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(Sêneca)

RESUMO

MENDES, Telma Lucia. Motivos para a restrição em participação social na velhice
avançada: FIBRA 80+. 2019. 57 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Programa de Pós
Graduação em Gerontologia, Escola Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2019. Versão corrigida.

Introdução: Embora participação social seja considerada um dos pilares das políticas de
promoção de um envelhecimento ativo, uma trajetória de declínio de participação na velhice
avançada tende a ser mais difundida na literatura. Dada a ausência de consenso teórico,
identifica-se a necessidade de especificar a restrição em participação segundo tipos e níveis de
atividades sociais e os motivos apresentados por idosos em idade avançada.

Objetivo:

Identificar motivos relatados por idosos em idade avançada e residentes na comunidade para
restrição em participação social, considerando tipos e níveis específicos de atividades sociais.
Método: Estudo transversal e descritivo a partir de dados de 205 idosos pertencentes à amostra
de seguimento do estudo Fragilidade em Idosos Brasileiros realizadas com indivíduos com mais
de 80 anos (FIBRA80+; 2016-2017) coletadas em Campinas (SP) e no Subdistrito de Ermelino
Matarazzo (SP, capital). Foram extraídas a) informações sociodemográficas e econômicas; b)
indicadores de participação social a partir de um inventário de atividades avançadas de vida
diária selecionados e classificadas em níveis hierárquicos de participação; c) respostas abertas
relativas aos motivos para a restrição em atividades indicadas pelos idosos. Resultados: Houve
maior restrição em atividades de níveis intermediários e distais. Derivou-se seis categorias de
motivos para a restrição em participação: Motivos psicológicos, motivos sociais, motivos de
saúde, motivos por incapacidades, motivos econômicos e motivos ambientais. Correlações
significativas foram encontradas entre idade, escolaridade, renda e corresidência com a
atribuição de motivos psicológicos, sociais e de incapacidade. Conclusão: Há variabilidade em
participação social na velhice avançada, sendo que os idosos amostra apresentaram maior
permanência em atividades de níveis proximais. Entre os que restringem as atividades o fazem
em níveis intermediários e distais, com maior atribuição a motivos psicológicos, sociais e de
incapacidade.
Palavras-chave: Participação social. Engajamento social. Idosos. Envelhecimento.

ABSTRACT
MENDES, Telma Lucia. Motives for the restriction on social participation in advanced
old age according to elderly residents in the community: study FIBRA 80+. 2019. 57 p.
Dissertation (Master of Science) – Graduate Program in Gerontology, School of Arts,
Sciences and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2019. Corrected version

Introduction: Although social participation is considered one of the pillars of active aging
promotion policies, a homogeneous path of declining participation in advanced old age tends
to be taken as a normative phenomenon. Given the lack of theoretical consensus, we identify
the need to specify the restriction on participation according to types and levels of social
activities and the motives attributed by elderly individuals. Objective: To identify motives
reported by elderly individuals and residents of the community to restrict social participation,
considering specific types and levels of social activities. Method: Cross-sectional and
descriptive study of data from 205 elderly individuals from the follow-up sample of the Fragility
Study in Brazilian Elderly individuals over 80 years old (FIBRA80 +, 2016-2017) collected in
Campinas and in the Sub-district of Ermelino Matarazzo in the state of São Paulo.
information was extracted on a) sociodemographic and economic data; b) indicators of social
participation based on an inventory of advanced activities of daily living selected and classified
according to hierarchical levels of participation according to theoretical criteria; c) open
answers regarding the motives for restriction on activities indicated by the elderly. Results:
There were greater maintenance of participation in proximal activities and greater restriction in
activities of intermediate and distal levels. By means of content analysis, we derived six
categories of motives for the restriction of participation: psychological, social, health, disability,
economic and environmental. Significant correlations were found between sex, age, schooling,
income and correspondence with the attribution of psychological, social and disability motives.
Conclusion: The study revealed variability in social participation in advanced old age with
positive maintenance indexes. Among those who restrict activities, they do so at intermediate
and distal levels, with greater attribution to psychological, social, and disability motives.

Keywords: Social participation. Social engagement. Older adults. Aging.
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INTRODUÇÃO

