
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE 

 

 

 

Hélio Marconi Gerth 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representações sociais de mulheres idosas participantes de uma intervenção 

educacional em envelhecimento ativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOROCABA – SP 

2015 



Hélio Marconi Gerth 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representações sociais de mulheres idosas participantes de uma intervenção 

educacional sobre envelhecimento ativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOROCABA – SP 

2015

Trabalho Final apresentado à Banca 
Examinadora da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, como exigência 
parcial para a obtenção do título de 
MESTRE PROFISSIONAL em Educação 
nas Profissões de Saúde, sob a 
orientação do Prof. Dr. Paulo Renato 
Canineu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Banca Examinadora 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais, que 

sempre me proporcionaram as melhores 

oportunidades e me incentivaram nos 

estudos. Dedico também à minha querida 

esposa Cleide, que esteve sempre ao 

meu lado me ajudando, incentivando e 

encorajando. 



AGRADECIMENTOS 

 

 À Deus, por me permitir chegar até aqui com saúde. 

 

À meus pais Helio José Gerth e Mirian Maria Marconi Gerth pela dedicação 

empenhada na construção da minha educação, por sempre me apoiarem e me 

incentivarem a estudar cada vez mais e pelos ensinamentos em todos os momentos. 

 

À minha esposa Cleide Cristiane Fornasiero Gerth pelo apoio e paciência em 

todas as horas, pelo companheirismo e amor compartilhado. 

 

Ao Prof. Dr. Paulo Renato Canineu, um querido amigo que tornou-se meu 

orientador nessa jornada. 

 

Ao amigo Daniel de Oliveira Grassi pela grata contribuição na tradução deste 

trabalho para língua inglesa. 

 

À amiga Márcia Regina Serrano pela correção da língua portuguesa. 

 

À todo corpo docente da Pós-Graduação em Educação nas Profissões da 

Saúde da PUC Sorocaba, que contribuíram significativamente para meu crescimento 

profissional, em especial às professoras Maria Helena Senger, Lucia Rondelo Duarte 

e Raquel Aparecida Oliveira pelas orientações e contribuições ao longo do curso, 

dentro e fora da sala de aula, assim como na banca de qualificação. 

 

Aos funcionários da PUC Sorocaba, especialmente à Heloisa Helena 

Armênio, Pedro Maricato, Isabel Cristina Campos Feitos e Camila Palazzo por toda 

contribuição, simpatia e disponibilidade. 

 

Ao chefe de sessão da Prefeitura de Sorocaba Luis Severino e à professora 

Lucia, que acreditaram neste projeto, permitiram e contribuíram para que este 

trabalho fosse realizado com o grupo de ginástica no Parque dos Espanhóis. 

 



Às colaboradoras participantes da intervenção educacional, responsáveis 

pelos dados aqui apresentados. 

 

Aos colegas de turma, pela amizade sincera e pelas dicas e contribuições ao 

longo do curso. 

 

 Aos meus amigos, familiares, alunos e clientes, pelo apoio, incentivo e por 

compreenderem os momentos de ausência. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Onde quer que haja mulheres e homens, 

há sempre o que fazer, há sempre o que 

ensinar, há sempre o que aprender”.  

 

(Paulo Freire) 



RESUMO 

 

Gerth HM. Representações sociais de mulheres idosas participantes de uma 

intervenção educacional sobre envelhecimento ativo. 

 

Devido ao crescimento da população idosa no Brasil, muitas estratégias têm sido 

usadas como forma de promover a saúde do idoso, assim como prevenir as doenças 

advindas do envelhecimento. Acredita-se que a educação é a principal ferramenta 

para conseguir tais objetivos. Dessa forma, utilizando-se como base a publicação 

“Envelhecimento Ativo: uma política de saúde”, este trabalho tem o objetivo de 

identificar as representações sociais de um grupo de mulheres idosas sobmetidas a 

uma intervenção educacional sobre Envelhecimento Ativo, verificando a reação 

dessas mulheres frente à metodologia aplicada para futuramente desenvolver um 

programa de educação em Envelhecimento Ativo voltado para idosos. Essa 

intervenção educacional foi realizada em 6 encontros, realizados 2x/semana, com 

duração de 1 hora cada e teve como teoria pedagógica “Educação Popular” de 

Paulo Freire, que através do diálogo e da reflexão, tem a capacidade de transformar 

educador e educando. O grupo estudado contou com a participação de 10 mulheres 

idosas, contendo entre 60 e 80 anos, escolhidas aleatoriamente entre 

frequentadoras de um programa de exercícios físicos oferecidos gratuitamente pela 

Prefeitura Municipal de Sorocaba. Os dados foram coletados através de entrevista 

individual semiestruturada aplicada às participantes da pesquisa. Por se tratar de 

uma pesquisa transversal, exploratória e de perfil qualitativo, os dados foram 

organizados e analisados de acordo com o referencial teórico Discurso do Sujeito 

Coletivo, fundamentado na Teoria das Representações Sociais e Análise de 

Conteúdo. Concluiu-se que a metodologia utilizada foi muito bem aceita pelas 

participantes, que reagiram positivamente, acreditando que aprenderam coisas 

novas sobre os temas abordados. O conhecimento foi construído através de troca de 

ideias e experiências, as dúvidas foram esclarecidas na hora, tornando fácil o 

entendimento. Consideraram também que o método favorece a união e fortalece as 

amizades e recomendam que outras pessoas participem deste programa, pois o 

método estimula a prática de exercícios físicos e a adoção de hábitos saudáveis. 

Palavras-chave: Envelhecimento; Saúde do Idoso; Educação em Saúde; Pesquisa 

Qualitativa. 



ABSTRACT 

 

Gerth HM. Social representations of elderly female participants in an educational 

training program regarding active aging. 

 

Due to an increase in the number of elderly people in Brazil, numerous strategies 

have been employed as a means to promote health to the older population, as well 

as prevent diseases related to aging. It is believed that education is the primary tool 

in achieving these goals. Therefore, by utilizing the text “Active Aging: a policy 

framework” as a reference point, this project aimed at identifying the social 

representation of a group of elderly women who underwent educational training 

regarding active aging and assessing their response to this methodological 

approach, in order to develop an actual educational program for the elderly for future 

use. This training was performed during 6 meetings, realized twice a week for 1 hour 

each day, which utilized the text “Popular Education” by Paulo Freire as the 

pedagogic theory. This text, by means of dialog and reflective thinking, is capable of 

transforming the teacher and the student. The group assessed in this study was 

composed of 10 elderly women, between 60 and 80 years of age, who were chosen 

randomly from a community exercise program offered by the City of Sorocaba. The 

data was obtained during individual interviews with the participants. Since this trial 

consists of a transversal, exploratory, and qualitative study, data was organized and 

analyzed according to the theoretical reference “Discourse of the Collective Subject”, 

based on the theory of social representation and analysis of content. It was 

concluded that the methodology utilized in this study was well accepted by the 

participants, who responded positively to the method and believed to have learned 

new information regarding ageing and exercising. New knowledge was constructed 

by exchanging ideas and experiences, and questions were answered during the 

interviews, which facilitated learning ability. They considered that this method favors 

networking and strengthens friendship bonds, and they also recommended that other 

people should participate in this approach, since it stimulates physical activity and 

promotes healthy habits. 

Key words: Ageing, elderly health, health education, qualitative research. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Envelhecimento e Saúde 

 

A população idosa vem crescendo a cada década. De acordo com dados do 

IBGE, publicados em 2011, no ano de 1991, 4,8% dos brasileiros eram idosos; no 

ano 2000 esse número cresceu para 5,9% e em 2010 subiu para 7,4% da população 

brasileira. Estima-se que em 2030 o Brasil possua 32 milhões de idosos, ou seja, 

cerca de 14% da população. É importante frisar que no Brasil o individuo é 

considerado idoso quando completa 60 anos de idade, porém o IBGE tem 

considerado como idosos apenas os maiores de 65 anos. 1–4 

No entanto, conseguir viver por mais tempo, nem sempre é sinônimo de viver 

melhor. A velhice pode estar associada ao sofrimento, aumento da dependência 

física, declínio funcional, isolamento social, depressão e improdutividade, entre 

outros fatores que não representam significados positivos.5 

Conforme os indivíduos envelhecem, as doenças não transmissíveis 

transformam-se nas principais causas de morbidade, incapacidade e mortalidade em 

todas as regiões do mundo. As principais doenças crônicas que afetam os idosos 

são: doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, câncer, doença pulmonar 

obstrutiva crônica, doenças musculoesqueléticas (como artrite e osteoporose), 

doenças mentais (como demência e depressão), cegueira e diminuição da visão.6 

Segundo Ferreira et al.3,5 o “Envelhecimento” pode ser conceituado como um 

conjunto de modificações morfológicas, bioquímicas, fisiológicas e psicológicas, que 

determinam a perda progressiva da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio 

ambiente, sendo considerado um processo dinâmico e progressivo. O declínio das 

funções orgânicas no envelhecimento tende a aumentar com o tempo, num ritmo 

que pode variar de um órgão para outro e também entre pessoas da mesma idade.3 

Esses declínios físicos e fisiológicos pertinentes à idade avançada somados a 

ausência de atitudes preventivas, por desconhecimento ou falta de oportunidades 

reduzem a qualidade de vida do idoso.6 

Uma das principais consequências do envelhecimento é a perda progressiva 

da capacidade funcional, que pode ser definida como a manutenção da capacidade 

de realizar Atividades Básicas da Vida Diária (ABVD) e Atividades Instrumentais da 

Vida Diária (AIVD), necessárias e suficientes para uma vida independente e 
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autônoma. A perda da capacidade funcional resulta em restrições, perda de 

habilidades, dificuldade ou incapacidade de executar funções e atividades 

relacionadas à vida diária.5  

Esse conjunto de alterações (fisiológicas e patológicas) pode tornar o idoso 

dependente, necessitando da ajuda de terceiros. Entretanto, a dependência não é 

um estado permanente, mas sim um processo dinâmico, cuja evolução pode se 

modificar e até ser prevenida ou reduzida, se houver ambiente e assistência 

adequados.7 Manter os idosos independentes é o primeiro passo para uma melhor 

qualidade de vida.  

A prática da atividade física é considerada uma das maiores conquistas da 

saúde pública. Entende-se como saúde pública a ciência e a arte de evitar doenças, 

prolongar a vida e desenvolver boa disposição física e mental dos seres humanos. 

Porém praticar outros tipos de atividade, e não apenas atividade física, pode 

colaborar para melhorar a capacidade funcional, pois possibilita fortalecimento de 

vínculos familiares, de amizade, de lazer e sociais, gerando maior inserção na 

comunidade e com isso melhoria na qualidade de vida.5 

Para Teixeira8 “Envelhecimento bem-sucedido” engloba 3 componentes 

principais: baixa probabilidade de doença e incapacidade, alta capacidade funcional 

física e cognitiva e engajamento ativo com a vida.  

 

1.2 Envelhecimento Ativo: Uma Política de Saúde 

 

 [...] O Programa do Ministério da Saúde “Brasil Saudável” envolve uma 
ação nacional para criar políticas públicas que promovam modos de viver 
mais saudáveis em todas as etapas da vida, favorecendo a prática de 
atividades físicas no cotidiano e no lazer, o acesso a alimentos saudáveis e 
a redução do consumo de tabaco. Estas questões são a base para o 
envelhecimento saudável, um envelhecimento que signifique também um 
ganho substancial em qualidade de vida e saúde. 
Nesse contexto, com o objetivo de produzir material informativo e suporte 
técnico à mobilização da sociedade para a promoção da saúde, a Secretaria 
de Vigilância em Saúde reproduziu o documento “Envelhecimento Ativo – 
Uma Política de Saúde”, elaborado pela Unidade de Envelhecimento e 
Curso da Vida da Organização Mundial de Saúde (OMS) como contribuição 
para a “Segunda Assembleia Mundial das Nações Unidas sobre 
Envelhecimento” realizada em abril de 2002, em Madri, Espanha.[...] 
Assim como definido neste documento, acreditamos que a saúde deve ser 
vista a partir de uma perspectiva ampla, resultando de um trabalho 
intersetorial e transdisciplinar de promoção de modos de vida saudável em 
todas as idades. Cabe aos profissionais da saúde liderarem os desafios do 
envelhecimento saudável para que os idosos sejam um recurso cada vez 
mais valioso para suas famílias, comunidades e para o país, como afirmado 
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na Declaração da OMS sobre Envelhecimento e Saúde, em Brasília, em 
1990.

6
 

 
Em 2002, a Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua o 

“Envelhecimento Ativo”, definindo-o como “o processo de otimização das 

oportunidades para a saúde, participação e segurança com o objetivo de melhorar a 

qualidade de vida à medida que se envelhece”.6,9 

Esta publicação considera a idade de 60 anos, estabelecida pelas Nações 

Unidas para descrever pessoas “mais velhas”. Esta quantidade de anos pode 

parecer pouca no mundo desenvolvido e nos países em desenvolvimento, onde 

houve aumento na expectativa de vida, no entanto, qualquer que seja a idade 

definida dentro de contextos diferentes, é importante reconhecer que a idade 

cronológica não é um marcador preciso para as mudanças que acompanham o 

envelhecimento. Existem variações significativas relacionadas ao estado de saúde, 

participação e níveis de independência entre pessoas mais velhas que possuem 

uma mesma idade.6 

Além de conceituar Envelhecimento Ativo, essa publicação também aborda 

temas como o aumento da população mundial maior de 60 anos; resume os fatores 

determinantes de qualidade de vida no envelhecimento; discute desafios para 

governos, setores não governamentais, acadêmicos e privados, e fornece plano de 

ação com sugestões e propostas de ação. 

O termo “Envelhecimento Ativo” procura transmitir uma mensagem mais 

abrangente do que “Envelhecimento Saudável”, baseando-se no reconhecimento 

dos direitos humanos das pessoas mais velhas e nos princípios de independência, 

participação, dignidade, assistência e autorrealização estabelecidos pela 

Organização das Nações Unidas. Aplica-se tanto para indivíduos quanto a grupos 

populacionais. Incentiva a participação social de acordo com as necessidades, 

desejos e capacidades, propiciando ao mesmo tempo proteção, segurança e 

cuidados adequados.6 

A palavra “Ativo” refere-se à participação contínua nas questões sociais, 

econômicas, culturais, espirituais e civis, e não somente à prática de exercícios 

físicos ou a capacidade de trabalho. No entanto, faz com que as pessoas percebam 

o seu potencial para o bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida.6 

Programas e políticas de envelhecimento ativo reconhecem a necessidade de 

incentivar e equilibrar responsabilidade pessoal (autocuidado), ambientes 
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adequados para a faixa etária e solidariedade entre as gerações. As famílias e os 

indivíduos precisam se planejar e se preparar para a velhice, e precisam se esforçar 

para adotar práticas saudáveis durante todas as fases da vida.6 

Um dos mitos do envelhecimento é que muitos consideram ser tarde demais 

para se adotar estilo de vida ativo nos últimos anos da vida. Pelo contrário, o 

envolvimento em atividades físicas adequadas, alimentação saudável, a abstinência 

do fumo e do álcool, e fazer uso de medicamentos sabiamente podem prevenir 

doenças e o declínio funcional, aumentar a longevidade e a qualidade de vida. Além 

disso, as pessoas que se mantém saudáveis enquanto envelhecem, enfrentam 

menos problemas para continuar a trabalhar. O fato de estar com a saúde em dia, 

faz com que os idosos gastem menos com assistência médica e farmacêutica.6 

 

1.3 Educação em Saúde 

 

Em 1986, a Carta de Ottawa traz para o âmbito da política a garantia da 

saúde, destacando a necessidade da participação comunitária como fundamental. 

Daí em diante governos têm estimulado ações educativas em saúde.10–12 

Contudo essas ações educativas devem possuir perspectiva dialógica, 

emancipadora, participativa, criativa e que contribua para a autonomia do usuário. 

