá uma 
resistência um pouquinho melhor, mas o resto eu agora tenho mais condição 
de desfrutar da vida do que quando eu era jovem. Me sinto útil, mas não vou 
fazer o que as pessoas querem mas na medida do possível eu gosto de 
participar. Dou atenção às pessoas, fazendo  umas visitas, convidando para vir 
a minha casa, conversando sobre diversos assuntos, às vezes confidências 
que a gente participa da vida das pessoas, mesmo ajudando uns parentes que 
são mais necessitados, dentro do possível eu procuro colaborar e eu acho que 
isso é importante na vida pra mim e para os outros. Como eu já disse, tenho 
liberdade, eu administro minha vida e também não permito interferência de 
outros porque minha mãe era muito castradora muito dominadora e agora eu 
sou que nem um passarinho, livre. As dificuldades que eu tenho hoje são 
causadas por mim mesma. Porque eu tenho certos medos, tenho certos 
receios enfim, mas assim estou livre, tenho bastante acesso, procuro bastante 
ter acesso às pessoas quando tenho algum problema difícil e isto me deixa 
mais tranquila. 

Eu sempre me preocupei muito com a velhice, então eu tinha muita 
preocupação quando eu era mais jovem com a minha velhice. Mas graças a 
Deus em termos de liberdade, de situação financeira, isso já está ultrapassado, 
agora não tenho como eu prever o que vai acontecer. Eu procuro levar minha 
vida o mais saudável possível e o futuro a Deus pertence. Não tem como eu 
analisar. No momento eu não tenho desafios porque tenho certa estabilidade 
emocional e eu vou levando a vida da melhor maneira possível. 
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A transformação no mundo é muito boa quando ela é levada para o lado 
positivo como, por exemplo, a internet. Essas informações que a gente tem no 
mesmo minuto que estão acontecendo eu acho fantástico e foi uma evolução 
muito grande porque antigamente a gente escutava pelo rádio e em ondas bem 
difíceis, eu acho fantástico. Acho uma maravilha as informações que a gente vê 
na televisão para ligar DVD, não sei o que, é meio complicado, botões comigo 
é meio complicado, mas se eu realmente me interessar, eu tenho como chegar 
a esse ponto, mas depende do meu interesse. 

A família já me viu, porque sou um pouco deprimida. Tem vezes que me 
avaliam como pessoa incapaz. Mas hoje me respeitam bastante. Procuram 
estar o par de minha vida, saber como estou. Também eu procuro saber como 
eles estão passando. Mas hoje me admiram e me respeitam bastante, eu acho. 
Essa passagem se deu em fase difícil, quando minha mãe ficou inválida no 
período de doze anos e minha mãe ficou comigo, e passei muita dificuldade 
nessa época porque me senti sozinha com a minha mãe. Meus irmãos não 
gostavam de participar da nossa vida, de assumir a responsabilidade de ter de 
colaborar comigo. Nesta fase que ela se encontrava me senti muito só. 
Também na parte de administração de minha mãe, que eu tive que administrar 
tudo e eles achavam que eu estava levando vantagens. Nesta parte quando 
minha mãe faleceu, foi feito um inventário, prestado conta de tudo que 
aconteceu, foi na época do sequestro da poupança do Collor, prestei todas as 
contas e aí eles passaram a ter certa admiração porque viram que minha 
teimosia foi para o bem. Eles sempre me jogavam indireta. Se eu reclamava de 
alguma coisa falavam: mas você não tem dinheiro, não tem dinheiro, está 
faltando alguma coisa? E eu nunca quis prestar exatamente contas mensais. 
Eu fiz de uma maneira que eu achava correta. Eu me sentia um pouco teimosa 
porque eu não obedecia aos caprichos deles. Eu tive que esquecer muitas 
mágoas. Esquecer, não. Tive que tolerar muitas mágoas comigo mesma, 
passar por cima e procurar viver bem com eles, para que as coisas não 
entrassem em discussão, briga. Também no fim eles concordaram comigo, me 
deram algumas vantagens. Eu queria continuar morando na casa que eu 
morava com a minha mãe. Eles fizeram uma facilitada para eu continuar no 
mesmo lugar. Antes eles falavam: que vá morar em outro lugar, que vá 
embora, mas naquela altura eles cederam para mim. Fizeram esse benefício. 