Participação social é um termo amplamente utilizado nos âmbitos leigos, científicos e
políticos, mas que, em Gerontologia, denota o envolvimento de pessoas idosas - ou em processo
de envelhecimento - em atividades que proporcionam interação com outras no ambiente
doméstico, comunitário ou societal (LEVASSEUR et al., 2010; AW et al., 2017). Compõe o rol
de temáticas clássicas de investigação e teorização devido ao seu potencial explicativo de
desfechos em saúde e qualidade de vida, sendo considerada central às definições do que seja
envelhecer bem. A otimização das oportunidades de participação social é alvo de políticas
públicas globais na promoção de um envelhecimento saudável e ativo segundo a Organização
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Mundial da Saúde (OMS; 2002), conjuntamente às ações para a promoção da saúde, da
segurança e da educação ao longo da vida à medida em que as populações envelhecem.
A participação de idosos em atividades de lazer, recreação, de troca de informações, de
oferta de ajuda, de comunhão religiosa, de voluntariado ou de militância política, por exemplo,
servem às ciências do envelhecimento como indicadores de funcionalidade, de motivação e
bem-estar psicológico e de valorização do capital social do idoso (HEATHER; GEORGIOU;
WESTBROOK, 2016). Tais atividades são fontes potenciais de estimulação cognitiva (LEE;
KIM, 2016), de gratificação emocional, de suporte social (LEVASSEUR; DESROSIERS;
WHITENECK, 2010) e de empoderamento político (CHAN; CAO, 2015) para aqueles que
delas participam. Portanto, são consideradas estratégias de promoção do bem-estar psicossocial
na velhice e, até mesmo, recursos não-farmacológicos na promoção da saúde e da qualidade de
vida (GALENKAMP; DEEG, 2016).
O envolvimento de idosos em atividades sociais interessa também à Gerontologia por
se tratar também de um fenômeno desenvolvimental, ou seja, que manifesta padrões de
mudanças e/ou continuidade ao longo de toda a vida e que sofre a interferência (positiva e
negativa) de fatores e processos que se associam ao envelhecimento (PINTO, 2017). A velhice,
como última fase do ciclo vital, classicamente foi associada à manifestação de padrões de
declínio e restrição em participação social. Esse declínio ora foi concebido como um fenômeno
normativo e esperado de afastamento adaptativo, ora fruto da estrutura social que impõem
barreiras atitudinais, relacionais e arquitetônicas à participação social à medida em que as
pessoas envelhecem. Entretanto, com o avançar das concepções de velhice e envelhecimento
como manifestações heterogêneas, a Gerontologia passou a considerar as múltiplas trajetórias
de participação social possíveis, influenciadas por fatores multicausais como graus de
preservação de saúde, funcionalidade, oportunidades, fatores motivacionais e, principalmente,
as experiências individuais e coletivas compartilhadas no curso de vida.
Em especial, os indicadores de restrição ou diminuição nos níveis de participação social
na velhice, embora, à primeira vista, considerados danosos ao bem-estar individual e coletivo,
necessitam ser compreendidos a partir de uma perspectiva mais detalhada. Importante
considerar tanto a presença de barreiras ou limitações objetivas, mas também a perspectiva e o
gerenciamentos dos próprios idosos, frente aos desafios e oportunidades que se apresentam no
envelhecimento. Algumas atividades, devido sua complexidade de interação e envolvimento,

28

podem se descontinuadas, e algumas, consideradas gerenciáveis ou prioritárias, podem se
manter.
A presente dissertação de Mestrado elege, para seu desenvolvimento, o fenômeno da
participação Social na velhice no que se refere às suas manifestações na idade avançada, que
compreende, pessoas com mais de 80 anos. Especialmente, almeja-se trazer à tona os motivos
pelos quais, idosos comunitários, com mais de 80 anos, relatam ter deixado de participar de
atividades sociais. Como fonte de contribuições para alguns dos desafios da Gerontologia diante
do tema, a dissertação utiliza dados levantados junto a idosos brasileiros (Estudo FIBRA 80+)
e os confronta com a literatura de pesquisa disponível.