Elas se tornam necessárias devido ao Principio da Integralidade do SUS, que diz 

respeito tanto à ação integral em todos os níveis do sistema, como também a 

integralidade de saberes, práticas, vivências e espaços de cuidados.13 

 Acredita-se que para adquirir uma mentalidade de prevenção de doenças e 

promover adequadamente a saúde do idoso, é fundamental a evolução e 

disseminação do conhecimento sobre envelhecimento. Há que se desenvolver 

ações que orientem os idosos e os indivíduos em processo de envelhecimento 

quanto à importância e a melhoria constante de suas habilidades funcionais, 

mediante a adoção precoce de hábitos saudáveis e a eliminação de 

comportamentos nocivos à saúde. No entanto existe uma recusa do enfoque 

educacional tradicional, no qual a população é receptora passiva das mensagens, 

em contraposição à busca de sua participação ativa e do fortalecimento da ação 

comunitária.10–12,14  

Ensinar as pessoas sobre como cuidar delas mesmas e dos outros à medida 

que envelhecem, educar e capacitar os idosos na seleção e no uso efetivo dos 
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serviços de saúde e comunitários e promover instrução sobre a saúde através da 

educação para a saúde durante o curso da vida fazem parte das propostas de ação 

do “Envelhecimento Ativo”.6  

As teorias pedagógicas de Paulo Freire, como Educação Popular, tem sido 

amplamente estudadas, testadas e aprovadas por diversos públicos, pois valoriza o 

saber do educando e através do diálogo e da reflexão, constrói e/ou reconstrói 

conhecimentos, e estabelece relação de humildade e confiança entre educador e 

educando.  Além disso, o educando é estimulado a problematizar, ou seja, refletir e 

aplicar o conhecimento dentro sua realidade.11,13,15–19  

A Educação Popular é um modo de participação de agentes eruditos e 

agentes sociais. Ela busca trabalhar pedagogicamente o homem e os grupos 

envolvidos no processo de participação popular, fomentando formas coletivas de 

aprendizado e investigação visando promover o crescimento da capacidade de 

análise crítica sobre a realidade e o aperfeiçoamento das estratégias de luta e 

enfrentamento. É uma estratégia de construção e participação popular no 

redirecionamento da vida social. Em vez de procurar difundir conceitos e 

comportamentos considerados corretos, ela procura problematizar, em uma 

discussão aberta, o que está incomodando e oprimindo. 13 

A experiência acumulada pela Educação Popular, a que Paulo Freire muitas 

vezes se referia como pedagogia da problematização, é a de caracterizar os 

problemas a serem debatidos, articulá-los com a realidade social e encaminhar as 

soluções parciais num processo contínuo de reflexão-ação-reflexão.13 

O método de Paulo Freire deve ser de “dentro para fora” do próprio educando, 

e o educador oferece neste sentido a sua colaboração. O educador não será alguém 

que oferecerá respostas prontas, ele poderá valer-se de temas geradores, 

apresentar algumas dimensões significativas ao educando para favorecer uma 

análise crítica.16  

Ações educativas em promoção da saúde com idosos devem ser realizadas 

através de “encontros”, ou seja, espaços que vinculem afetivamente as pessoas e 

valorizem suas trajetórias de vida e seus saberes, garantindo o direito à informação 

e ao debate, favorecendo a reflexão sobre o envelhecimento em suas múltiplas 

faces e instigando atitudes participativas.10 



20 

 

1.4 Teoria das Representações Sociais (TRS) 

 

A matriz da Teoria das Representações Sociais (TRS) surgiu na França em 

1961, escrita pelo psicólogo social Serge Moscovici. Inicialmente a teoria não 

vingou, mas reapareceu com força nos anos 80.20–22 

A pesquisa de Moscovici era voltada para fenômenos subjetivos, captados 

indiretamente, e dependia da interpretação do pesquisador, o que não era comum 

na psicologia daquela época.20 

A TRS trabalha com o pensamento social em sua dinâmica e em sua 

diversidade. Parte da premissa que existem formas de conhecer e de se comunicar, 

e define duas dessas formas, a consensual e a científica. A TRS constrói-se mais na 

esfera consensual,  que se constitui principalmente na conversação informal, na vida 

cotidiana, onde não há fronteiras, todos podem falar de tudo, ou seja, qualquer 

pessoa pode falar de qualquer assunto. Diferente disso a forma científica exige um 

linguajar específico, onde somente especialistas podem falar, e as especialidades 

determinam as fronteiras. No entanto ambas são eficazes e indispensáveis para a 

vida humana.20,22,23 

Para Denise Jodelet21,24 as representações sociais são definidas como sendo 

uma forma de conhecimento socialmente elaborado e compartilhado com um 

objetivo prático e que contribui para a construção de uma realidade comum a um 

conjunto social. Elas são equivalentes aos mitos e as crenças da sociedade, ou seja, 

ao senso comum. 

Segundo Minayo25 o senso comum pode ser definido como um corpo de 

conhecimentos provenientes das experiências e das vivências que orientam o ser 

humano nas várias ações e situações de sua vida. Ele se constitui de opiniões, 

valores, crenças e modos de pensar, sentir, relacionar e agir. O senso comum se 

expressa na linguagem, nas atitudes e nas condutas e é a base do entendimento 

humano.  

Toda representação se origina de um sujeito (individual ou coletivo) e se 

refere à um objeto. A coleta de dados para esse tipo de enfoque geralmente é feita 

através de entrevista, questionários, observações, pesquisa documental e 

tratamento de textos escritos ou imagéticos.20,24 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A população brasileira está envelhecendo. Com o envelhecimento surgem os 

declínios fisiológicos, patológicos e sociais que podem comprometer a saúde e a 

qualidade de vida do idoso. Acredita-se que um programa de educação voltado para 

idosos, realizado com metodologia adequada, na qual seus saberes e experiências 

são ouvidos e respeitados e num ambiente em que ele tenha a oportunidade de 

refletir e problematizar, seja capaz de gerar conhecimento e estimular atitudes 

proativas de autocuidado e que resultem em mais saúde e qualidade de vida. Este 

estudo nasceu da observação do pesquisador, professor de educação física, que ao 

ministrar aulas de condicionamento fisco para idosos, sempre se vê questionado 

sobre temas que envolvem saúde e envelhecimento, e reconhece que este público 

tem pouco ou nenhum acesso à tais informações com a metodologia proposta na 

cidade de Sorocaba-SP. 
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3 OBJETIVOS 

 

Este trabalho pretende identificar as representações sociais de um grupo de 

mulheres idosas submetidas uma intervenção educacional sobre Envelhecimento 

Ativo, verificando as reações dessas mulheres frente à metodologia aplicada para 

futuramente desenvolver um programa de educação em envelhecimento ativo 

voltado para idosos. 
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4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo sob o parecer n°866.720 no dia 10 de novembro 

de 2014 e de acordo com a Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do 

Conselho Nacional de Saúde sobre as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisa envolvendo seres humanos. Todos os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A), sendo garantido o sigilo das suas 

identidades.  
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Característica do Estudo 

 

Estudo transversal, exploratório, de perfil qualitativo.26,27,25  

Optou-se pela pesquisa qualitativa pelo fato da abordagem qualitativa 

entender que a realidade é subjetiva e múltipla, e que ela é construída de modo 

diferente por cada pessoa, trabalhando motivos, significados, aspirações, crenças, 

valores e atitudes. O pesquisador é o próprio instrumento de pesquisa, ele deve 

interagir e envolver-se com o objeto e sujeito pesquisado, a fim de dar vozes a eles 

para construir uma teia de significados. A investigação ocorre no ambiente natural e 

é preciso imergir na realidade empírica na busca de informações previstas ou não, 

onde os significados são mais importantes que os resultados.26,27,25,28 

  

5.2 Cenário da Pesquisa 

 

O estudo foi realizado nas dependências do Parque dos Espanhóis, 

localizado na Vila Assis, Sorocaba-SP.  A escolha se deu por conveniência, pois o 

pesquisador reside próximo ao parque. Trata-se de um parque municipal onde há 

pista de caminhada, equipamentos de ginástica ao ar livre, parque infantil, palco 

para shows e uma edificação com diversas salas, um salão grande, cozinha e 

banheiros. A Prefeitura Municipal de Sorocaba realiza diversos tipos de atividades 

neste local, como aulas de ginástica para terceira idade, oficinas infantis, etc. 

 

5.3 O Grupo de Ginástica da Terceira Idade 

 

As aulas de ginástica para terceira idade acontecem há 23 anos e atualmente  

são realizadas todas às quartas e sextas-feiras num salão nas dependências do 

parque, sendo a primeira aula das 7:15h às 8:00h e a segunda aula das 8:15h às 

9:00h. Participam regularmente da primeira aula cerca 60 mulheres e da segunda 

aula cerca de 40 mulheres.  

Não há participantes do sexo masculino, pois estes grupos são 

exclusivamente femininos. 

 Apesar de ser voltado para terceira idade, são aceitas no grupo mulheres 

adultas menores de 60 anos. 
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O tipo de ginástica realizada durante as aulas é denominada ginástica 

localizada, pois consiste em séries de exercícios físicos localizados, onde são 

trabalhados força, alongamento e flexibilidade de diferentes grupos musculares 

utilizando-se o próprio peso do corpo. Alguns materiais de apoio também são 

utilizados como colchonetes, bastões, elásticos, entre outros. Exercícios de 

equilíbrio também estão presentes em quase todas as sessões (aulas).  

Além das aulas de ginástica, também são organizadas atividades sociais 

como excursões para o litoral, hotel fazenda, passeios à atrações turísticas da 

região e outras atividades como participações em bingos beneficentes, festas 

temáticas e bailes da terceira idade. Também são realizadas brincadeiras como 

“amigo secreto”, nas quais as participantes trocam presentes em datas 

comemorativas como Páscoa e Natal. 

Nota-se que este laço social exerce forte contribuição para que essas 

mulheres continuem frequentando o grupo de ginástica, apesar de algumas delas 

não participarem dos eventos e mesmo assim permanecerem assíduas nas aulas de 

ginástica. 

 

5.4 Procedimentos formais que antecederam à pesquisa 

 

Após aprovação do Comitê de Ética e autorização formal do Chefe de Divisão 

de Esporte Comunitário, Social e de Lazer de Sorocaba, responsável pela 

administração do Parque, realizou-se uma visita para apresentação do pesquisador 

à professora que ministra as aulas de ginástica da terceira idade. Neste dia foi 

explicado a ela como seria realizada a pesquisa (intervenção e coleta de dados) e foi 

solicitada a permissão para apresentar o projeto de pesquisa ao grupo participante 

das aulas numa próxima visita. A professora autorizou e nos sugeriu apresentar 

apenas para a primeira turma por se tratar de um trabalho que envolveria apenas 10 

mulheres. 

Nesta nova visita o pesquisador foi apresentado ao grupo, quando explicou 

como seria realizada a pesquisa (intervenção e coleta de dados) e fez o convite a 

todas as participantes do grupo, mas deixou claro que somente 10 poderiam 

participar. Elas ficaram de pensar se aceitariam participar da pesquisa ou não e 

responderiam na próxima semana. 
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Na semana seguinte, em nova visita, a professora passou o nome das 10 

mulheres que tinham interesse em colaborar com a pesquisa. Agendou-se então a 

data de início. 

 

5.5 Sujeitos da Pesquisa 

 

A pesquisa contou com a colaboração de 10 mulheres, participantes das 

aulas de ginástica para terceira idade, selecionadas aleatoriamente, que aceitaram 

colaborar com a pesquisa, seguindo os critérios de inclusão e exclusão. 

Optou-se em trabalhar com 10 indivíduos, baseado nas orientações do 

Caderno de Educação Popular e Saúde13, que orienta a formação de grupos com 8 

a 12 participantes, e também na experiência de outros grupos que trabalham com 

metodologia similar, onde o grupo é disposto em circulo, há diálogo entre os 

participantes e valorização do conhecimento prévio, a exemplo do Grupo Encontros 

com a Saúde.15 

Durante as intervenções, no 4° encontro, uma das colaboradoras precisou 

abandonar a pesquisa por problemas de saúde, permanecendo apenas 9 

colaboradoras até o final. 

 

5.5.1 Critérios de Inclusão 

 

 Possuir idade entre 60 e 80 anos; 

 Saber ler e escrever; 

 Ter disponibilidade de tempo para participar dos encontros. 

 

5.5.2 Critério de Exclusão 

 

 Faltar a 2 encontros ou mais (25%); 

 

5.6 A Intervenção Educacional 

 

A intervenção educacional proposta baseou-se nas recomendações da 

publicação “Envelhecimento Ativo: uma política de saúde”.6 Porém por se tratar de 

uma publicação muito abrangente, que menciona diversos assuntos relacionados ao 
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envelhecimento, este estudo limitou-se a abordar apenas os relacionados à prática 

de exercício físico e sua contribuição para o envelhecimento saudável e com 

qualidade de vida. 

A escolha do assunto se deu por dois motivos: pela formação do pesquisador 

em Educação Física e pelo público estudado ser participante de um programa de 

exercícios físicos oferecido gratuitamente pela Prefeitura Municipal de Sorocaba. 

Esta intervenção educacional utilizou como teoria pedagógica “Educação 

Popular” de Paulo Freire, que valoriza o saber do educando e através do diálogo e 

da reflexão, constrói e/ou reconstrói conhecimentos. Além disso, o educando é 

estimulado a problematizar, ou seja, refletir e aplicar o conhecimento dentro sua 

realidade.11,15–17,19 

A intervenção foi realizada em 6 encontros (aulas), com duração de 1 hora, 

realizados 2x/semana, quartas e sextas-feiras, logo após a aula de ginástica, ou 

seja, das 8:00h às 9:00h.  

A coleta de dados foi realizada através de entrevista individual 

semiestruturada com as colaboradoras da pesquisa.29 As entrevistas foram gravadas 

por um celular da marca Apple, modelo 5S, transcritas e analisadas seguindo os 

critérios teóricos do Discurso do Sujeito Coletivo de Lefèvre.21,30–32. Também foram 

usadas técnicas de análise de conteúdo.33,34 

 

5.6.1 Encontros Educacionais 

 

Os encontros educacionais aconteceram nos meses de novembro e 

dezembro de 2014. 

No primeiro encontro o pesquisador (professor) explicou às colaboradoras 

como seriam a dinâmica das aulas, os temas que seriam abordados e definiu o 

cronograma com as datas. Após todas concordarem, as colaboradoras (alunas) 

preencheram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A) e 

um questionário sócio demográfico (Apêndice B), que tinha como objetivo conhecer 

melhor o público estudado. Por se tratar de um grupo com nível de escolaridade 

muito baixo, decidiu-se não utilizar leitura prévia. Isso poderia desestimular as 

colaboradoras e tornar o programa pouco atraente à medida que uma ou outra não 

conseguisse acompanhar o ritmo do grupo, deixando a leitura de lado para cumprir 

os compromissos domésticos e de cuidados com netos, filhos, marido, etc. 



28 

 

No segundo encontro abordou-se o tema: “Exercício Físico e 

Envelhecimento”.35 Este tema teve como objetivos de aprendizagem: conhecer e 

entender a importância do exercício físico durante o processo de envelhecimento,  

conhecer as diferentes modalidades de exercícios e seus benefícios, refletir sobre os 

motivos pelos quais algumas pessoas fazem exercícios regularmente e outras não, 

discutindo sobre as sensações e percepções antes, durante e após as sessões de 

exercícios, lembrando que este grupo é ativo, participa de um programa de 

exercícios 2x/semana. Ao entrarem na sala de aula, as cadeiras foram dispostas em 

forma de circulo, o pesquisador usou uma pergunta disparadora e iniciou-se um 

diálogo sobre o assunto em pauta.  

Para este encontro foram planejadas e utilizadas 5 perguntas disparadoras:  

1) Qual tipo de exercício é mais indicado para idosos? 

2) Vocês acham que pessoas idosas precisam fazer exercícios para melhorar 

a força muscular? 

3) Vocês acham que pessoas idosas precisam fazer exercícios que melhorem 

o equilíbrio? 

4) Exercícios em piscina são indicados para idosos? 

5) Porque algumas pessoas fazem exercícios e outras não fazem? 

 Todas as colaboradoras tiveram oportunidade de falar sobre suas 

experiências e à medida que o assunto fluía o pesquisador direcionava e 

aprofundava no tema da aula. Quando surgiam dúvidas o pesquisador perguntava 

para o grupo se alguém tinha a resposta e em seguida colaborava com orientações 

embasadas, esclarecendo o assunto imediatamente. 