O grupo de Terapia elas gostam de saber mais, de participar, de dar 
opinião, de se colocar, são pessoas interessadas no bem-estar. Eu acho isso 
muito saudável. Sinto-me bem com elas porque tem bastante maturidade. São 
pessoas experientes e acho que elas têm atitudes muito positivas, muito 
saudáveis mesmo. Eu me sinto bem no grupo, bem à vontade não tenho 
constrangimento nenhum de falar o que tenha que ser falado. As pessoas não 
têm que concordar com tudo que eu falo. Às vezes, eu posso expor uma 
situação que as pessoas têm uma opinião diferente, mas é por aí. Eu estou 
conseguindo enxergar outro ponto. 

A minha rotina é bem tranqüila. Se eu tenho um compromisso de 
levantar cedo, eu levanto. Cumpro meus horários. Sou uma pessoa que gosta 
de chegar no horário que é combinado, e procuro resolver minhas coisas. Vou 
ao médico, vou ao banco, fazer compras, passear na cidade, enfim eu procuro 
levar uma vida bem tranqüila. Eu gosto de cozinhar. Prefiro cozinhar que limpar 
a casa. 
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Eu gostaria muito de viajar. Mas eu tenho um pouco de receio da minha 
parte estomacal, da parte da saúde digestiva. Mas eu ainda vou fazer um 
esforço. Consultar um médico para eu poder viajar tranquila, com as 
medicações que forem necessárias. Viajar é uma coisa que está nos meus 
planos. Para a Europa, de navio, qualquer viagem é boa! Desde que eu vá 
cada vez mais conhecendo mais. 

Tenho uma certa preocupação com a velhice, mas como eu já disse não 
sei o que vai acontecer. Atualmente, eu consigo me administrar, eu procuro 
orientações médicas, enfim, tudo que eu achar que necessito. Agora para o 
futuro eu não posso prever o que vai acontecer. O que eu quero é ter uma 
cabeça boa, uma mente clara, para eu poder tomar as decisões. 

O que me levou a participar do grupo de terapia foi que a M. ofereceu 
esta oportunidade e, eu já tinha, nos anos 80 eu participei de outras terapias, 
também de grupo, e eu acho muito produtivo, eu acho muito bom. Eu me sinto 
muito bem, porque é o seguinte: eu tenho medo de confidenciar certas coisas 
da minha vida para amigas ou parentes mesmo, porque depois podem virar 
fofoca, então eu prefiro no grupo porque é muito mais seguro, muito mais 
tranqüilo  e tem a orientação segura de uma psicóloga. 

Agora eu não tenho os conflitos que eu tinha quando era jovem, eu tinha 
outras dificuldades, mas eu fico tranquila porque eu sei que eu tenho um porto 
seguro. Para mim, é muito importante. O grupo de terapia tem as pessoas que 
são mais assíduas, ou não, tem umas que são mais retraídas, falam menos, 
outras falam muito da vida dos outros, do que se passou dos casos, de outras 
pessoas, e não vão a fundo na sua própria vida. 

No momento, eu estou satisfeita com a sequência do grupo. Como já 
disse,  eu tenho toda a segurança que a M. me oferece, toda a oportunidade 
que ela me oferece, e sinto que qualquer dúvida que eu tenha, qualquer 
conflito, ela me dá apoio. 

A minha participação no grupo podia ser melhor. A gente sempre podia 
dar mais um pouco de si, eu acho que podia ser melhor. 

Eu não expus muitas situações no grupo. Infelizmente eu não tive esse 
desprendimento, mas pelo que eu observo, elas são muito colaboradoras, elas 
querem dar as suas opiniões, as suas informações, que são muito importantes, 
eu acho isso muito bom, e assim também me traz uma confiança que de 
qualquer coisa que eu precise trocar umas idéias com elas, independente do 
grupo, elas estão à disposição. 

Sempre tem alguma coisa que a gente se identifica, principalmente 
quando a gente era mais jovem, questão de namorado, de família, a gente 
sempre tem mais ou menos um pouquinho das mesmas histórias. 