1.1 Gerontologia e Participação social: desafios teóricos, operacionais e relativos à velhice
avançada

Desde o reconhecimento da Gerontologia enquanto campo científico dedicado ao
estudo da velhice e do envelhecimento humano, ocorrido especialmente nos últimos 50 anos, a
temática da participação de idosos em atividades sociais esteve presente nas investigações e
teorizações. Contudo, considerando seu status científico multidisciplinar, que se pretende inter
e/ou mesmo à transdisciplinar, pode-se identificar pelo menos três grandes desafios teóricometodológicos e algumas proposições para o enfrentamento dos mesmos na abordagem da
temática da participação social.
Primeiramente, o campo ainda não dispõe de teorias explicativas específicas ao
fenômeno que considerem múltiplos fatores causais e/ou associados. As discussões dos dados
provenientes das evidências de estudos geralmente buscaram explica-los a partir de temas que
tangenciam a participação social. Um desses temas é o afastamento de idosos de atividades
produtivas em prol de indivíduos mais jovens, representado, por exemplo, pela Teoria do
Desengajamento de Cummings e Henry (1961). Outro tema foi o da manutenção de atividades
como potencial positivo para a saúde, funcionalidade e bem-estar defendido pela teoria da
Atividade de Havigurst, (1953; 1961). Dados de participação social também foram discutidos
à luz das pesquisas sobre redes de suporte social, como na Teoria do Comboio Social
(ANTONUCCI, 1980), e da motivação para o contato social na velhice, central à Teoria da
Seletividade Socioemocional. A continuidade no exercício de papéis e níveis de atividades
foram explicados segundo as disposições e tendências individuais da passagem da meia-idade
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para a velhice, conforme a Teoria da Continuidade, (ATCHLEY et al., 1990). Por sua vez,
explicações pautadas no binômio autonomina-independência (NERI, 2002) explicam
participação pela manutenção de capacidade funcional. Recentemente, a participação social
também tem sido interpretada a partir das proposições sobre Espaço de Vida (KENNEDY et al,
2019) para explicar restrições geográfico-espaciais em mobilidade e caminhabilidade do idoso,
demonstrando a interferência de atributos físicos e sociais do ambiente. A Teoria Bioecológica
de Bronfenbrenner (1977), tentando explicar o desenvolvimento humano, tangencia aspectos
da participação social, se utilizando de quatro dimensões que se relacionam entre si: Pessoa
(fatores biológicos, genéticos e características de personalidade (BRONFENBRENNER;
CECI, 1994); Processo (interações bilaterais que acontecem, em termos de complexidade, entre
pessoas, objetos e símbolos presentes no ambiente imediato) (BRONFENBRENNER;
MORRIS, 2006); Contexto (evento ou condição externa ao sujeito capaz de influenciar ou ser
influenciado pela pessoa); e por último o fator Tempo, (BRONFENBRENNER; EVANS,
2000), alterações que ocorrem ao longo da vida (como a velhice) nas interrelações aos eventos
ambientais, resultam em novas condições que afetam o desenvolvimento das pessoas.
O investimento na compreensão da participação social cresceu especialmente após a
publicação da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), (WHO, 2001), modelo
utilizado pela Organização Mundial da Saúde para definição de saúde e incapacidade,
constituindo base conceitual para a definição, medição e desenvolvimento de políticas da área
e futura inclusão de Participação como critério de envelhecimento saudável nas políticas de
envelhecimento ativo (WHO, 2003). Restrição à participação social é entendida como aspecto
resultante de múltiplas condições biopsicossociais, considerando a interação entre a disfunção
apresentada e fatores sociais e ambientais que podem servir como facilitadores ou barreiras para
desempenho de atividades ou participação. Apesar da importância da inclusão da participação
na CIF, autores em Gerontologia consideram a definição do termo Participação não
imediatamente correspondente ao termo Participação Social, por não contemplar de maneira
apropriada o estado objetivo e experiências subjetivas do relacionamento em sociedade,
propondo redefinição do termo. (PISKUR et al., 2014).
O enfrentamento do desafio teórico, passa, necessariamente, pelo desafio em obter um
vocabulário comum e uma operacionalização mais consensual do termo Participação Social.
Esse termo é utilizado com ênfases diferentes pelas diversas áreas que contribuem para a
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Gerontologia, como engajamento social, conexão social, capital social, apoio social, rede social,
integração social e envolvimento da comunidade (LEVASSEUR et al., 2010)
Uma tentativa de gerar algum consenso entre as definições operacionais utilizadas em
estudos gerontológicos pode ser representada pelo estudo de Levasseur et al. (2010),
pesquisadores canadenses das áreas das ciências da reabilitação. Estes realizaram uma revisão
dos conceitos/definições de participação social vigentes nos estudos empíricos em
Gerontologia. Derivou-se a definição de participação social como o envolvimento em
atividades que proporcionam interação com outras na comunidade ou sociedade.
Além disso, ao identificar quais as atividades sociais são os indicadores mais utilizados,
propôs-se uma taxonomia para as atividades sociais. A classificação segue uma hierarquia que
parte das atividades de preparação para o contato social até o processo de colaboração com a
sociedade. Dentro desta perspectiva, estão inseridas atividades sociais realizadas em paralelo
com outros, atividades que envolvem interação e trocas sociais, até aquelas que envolvem
ofertas

de

recursos

pessoais

relativos

a

tempo,

gratificação

emocional,

informação/aconselhamento/consolo, e que envolvam ações coletivas de defesa de direitos,
militância política ou ideológica. Em linhas gerais, a taxonomia de Levasseur et al. (2010)
permite a classificação de atividades por níveis proximais, intermediários e distais, dentro de
um contínuum indivíduo-sociedade, como traduzida e adaptada na Figura 1.

Figura 1 - Taxonomia reproduzida de Levasseur et al., 2010.

Nível 1
Preparação
para contato
social.

Indivíduo

Nível 2
Estar com o
outro em
paralelo

Nível 3
Estar com
outro mas
sem atividade
em comum

Nível 4
Interações e
trocas sociais e
religiosas

X

Nível 5
Ajudar aos
outros

Nível 6
Oferta de
recursos
pessoais

Sociedade
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Proximal

Intermediário

Distal

Fonte: Adaptada de Levasseur et al (2010) pela autora Telma Lucia Mendes (2019).