Como tarefa de casa, cada colaboradora ficou responsável por conversar com 

duas pessoas conhecidas, uma que não faz exercícios, e outra que faz exercícios 

regularmente, e levar para o próximo encontro os motivos pelos quais essas 

pessoas fazem ou deixam de fazer exercícios físicos regularmente.36–38  

No terceiro encontro o tema ainda foi “Exercício Físico e Envelhecimento” e 

os objetivos foram os mesmos do segundo encontro. Novamente sentados em roda, 

o pesquisador fez um breve resumo da discussão anterior, reforçando o 

conhecimento adquirido e em seguida foram discutidos os motivos pelos quais as 

pessoas fazem ou não fazem exercícios físicos. Todas tiveram oportunidade de 

expor seus pontos de vista e contar suas vivências. O pesquisador sempre 

intervinha para não fugir do assunto. Para terminar, foi demonstrado para o grupo, 
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de forma simples e resumida, em forma de diálogo, as recomendações sobre 

exercício e envelhecimento publicadas pelo American College of Sports 

Medicine.35,37  

O American College of Sports Medicine (Colégio Americano de Medicina 

Esportiva) é a maior organização do mundo em medicina esportiva e ciência do 

exercício. Fundada em 1954, promove e integra a pesquisa científica, educação e 

aplicações práticas da medicina esportiva e ciência do exercício para manter e 

melhorar o desempenho físico, fitness, saúde e qualidade de vida.39 

No quarto encontro foi abordado o tema “O papel do exercício físico como 

prevenção e tratamento da Hipertensão e Diabetes”. Este tema teve como objetivos 

de aprendizagem conhecer e entender o papel do exercício físico, o que acontece 

em nosso corpo quando fazemos exercícios, e o que essas alterações são capazes 

de fazer para ajudar a prevenir e a controlar essas doenças.35,38,40–42 

Novamente em roda, o pesquisador fez uma pergunta disparadora e todas as 

participantes emitiram opinião. 

Para este encontro foram planejadas e utilizadas 3 perguntas disparadoras: 

1) Quem aqui no grupo tem hipertensão ou conhece alguém hipertenso? 

2) Seu médico pede pra você fazer exercício? Qual modalidade? 

3) De que forma o exercício pode contribuir na prevenção e tratamento da 

hipertensão? 

Neste encontro a discussão foi bem ampla, pois surgiram dúvidas sobre 

alimentação, medicamentos e outras doenças associadas ao envelhecimento e à 

patologia em pauta, mas o cronograma foi cumprido. 

No quinto encontro o tema ainda foi “O papel do exercício físico como 

prevenção e tratamento da Hipertensão e Diabetes”. Sentados em roda, o 

pesquisador fez um breve resumo da última discussão e o reforço na construção do 

conhecimento. Os objetivos de aprendizagem foram os mesmos do quarto encontro. 

Para este encontro foram planejadas e realizadas 3 perguntas disparadoras: 

1) Quem aqui no grupo tem diabetes ou conhece alguém diabético? 

2) Seu médico pede pra você fazer exercício? Qual modalidade? 

3) De que forma o exercício pode contribuir na prevenção e tratamento da 

diabetes? 

Neste encontro as colaboradoras citaram muitos exemplos de familiares e 

amigos que possuem Hipertensão e/ou Diabetes e quais as estratégias usadas para 
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conviver bem com a doença. Citaram também os exemplos negativos, das pessoas 

que não fazem nada “certo” e tem a saúde cada vez mais comprometida. Essa 

discussão foi muito rica em termos práticos e de troca de experiências. Para 

terminar, foi demonstrado para o grupo, de forma simples e resumida, em forma de 

diálogo, as recomendações sobre exercício e hipertensão e sobre exercício e 

diabetes tipo 2 publicadas pelo American College of Sports Medicine. 35,40–42 

No sexto encontro foram realizadas as coletas de dados através de 

entrevistas individuais. 

 

5.6.2 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada através de entrevista individual 

semiestruturada (Apêndice C).29 

As entrevistas foram individuais e portanto foram feitas em dois dias para que 

as colaboradoras não precisassem ficar esperando por muito tempo. No primeiro dia 

cinco colaboradoras foram entrevistadas e no outro dia as outras quatro. Assim 

como nos demais encontros, as entrevistas foram realizadas no mesmo local e 

horário. Cada entrevista demorou entre 6 e 9 minutos. Foram aplicadas 5 perguntas 

abertas. 

 

5.6.3 Organização e Análise de Dados 

 

Segundo Minayo25
 

[...] uma boa análise qualitativa começa com a compreensão e a 
internalização dos termos filosóficos e epistemológicos que fundamentam a 
investigação e, do ponto de vista prático desde quando iniciamos a 
definição do objeto. 

 

Os dados sócio-demográficos foram organizados em forma de tabelas e 

discutidos. 

O conteúdo de cada entrevista foi ouvido minuciosamente e transcrito em sua 

integra. Feito isso, utilizou-se o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) como referencial 

teórico para organizar cada discurso em quadros com expressões chaves e ideias 

centrais (Apêndice D). O DSC é uma forma de organizar e tabular dados verbais de 

forma qualitativa, na qual após analisar o material extraído de cada depoimento, o 
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pesquisador cria uma resposta única sob a forma de um ou vários discursos-síntese, 

escritos na primeira pessoa, utilizando-se o vocábulo original, não interpretado, 

como se a coletividade fosse o emissor do discurso.30–32 

As partes importantes de cada resposta devem ser selecionadas e 

classificadas como “expressões chaves”. As expressões chaves são trechos 

selecionados pelo pesquisador que revelam a essência do conteúdo do depoimento, 

fundamentais para a criação do DSC. Através delas chegamos às ideias centrais.43   

As ideias centrais possuem função discriminadora e classificatória. São 

expressões que revelam e descrevem de maneira sintética e precisa os sentidos 

presentes nas expressões chaves. Através das ideias centrais é possível identificar 

e distinguir os sentidos e posicionamentos presentes no discurso de diferentes 

sujeitos.43 

A proposta do DSC fundamenta-se na Teoria das Representações Sociais e 

seus pressupostos sociológicos, criando-se uma ponte entre o senso comum e o 

conhecimento científico, além de mediar as perspectivas metodológicas qualitativa e 

quantitativa, tratando os sujeitos como possuidores de caráter racional e cognitivo 

compartilhado.43  

A Teoria das Representações sociais é um conhecimento multidisciplinar, 

entendida por muitos teóricos como uma interface entre sociologia e psicologia 

social.  A representação social é de interesse de todas as ciências humanas, uma 

vez que articula elementos mentais, sociais e afetivos, vinculando a comunicação e 

a linguagem às relações sociais que intervém nas representações e não podem ser 

entendidas como pertencentes a uma área particular do conhecimento humano. 20 

Para análise utilizou-se a “Análise de Conteúdo”, que pode ser definida como 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção destas mensagens.34 

A análise de conteúdo não deve ser extremamente vinculada ao texto ou 

técnica, num formalismo excessivo que prejudique a criatividade e a capacidade 

intuitiva do pesquisador, nem tão subjetiva levando-se a impor as suas próprias 

ideias e valores.34 

A Análise de Conteúdo costuma ser feita através do método de dedução 

frequencial ou análise por categorias temáticas. A Análise Categorial é o tipo de 
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análise mais antiga, e na prática a mais utilizada. Funciona por operações de 

desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo reagrupamento 

analógico. Ela é considerada temática quando constrói as categorias conforme os 

temas que emergem do texto. Para classificar os elementos em categorias é preciso 

identificar o que eles têm em comum, permitindo seu agrupamento.33 

A técnica de Análise de Conteúdo se compõe de três grandes etapas: 1) a 

pré-análise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos resultados e 

interpretação. A primeira etapa é a de organização, que pode utilizar vários 

procedimentos, tais como: leitura flutuante, hipóteses, objetivos e elaboração de 

indicadores que fundamentem a interpretação. A segunda etapa consiste na 

codificação dos dados a partir das unidades de registro. Na última etapa se faz a 

categorização, que consiste na classificação dos elementos segundo suas 

semelhanças e por diferenciação, com posterior reagrupamento, em função de 

características comuns.33,34 

Os resultados das análises de conteúdo e do DSC estão apresentados em 

tabelas conforme categoria temática, suas devidas subcategorias e o número de 

expressões chaves que as compõem. Foi construído um DSC para cada 

subcategoria temática. 

Como forma de complementar a análise, construiu-se, através das 

expressões chaves de cada questão da entrevista, uma “Nuvem de Palavras”, que 

indicam caminhos para o que se observar em um texto, ou em um grupo de textos. A 

Nuvem de Palavras é constituída por uma contagem simples da ocorrência de 

determinadas palavras num texto. Quanto mais vezes uma palavra aparece maior é 

seu tamanho na Nuvem de Palavras. Para a construção das nuvens utilizou-se uma 

ferramenta on-line chamada Wordle.44,45 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Caracterização dos participantes do estudo 

 

 O perfil das participantes (colaboradoras) foi definido através de breve 

questionário sócio-demográfico. 

  

Tabela 1 - Distribuição das colaboradoras por idade 

Idade N° % 

62 anos 1 11 

70 anos 2 22 

71 anos 3 33 

73 anos 1 11 

75 anos 2 22 

Fonte: Autor 

 

Das nove colaboradoras que participaram até o fim da pesquisa, oito 

possuem entre 70 e 75 anos (Tabela 1).  

É importante frisar que no Brasil, assim como em outros países em 

desenvolvimento, são considerados idosos os indivíduos maiores de 60 anos de 

idade. Porém nos países desenvolvidos, os indivíduos são considerados idosos 

quando maiores de 65 anos de idade.4 

  

Tabela 2 - Distribuição das colaboradoras por etnia 

Etnia N° % 

Branca 7 78 

Amarela 2 22 

Fonte: Autor 

 

Das participantes sete são brancas e duas são japonesas (Tabela 2). As 

japonesas nasceram e sempre viveram no Brasil.  

 

Tabela 3 - Distribuição das colaboradoras por nível de escolaridade 

Escolaridade N° % 

1° Grau Incompleto 7 78 

1° Grau Completo 2 22 

Fonte: Autor 
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Na Tabela 3 pode-se observar que as participantes possuem baixo nível de 

escolaridade, por isso optou-se em não utilizar leitura prévia aos encontros. Como o 

pesquisador não conhecia as colaboradoras, acreditou-se que os textos poderiam 

ser de difícil entendimento e isso poderia causar certo desinteresse por parte delas. 

Além disso, corria-se o risco de parte das colaboradoras aderirem à leitura e parte 

não. Isso criaria uma divisão no grupo e poderia afetar a participação, pois as que 

não leram o texto poderiam ficar inibidas durante os encontros. 

Ao término do programa, algumas colaboradoras solicitaram uma apostila, 

para consultarem quando tivessem dúvidas sobre os assuntos abordados. Outra 

utilidade da apostila, na visão delas, seria que mais pessoas da família e amigos 

também poderiam ter acesso às informações. 

Em alguns trabalhos, são criados folders sobre os assuntos abordados, que 

os participantes levam para compartilhar o conhecimento com seus amigos e 

familiares.15 

 

Tabela 4 - Distribuição das colaboradoras por estado civil 

Estado Civil N° % 

Solteira 1 11 

Casada 3 33 

Viúva 4 44 

Desquitada/Divorciada 1 11 

Fonte: Autor 

 

Dentre as colaboradoras apenas uma era solteira. As demais foram ou ainda 

são casadas (Tabela 4). Durante os encontros, ao responder as perguntas 

disparadoras ou citar algum exemplo, os maridos eram sempre citados. Em sua 

grande maioria, os maridos não fazem exercício e não gostam de participar de 

eventos sociais.  

Sobre este aspecto, Ribeiro46  contradiz o que foi dito por elas, pois afirma 

que as mulheres realizam com mais frequência atividades ocupacionais e dedicam-

se mais à atividades sociais, domésticas, trabalhos voluntários e de cuidados, porém 

os homens praticam mais e com maior frequência atividade física. 

No entanto, Silva47 e  Araújo48 mostram em suas pesquisas um predomínio do 

público idoso feminino em atividades sociais, físicas, educacionais, etc. Isso se 

explica porque durante o envelhecimento ocorre um processo de feminização, ou 
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seja, a expectativa de vida das mulheres é maior do que a dos homens. Esse é um 

fenômeno mundial. 

 

Tabela 5 - Distribuição das colaboradoras por renda familiar 

Renda Familiar N° % 

1 a 3 salários mínimos 8 89 

4 a 5 salários mínimos 1 11 

Fonte: Autor 

 

A renda familiar predominante no grupo das colaboradoras é de 1 a 3 salários 

mínimos (Tabela 5). Todas as colaboradoras moram próximo ao parque e vão à pé 

às aulas de ginástica. Isso pode explicar a opção por fazer ginástica no Parque dos 

Espanhóis, pois além de fácil acesso, trata-se de uma atividade gratuita oferecida 

pela Prefeitura de Sorocaba. 

 

Tabela 6 - Distribuição das colaboradoras por profissão e aposentadoria 

Profissão N° % 

Do lar 4 44 

Costureira 3 33 

Cozinheira 1 11 

Comerciante 1 11 

Observação: Todas as colaboradoras são aposentadas. 
Fonte: Autor  

 

Observa-se na Tabela 6 que cinco colaboradoras tiveram profissão, sendo 

três costureiras, uma cozinheira e uma é dona de uma gráfica em sociedade com 

seu marido. Todas são aposentadas e recebem aposentadoria, mas a dona da 

gráfica ainda trabalha. 
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Tabela 7 - Distribuição das colaboradoras por tempo de participação no grupo 

de ginástica do Parque dos Espanhóis 

Tempo de prática N° % 

6 anos 1 11 

7 anos 1 11 

10 anos 1 11 

12 anos 1 11 

15 anos 2 22 

20 anos 2 22 

23 anos 1 11 

Fonte: Autor 

 

Um fato que chamou muita atenção foi o tempo que essas colaboradoras 

participam deste programa de ginástica para terceira idade. Como mostrado na 

Tabela 7, a colaboradora que tem menos tempo no grupo participa há 6 anos, e a 

que está a mais tempo no grupo, está desde a sua inauguração há 23 anos. Esse é 

um dado muito interessante, pois significa que o trabalho realizado pela professora  

é muito bem feito e tem se mantido com qualidade ao longo dos anos, gerando 

prazer e ao mesmo tempo trazendo resultados satisfatórios para as participantes. 

Todas relataram durante os encontros que as aulas são muito boas. Que participar 

dessas aulas de ginástica fazem bem para o corpo e para a mente. A seguir alguns 

discursos das colaboradoras a respeito se suas participações nas aulas de 

ginástica:. 

“Eu venho principalmente pela saúde, depois pela alegria e companheirismo 

da turma. É bom pra terceira idade.” 

 

“Os exercícios trazem muitos benefícios, muitos mesmo, faz bem pra saúde, 

faz bem pra cabeça, faz bem para o corpo, a gente volta pra casa muito animada pra 

pegar no serviço.” 

 

“É uma terapia pra cabeça, pois como tenho muito problema, então eu acho 

que essa hora que eu fico aí é só minha.” 

 

“Eu gosto de fazer ginástica, pra mim é ótimo. Sempre gostei e sempre 

participei.” 
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“Sinto-me bem com as aulas, faz muito bem pra mim, faz bem pra tudo. Não 

vejo a hora que chegue o dia de eu vir na ginástica, pois preciso me cuidar.” 

 

“É ótimo ter agilidade e não ficar sentada no sofá esperando a morte chegar.” 

 

“A professora é boa, ela ajuda a gente, é uma pessoa assim que se dedica 

tanto no serviço dela, que ela passa aquela coisa boa pra gente. Eu sempre gostei 

muito de vir com ela.” 

 

Nota-se que além de benefícios físicos, este grupo proporciona a suas 

participantes um espaço de convívio social muito interessante, e também muito 

importante para os idosos. 

Neste mesmo sentido, um estudo de Santana23 confirmou a importância da 

atividade física como um recurso em que os idosos podem melhorar a sua saúde e a 

sua capacidade funcional, além de possibilitar a convivência com seus pares e  

proporcionar autovalorização e atualização. 

 

Tabela 8 - Distribuição das colaboradoras de acordo com o motivo pelo qual 

participam do grupo de ginástica do Parque dos Espanhóis 

Motivo N° % 

Pela saúde 7 78 

Recomendação médica 1 11 

Porque gosta 1 11 

Fonte: Autor 

 

A maioria das colaboradoras participam do grupo de ginástica com objetivo de 

melhorar a saúde. Uma delas respondeu que possui recomendação médica. E 

apesar de todas relatarem que gostam muito de participar do grupo de ginástica, 

apenas uma colaboradora respondeu que participa do grupo de ginástica porque 

gosta (Tabela 8).  