Retomar isso sempre ajuda, sempre é bom trocar idéias e experiências. 
Relembrar o passado, tem que mexer em sentimentos que já são superados, 
porque se eles tivessem sido alimentados até agora, era um sofrimento 
constante, e isso não é saudável. O que naquela época foi motivo, às vezes,  
de tristeza, de aborrecimento, hoje em dia a gente acha graça.  Esse grupo, 
acho que está mais tranquilo, mais consciente de certas coisas, de certas 
passagens na vida das pessoas, e eu acho que elas estão bem mais 
tranquilas, eu acho. Esse trabalho fez diferença porque eu acho que as 
pessoas sempre têm interesse em participar, expor suas ideias, suas 
dificuldades, com pessoas que estão preparadas para nos dar apoio. 
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Para o grupo de terapia a minha opinião, a M. deve puxar assunto mais 
particular de cada um e não de maneira geral. Eu acho que ela deve exigir um 
pouco mais de cada um. 
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APÊNDICES  
 
 
Apêndice A – Roteiro da Entrevista Semi-Estruturada 
 
1. Nome  
2. Idade 
3. Situação profissional (trabalhando, pensionista, aposentada) 
4. Residência (composição domiciliar atual) 
5. Grau de dependência familiar( necessita de cuidados ou cuida de alguém) 
6. Histórico breve  
8. Como se sente atualmente?  
9. Considera-se vivendo de forma satisfatória? 
10. Descreva do seu ponto de vista quais os aspectos satisfatórios e não 
satisfatórios de sua vida. 
11. Sente-se útil? 
12. De que forma? 
13. Como se compara em relação a outras épocas? 
14. Quais as dificuldades encontradas atualmente? 
15. O que pensa da velhice? 
16. Quais os desafios que vem enfrentando? 
17. Como vê a transformação do mundo? 
18.  Como vê sua própria transformação? 
19. Como acha que a família a vê? 
20. Como se sente no relacionamento familiar? 
21. Como se sente em relação ao grupo? 
22. Qual sua rotina? 
23. Quais seus planos para o futuro? 
24. Quais as preocupações em relação ao futuro? 
25. Qual o motivo que a levou a participar do Grupo Terapêutico para Mulheres 
na Terceira Idade? 
26. Como se sentiu no grupo? 
27. No que contribuiu para ajudá-la? 
28. No que poderia ter sido mais útil, em sua opinião? 
29. Como vê sua participação no grupo? 
30. Como sentiu a participação do grupo em suas questões? 
31.Sentiu-se identificada com questões trazidas por outras participantes? 
32. Em caso afirmativo, isso a ajudou? De que forma? 
33. Como vê sua contribuição em relação às outras participantes? 
34. Qual sua avaliação do trabalho terapêutico? 
35. Quais suas sugestões? 
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Apêndice B – Protocolo de Apreciação do Projeto ao Comitê de Ética da 
PUC/SP- 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido                                                                                       

                                                                                               Convite 

Dissertação: Vida longa, longa vida- Desafios da longevidade- Grupo 
psicoterapêutico para mulheres na terceira idade 

 O presente estudo objetiva compreender de que forma as participantes do 
grupo psicoterapêutico para mulheres na terceira idade da UBS Chácara Santo
Antonio avaliam a eficácia do tratamento e qual a contribuição do mesmo para 
a melhoria de sua qualidade de vida. 

Os dados serão coletados através de Genogramas e entrevistas individuais 
que serão gravadas, realizadas na UBS mediante prévio agendamento, com 
duração estimada de uma hora. As informações obtidas serão utilizadas
exclusivamente para a realização da pesquisa e sua posterior publicação com 
a garantia de anonimato das participantes e a confidencialidade das 
informações. As gravações serão inutilizadas após sua transcrição. As 
informações obtidas na atividade terapêutica não serão utilizadas na pesquisa.  

A participação é voluntária, sendo a convidada livre para recusar ou desistir a 
qualquer momento da pesquisa sem que isso acarrete prejuízo na sua 
continuidade dentro do grupo de psicoterapia realizado na UBS. A pesquisa 
será realizada em horário separado do grupo de psicoterapia. 

A pesquisadora se compromete a esclarecer as dúvidas em relação à 
pesquisa, bem como divulgar os dados, e, se necessário agendar atendimentos 
extras e ou encaminhamentos que por ventura se façam necessários para as 
participantes. 

 

Convidamos___________________________________ a participar da 

pesquisa: Vida longa, longa vida- Desafios da longevidade- Grupo 
psicoterapêutico para mulheres na terceira idade 

EU______________________________ aceito participar e autorizo a utilização 
das informações obtidas na entrevista e no Genograma para a referida 
pesquisa. 

 Pesquisadora: Maria de Lourdes Soares Schalch         RG 13610999-8 SSPSP 

--------------------------------------------------- Telefone para contato com a 
pesquisadora: 78105362 

Telefone de contato do Comitê de Ética em Pesquisa de SMS em caso de 
dúvidas ou denúncias quanto às questões éticas: 33972464 

 