Na figura 1, encontramos no nível 1, atividades que o indivíduo executa sozinho
(Proximal), como comer, beber, fazer sua alimentação, banhar-se, entre outras; atividades
percebidas como uma preparação para a interação com o outro, como assistir televisão ou ouvir
rádio, obtendo informações para interagir com outras pessoas, ou considerando a presença
simbólica do outro. No nível 2, o indivíduo está presente no entorno, havendo mínima interação
ou até mesmo nenhuma, como estar caminhando pelo parque, andando de bicicleta, ir sozinho
ao cinema ou alguma atividade em caixa eletrônico. No terceiro nível, (Intermediário),
considera-se a interação propriamente dita, visto que há a intenção de estar com o outro e trocas
na interação. No quarto nível, são identificadas as atividades que possuem propósito de
colaborar com o outro para um objetivo comum, como atividades recreativas ou ir a igrejas ou
templos, deste nível em diante há mediação de uma instituição ou organização social. O quinto
nível, Distal, foi caracterizado por atividades de ajuda ao outro - disponibilização do próprio
capital social para benefício ao outro, como atividades voluntárias e no sexto nível, a
contribuição se dá numa escala maior, como atividades cívicas, partido políticos e organizações.
Baseados na definição e taxonomia de Levasseur et al. (2010), Aw et al. (2017)
buscaram caracterizar o continuum de participação entre idosos em Singapura. A partir de
respostas e definições dadas por idosos foi gerada uma caracterização que descreveu desde a
ausência ou marginalização na participação até o engajamento com a sociedade no sentido mais
pleno. Dentro desta concepção, associados a condições financeiras negativas concentraram-se,
num primeiro nível, os idosos relegados à marginalização do contato social ou até mesmo por
medo do próprio contato social, priorizando as necessidades básicas em detrimento à
participação social. Em nível acima se concentraram os idosos sozinhos, considerados como
em zona de conforto, isto é, não possuem necessariamente temor ao contato social ou o
enfrentamento de circunstâncias marginais, mas acostumados à segurança das atividades
sedentárias se abstinham ao envolvimento social. Num nível mais ascendente, associados ao
bom estado de saúde e administração da mesma, agrupam-se idosos em busca de interações
sociais consistentes, tendo como suporte a etnia, como estrutura organizadora. No estudo foram
identificados neste nível, idosos que participavam de atividades sociais organizadas ou em
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configurações familiares. O nível acima é caracterizado por idosos que buscam para prevenir a
solidão na velhice e desejam um estilo de vida ativo. Considerado pelos autores, como o mais
alto nível no continuum de participação social, agrega-se o grupo cuja família apoia a
integração, tendo como resultado o engajamento voltado à comunidade, como o voluntariado e
ajuda a outros, com objetivos definidos, identificados, desejo de retribuir à sociedade.
As proposições de Levasseur et al. (2010) e as evidências de Aw et al. (2017) podem
ser uma estratégia de auxílio à Gerontologia em seu terceiro grande desafio, a saber, a busca
por explicações a respeito dos motivos que levam alguns idosos mesmo em idade avançada a
continuarem a participarem socialmente, enquanto que outros a restringem. Em parte tais
explicações passam pelos diferentes perfis de envelhecimento possíveis, que variam dentro
desde a extrema fragilidade, perda de capacidade e autonomia até a manifestação de
preservação e excelência em funcionalidade física, social ou emocional. Aspectos relativos à
cultura e influências macroestruturais diversas também influenciam o fenômeno.
É possível que operacionalizar a participação por níveis possa auxiliar a compreensão
da dinâmica da participação social na velhice e, em especial, na velhice avançada. O processo
é dinâmico, movimentos de engajamento, desengajamento e reengajamento são observados
entre os níveis, dando maior complexidade ao fenômeno que muitas vezes foi concebido como
seguindo uma trajetória única de declínio à medida em que a idade avança.
As evidências da literatura tendem a reforçar a concepção de trajetória de declínio em
participação se limitando a observar apenas o desengajamento em atividades específicas, sem
a preocupação se houve engajamento em outra. Por exemplo, Pinto e Neri (2017) realizaram
uma revisão da literatura e a partir dos estudos identificaram que o desengajamento tem maior
impacto a partir dos 75 anos e está fortemente associado às perdas comuns do processo da
velhice, como viuvez, aposentadoria, problemas de saúde e declínio funcional. Sobressaíram
ideias de quanto menor o engajamento social, mais rápido é o declínio motor e funcional, além
de prever declínio cognitivo e demências. Na mesma revisão, prevalece entre os autores a ideia
de seleção por atividades que demandem menor exigência em sua execução. Também foi
considerado que os níveis de atividades sociais são inversamente proporcionais ao avanço da
idade, o que corroboraria com a teoria do Desengajamento. Entretanto, as evidências que
tenderam a ser explicadas pela teoria da Continuidade (afirmando a manutenção de estilos de
vida anteriores) e pela teoria da Seletividade Socioemocional (reforçando o caráter adaptativo
da redução). As autoras da revisão, destacaram, entretanto, que é necessário um olhar sobre as
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particularidades, que mascaram a participação social em suas especificidades, como as
oportunidades, barreiras físicas, sociais, econômicas, atitudinais e estereótipos que contribuem
significativamente para o envolvimento social.
É possível que a aplicação da taxonomia de Levasseur et al. (2010) e dos apontamentos
de Pinto e Neri (2017) revelem que, embora, com o avançar dos anos haja diminuição nos
índices totais de participação, esses não significam necessariamente, desengajamento social.
Ou seja, movimentos de desengajamento em um nível distal, por exemplo, em atividades que
refiram-se a trocas mais amplas com a sociedade, em contrapartida, podem ocorrer o aumento
em