Porém, durante os encontros observou-se que todas têm histórico de dores 

no corpo, mas relatam ter a sensação que depois que começaram a participar do 

grupo de ginástica as dores acabaram ou diminuíram. A seguir alguns discursos das 

colaboradoras durante os encontros educacionais: 
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“Eu tinha hérnia de disco e vivia no médico, vivia tomando remédio, mas nada 

curava. Daí o médico falou você tem que fazer ginástica, e eu fui fazendo 

devagarzinho de acordo com que eu aguentava. Agora eu tenho dor, mas é bem 

menos.” 

 

“O nervo ciático que eu tinha, só com ginástica que eu consegui controlar ele.” 

 

“A ginástica é muito boa, porque eu acho que qualquer dorzinha que você 

tenha, se você fizer um movimento assim, parece que passa. Às vezes eu sinto o 

corpo, a perna doendo, daí eu começo a fazer alongamento e aí passa.” 

 

Tabela 9 - Participação das colaboradoras em outras modalidades de 

exercícios praticados fora do grupo do Parque dos Espanhóis 

Modalidade de exercício N° % 

Não faz exercícios além 

do grupo do parque 

2 22 

Caminhada 5 55 

Ginástica na ACM* 1 11 

Hidroginástica na ACM* 2 22 

*ACM (Associação Cristã de Moços) 
Fonte: autor 

 

Das nove colaboradoras, sete realizam outras modalidades de exercícios 

físicos além das aulas de ginástica da terceira idade (Tabela 9). A maioria é adepta 

da caminhada. Essa caminhada, segundo informações colhidas nos encontros, são 

realizadas tanto na pista de caminhada do Parque dos Espanhóis, como também 

são realizadas nas proximidades de suas residências, tudo depende do horário e da 

companhia, pois às vezes conseguem persuadir o marido, algum parente ou amiga 

para acompanhá-las. Além disso, duas colaboradoras frequentam regularmente a 

ACM (Associação Cristã de Moços), sendo que uma delas participa das aulas de 

Hidroginástica e de Ginástica, e a outra participa apenas das aulas de 

Hidroginástica. 
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6.2 Representações Sociais das colaboradoras referente à intervenção 

educacional em Envelhecimento Ativo 

 

6.2.1 Motivo pelos quais as colaboradoras aceitaram fazer parte deste projeto de 

pesquisa 

 

A análise das ideias centrais expressas nos discursos referentes à pergunta 

“Por que você aceitou fazer parte deste projeto de pesquisa?” indicou 3 categorias 

temáticas: Ajuda, Conhecimento e Participação. (tabela 10) 

 

Tabela 10 - Distribuição das expressões chaves pela categoria e 

subcategorias temáticas dos motivos pelos quais as 

colaboradoras aceitaram fazer parte deste projeto de 

pesquisa 

Categoria Temática Subcategoria N° de expressões chave 

Ajuda 
Ajudar o pesquisador e o 

grupo. 
6 

Conhecimento Novidade, curiosidade e 
adquirir conhecimento. 

14 

Participação Tem disposição, gosta de 
participar, gostou do 

professor, gosta de ser 
convidada. 

6 

Total  26 
Fonte: Autor 

 
 A tabela 10 aponta que foram três os motivos que fizeram as colaboradoras 

participarem deste projeto de pesquisa. O primeiro deles foi a disposição em 

“ajudar”. Decidiram ajudar o pesquisador, pois consideram difícil quando alguém 

precisa de voluntários para uma pesquisa e não encontram. Também decidiram 

ajudar o grupo, pois o trabalho só seria desenvolvido caso houvesse o número de 10 

mulheres. O segundo motivo encontrado foi o “conhecimento”. Por se tratar de uma 

novidade, relataram que ficaram curiosas para saber como seria esse trabalho, e 

acreditaram que teriam oportunidade de adquirirem mais conhecimento. E terceiro 

motivo foi a “participação”, pois algumas colaboradoras relataram que gostam muito 

de participar de todos os eventos (reuniões) a que são convidadas, e que tem muita 
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disposição. Relataram também que ficam muito felizes quando recebem convites de 

pessoas mais jovens, que é muito bom conviver com jovens. 

 

 A seguir os discursos referentes à tabela 10: 

 

DSC1: Ajudar o pesquisador e o grupo: (C1, C2, C9). 

Pra te ajudar e nos ajudar também. Eu sou uma pessoa que se eu puder 

ajudar alguém eu faço força de ajudar. É duro achar pessoas. Minha filha também 

fez mestrado. Tenho meus netos que também precisam dessas coisas. 

 

DSC2: Novidade, curiosidade e adquirir conhecimento (C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9). 

Você convidou e eu falei vamos lá pra gente saber mais coisas, pra gente 

aprender coisas que a gente não sabe. É bom saber, eu sempre quero aprender 

alguma coisa a mais. Eu vejo as pessoas pesquisando assim e acho muito 

interessante. Eu nunca tinha participado e tinha curiosidade de saber como era, é 

uma novidade, e achei que ia aprender bastante coisa. 

 

DSC3: – Tem disposição, gosta de participar, gostou do professor, gosta de ser 

convidada (C2, C5, C6). 

Sou uma pessoa muito disposta e gosto de reuniões, participo de todas. Acho 

maravilhoso quando a gente é convidada por um jovem, pois é muito bom conviver 

com jovem, e a gente foi bem com a sua cara. 
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Figura 1 - Nuvem de palavras montada com as expressões chaves da 

primeira questão da entrevista (Por que você aceitou fazer parte 

deste projeto de pesquisa?) 

 

Pode-se observar claramente na nuvem de palavras acima que as que mais 

aprecem são “Ajudar”, “Aprender”, “Saber”, representando os motivos pelos quais as 

colaboradoras decidiram participar desta pesquisa. 

 

6.2.2 Opinião das colaboradoras à respeito do modelo educacional proposto, pontos 

positivos e negativos 

 

A análise das ideias centrais expressas nos discursos referentes à pergunta 

“O que você achou do modelo educacional proposto? Aponte pontos positivos e 

negativos” indicou 3 categorias temáticas: Pontos positivos, Pontos Negativos e 

Sugestões. (tabela 11) 
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Tabela 11 - Distribuição das expressões chaves pela categoria e 

subcategorias temáticas das opiniões sobre o modelo 

educacional proposto. Pontos positivos e negativos 

Categoria Temática Subcategoria N° de expressões chave 

Pontos Positivos 

Gostou do método, da 

aula em roda, da troca de 

experiências, da amizade. 

21 

Facilita o entendimento, 

esclarece dúvidas na 

hora, retém atenção, 

desenvolve e aprende. 

26 

Pontos Negativos Alguns falam demais 3 

Sugestão Expansão do projeto 2 

Total  52 

Fonte: Autor 

 

A tabela 11 aponta a opinião das colaboradoras em relação ao modelo 

educacional proposto. Como explicado anteriormente, a metodologia utilizada foi a 

Educação Popular.  

A Educação Popular em Saúde tem seus princípios teórico-pedagógicos 

enraizados nas concepções pedagógicas de Paulo Freire e podem ser elencados 

com a concepção da saúde como qualidade de vida, valorização da cultura popular 

e sua interação com o saber técnico-científico, estímulo ao diálogo e a processos 

reflexivos, metodologias participativas, opção filosófico-política pela não opressão, 

compromisso com a justiça social e fortalecimento dos movimentos sociais, 

humanização, afetividade e prática voltada à afirmação dos sujeitos. Tais princípios 

questionam a Educação em Saúde Tradicional, limitada ao repasse de informações 

técnicas, de maneira verticalizada e desvinculada das condições de vida da 

população.10 

Sentadas em roda, o pesquisador fez perguntas disparadoras e as 

colaboradoras, uma a uma, expuseram suas ideias e seus conhecimentos, que 

sempre eram completados ou corrigidos pelas colegas e/ou pelo pesquisador. As 

colaboradoras eram estimuladas à problematizar sobre o assunto em pauta, 

levando-o para dentro da sua realidade.  
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Todas as colaboradoras relataram que gostaram muito do método, do formato 

em roda, das trocas de experiências e afirmaram que esse método aproxima as 

pessoas e estimula a amizade. 

Realmente o método é muito bom, pois como são aposentadas, passam 

muito tempo dentro de casa e tem contato social reduzido, ou seja, não tem com 

quem conversar. Com esta metodologia, seguindo uma pauta, foram estimuladas a 

falar sobre assuntos comum a todas, num ambiente protegido onde podiam expor 

abertamente seus medos e anseios.  Outro fator positivo dessa metodologia é a 

busca conjunta por soluções, onde cada uma com sua experiência, e o professor 

com o conhecimento científico, contribuem com sugestões valiosas e realistas. 

Outro relato positivo sobre a metodologia é a facilidade no entendimento dos 

assuntos abordados, pois ao refletir e problematizar sobre o assunto em pauta, são 

capazes de levá-lo para dentro da sua realidade, tornando-o familiar. As dúvidas são 

esclarecidas na hora, com a colaboração de todos. 

Algumas colaboradoras notaram a diferença desta metodologia quando 

comparada a uma palestra, onde somente o professor fala e as alunas apenas 

ouvem, não tem chance de expor opiniões, e acabam ficando confusas em alguns 

momentos por não terem oportunidade de esclarecerem suas dúvidas. Além disso 

relatam que em algumas palestras não conseguem se concentrar por causa de 

conversas paralelas. Segundo elas, este modelo participativo retém a atenção das 

alunas, pois ninguém quer perder o assunto, torna-se mais atrativo e facilita o 

aprendizado. 

O ponto negativo apontado por apenas uma das colaboradoras foi que 

algumas pessoas falam demais. Este problema especifico aconteceu porque duas 

das colaboradoras participantes queriam dar exemplos e contar histórias da sua vida 

em todos os momentos. Em parte foi bom, pois elas se expunham e incentivavam as 

demais a opinarem e contarem suas experiências, mas por outro lado foi ruim, pois 

nesses momentos tinham que ser interrompidas pelo pesquisador por fugirem do 

assunto em pauta. 

Ao contrario disso, em outros trabalhos encontrados, o lado negativo ficou por 

conta dos professores que faltavam muito, dos alunos que abandonavam as aulas e 

não concluíam os trabalhos e dos assuntos abordados considerados menos 

interessantes.15 
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Duas colaboradoras sugeriram que o projeto continuasse a ser realizado para 

que outras pessoas tivessem a oportunidade de participar. Esse é um dos objetivos 

desse trabalho. 

 

 A seguir os discursos referentes à tabela 11: 

 

DSC1: Gostou do método, da aula em roda, da troca de experiências, da amizade 

(C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9). 

Achei ótimo. O que você fez aqui foi ótimo, sentamos em roda e cada uma 

expôs sua ideia, cada uma deu sua opinião. Dessa forma a gente fica mais à 

vontade, a gente conversa, parece que aproxima mais as pessoas, fica uma coisa 

mais unida. Diferente de uma palestra, que só o médico fala, aqui todas tiveram 

oportunidade de falar. Uma fala uma coisa, outra fala outra coisa e a gente vai 

captando, assim em grupo a gente sempre acha uma solução para os problemas. 

Foi legal de ver uma colega responder uma coisa e a gente responder diferente, 

porque cada uma tem ideia do que sente, do que é bom pra ela. Gostei e se tiver 

novamente pode me convidar que eu venho. 

 

DSC2: Facilita o entendimento, esclarece dúvidas na hora, retém atenção, 

desenvolve e aprende (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C9) 

Do jeito que você fez aqui, com poucas pessoas, é melhor porque quando 

você fala tá todo mundo ouvindo. Com muitas pessoas ninguém escuta ninguém. 

Numa palestra, você sabe, sempre tem uma do lado conversando, desvia a atenção, 

além disso, uma pergunta, outra pergunta, fica meio confuso, e às vezes você não 

consegue perguntar, o professor fala e a gente fica com dúvida. Assim com 10 

pessoas foi a melhor coisa que teve, você acertou bem nisso aí, pois você tem 

dúvida, fala e já esclarece na hora, isso facilita o entendimento da gente, aprende 

muito mais. Acho que foi legal também porque a coisa tava bem sintonizada, todas 

as conversas foram boas, as explicações foram boas, deu pra aprender muita coisa. 

Você explicou tudo o que uma pessoa de 60 anos precisa saber. Eu achei que com 

esse método eu me desenvolvi, pois eu tinha dificuldade pra falar e agora estou 

conseguindo falar, olha que coisa! Aprendi coisas sem ser negativa, pois eu tinha 

muito pensamento negativo, mas agora não tenho mais. 
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DSC3: Pontos Negativos (C1). 

Teve gente que falou demais, mas acho que faz parte da idade, pois nessa 

idade as pessoas tem necessidade de falar mais. Acho que não teve ponto negativo 

a não ser isso de algumas pessoas falarem muito. 

 

DSC4: Expansão do projeto (C4 e C5). 

Acho que você deve continuar fazendo esse programa, não deve parar, e 

ficaria melhor se a gente pudesse convidar uma amiga, e se todas as pessoas 

fizessem isso que a gente fez. 

 

Figura 2 - Nuvem de palavras montada com as expressões chaves da 

segunda questão da entrevista (O que você achou do modelo 

educacional proposto? Aponte pontos positivos e negativos.) 

 

Fonte: Autor 

 

Por se tratar de uma questão muito aberta, a nuvem de palavras não 

consegue ser tão representativa. No entanto palavras como “Bom”, “Gente”, 

“Pessoas”, “Acho”, “Ótimo”, “Melhor”, “Fala”, acabam representando, mesmo que 

discretamente a opinião das colaboradoras sobre o modelo de educacional proposto. 
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6.2.3 Opinião das colaboradoras a respeito do aprendizado adquirido nos encontros 

educacionais 

 

A análise das ideias centrais expressas nos discursos referentes à pergunta 

“Você acha que aprendeu alguma coisa nova sobre os temas abordados?” indicou 

apenas 1 categoria temática: Aprendizado. (tabela 12) 

 

Tabela 12 - Distribuição das expressões chaves pela categoria e 

subcategorias temáticas das opiniões sobre o aprendizado 

nos encontros educacionais 

Categoria Temática Subcategoria N° de expressões chave 

Aprendizado Sim 18 

Total  18 

Fonte: Autor 

 
A Tabela 12 aponta a opinião das colaboradoras em relação ao aprendizado 

adquirido nos encontros educacionais. É importante deixar claro que o aprendizado 

não faz parte dos objetivos desse trabalho, mas sim o método em si. Portanto, o 

aprendizado não foi avaliado. Essa pergunta da entrevista teve o objetivo apenas de 

avaliar a reação e o sentimento das colaboradoras em relação ao aprendizado, pois 

sabe-se que para avaliar aprendizado no sentido de retenção de conhecimento é 

necessário um estudo mais complexo, com testes mais específicos. Mas o 

pesquisador considerou importante ter essa opinião das colaboradoras para verificar 

se a metodologia utilizada, a linguagem e os temas abordados tinham causado uma 

reação positiva neste sentido, levando-se em consideração o baixo nível de 

escolaridade do grupo. 

As colaboradoras tiveram uma reação positiva em relação ao aprendizado, 

acreditando que aprenderam coisas novas. Durante os encontros, pode-se observar 

que o método gera um encorajamento nas participantes, que no início se sentem 

tímidas, acham que não sabem nada sobre o assunto, expõem pouco suas ideias e 

conceitos, mas durante o desenvolvimento da aula, todas percebem que tem alguma 

experiência de vida e algum conhecimento útil, que apesar de empírico, sem 

embasamento teórico, serve como ponto de partida para a construção de algo mais 

complexo. Esse encorajamento mexeu com a autoestima das participantes, que se 
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sentiram mais importantes dentro de suas famílias, modificando a relação que 

tinham com seus filhos, maridos, etc. Segundo relato de uma das participantes ela 

sempre ficava calada, não emitia opinião, reagia passivamente aos problemas, e 

agora ela fala, opina, enfrenta os problemas, busca soluções, enfim, sente-se mais 

confiante e competente. 

De acordo com Assis15
  

[...] o grupo é um espaço que potencializa a interação e a reflexão crítica, a 
partir do envolvimento de todos e da construção do coletivo a partir do 
singular, da história e do pensamento de cada um. Processos participativos 
são pensados na direção de promover mais amplamente a participação dos 
sujeitos na sociedade, suscitada pela reflexão conjunta dos problemas 
vivenciados e da tomada de consciência sobre a necessidade de se trilhar 
caminhos de superação, de coletivamente assumir a construção da 
cidadania e romper a lógica de negação de direitos inscrita na realidade e 
refletida no processo saúde-doença-cuidado.  

 

A seguir o discurso referente à tabela 12: 

 

DSC1: Acha que aprendeu (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9). 

Acho que aprendi sim, aprendi bastante coisa nova. Aprendi sobre circulação, 

diabetes, coração, caminhada, músculos, o impacto quando a gente anda. Coisas do 

meu corpo que eu nem sabia que existia, acabei aprendendo e achei muito bom, 

muito aproveitado. Aprendi também a enfrentar, pois eu ficava calada quando 

alguém falava alguma coisa, pois agora eu enfrento, vou pra frente. 

 

Figura 3 - Nuvem de palavras montada com as expressões chave da terceira 

questão da entrevista (Você acha que aprendeu alguma coisa 

nova sobre os temas abordados?) 

 

Fonte: Autor 
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Ao contrário da nuvem de palavra da questão anterior, nessa nuvem fica bem 

explícita a opinião das colaboradoras a respeito do aprendizado. 

 

6.2.4 Recomendação desses encontros educacionais à amigos e familiares 

 

A análise das ideias centrais expressas nos discursos referentes à pergunta 

“Você recomendaria que seus amigos e familiares participassem desses encontros 

educacionais? Por que?” indicou apenas 1 categoria temática: Recomendação. 

(tabela 13) 

 

Tabela 13 - Distribuição das expressões chaves pela categoria e 

subcategorias temáticas sobre os motivos pelos quais os 

encontros educacionais são recomendados ou não 

Categoria Temática Subcategoria N° de expressões chave 

Recomendação 

Recomendo, foi bom pra 
mim, adquire 

conhecimento, incentiva 
prática de exercícios 

24 

Total  24 

Fonte: Autor 

 

A tabela 13 aponta a opinião das colaboradoras em relação à recomendação 

dos encontros educacionais à amigos e familiares. Todas as colaboradoras 

afirmaram que recomendam os encontros educacionais, pois relatam que a 

experiência foi muito boa. Segundo elas, além de ser uma oportunidade de adquirir 

conhecimento, os encontros esclarecem as pessoas sobre assuntos relacionados à 

saúde e qualidade de vida, estimulando a prática de exercícios físicos e outros 

hábitos saudáveis.  

Isso vem ao encontro com a Política Nacional de Saúde do Idoso, que em sua 

diretriz “Promoção do Envelhecimento Saudável” recomenda que sejam 

desenvolvidas ações que orientem os idosos e os indivíduos em processo de 

envelhecimento quanto a importância da melhoria constante de suas habilidades 

funcionais, mediante a adoção precoce de hábitos saudáveis de vida e a eliminação 

de comportamentos nocivos à saúde (tabagismo, alcoolismo e automedicação).14 
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Segundo Assis10 os hábitos saudáveis incluem alimentação balanceada, 

prática regular de exercícios físicos, convivência social, atividade ocupacional 

prazerosa e atividades que gerem controle do estresse.  

 

A seguir o discurso referente à tabela 13: 

 

DSC1: Recomendo, foi bom pra mim, adquire conhecimento e incentiva prática de 

exercício (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9) 

Recomendo e muito, pra todas as pessoas, pois foi muito bom pra mim, me 

fez muito bem, mas às vezes a pessoa não quer. Acho que é um conhecimento que 

todas as pessoas tem que ter o direito de ter. Porque vai esclarecer as pessoas que 

estão paradas e que não fazem nada para estar em atividade, e talvez a pessoa se 

anima de fazer ginástica. Já falei para meus 2 filhos que são gordos e para minha 

neta que está gordinha, que saúde vem em primeiro lugar, que a vida não é só 

trabalhar. Falei também para meu marido que é muito sedentário, que não adianta 

só ele me incentivar, ele tem que fazer também, tem que cuidar da saúde dele. Esse 

programa é bom até pra cabeça da gente. 

Fonte: Autor 

 

Figura 4 - Nuvem de palavras montada com as expressões chaves da 

quarta questão da entrevista (Você recomendaria que seus amigos e familiares 

participassem desses encontros educacionais? Por que?) 



50 

 

Essa nuvem de palavras nos mostra claramente a opinião das colaboradoras 

sobre a recomendação deste modelo educacional para amigos e familiares. 

 

6.2.5 Aplicação do conhecimento adquirido 

 

A análise das ideias centrais expressas nos discursos referentes à pergunta 

“Como você pretende aplicar o conhecimento aqui adquirido e em quem?” indicou 

apenas 1 categoria temática: Aplicação do conhecimento. (tabela 14) 

 

Tabela 14 - Distribuição das expressões chave pela categoria e subcategorias 

temáticas sobre aplicação do conhecimento adquirido 

Categoria Temática Subcategoria N° de expressões chave 

Aplicação do 
conhecimento adquirido 

Na própria vida 12 

Transmitir conhecimento 26 

Total  38 

Fonte: Autor 

 

A Tabela 14 aponta a opinião das colaboradoras em relação à aplicação do 

conhecimento adquirido. Algumas das colaboradoras disseram que pretendem 

aplicar o conhecimento em sua própria vida. Uma delas relatou na entrevista que ao 

sentir dor nas costas, lembrou-se que exercícios de alongamento podem ajudar 

aliviar os sintomas e realizou alguns exercícios em sua própria sala.  

Todas as colaboradoras relataram que pretendem transmitir o conhecimento 

adquirido aos amigos e familiares, conversando com eles e explicando os motivos 

pelos quais eles precisam se exercitar e adquirir hábitos saudáveis. 

De acordo com o Caderno de Educação Popular e Saúde13, deve-se criar 

ações de educação em saúde que contribuam para a autonomia do usuário. Há 

ainda o desafio de fazer com que o indivíduo capacitado seja capaz de gerar 

mudança em seu ambiente social, levando conhecimento para os demais.15 

 

A seguir os discursos referentes à tabela 14: 
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DSC1: Na própria vida (C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8). 

Vou pôr em prática aquilo que eu aprendi, vou aplicar na minha vida. Vou 

procurar vir sempre na ginástica e vou fazer caminhada. Eu gosto muito dessas 

coisas, ontem mesmo deitei no chão da sala porque eu tava com dor nas costas e 

comecei a fazer exercícios. Só posso dizer o quanto valeu a pena, que foi um 

aprendizado. 

DSC2: Transmitir conhecimento (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9). 

Vou colocar em prática falando com meus familiares e com minhas amigas, 

pois é muito importante passar o conhecimento. Como eu aprendi, eu explico pra 

elas. A minha neta tem 8 anos, ela tem colesterol alto, já falei com minha nora pra 

fazer caminhada com ela na avenida. Também vou aplicar esse conhecimento com 

meu marido. Ele tem diabetes, então eu explico tudo pra ele. Ele faz uma 

caminhadinha, não é sedentário, mas não quer saber de ginástica. Pelo menos ele 

concorda com as coisas que eu falo, pois tem gente que não concorda, mas aí eu 

acho uma besteira muito grande, é uma pessoa que tem a mente vazia. Acho que a 

mente da gente fica cheia quando a gente tem bastante coisinha pra fazer. Você 

sabe que é bom até pra cabeça da gente? 

 

Figura 5 - Nuvem de palavras montada com as expressões chaves da quinta 

questão da entrevista (Como você vai aplicar o conhecimento aqui 

adquirido e em quem?) 

 

Fonte: Autor 
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Essa nuvem de palavras nos ajuda a enxergar as intenções das 

colaboradoras em levar o conhecimento ao seu ambiente social. 
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7 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após organização e análise dos dados coletados pode-se concluir que as 

representações sociais demonstraram que as colaboradoras obtiveram uma reação 

positiva frente ao modelo educacional proposto. A metodologia foi muito bem aceita, 

elas sentiram-se à vontade para expor suas opiniões e trocar experiências, e mesmo 

quando tiveram opiniões divergentes, o método participativo, com conhecimento 

compartilhado, facilitou o entendimento e a busca de soluções/respostas. Também 

tiveram a percepção de que o método gera união e fortalece a amizade das 

participantes, sendo comparado a uma terapia em grupo. Apesar do aprendizado, no 

sentido de retenção de conhecimento, não ter sido avaliado, as colaboradoras 

tiveram uma reação positiva neste sentido, acreditando terem aprendido coisas 

novas durante os encontros e pretendem aplicar este conhecimento em suas 

próprias vidas, além de transmiti-lo a amigos e familiares. As participantes sugerem 

a continuidade dos encontros educacionais e recomendam que outras pessoas 

participem. Sentiram-se estimuladas a praticar exercícios físicos e adotar hábitos 

saudáveis. 

Na minha visão de pesquisador, posso afirmar que a metodologia proposta se 

mostrou adequada no trabalho educacional com idosos. Digo isso não no sentido do 

aprendizado em si, mas na dinâmica atraente e envolvente do método. Sentadas em 

roda, todas as participantes se enxergavam. Ficaram um pouco tímidas no começo, 

mas depois foram se soltando. Após efetuar uma pergunta disparadora, cada 

participante emitia sua opinião e contribuía com sua experiência. Abria-se então 

espaço para dúvidas e comentários complementares. Ao final dos comentários as 

dúvidas eram esclarecidas e encerrava-se o assunto com informações embasadas 

cientificamente. Em seguida iniciava-se novo assunto com outra pergunta 

disparadora. 

Foram duas as dificuldades encontradas nesta pesquisa. A primeira delas diz 

respeito ao conteúdo abordado nas aulas (encontros). Tinha que ser um conteúdo 

interessante e significativo, numa abordagem adequada à faixa etária e ao grau de 

instrução das participantes. As discussões foram conduzidas na direção dos 

objetivos de aprendizagem, que foram apresentados às participantes ao final dos 

encontros. A outra dificuldade encontrada foi manter a discussão dentro do assunto 

em pauta. Algumas participantes contavam histórias e experiências muito 
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demoradas, acabavam se perdendo e mudando de assunto. Isso gerava uma 

dispersão na atenção do grupo. Ao perceber o inicio de conversas paralelas, a 

participante era interrompida e a pergunta disparadora realizada novamente. 

Este estudo possui algumas limitações. Uma delas diz respeito ao 

aprendizado, pois não foi avaliada a retenção de conhecimento, nem tampouco se 

os objetivos de aprendizagem foram alcançados. Outra limitação diz respeito as 

participantes, que são frequentadoras de um grupo de ginástica há pelo menos 6 

anos, possuem afinidade entre si, e além de gostar e praticar exercícios, possuem 

certo conhecimento sobre exercícios físicos. O fator tempo também limitou o 

trabalho em 6 encontros, pois na segunda semana de dezembro o grupo de 

ginástica entra em férias e retorna somente no mês de fevereiro. 

Apesar das limitações, este estudo mostrou que desenvolver programas 

educacionais voltados para idosos, com as características metodológicas aqui 

utilizadas, tem grandes chances de obtenção de sucesso. Outras pesquisas voltadas 

ao aprendizado e retenção de conhecimento são recomendadas para dar mais 

subsídios a esses programas educacionais.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

“ENVELHECIMENTO ATIVO: DESENVOLVIMENTO, APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE 
UM MODELO DE INTERVENÇÃO EDUCACIONAL VOLTADO PARA IDOSOS.” 

Pesquisador Responsável: Helio Marconi Gerth 
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Sorocaba- SP. 
 O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: 

“ENVELHECIMENTO ATIVO: DESENVOLVIMENTO, APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE UM 
MODELO DE INTERVENÇÃO EDUCACIONAL VOLTADO PARA IDOSOS.”,  de responsabilidade do 
pesquisador : Helio Marconi Gerth. 

Eu, ___________________________________________________ , idade:  __________ anos, 
R.G.: _________________________ . 

Concordo em participar deste estudo, sabendo que responderei a um questionário 
autoaplicável e que darei informações sobre: idade, sexo, etnia, escolaridade, estado civil, número de 
filhos, número de netos, renda familiar, profissão, meio de transporte utilizado para ir até o parque, 
responsabilidade de cuidador ou não e nível de atividade física. Também participarei de uma 
entrevista ao final da pesquisa onde emitirei a minha opinião sobre o trabalho realizado. 

Fui informado e concordo em participar dos 6 (seis) encontros, com duração de 1 hora, que 
serão realizados no Parque dos Espanhóis em Sorocaba, onde serão discutidos e dialogados assuntos 
sobre exercício físico, envelhecimento, hipertensão e diabetes.  Também concordo que esses 
encontros sejam gravados em áudio, ou seja, apenas as vozes, sem imagem. 

Sei que em caso de dúvida ou intercorrência poderei recorrer ao pesquisador responsável: 
Helio Marconi Gerth - (15)99773-7465. 

Entendo que estou livre para decidir se desejo participar ou não da pesquisa e que posso 
desistir do estudo em qualquer fase, podendo fazê-lo sem qualquer prejuízo. Recebi garantias de que 
será mantido sigilo sobre a minha identidade e que as informações por mim prestadas farão parte de 
um conjunto de dados cujos resultados analisados serão alvo de divulgação científica em congressos 
e artigos de revista especializada. 

Estou ciente de que não terei nenhum ônus, nem tampouco serei remunerado pela minha 
participação. 

Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos 
da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
Endereço: Rua Joubert Wey, 290. Sorocaba- SP. Telefone: 3212-9896. Caso tenha alguma dúvida ou 
queixa pode dirigir-se a este Comitê de Ética. 

Este é um documento em duas vias, uma pertence a mim e a outra deve permanecer 
arquivada com o pesquisador. 

 
   

Nome por extenso entrevistado  Assinatura 
   
   

Nome por extenso entrevistador  Assinatura 
 

1ª via do entrevistado 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

“ENVELHECIMENTO ATIVO: DESENVOLVIMENTO, APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE 
UM MODELO DE INTERVENÇÃO EDUCACIONAL VOLTADO PARA IDOSOS.” 

Pesquisador Responsável: Helio Marconi Gerth 
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Sorocaba- SP. 
 O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: 

“ENVELHECIMENTO ATIVO: DESENVOLVIMENTO, APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE UM 
MODELO DE INTERVENÇÃO EDUCACIONAL VOLTADO PARA IDOSOS.”,  de responsabilidade do 
pesquisador : Helio Marconi Gerth. 

Eu, ___________________________________________________ , idade:  __________ anos, 
R.G.: _________________________ . 

Concordo em participar deste estudo, sabendo que responderei a um questionário 
autoaplicável e que darei informações sobre: idade, sexo, etnia, escolaridade, estado civil, número de 
filhos, número de netos, renda familiar, profissão, meio de transporte utilizado para ir até o parque, 
responsabilidade de cuidador ou não e nível de atividade física. Também participarei de uma 
entrevista ao final da pesquisa onde emitirei a minha opinião sobre o trabalho realizado. 

Fui informado e concordo em participar dos 6 (seis) encontros, com duração de 1 hora, que 
serão realizados no Parque dos Espanhóis em Sorocaba, onde serão discutidos e dialogados assuntos 
sobre exercício físico, envelhecimento, hipertensão e diabetes.  Também concordo que esses 
encontros sejam gravados em áudio, ou seja, apenas as vozes, sem imagem. 

Sei que em caso de dúvida ou intercorrência poderei recorrer ao pesquisador responsável: 
Helio Marconi Gerth - (15)99773-7465. 

Entendo que estou livre para decidir se desejo participar ou não da pesquisa e que posso 
desistir do estudo em qualquer fase, podendo fazê-lo sem qualquer prejuízo. Recebi garantias de que 
será mantido sigilo sobre a minha identidade e que as informações por mim prestadas farão parte de 
um conjunto de dados cujos resultados analisados serão alvo de divulgação científica em congressos 
e artigos de revista especializada. 

Estou ciente de que não terei nenhum ônus, nem tampouco serei remunerado pela minha 
participação. 

Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos 
da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
Endereço: Rua Joubert Wey, 290. Sorocaba- SP. Telefone: 3212-9896. Caso tenha alguma dúvida ou 
queixa pode dirigir-se a este Comitê de Ética. 

Este é um documento em duas vias, uma pertence a mim e a outra deve permanecer 
arquivada com o pesquisador. 