atividades

sociais classificadas como intermediárias

(ir à igreja, ir à centros de

convivência), ou proximais (como fazer ou receber visitas no domicílio).
Diante dos dados de tendência à diminuição em participação social com o avançar da
idade, um terceiro desafio da Gerontologia então, é compreender esse fenômeno entre idosos
mais velhos, assim como responder às iniciativas políticas do envelhecimento ativo por meio
da otimização da participação social. À medida em que um maior contingente populacional
alcança idades mais avançadas, a Gerontologia é desafiada a oferecer um conjunto de
conhecimentos e explicações teóricas para os fenômenos manifestos e para os fatores que
conduzem aos diferentes desfechos em saúde e qualidade de vida. Do ponto de vista do
desenvolvimento humano, tal investimento auxilia a compreensão das trajetórias de
continuidade e descontinuidade entre as fases convencionalmente denominadas de “terceira” e
“quarta idade”. A literatura científica registra a manifestação de descontinuidade em padrões
de saúde e funcionalidade na transição da velhice inicial para a avançada, ressaltando
dificuldades na adaptação por meio dos próprios recursos, com necessidade de auxílio de
cultura para compensar limitações inerentes ao próprio envelhecimento (BALTES, 2003;
PINTO; NERI, 2017).
Estudos específicos sobre participação social na velhice avançada ganharam maior vulto
na literatura gerontológica, especialmente após a divulgação dos dados do estudo longitudinal
alemão Berlim Aging Study (BASE) por Bukov, Maas e Lampert (2002), um dos mais citados
sobre o tema.

O estudo apresenta dados importantes representando as características

heterogêneas desta população. Tende a defender um aspecto cumulativo da participação social,
ou seja, indivíduos que realizavam atividades sociais mais complexas tendiam a participar
também, daquelas com níveis de exigências mais simples; e que quanto maior forem os recursos
educacionais e ocupacionais, maior será o nível de participação do idoso.
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A partir daí, foram publicados uma série de estudos que buscaram associações e
preditores de participação social na velhice avançada entre fatores sociodemográficos, de saúde,
mobilidade, econômicos e ambientais. Grande parte desses estudos advém das ciências da
reabilitação (ligadas as práticas da Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia),
enfocando a importância da capacidade funcional, e, em especial, da preservação da mobilidade
(NOGUEIRA, 2010). Nessa literatura, o ambiente também é fator determinante na participação
Social ao representar não só aspectos físicos e arquitetônicos, mas também gerar percepção de
significado e segurança, senso de pertencimento e identidade, influenciados por condições de
gênero, idade, renda e escolaridade (WILES, 2009).
Entre idosos frágeis, Liu (2017), relatou que a restrição à participação está
significantemente associada a fatores como autopercepção de classe social, humor depressivo
(importante fator restritivo a participação), qualidade de sono, mobilidade, medo de quedas,
não realização de atividades físicas, ausência de equilíbrio e confiança e presença de
incapacidades para realização de atividades de vida diária. O autor considerou que tais fatores
de risco identificados estão sujeitos à intervenção, podendo-se promover a participação mesmo
em idosos frágeis.
Embora tais associações entre idade e diminuição em participação sejam bem
estabelecidas na literatura é preciso ressaltar que idosos, mesmo em idade avançada e em
condições desfavoráveis (econômico, físico, social, ambiental) revelam um processo ativo de
gerenciamento e negociação com o contexto social e com seus recursos individuais. Como
ilustração desse processo, um estudo com idosos canadenses com alterações visuais associadas
à idade teve como objetivo descrever como características ambientais influenciam a
participação social. A partir de dados analisados, identificou-se, por parte dos idosos, uma busca
ativa por equilíbrio entre competências e habilidades, riscos e vulnerabilidades, características
e recursos ambientais. As estratégias utilizadas pelos idosos envolveram reestruturação de
valores e prioridades, mudanças na maneira de agir, aceitação de ajuda familiar, tornando-se
mais atentos e cuidadosos, apresentando um processo dinâmico de negociação da participação
social com o contexto. (RUDMAN et al., 2016).
Após o reconhecimento dos três desafios da Gerontologia em relação à temática da
participação social (teórico, metodológico-operacional e relativos à velhice avançada), destacase uma vertente de estudos que, potencialmente, pode lançar luz sobre o fenômeno. Esta, leva
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em conta as variáveis subjetivas potencialmente explicativas da continuidade ou
descontinuidade em participação social na velhice avançada.