 
   

Nome por extenso entrevistado  Assinatura 
   
   

Nome por extenso entrevistador  Assinatura 
 
 
 
 
 2ª via do entrevistador 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO SÓCIODEMOGRÁFICO 

 

Nome:                Data:   

Telefone:         e-mail:         

                    

Data Nascimento:     Idade:       (   ) Masculino   (   ) Feminino   

                    

Cor/Raça:   (   ) Branca   (   ) Preta   (   ) Amarela   (   ) Parda   (   ) Indígena       

                    

Escolaridade:   (   ) Analfabeto(a)   (   ) 1° Grau incompleto   (   ) 1° Grau Completo       

             (   ) 2° Grau Completo   (   ) Superior   (   ) Pós-Graduação       

                    

Estado Civil:(   ) Solteiro(a)   (   ) Casado(a)   (   ) Viúvo(a)   (   ) Desquitado(a)/Divorciado(a)     

                    

Filhos:   (   ) Não   (   ) Sim.    Quantos:             

                    

Netos:   (   ) Não   (   ) Sim.   Quantos:             

                    

Renda Familiar:    (   ) Menor que 1 salário mínimo   (   ) 1 a 3 salários mínimos       

    (   ) 4 a 5 salários mínimos   (   ) Maior de 6 salários mínimos     

                    

Profissão:                    

                    

Aposentado(a): (   ) sim   (   ) Não               

                    

Transporte utilizado para ir até o Parque:             

(   ) A pé   (   ) Carro   (   ) Taxi   (   ) Ônibus   (   ) Outro. Qual?         

                    

Responsável por cuidar de outra pessoa? (   ) Não   (   ) Sim. Quem?         

Com que frequência?                 

                    

Há quanto tempo participa deste grupo de ginástica?           

                    

Por que participa deste grupo: 

                    

                    

                    

Além deste grupo, pratica mais algum tipo de exercício físico:         
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APÊNDICE C – QUESTÕES UTILIZADAS NA ENTREVISTA 

 

1 – Por que você aceitou fazer parte deste projeto de pesquisa? 

2 – O que você achou do modelo educacional proposto? Aponte pontos positivos e 

negativos. 

3 – Você acha que aprendeu alguma coisa nova sobre os temas abordados? 

4 – Você recomendaria que seus amigos e familiares participassem desses 

encontros educacionais? Por quê? 

5 – Como você pretende aplicar os conhecimentos aqui adquiridos e em quem? 
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APÊNDICE D – TABELAS COM DEPOIMENTOS, EXPRESSÕES CHAVES E 

IDEIAS CENTRAIS REFERENTES ÀS ENTREVISTAS 
 

Quadro 1 - Depoimentos, expressões chaves e ideias centrais referentes à 

questão 1: Por que você aceitou fazer parte deste projeto de 

pesquisa? 

Colaboradores Depoimentos 

Expressões 

Chaves 

Ideia 

Central 

C1 

Pra te ajudar e pra nos ajudar também. E 

acabei descobrindo que foi muito bom, foi 

esclarecedor. Ajudou muito também na 

nossa parte física e emocional. A gente fez 

tipo uma terapia né? Então, se tiver de novo 

a gente participa. Foi muito bom. 

 

...pra te ajudar e 

nos ajudar 

também... 

  

Para ajudar o 

pesquisador; 

 

Para ajudar o 

grupo. 

C2 

Porque eu sou uma pessoa que se eu puder 

ajudar alguém eu faço força de ajudar. 

Porque eu tenho meus netos também que 

precisam dessas coisas, meus filhos, tudo, 

e eu sei que é duro achar as pessoas. Daí a 

hora que você falou eu já pensei na minha 

neta na hora. Que acho que ela também 

precisou, porque ela é médica, fez 

medicina, e acho que ela precisou dessas 

coisas né? Eu sou uma pessoa muito 

disposta. Falo até demais. 

... eu sou uma 

pessoa que se eu 

puder ajudar 

alguém eu faço 

força de ajudar... 

 

...tenho meus 

netos que também 

precisam dessas 

coisas... 

 

... é duro achar 

pessoas... 

 

...sou uma pessoa 

muito disposta, falo 

até demais... 

Pra ajudar o 

pesquisador; 

 

É uma pessoa 

muito 

disposta. 

C3 

Então, você convidou e eu falei vamos lá 

pra gente saber mais coisa né? Por que é 

bom saber né? Porque a gente nunca sabe 

nada, nunca sabe nada, tá só aprendendo. 

Eu aprendi bastante coisa. 

... você convidou e 

eu falei vamos lá 

pra gente saber 

mais coisas... 

 

Para adquirir 

mais 

conhecimento. 
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... é bom saber... 

 

... a gente nunca 

sabe nada, tá só 

aprendendo... 

C4 

Ah, mas é uma maravilha, porque eu nunca 

tinha participado, como eu já falei na 

reunião né? Eu nunca tinha participado, 

então eu tinha curiosidade de saber como 

que era e também pra gente aprender coisa 

que a gente não sabe. E logicamente eu 

fiquei sabendo e bastantinha coisa assim se 

for pra contar a gente vai prolongar né? 

...porque eu nunca 

tinha participado... 

 

...tinha curiosidade 

de saber como 

era... 

 

... pra gente 

aprender coisa que 

a gente não 

sabe.... 

Curiosidade; 

 

Pra adquirir 

conhecimento. 

C5 

Como eu já disse, é uma novidade, eu vou 

porque é mais uma coisa que a gente vai 

participar né? Porque a gente gosta de 

participar de tudo, e a gente foi bem com a 

sua cara. A gente falou puxa vida, taí uma 

coisa boa, você estar convivendo com 

jovens, porque nos meus 72 anos, eu acho 

maravilhoso quando a gente é convidada 

por um jovem, a gente está acostumada 

sempre com pessoas da mesma idade, 

então, é isso aí, muito bom. 

...é uma 

novidade... 

 

... a gente gosta de 

participar de tudo... 

 

...a gente foi bem 

com sua cara... 

 

...taí uma coisa 

boa, você estar 

convivendo com 

jovens... 

 

...eu acho 

maravilhoso 

quando a gente é 

convidada por um 

jovem... 

É uma 

novidade; 

 

Gosta de 

participar de 

tudo; 

 

Gostou do 

professor; 

 

É bom ser 

convidada e 

conviver com 

jovens. 
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C6 

Porque eu achei que ia aprender bastante 

coisa né? Que você podia dar explicações 

pra gente, e gosto também de fazer essas 

reuniões, assim, eu gosto, eu participo de 

todas. 

...achei que ia 

aprender bastante 

coisa... 

 

...gosto de 

reuniões, participo 

de todas... 

Adquirir 

conhecimento; 

 

Gosta de 

reuniões, 

participa de 

todas. 

C7 

Porque eu sempre quero aprender alguma 

coisa a mais, porque tudo que for assim de 

diferente é bem vindo, sempre faz bem pra 

saúde né? E como eu falei, meu marido me 

incentiva muito e então eu tenho que 

aproveitar esse incentivo que ele me dá. 

...eu sempre quero 

aprender alguma 

coisa a mais... 

 

...tudo que for 

assim diferente é 

bem vindo, sempre 

faz bem pra 

saúde... 

 

 

 

Adquirir 

conhecimento; 

 

É uma 

novidade. 

 

 

C8 

Porque, curiosidade e eu queria saber e 

queria aprender, pra ver como que era e 

como que não era, um pouco curiosidade e 

outro pouco é que eu queria aprender. 

... curiosidade... 

 

... queria saber e 

aprender... 

 

... queria ver como 

que era... 

Curiosidade; 

 

Adquirir 

conhecimento. 

C9 

Então, a minha filha, e eu vejo também 

muitas pessoas que fazem mestrado, eu 

sinto que vocês vão pesquisar. A minha 

filha também fez mestrado sabe? Mas só 

que o dela é diferente, mas eu vejo as 

pessoas pesquisando assim e achei muito 

interessante pra ajudar também. 

...a minha filha 

também fez 

mestrado... 

 

... vejo as pessoas 

pesquisando assim 

e achei muito 

interessante... 

Achou 

interessante, 

curiosidade; 

 

Para ajudar o 

pesquisador. 
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... pra ajudar 

também... 

 

Quadro 2 - Depoimentos, expressões chaves e ideias centrais referentes à 

questão 2: O que você achou do modelo educacional proposto? 

Aponte pontos positivos e negativos. 

Colaboradores Depoimentos 

Expressões 

Chaves 

Ideia 

Central 

C1 

Então, assim como roda foi bom porque 

cada um pode expor sua ideia. E teve 

gente que falou demais, mas acho que faz 

parte da idade, porque as pessoas nessa 

idade tem necessidade de falar mais, eu 

percebo isso com pessoas mais velhas que 

eu e eu também já estou nessa. Eu gosto 

de falar muito. Então foi bom por isso, a 

gente, é uma maneira de expor sua ideia. 

Olha, ponto negativo eu acho que não teve, 

a não ser isso de algumas pessoas falar 

muito, mas não sei se essa é a parte 

negativa, mas foi dado oportunidade a 

todas né? Cada uma por sua vez, então foi 

muito bom, foi aprovada essa maneira. 

Assim eu acho que é melhor porque todos 

podem falar. Dessa outra maneira, às 

vezes no postinho tem esse tipo palestra e 

fica só o médico lá na frente, então é um ou 

outro que fala, não é todos, e aqui não, 

aqui todos falaram então foi muito bom. 

Isso facilita o entendimento da gente, dá 

pra você entender melhor, você tem dúvida, 

você fala e já esclarece na hora. 

...assim como roda 

foi bom porque 

cada um pode 

expor sua ideia... 

 

...teve gente que 

falou demais, mas 

acho que faz parte 

da idade... 

 

...as pessoas 

nessa idade tem 

necessidade de 

falar mais... 

 

...ponto negativo 

não teve, a não 

ser isso de 

algumas pessoas 

falar muito... 

 

...foi dado 

oportunidade a 

todas... 

 

...foi muito bom, foi 

aprovada essa 

Aula em forma 

de roda é bom; 

 

Dá pra expor 

as ideias; 

 

Pessoas mais 

velhas 

necessitam 

falar mais; 

 

Algumas 

pessoas 

falavam muito; 

 

Método 

aprovado; 

 

Todos tem 

chance de 

falar; 

 

Facilita o 

entendimento; 
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maneira... 

 

...às vezes no 

postinho tem esse 

tipo de palestra e 

fica só o médico lá 

na frente, então é 

um ou outro que 

fala, e aqui não, 

todos falaram... 

 

...isso facilita o 

entendimento da 

gente... 

 

...você tem dúvida, 

fala e já esclarece 

na hora... 

 

Esclarece as 

dúvidas na 

hora. 

C2 

Achei bom. Não eram muitas pessoas. 

Porque com muitas pessoas ninguém 

escuta ninguém. Fica uma falação. Tem 

hora que assim poucos mesmo fica né? Eu 

achei que estava muito bom. Tava bem 

sintonizada a coisa. Assim é melhor porque 

numa palestra, você desvia a atenção, 

sempre tem uma do lado conversando. É 

que nem quando você vai num show, você 

está prestando atenção... no cinema 

mesmo, sempre tem gente que fica de ti ti 

ti, não tem? Então sendo menos pessoas é 

melhor. Eu acho melhor. Você acertou bem 

nisso ai. Eu pra mim tá bom, eu acho que 

você fez certinho, você falou do corpo 

inteiro, eu aprendi muita coisa viu e fico 

passando pra minhas filhas lá as coisas. 

...achei bom... 

 

...não eram muitas 

pessoas... 

 

... com muitas 

pessoas ninguém 

escuta ninguém... 

 

...tava bem 

sintonizada a 

coisa... 

 

...assim é melhor, 

porque numa 

palestra você 

desvia a atenção, 

sempre tem uma 

do lado 

Gostou do 

método; 

 

Gostou do 

número de 

pessoas; 

 

Método retém a 

atenção; 

 

Aprendeu 

muita coisa. 
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conversando... 

 

...sendo menos 

pessoas é melhor, 

você acertou bem 

nisso aí... 

 

...aprendi muita 

coisa viu... 

C3 

Muito bom. Muito bom. Gostei. Se tiver, 

pode convidar que eu venho outra vez. 

Este modelo é melhor. Assim de pouca 

gente, porque você explica as coisas 

melhor pra gente, porque muita gente 

assim, você não sabe né? Um pergunta, 

outro pergunta daí fica assim meio confuso. 

E só assim de poucas pessoas você 

explica direito e a gente entende. Eu acho 

que tem bastante coisa pra aprender. O 

que eu mais gostei foi do funcionamento 

dos músculos, porque eu não sabia. 

...Gostei. Se tiver, 

pode convidar que 

eu venho outra 

vez... 

 

...Esse modelo é 

melhor. Assim de 

pouca gente... 

 

...Muita gente 

assim, você sabe 

né? Uma 

pergunta, outra 

pergunta, daí fica 

assim meio 

confuso... 

 

...assim de poucas 

pessoas você 

explica direito e a 

gente entende...  

 

 

Gostou do 

método; 

 

Modelo melhor 

com pouca 

gente; 

 

Método facilita 

entendimento. 

C4 

Ah foi muito bom, muito bom. Foi uma coisa 

mais unida né? Eu acredito que seja, por 

exemplo, uma fala uma coisa, outra fala 

outra coisa e a gente vai capitando o que a 

da frente da gente vai falando, então acho 

que foi muito bom, foi muito proveitoso por 

...foi muito bom. 

Foi uma coisa 

mais unida né?... 

 

...uma fala uma 

Gostou do 

método; 

 

Aprende com a 

fala das 
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demais. Eu acho positivo ser assim mesmo, 

de 10 pessoas, nem que seja um 

pouquinho mais, porque assim fica a roda 

maior né? Mas foi ótimo, de 10 pessoas eu 

acho que foi a melhor coisa que teve. Foi 

legal de ver uma colega responder uma 

coisa e a gente responde outra diferente, 

porque eu respondi diferente algumas 

coisas que eu achei que era pra mim 

responder diferente, por que eu achei que 

era, entende? Mas foi muito bom, foi muito 

bom, essa roda de amigas foi demais, foi 

demais. Eu acho que poderia melhorar se 

todas as pessoas fizesse isso que a gente 

fez, por exemplo, se a gente pudesse 

convidar uma amiga e ela viesse, se ela 

muitas vezes concordasse, porque tem 

pessoas que não concordam com a gente, 

que falam, imagine, besteira ir lá, fazer o 

que lá, escutar o professor falar, o que que 

ele entende de velhice, que eu escutei falar 

lá em casa, o que que aquele professor 

entende, ele é um menino, porque eu falei 

que você é um menino ainda, que poderia 

ser até meu neto quase. O que que ele tem 

a falar, ele entende? Aí eu falei ele tá 

estudando pra isso, eu respondi. Eu falei 

pra visinha, que é moça nova heim, porque 

se fosse uma pessoa de mais idade podia 

falar, mas não tem porquê. Foi 

maravilhoso, foi muito bom. 

coisa, outra fala 

outra coisa e a 

gente vai 

capitando... 

 

...acho que foi 

muito bom, muito 

proveitoso... 

 

...eu acho positivo 

assim, de 10 

pessoas... 

 

...de 10 pessoas 

foi a melhor coisa 

que teve... 

 

...foi legal de ver 

uma colega 

responder uma 

coisa e a gente 

responder 

diferente... 

 

...foi muito bom, 

essa roda de 

amigas foi 

demais... 

 

...eu acho que 

poderia melhorar 

se todas as 

pessoas fizesse 

isso que a gente 

fez, por exemplo, 

se a gente 

pudesse convidar 

uma amiga... 

colegas; 

 

Debate de 

idéias e 

conhecimentos, 

falas 

contraditórias; 

 

Bom número 

de pessoas; 

 

Expansão do 

projeto para 

mais pessoas; 

 

Método gera 

união e 

amizade. 
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C5 

Essa roda, esse convívio que você fez, 

parece que aproxima mais as pessoas, e 

parece, eu achei que eu me desenvolvi, 

porque eu já participei de alguns grupos 

como “Amor Exigente” assim tudo, eu tinha 

dificuldade pra falar, eu achava que pra 

mim conversar só 1 ou 2 pessoas que eu 

conseguia, e aqui não, eu estou 

conseguindo falar, olha que coisa né? Isso 

é um ponto positivo pra mim né? Acho que 

você não deve parar de fazer, deve 

continuar fazendo pra mais pessoas tá 

participando, né? O modelo foi ótimo! 

Essa roda, esse 

convívio que você 

fez, parece que 

aproxima mais as 

pessoas... 

 

...eu achei que eu 

me desenvolvi... 

 

...eu tinha 

dificuldade pra 

falar... 

 

...eu estou 

conseguindo falar, 

olha que coisa né? 

Isso é um ponto 

positivo pra mim... 

 

...você não deve 

parar de fazer, 

deve continuar 

fazendo para mais 

pessoas tá 

participando... 

 

...o modelo foi 

ótimo... 

 

 

Método gera 

união e 

amizade; 

 

Percebeu que 

desenvolveu 

capacidade de 

falar em 

público; 

 

Gostou do 

método; 

 

Expansão do 

projeto para 

mais pessoas. 

C6 

Eu gostei porque cada um tem uma ideia 

do que sente e do que está sendo bom pra 

ela. Eu achei muito legal. Do jeito que você 

fez aqui, com poucas pessoas é melhor, 

porque quando você tá falando todo mundo 

...gostei porque 

cada um tem uma 

ideia do que sente 

e do que está 

sendo bom pra 

Gostou do 

método; 

 

Gostou da 
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tá ouvindo. Agora, quando tem muita gente 

fica um ti ti ti que atrapalha e aqui não, 

você viu, no começo a turma tava tudo 

quietinha, depois já começaram que você 

teve até que chamar a atenção, não foi? 

Vão tomando aquela confiança na pessoa 

então começa. Mas eu gosto assim com 

menos pessoas. Foi bom as explicações e 

o nosso conjunto. Acho que tá tudo bem. 

ela... 

 

... do jeito que 

você fez aqui, com 

poucas pessoas é 

melhor, porque 

quando você fala 

tá todo mundo 

ouvindo... 

 

...foi bom as 

explicações e o 

nosso conjunto... 

troca de ideias 

e experiências; 

 

Bom número 

de pessoas; 

 

Conteúdo bom. 

C7 

O modelo foi, eu achei ótimo, porque cada 

um expõe a sua ideia, e você sempre tira, 

você sempre acha uma solução para cada 

problema, então isso é muito bom em 

grupo, porque eu já participei de terapia em 

grupo e eu achei muito boa, pra mim foi 

muito boa, então eu quis participar disso 

porque eu tinha certeza que eu ia gostar e 

ia ser bom pra mim. Na palestra, só ele que 

fala, você só ouve, você não pode expor o 

que você queria perguntar, alguma coisa 

que você não sabe, tem dúvida, então eu 

acho que assim é muito melhor. Aprende 

muito mais. Eu acho que foi tudo 

importante. Acho que não tem, eu acho que 

esse foi legal porque você explicou tudo o 

que uma pessoa de mais de 60 anos 

precisa fazer. 

...o modelo foi, eu 

achei ótimo, 

porque cada um 

expõem a sua 

ideia... 

 

...você sempre 

acha uma solução 

para cada 

problema, então 

isso é muito bom 

em grupo... 

 

...eu já participei 

de terapia em 

grupo e achei 

muito boa, então 

eu quis participar 

disso porque eu 

tinha certeza que 

ia gostar, ia ser 

bom pra mim... 

 

...na palestra, só 

ele que fala, você 

só ouve, você não 

pode expor que 

você queria 

Gostou do 

método; 

 

A troca de 

ideias e 

experiências do 

grupo trazem 

soluções; 

 

Comparou com 

terapia; 

 

Você pode 

expor suas 

dúvidas; 

 

Aprende muito 

mais neste 

modelo de 

aula; 

 

O conteúdo 

abordado foi 

adequado para 
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perguntar... 

 

...eu acho que 

assim é muito 

melhor. Aprende 

muito mais... 

 

...eu acho que 

esse foi legal 

porque você 

explicou tudo o 

que uma pessoa 

de mais de 60 

anos precisa 

saber... 

 

a faixa etária 

maior de 60 

anos. 

C8 

Achei ótimo, porque cada um dá sua 

opinião, então foi ótimo. Esse modelo é 

melhor porque você explicou, esse você 

deu explicação, porque as vezes o 

professor fala e a gente fica com aquela 

dúvida, então, assim você explicou um por 

um, deu pra esclarecer mais. Pra mim foi 

bom todos, eu não tenho do que me 

queixar, pra mim todas as conversas que 

teve pra mim foi bom, nada negativo, nada. 

Porque aí eu aprendi mais coisa sem ser 

negativa, porque eu tinha mesmo 

pensamento negativo de primeiro, mas 

agora eu não tenho mais. O que você fez 

aqui foi ótimo. 

Achei ótimo, 

porque cada um 

dá sua opinião, 

então foi ótimo... 

 

...esse modelo foi 

bom  porque você 

explicou, esse 

você deu 

explicação, porque 

as vezes o 

professor fala e a 

gente fica com 

aquela dúvida... 

 

...deu pra 

esclarecer mais... 

 

...pra mim todas as 

conversas que 

teve pra mim foi 

bom, nada 

negativo... 

Gostou do 

método; 

 

Gostou da 

troca de ideias 

e experiências; 

 

Gostou do 

conteúdo; 

 

Se 

desenvolveu, 

sendo menos 

negativa. 
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...eu aprendi mais 

coisa sem ser 

negativa, porque 

eu tinha mesmo 

pensamento 

negativo de 

primeiro, mas 

agora eu não 

tenho mais... 

 

...o que você fez 

aqui foi ótimo... 

 

C9 

Eu achei ótimo! Porque a gente se sente 

mais a vontade né? Achei ótimo. Todos os 

modelos de aula são bons, dá pra aprender 

muita coisa. Você é muito simpático. Acho 

que foi bom porque a gente conversa né? E 

às vezes não tem tempo de conversar, que 

é só umas horinhas aí, muito legal. Pra mim 

foi tudo bom. 

...achei ótimo 

porque a gente se 

sente mais a 

vontade né?... 

 

...dá pra aprender 

muita coisa... 

 

...acho que foi bom 

porque a gente 

conversa... 

 

Gostou do 

método; 

 

Acha que 

aprendeu; 

 

Gostou da 

troca de ideias 

e experiências. 

 

Quadro 3 - Depoimentos, expressões chaves e ideias centrais referentes à 

questão 3: Você acha que aprendeu alguma coisa nova sobre os 

temas abordados? 

Colaboradores Depoimentos 

Expressões 

Chaves 

Ideia 

Central 

C1 

Sim bastante coisa. Tipo aquele do corpo que 

manda sangue pra um lado, sobre circulação, 

sobre diabetes. Muito aproveitado. Muito bom! 

...sim, bastante 

coisa... 

 

...sobre circulação, 

Acha que 

aprendeu 
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sobre diabetes... 

 

...muito aproveitado. 

Muito bom... 

 

C2 

Aprendi bastante, eu tenho uma filha 

professora de Educação física, então tudo o 

que dói no seu corpo ela sabe, então ela fica 

falando pra mim. Porque é isto, é aquilo, é 

aquilo... mesmo que tivesse ido num médico. 

Aí eu falo: ué ... porque que não estudou 

medicina entaõ? Porque eu não aguentei na 

hora de ver fazendo uma autopsia. Ela tentou 

né? Quando ela viu mexer com aqueles 

cadáver lá quase desmaiou, daí ela foi fazer 

educação física e a outra, ela é economista, 

mas ela  participa dessas corrida aí, que tem 

da academia, ela participa de uma academia 

ali perto da padaria Real ali, e tem um grupo 

que faz corrida, tem médicos, tem um japonês 

lá, tem amigas dela lá, e domingo de manhã é 

sagrado, ela vai correr 10Km, 15km, ai meu 

Deus do céu, e ela é tão por dentro de 

ginástica, dessas coisas, que ela fica louca de 

alegria de ver que eu venho (...isso mesmo 

mãe...) (...vai sim...) dá a maior força sabe? 

...aprendi bastante... 

 

 

Acha que 

aprendeu 

C3 

Aprendi bastante coisa nova, do coração, dos 

passos que você dá quando vai fazer 

caminhada, dos nervo assim né? 

...aprendi bastante 

coisa nova... 

 

...do coração, dos 

passos que você dá 

quando vai fazer 

caminhada, dos 

nervo... 

Acha que 

aprendeu 

C4 

Aprendi sim... coisas que eu não sabia do 

meu corpo eu aprendi. Eu aprendi bastante 

dos músculos, do impacto quando a gente 

anda, que a gente pára, sim, sim, eu aprendi. 

...aprendi sim. Coisas 

que eu não sabia do 

meu corpo eu 

aprendi... 

Acha que 

aprendeu 
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...aprendi bastante 

dos músculos, do 

impacto quando a 

gente anda...  

 

C5 
Acho que aprendi sim. Aprendi sim. ...acho que aprendi 

sim... 

Acha que 

aprendeu 

C6 

Aprendi sim, aprendi, aquele negocinho que 

você falou do corpo da gente, eu adorei aquilo 

lá de que manda pra cá, manda pra lá, que o 

coração precisa disso e daquilo, nossa, isso 

daí eu não sabia, então eu aprendi e achei 

muito bom. 

...aprendi sim... 

 

...que o coração 

precisa disso e 

daquilo, nossa, isso 

daí eu não sabia, 

então eu aprendi e 

achei muito bom... 

 

Acha que 

aprendeu 

C7 

Aprendi bastante coisa nova. Tem coisas que 

eu nem imaginava que existisse no fim eu 

acabei aprendendo, então eu acho que foi 

ótimo. 

...aprendi bastante 

coisa nova... 

 

...tem coisas que eu 

nem imaginava que 

existisse e no fim eu 

acabei aprendendo, 

então eu acho que foi 

ótimo... 

Acha que 

aprendeu 

C8 

Eu aprendi enfrentar. Porque eu não 

enfrentava. Eu ficava calada, quando falavam 

alguma coisa eu ficava calada, ficava assim, 

não queria coisar, pois agora eu enfrento, 

agora eu vou pra frente, agora eu vejo que 

acho que tá certo ou não tá, certa ou errada 

eu enfrento, entendeu? 

...eu aprendi 

enfrentar... 

 

...eu ficava calada 

quando falavam 

alguma coisa... 

 

...pois agora eu 

enfrento, agora eu 

vou pra frente... 

 

...certa ou errada eu 

Acha que 

aprendeu; 

 

Está mais 

auto-

confiante 
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enfrento... 

 

C9 

Sim. Muitas coisas que você falou, é, eu 

tenho uma cabeça ruim, eu esqueço, mas 

muita coisa que você falou aqui foi muito 

legal. 

...Sim. Eu tenho uma 

cabeça ruim, eu 

esqueço, mas muita 

coisa que você falou 

aqui foi muito legal... 

 

Acha que 

aprendeu 

 

Quadro 4 - Depoimentos, expressões chaves e ideias centrais referentes à 

questão 4: Você recomendaria que seus amigos e familiares 

participassem desses encontros educacionais? Por quê? 

Colaboradores Depoimentos 

Expressões 

Chaves 

Ideia 

Central 

C1 

Com certeza! Tenho falado para as 

pessoas que quem puder ter essa 

oportunidade, que não é todo mundo 

que tem né? Que isso sempre faz 

muito bem. Recomendo sim. 

Recomendo porque vai esclarecer 

pessoas que estão paradas e que não 

faz nada pra estar em atividade, é um 

ponto bom pra gente estar 

exercitando, aprendendo sobre saúde, 

então, isso faz muito bem. 

...Com certeza! 

Tenho falado para as 

pessoas... 

 

...recomendo porque 

vai esclarecer 

pessoas que estão 

paradas e que não 

faz nada pra estar 

em atividade... 

 

...é um ponto bom 

pra gente estar 

exercitando, 

aprendendo sobre 

saúde... 

 

...isso faz muito 

bem... 

Recomendaria; 

 

Para esclarecer 

pessoas 

sedentárias e 

incentivá-las à 

prática de 

exercícios; 

 

Para aprender 

sobre saúde. 

C2 

É, eu falei para meus 2 filhos, porque 

meus 2 filhos são 2 gordos, contanto 

que minhas meninas são magrinhas 

sabe? E eles dizem que não tem 

tempo, mas vocês tem que ir por 

...eu falei para meus 

2 filhos, porque meus 

2 filhos são 2 

gordos... 

 

Recomendaria; 

 

Para incentivar à 

prática de 
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causa da idade de vocês. Um já tem 

pressão alta. Não dá tempo. 

Recomendo porque a saúde vem em 

primeiro lugar, que negócio é esse? Só 

pensam em trabalhar, trabalhar, eu 

falei ache um tempo. Se não pode de 

dia, faz de noite. Ai, caminhar de noite 

é perigoso, falei vai numa academia. A 

minha neta é super gordinha, a 

médica, mas não há meio viu? Não 

entrou na cabeça, ainda. Eles acham 

que eu e minhas meninas, falar bem 

sincero, nós somos umas magrelas, 

porque eles são gordinhos. Mas eu e 

minhas meninas, nós não pára, agora 

o meu filho se acomodou depois que 

casou porque a mulher não faz nada, 

é desse tamanho! A filha é desse 

tamanho! A mais nova que tá 

crescendo, já tá gordinha. Eu falo 

outra coisa, o meu caçula, não tem 

tempo de nada, diz que não tem 

tempo de nada. Eu falei: quando você 

tiver um tempinho, você pega a 

bicicleta que tá lá no quarto, comprou 

uma bicicleta super cara, pra ficar 

guardada lá, só pra mim tirar fora pra 

limpar o quarto e depois tornar por, e 

eu falei vai dar umas voltas de 

bicicleta, não precisa ir lá no Parque 

dos Espanhóis, que é escuro, vai pelas 

ruas aqui né? Ah, não dá tempo. 

Porque ele não é casado, ele tem um 

filho com uma mulher e, mas ele mora 

comigo sabe? De vez em quando ele 

vai na casa dela. Ela vive em casa, 

porque ela adora, não gosta de 

cozinhar, ela trabalha, de final de 

semana ela traz o menino lá. E o meu 

netinho com 4 anos tá com 

...recomendo porque 

a saúde vem em 

primeiro lugar... 

 

...só pensam em 

trabalhar... 

 

...minha neta é super 

gordinha... 

 

 

exercícios; 

 

Porque a saúde 

vem em primeiro 

lugar; 

 

Incentivo à cuidar 

da saúde e 

prevenir 

doenças. 
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triglicérides. Diz que tá baixo. Tá com 

2 kg a mais do peso, mas tá gordinho. 

Mas porque? Porque a mãe só come 

coisa frita, só porcaria, então eu 

ensino pra ela. Eu falo pra ela: você 

tem que parar de dar fritura pra esse 

menino. Tem que parar de dar porcaria 

pra essas crianças. Dá arroz e feijão. 

Que é isso que é comida que fortalece. 

C3 

Recomendaria. Porque é bom e a 

pessoa que vim vai aprender. Né? Não 

vai falar assim: eu não aprendi nada. 

Vai só aprender. 

...Recomendaria. 

Porque é bom e a 

pessoa que vim vai 

aprender... 

Recomendaria; 

 

Para aprender; 

 

C4 

Recomendo e muito. E falo, porque foi 

muito bom pra mim. E acho que é um 

conhecimento que todas as pessoas 

tem que ter o direito de ter. Tanto fazer 

uma caminhada, como estar numa 

reunião, eu acho que todas as 

pessoas teriam que ter. Porque é bom 

pra cabeça da gente. 

...Recomendo e 

muito... 

 

...foi muito bom pra 

mim... 

 

...acho que é um 

conhecimento que 

todas as pessoas 

tem que ter o direito 

de ter.... 

 

...porque é bom pra 

cabeça da gente... 

 

Recomendaria; 

 

Foi bom pra mim; 

 

É bom pra 

cabeça; 

 

É um 

conhecimento 

que todas as 

pessoas tem que 

ter o direito de 

ter. 

C5 

Para meus familiares talvez seria difícil 

porque nós somos poucos irmãos, 

meus filhos todos trabalham, a não ser 

alguns amigos. Tem que ser daqui? 

Recomendaria, sem dúvida, porque 

me fez muito bem. Eu perdi um 

encontro porque eu fui viajar, mas por 

mim eu teria participado de todos. 

...Recomendaria, 

sem dúvida, porque 

me fez muito bem... 

Recomendaria; 

 

Me fez muito 

bem. 
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C6 

Eu recomendo pra todos, mas às 

vezes a pessoa não quer. Mas isso daí 

é ótimo, porque é bom pra pessoa, 

tem gente que diz: tenho má 

circulação nas pernas, não posso 

andar, eu falei: vai andar nem que seja 

15 minutos pra lá, 15 minutos pra cá, 

no outro dia você faz mais um 

pouquinho, no outro dia vai 

aumentando, você vai ver como 

melhora sua dor nas pernas, porque a 

circulação, o sangue fica circulando 

mais rápido, então aquelas dores vão 

melhorando, mas a gente fala, mas 

você sabe né? 

...Eu recomendo pra 

todos, mas às vezes 

a pessoa não quer... 