1.2 Participação social na perspectiva de idosos em idade avançada

Embora ainda pouco explorada nos estudos específicos sobre participação social na
velhice avançada, o investimento dos pesquisadores em Gerontologia nos fatores subjetivos,
tais como significados, percepções, valores, crenças e motivações tem resultado em associações
com manutenção do bem-estar na velhice (NERI, 2007; PAÚL; TEIXEIRA; RIBEIRO, 2017).
Dentre os estudos disponíveis sobre o assunto, pode-se identificar seu potencial no auxílio a
compreensão da heterogeneidade em participação social, sendo a maior parte deles
desenvolvida a partir de metodologia qualitativa.
Barreiras percebidas dizem respeito aos fatores intrínsecos e extrínsecos que inibem,
obstruem, limitam ou restringem a participação em atividades sociais e representam um dos
enfoques de investigação mais explorado. Entretanto, tais estudos tendem a descrever as
barreiras que os idosos percebem em relação a participação em atividades específicas tais como
atividades físicas, recreativas, cívicas ou educacionais. Outra tendência é descrever as barreiras
percebidas por idosos pertencentes a grupos característicos, por exemplo: idosos com
comprometimentos

físicos

(SUNDAR

et

al.,

2016), grupos diagnósticos, idosos

institucionalizados ou com determinadas condições psicológicas. (GOLL et al., 2014). Por
exemplo, o estudo de Gothe e Kendall (2016) com 16 idosas afroamericanas com idades entre
55 a 75 anos, examinou as barreiras e motivações que afetam a participação em atividades
físicas. Confirmando a literatura existente, encontraram questões relativas a falta de tempo,
clima, saúde física e dor, condições ambientais (no caso do estudo, infraestrutura deficiente do
bairro) e condições sociais de insegurança (crimes) foram os mais relatados. Destacaram a
variável dor sendo considerada como barreira primária e, sua ausência, um motivador para
atividade física.
Entre os estudos, Goll e colaboradores (Goll et all, 2014) identificaram outros aspectos
subjetivos como a influência das fobias sociais e de fatores de identidade entre 14 idosos que
viviam de forma independente em Londres, Inglaterra. Ao primeiro momento, os dados
apresentados sugeriam atitudes de fugas de oportunidades sociais, tentativas de lidar sozinhos
com as situações diárias, porém ao analisar os dados os autores interpretaram as respostas como
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medo de rejeição social e/ou exploração ou até mesmo o medo de perda da identidade
(autossuficiência), a partir desta interpretação associaram a solidão a medos sociais, vivências
anteriores com estímulos sociais negativos, originando padrões cognitivos comportamentais
que mantêm a solidão. Foi identificado neste grupo, comportamentos que sugeriram a negação
da velhice, devido ao valor negativo que ela lhes apresenta; alguns participantes apresentavam
necessidade de defender suas identidades, como independentes e joviais, autossuficientes e
produtivos. Foi notória a falta de identificação do grupo com “os velhos”, representados por
eles como dependentes e decrépitos.
Na tentativa de suprir lacunas na literatura referente aos idosos residentes na
comunidade, Papageorgiou (2016) investigou barreiras e facilitadores da participação social
segundo a percepção dos mesmos. Utilizando-se de metodologia qualitativa, com entrevistas
em profundidade com 10 idosos, Australianos, encontrou quatro temas recorrentes cuja
presença representou facilitadores e sua ausência, barreiras percebidas. São eles: a presença ou
ausência de relacionamentos ou suporte social, interesses pessoais na atividade, autopercepções
de saúde e oportunidades; e recursos do ambiente. A pesquisadora concluiu que os idosos
tendem a atribuir as barreiras ou facilitadores à fatores intrínsecos, destacando, com menor
ênfase questões ambientais.
Outro destaque da literatura sobre participação social segundo a perspectiva dos
próprios idosos é representado pela investigação de crenças e valores associados a participação
social. Sugarhood, Eakim e Summerfield-Mann (2016) revisaram um conjunto de estudos
investindo nos aspectos subjetivos da participação social na velhice avançada. Nesta população
(80 anos e mais) há uma correlação direta entre aumento de idade e condições incapacitantes, e
com predomínio de atividades sociais no âmbito doméstico. Entretanto a revisão evidenciou o
papel da participação social como ativadora de valores centrais para os idosos, como fontes de
julgamento de prioridades na velhice avançada, como distinções entre certo ou errado (em
termos do que era moralmente correto, justificado ou aceitável) e bom ou ruim (em termos do
que era desejável ou aprovado de alto padrão, agradável ou gratificante).
Entre os estudos revisados, os autores identificaram a existência de sete valores comuns
quanto à participação social: (a) Conexão com outros: valor mais frequentemente realçado nos
estudos; (b) Manutenção da autonomia: valor que reafirma o autogoverno; (c) Afirmação das
habilidades; valor que reafirma senso de domínio, orgulho e percepção de protagonismo; (d)
Manutenção de identidade: reafirmação de atributos, papéis e funções exercidas ao longo da
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vida; (e) Otimização do desempenho: valor que reafirma o desempenho comportamental, em
que manifesta “Fazer o melhor que puder”, importante para se envolver com a vida; (f)
Afirmação de utilidade/valor; (g) Envolvimento em interesses e metas: acionando propósito de
vida.
No Brasil, poucas iniciativas de estudos com residentes na comunidade enfocam os
fatores subjetivos ou mesmo os motivos pelos quais idosos restringem a participação. Dentre
os estudos disponíveis, Pinto e Neri (2017) buscaram correlatos ou fatores associados aos
baixos indicadores de participação social entre idosos. A partir de dados 2251 participantes do
estudo FIBRA, com 65 anos ou mais, encontraram fatores como: baixa percepção de apoio
social, déficit visual, idade acima de 80 anos, sintomas depressivos, baixo status cognitivo,
lentidão para a marcha.
Diante da necessidade em contribuir com evidências Brasileiras para a temática, a partir
dos autorrelatos dos idosos, desenvolveu-se um estudo sobre os motivos para a restrição em
participação social na idade avançada. Utilizou-se a definição de participação social de
Levasseur et al. (2010), como o envolvimento de uma pessoa em atividades que proporcionam
interação com outros na sociedade ou na comunidade e a concepção de níveis de participação.
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2 OBJETIVOS

Investigar os motivos relatados por idosos em idade avançada para a restrição em
participação social, de acordo com os níveis proximais, intermediários e distais.

2.1 Objetivos específicos
a) Caracterizar uma amostra de idosos em idade avançada (80 anos e mais) segundo sexo,
escolaridade, renda, corresidência e provisão de recursos econômicos à família;
b) Descrever o percentual de restrição da participação em atividades sociais em geral e
classificadas em níveis: proximais, intermediário e distais.
c) Identificar categorias de motivos relatados por idosos para a restrição da participação
em atividades sociais em geral e classificada em níveis;
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3 MÉTODO

Trata-se de um estudo de corte transversal, descritivo e exploratório desenvolvido a
partir dos bancos eletrônicos de dados pertencentes ao estudo FIBRA (Fragilidade em Idosos
Brasileiros) – em Ermelino Matarazzo e Campinas.
O FIBRA é um estudo multicêntrico com início de atividades no ano 2007, com a
primeira onda de coletas realizadas entre 2008-2009 em sete cidades brasileiras (Campinas
(SP); Belém (Pará), Parnaíba (Piauí), Campina Grande (Paraíba), Poços de Caldas (Minas
Gerais) e Ivoti (Rio Grande do Sul) e o subdistrito de Ermelino Matarazzo em São Paulo.).
Financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ
17/2006) teve como objetivos identificar condições de fragilidade em idosos urbanos
recrutados na comunidade, com 65 anos e mais, e a investigar relações dos indicadores de
fragilidade com variáveis demográficas e socioeconômicas e com aspectos selecionados da
saúde física e da cognição, desempenho de atividades de vida diária e expectativa de cuidado,
com sintomas depressivos e satisfação com a vida (NERI et al., 2013).
Foi planejado um estudo de seguimento dos idosos que participaram das medidas de
linha de base do estudo FIBRA em 2008 e 2009 nascidos entre 1 de janeiro de 1911 e 31 de
dezembro de 1936. Denominado FIBRA 80+, teve o intuito de caracterizar prospectivamente
idosos aos oitenta anos e mais segundo os objetivos gerais do estudo, planejado para identificar
condições de fragilidade em relação a variáveis sociodemográficas, de saúde, cognição,
funcionalidade e psicossociais em idosos comunitários. (NERI et al., 2013).
Os critérios de inclusão na medida de seguimento foram: (a) nascimento ocorrido entre
1º de janeiro de 1911 e 31 de dezembro de 1936; (b) ausência de déficits físicos, de linguagem
e compreensão que impedissem a participação; (c) pontuação superior à nota de corte no mini
exame do estado mental (MEEM); (BRUCKI et al., 2003) e (d) presença de um familiar por
ocasião da entrevista. A amostra total de participantes no seguimento foi de 439. Dentre eles
205 completaram satisfatoriamente o protocolo, 141 eram falecidos e 93 protocolos foram
respondidos por familiares ou outra pessoa próxima presente no domicílio por ocasião da
entrevista sobre a saúde e a funcionalidade física e cognitiva do idoso que pontou abaixo da
nota de corte em teste de rastreio cognitivo. As perdas gerais foram de 216 idosos, devido a
recusa de participação, perda de contato, retirada do termo de consentimento, não localizados
ou informações de falecimento.
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Os dados foram coletados em domicílio, nos anos de 2016 e 2017, em única sessão
com duração média de 90 minutos.
Os procedimentos estavam de acordo com as normas preconizadas pela Convenção de
Helsinki e chanceladas pelo Ministério de Saúde, com relação aos procedimentos éticos que
devem reger a pesquisa com seres humanos. Os participantes assinaram um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) antes do início da entrevista. O projeto FIBRA 80+
foi aprovado em 23/11/2015, mediante o parecer no 1.332.651, e foi cadastrado na Plataforma
Brasil / Ministério da Saúde sob o certificado de apresentação para apreciação ética (C.A.A.E);
49987615.30000.5404, assim como as avaliações secundárias pertinentes a esta pesquisa
também foram aprovados mediante o C.A.A.E: : 01461218.4.0000.5390