 

...isso daí é ótimo, 

porque é bom pra 

pessoa... 

Recomendaria; 

 

Algumas pessoas 

não querem; 

 

É ótimo, é bom 

pra pessoa. 

C7 

Eu recomendo, até eu falei para meu 

marido que ele é muito sedentário e 

ele precisa fazer alguma coisa assim, 

ele tem que fazer, porque só incentivar 

eu não é suficiente, ele tem que fazer, 

porque quem vive comigo é ele, então 

ele também tem que cuidar da saúde 

dele né? Então se você tiver mais 

alguém que eu possa incentivar... isso 

é muito bom. 

...recomendo, até 

falei para meu marido 

que ele é muito 

sedentário e ele 

precisa fazer alguma 

coisa assim... 

 

... só incentivar não é 

suficiente, ele tem 

que fazer... 

 

...ele também tem 

que cuidar da saúde 

dele, né?... 

 

 

Recomendaria; 

 

Incentiva o 

marido a fazer 

exercícios. 

C8 

Eu recomendo. Pra todos! Quem me 

pergunta eu falo é bom é ótimo! 

Porque pra mim, eu acho que evoluiu 

muito, entende? Pra mim mesmo eu 

acho que evoluiu muito. Por isso que 

eu recomendo. Quando alguém 

pergunta eu falo pra nós foi ótimo. 

...Recomendo pra 

todos... 

 

...eu falo que é bom, 

é ótimo!... 

 

Recomenda pra 

todos; 

 

É bom; 

 

Adquire 



80 

 

...pra mim, eu acho 

que evoluiu muito, 

entende?... 

 

...pra nós foi ótimo... 

 

conhecimento; 

C9 

Recomendo porque talvez a pessoa se 

anima de fazer ginástica junto 

também. 

...Recomendo porque 

talvez a pessoa se 

anima de fazer 

ginástica.... 

 

Recomenda; 

 

Acredita que 

ajude a pessoa a 

sair do 

sedentarismo. 

 

Quadro 5 - Depoimentos, expressões chaves e ideias centrais referentes à 

questão 5: Como você vai aplicar o conhecimento aqui adquirido e 

em quem? 

Colaboradores Depoimentos 

Expressões 

Chaves 

Ideia 

Central 

C1 

Com as pessoas conhecidas, eu participo 

de grupos de igreja e sempre tem tipo de 

palestra e é uma maneira de passar aquilo 

que a gente aprendeu. Ou tá falando pra 

família, para o esposo, para os filhos, para a 

nora, a nora é gordinha né? Falei isso é 

uma boa pra gente estar passando. Foi bem 

explicado já, o que você falou né? E se tiver 

oportunidade de passar pra mais pessoas, 

vai ser muito bom, ninguém vai perder com 

isso, vai sempre ganhar. 

...com as pessoas 

conhecidas... 

 

...eu participo de 

grupos de igreja e 

sempre tem tipo de 

palestra e é uma 

maneira de passar 

aquilo que a gente 

aprendeu... 

 

...tá falando pra 

família, para o 

esposo, para os 

filhos, para a 

nora...  

 

...e se tiver a 

oportunidade de 

Pretende 

aplicar o 

conhecimento 

falando com 

as pessoas 

conhecidas e 

familiares. 



81 

 

passar pra mais 

pessoas, vai ser 

muito bom, 

ninguém vai perder 

com isso, vai 

sempre ganhar... 

C2 

Vou aplicar na minha vida, vou procurar vir 

sempre na ginástica, que eu não quero 

faltar nunca. Sinto a hora que chega as 

férias, porque daí eu fico fazendo lá em 

casa. Ontem mesmo deitei no chão da sala 

que eu tava com dor nas costas e comecei 

a fazer exercícios. Eu falo com minhas 

visinhas, com meus irmãos, eu tenho 10 

irmãos, ninguém, ninguém quer fazer. Um 

entrou no idoso lá, duvido que vai, duvido 

que vai, ele só fala olha a carteirinha do 

idoso, eu falo você vai? É, quando der eu 

vou! Eu falei duvido. Ele falou entre lá 

também. Eu falei se eu soubesse que você 

ia, eu entrava também, mas eu tenho 

certeza que você não vai. Não vai, ele é 

uma bolinha de gordo. Foi muito bom. 

Gostei do trabalho. Você ensinou bastante 

coisa pra nós, que nós não tivemos 

oportunidade de aprender, mas a gente tá 

aprendendo com a vida né? E eu gostei 

muito e achei que foi muito bom. Tomara 

que dê certo. 

...vou aplicar na 

minha vida, vou 

procurar vir sempre 

na ginástica... 

 

...ontem mesmo 

deitei no chão da 

sala que eu tava 

com dor nas costas 

e comecei a fazer 

exercícios... 

 

...eu falo com 

minhas visinhas, 

com meus irmãos, 

eu tenho 10 

irmãos, ninguém 

quer fazer... 

 

 

Vai aplicar na 

própria vida; 

 

Fala com 

visinhas e 

irmãos, mas 

ninguém quer 

fazer 

ginástica. 

C3 

Agora eu vou fazer prática. Vou começar a 

fazer caminhada. O médico ontem falou 

assim vai fazer caminhada, ontem eu fui no 

médico aí na UPH, porque eu tava com 

muita dor, aí ele falou assim, nestes dias 

que está inflamado você não faça nada, 

mas sarando você faz a ginástica e vai fazer 

um pouco de caminhada, é bom que ajuda 

bastante. Então, vamos fazer a caminhada 

também né? Agora eu vou entrar de férias 

daí já faz a caminhada. Estou contando 

tudo para meu marido. A minha neta, ela 

...Agora eu vou 

fazer prática. Vou 

começar a fazer 

caminhada... 

 

...estou contanto 

tudo para meu 

marido... 

 

...a minha neta, ela 

tem 8 anos, ela 

tem colesterol alto. 

Vai aplicar em 

sua própria 

vida; 

 

Conta tudo 

para o marido; 

 

Já orientou a 

nora a 

respeito da 

neta que tem 
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tem 8 anos, ela tem colesterol alto. Já falei 

pra minha nora, faça caminhadinha com ela 

lá na avenida onde você mora, tem pista de 

caminhada, vá fazer com a menina, daí ela 

falou que ia, vamos ver. Bom, meu marido 

já caminha aqui, mas agora eu venho cedo 

com ele. Eu conto tudo pra ele, o que 

acontece eu já passo pra ele. Até do 

diabete, porque diabete ele tem né? Então, 

já explico tudo pra ele. Gostei de tudo, até 

do professor, muito bom. 

Já falei com minha 

nora, faça 

caminhadinha com 

ela na avenida... 

 

...meu marido já 

caminha aqui, mas 

agora eu venho 

cedo com ele... 

 

...até do diabetes, 

porque ele tem 

diabetes né? Então 

já explico tudo pra 

ele... 

colesterol; 

 

Explicou para 

o marido o 

conhecimento 

adquirido 

sobre 

diabetes. 

C4 

Fazendo tudo que eu to fazendo agora eu 

pretendo continuar, vou continuar a minha 

caminhada e se tiver a oportunidade de ter 

uma reunião eu também vou, entende? Eu 

posso aplicar esse conhecimento 

principalmente com meu marido. Ele faz 

uma caminhadinha também, ele não é 

parado, ele não é sedentário, mas ele não 

quer saber de uma ginástica, ele não quer 

saber de uma coisa melhor, de uma reunião 

como nós tivemos aqui, ele não quer saber. 

Ele acha que não deve e pronto.  Todo dia 

eu falo pra ele. Olha meio de canto, meio de 

escanteio assim, mas pelo menos ele 

concorda ainda. Mas tem gente que não 

concorda, mas acho que é uma besteira 

muito grande, é uma pessoa que não tem 

conhecimento, uma mente muito vazia. 

Acho que a mente da gente fica cheia se a 

gente tiver bastante coisinha pra gente 

fazer. Você sabe que é bom até pra cabeça 

da gente? É bom.  A gente escuta uma 

pessoa falar, escuta que nem você no caso, 

fala as coisinhas pra gente, uma amiga fala, 

outra amiga fala e a gente vai capitando e 

...fazendo tudo o 

que eu to fazendo 

agora eu pretendo 

continuar... 

 

...vou continuar 

minha caminhada e 

se tiver a 

oportunidade de ter 

uma reunião eu 

também vou... 

 

...posso aplicar 

esse conhecimento 

principalmente com 

meu marido... 

 

...ele faz uma 

caminhadinha 

também, ele não é 

parado, não é 

sedentário, mas 

não quer saber de 

uma ginástica... 

 

Vai aplicar em 

sua própria 

vida fazendo 

tudo o que já 

faz; 

 

Fala 

principalmente 

com o marido; 

 

Estimula o 

marido a fazer 

ginástica; 

 

Atividades 

que 

preenchem o 

dia mantém a 

cabeça boa. 
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fala não, é por esse caminho mesmo. É 

ótimo pra gente. Gostei de tudo, gostei das 

amizades, gostei também da sua aula 

porque fiquei sabendo de coisa que eu 

também não sabia. 

...todo dia eu falo 

pra ele... 

 

...mas pelo menos 

ele concorda... 

 

...mas tem gente 

que não concorda, 

mas acho que é 

uma besteira muito 

grande, é uma 

pessoa que não 

tem conhecimento, 

uma mente muito 

vazia... 

 

...acho que a 

mente da gente 

fica cheia se a 

gente tiver 

bastante coisinha 

pra fazer. Você 

sabe que é bom 

até pra cabeça da 

gente?... 

 

 

 

 

C5 

Não seria tanto novidade né? Eu sei que eu 

tenho que me esforçar pra fazer as minhas 

caminhadas, que tá sendo uma coisa que 

eu não consigo, diz que a gente não pode 

dizer que não consegue né? A gente tem 

que tentar, eu vou tentar, porque a gente 

aprendeu com você que o caminhar, o 

quanto é bom, que ajuda na memória e tudo 

mais né? Então de tudo aquilo, o caminhar, 

correr eu não posso mais né? 7.2 (sete 

...eu sei que eu 

tenho que me 

esforçar pra fazer 

as minhas 

caminhadas... 

 

...a gente tem que 

tentar, eu vou 

tentar, porque a 

gente aprendeu 

com você que o 

Vai aplicar na 

sua própria 

vida, tentando 

fazer 

caminhada; 

 

Vai falar com 

as amigas; 
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ponto dois) fica difícil né? Mas eu vou ver se 

eu faço isso. Eu vou falar com minhas 

amigas. É muito importante passar o 

conhecimento. Só posso dizer o quanto 

valeu a pena, que foi um aprendizado, 

embora muitas coisas a gente já sabe né? 

No decorrer da vida da gente né? Mas 

sempre acrescentou uma coisinha que no 

momento eu teria que pensar um pouco pra 

lembrar, mas eu sei, eu tenho certeza que 

eu aprendi mais coisas. 

caminhar, o quanto 

é bom, que ajuda 

na memória e tudo 

mais né?… 

 

...vou falar com 

minhas amigas... 

 

...é muito 

importante passar 

o conhecimento... 

 

...só posso dizer o 

quanto valeu a 

pena, que foi um 

aprendizado... 

 

Vai passar o 

conhecimento 

adiante. 

C6 

Se você falasse o que que a senhora vai 

fazer com isso e eu faço, mas a gente 

poderia até convidar a pessoa pra ir 

caminhar e tudo, mas as vezes a pessoa 

não quer ir né? E o que que a gente vai 

fazer?  Eu comento com as pessoas, 

converso, falo olha, isso aqui é assim, ou o 

professor falou assim e isso é bom, não sei 

o que, e isso já ajuda. A gente vai 

comunicando. Eu gosto muito dessas coisas 

aí. Tá ótimo, a sua aula pra nós foi 

maravilhosa, e gostamos muito de você, a 

turma nossa, foi muito bom. Parabéns! 

...Se você falasse o 

que que a senhora 

vai fazer com isso 

e eu faço... 

 

...Eu comento com 

as pessoas, 

converso, falo olha, 

isso aqui é assim, 

ou o professor 

falou assim e isso 

é bom, não sei o 

que, e isso ajuda... 

 

...Eu gosto muito 

dessas coisas... 

Vai aplicar na 

própria vida; 

 

Transmite o 

conhecimento 

para pessoas 

conhecidas. 

C7 

Bom, com quem que eu vou por em prática? 

A turma aqui já sabe do que que é né? O 

que que faz. Se eu vou na ACM a turma 

também já sabe, então eu acho que eu que 

tenho que fazer. Se alguém perguntar 

alguma coisa pra mim, porque eu explico 

para meus filhos, eu explico tudo certinho, 

...eu acho que eu 

tenho que fazer... 

 

...se alguém 

perguntar alguma 

coisa pra mim, 

porque eu explico 

Vai aplicar em 

sua própria 

vida; 

 

Transmite 

conhecimento 

para os 



85 

 

eu digo olha, você tem que fazer assim, 

assim, porque meu filho mais velho fala: 

mãe, eu falo pra todo mundo que você é 

minha irmã, né? E daí eu falo: mas você 

tem que por em prática, tudo isso, tudo o 

que eu faço, você tem que fazer também. 

Não é só, não porque os amigos, porque 

não sei o que, não porque eu vou fazer isso, 

não, você tem que fazer também. Ele tem 

pressão alta, ele tem triglicérides, ele tem 

colesterol, tudo de sistema nervoso, então 

eu falei você tem que fazer todas essas 

coisas porque daí você esquece esses 

problemas. Eu falo, pelo menos para os 3 lá 

de casa eu falo. Eu falo também com minha 

irmã, apesar que ela faz pilates, faz 

ginástica, meu cunhado está sem carro e a 

moça vai pegar ela na casa dela, então ela 

fica mais a vontade, porque meu cunhado 

fica, ai tem que levar, ai tem que ir buscar, 

então ela não dependendo dele, ela se 

sente muito melhor, então ela consegue 

fazer melhor, você vê como é as coisas? 

Pra mim, o programa, eu achei ótimo, ótimo 

mesmo, acho que isso foi pra completar o 

ano que nós tivemos, que nós batalhamos, 

então esse foi um presente de papai Noel 

pra nós. 

para meus filhos, 

eu explico tudo 

certinho... 

 

...mas você tem 

que por em pratica 

isso, tudo o que eu 

faço, você tem que 

fazer também... 

 

...eu falo pelo 

menos para os 3 lá 

de casa.... 

 

...eu falo também 

com minha irmã, 

apesar que ela faz 

pilates, faz 

ginástica... 

 

 

familiares; 

 

Incentiva a 

prática de 

exercícios. 

C8 

Vou colocar em prática com meus filhos, 

com minhas amigas, com todas que eu 

converso com elas, eu ponho em prática 

aquilo que eu aprendi. Eu explico pra elas, 

como eu aprendi, eu explico pra elas. Valeu 

muito a pena, valeu mesmo, graças a Deus. 

Pra nós valeu né? Viemos contente e fomos 

contente embora. Pra mim foi até bom para 

os problemas da saúde, sabe porque? 

Porque eu fiquei mais animada e todos os 

problemas que eu estou fazendo, 

tratamento do ouvido, eu estou enfrentando 

...vou colocar em 

prática com meus 

filhos, com minhas 

amigas, com todas 

que eu converso... 

 

...eu ponho em 

prática aquilo que 

eu aprendi... 

 

...eu explico pra 

Vai colocar 

em prática na 

própria vida; 

 

Vai transmitir 

o 

conhecimento 

para a família 

e amigas. 



86 

 

ele na maior paciência, também os 

problemas de nervo, pra mim tá sendo 

ótimo, estou bem calma. E também outras 

coisas, eu me trato com reumatologista, to 

me tratando com o médico do ouvido, enfim 

estou cuidando da minha saúde. 

elas, como eu 

aprendi, eu explico 

pra elas... 

 

 

C9 

Conversando, falando com as pessoas. Eu 

sou uma pessoa muito fechada né? Eu não 

tenho muitas amizades. Sou muito fechada 

assim, então minhas amigas assim são 

minhas parentes, cunhadas, eu não sou 

assim de sair na vizinhança, então eu falo 

pra minhas cunhadas quando eu encontro 

elas ou quando nós vamos viajar. 

...Conversando, 

falando com as 

pessoas... 

 

...eu falo para 

minhas cunhadas 

quando eu 

encontro elas... 

Vai aplicar 

transmitindo 

conhecimento 

para as 

cunhadas. 
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ANEXO A - PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE – PUC/SP 
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