3.1 Participantes

O presente estudo foi desenvolvido a partir de um banco de dados único da segunda
onda de coleta de dados, incluindo apenas os idosos da Cidade de Campinas e subdistrito de
Ermelino Matarazzo (SP), que satisfizeram aos critérios de inclusão e exclusão e que tinham a
idade de 80 anos ou mais (N=205), que foi denominado FIBRA 80+.

3.2 Variáveis e Instrumentos

Foram selecionados do banco de dados do FIBRA80+ as seguintes variáveis e
instrumentos:
a) Variáveis sociodemográficas e econômicas: levantamento de informações sobre
sexo, idade, escolaridade, estado civil, renda familiar mensal, corresidência.
b) Participação social: utilizou-se os itens referentes a atividades sociais que compõem
Inventário das Atividades Avançadas da Vida Diária - Bloco J do Protocolo FIBRA 80+. Os
itens selecionados foram classificados em níveis de participação proximal, proximal mediada
por tecnologia, intermediária e distal, segundo lógica inspirada na taxonomia proposta por
Levasseur et al. (2010) – ver Quadro 1. O Inventário das Atividades Avançadas da Vida Diária
possibilita três opções de resposta, a saber: “ainda faz”; “nunca fez” e “deixou de fazer”. Caso
o idoso responda “deixou de fazer” a uma referida atividade social, foi realizada a pergunta
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aberta “por que?” para possibilitar a investigação sobre os motivos da restrição em participação
social.

Quadro 1 - Atividades sociais selecionadas do protocolo FIBRA (2016-2017).
Atividades sociais contidas no Bloco J do protocolo

Classificação inspirada na taxonomia de

FIBRA

Levasseur et. al (2010)

J 1. Fazer visita na casa de amigos ou familiares

Proximal

J 2. Receber visitas em sua casa para conversar, realizar

Proximal

atividades de lazer ou fazer refeições
J 3. Ir à igreja ou templo para rituais religiosos ou

Intermediária

atividades sociais ligadas à religião
J 4. Participar de reuniões sociais, festas ou bailes

Intermediária

J 5. Encontrar-se com outras pessoas em lugares públicos,
tais como restaurantes, cinemas, teatros, concertos, clubes,

Intermediária

etc.
J 9. Fazer trabalho voluntário

Distal

J 11. Participar de diretorias ou conselhos de associações,
clubes, escolas, sindicatos, cooperativas ou centros de

Distal

convivência, ou desenvolver atividades políticas
J 12. Participar de Universidade Aberta à Terceira Idade,
centros de convivência ou cursos de atualização, fora de

Distal

casa.
J 12.3 Manter contato por telefone ou carta com amigos e
familiares.
J 12.4 Usar e-mail ou as redes sociais para se comunicar
com amigos, familiares e outras pessoas.

Proximal mediada por tecnologia

Proximal mediada por tecnologia

Fonte: Protocolo de pesquisa do FIBRA80+ (2016 – 2017).
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3.3 Análise dos dados

As variáveis quantitativas foram apresentadas em tabelas de frequência e medidas de
posição e dispersão.
As respostas abertas à pergunta sobre os motivos para a restrição em participação social
foram submetidas à análise de conteúdo (BARDIN, 2009). Esta se define por um conjunto de
técnicas de análise das comunicações visando a obter, por procedimentos sistemáticos e
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção
(variáveis inferidas) destas mensagens. Destaca-se a avaliação de juízes por pares para validar
as categorias, subcategorias e unidades de análise. Posteriormente, há possibilidade de
quantificação de frequência de respostas às categorias passíveis à análise estatística.
Primeiramente,

foram

realizadas

leituras

flutuantes

e

independentes

do corpus por dois psicólogos familiarizados com o assunto e com a análise de conteúdo
(BARDIN, 2009) visando a estabelecer unidades de significado e hipóteses sobre os dados. O
passo seguinte foi a classificação e a codificação dos enunciados pelos dois especialistas
trabalhando independentemente. Em seguida, eles definiram as categorias e suas
exemplificações e codificações. O critério de concordância adotado foi de 100%. Em casos de
desacordo, um terceiro avaliador era convidado a opinar. O nível de concordância encontrado
foi de 96%.
Dessa categorização, gerou-se dois indicadores: a) o número respostas dadas a cada
categoria; b) o número de vezes em que o indivíduo atribuiu a mesma categoria de resposta a
atividades sociais diferentes.
O teste de correlação de postos de Spearman foi utilizado para identificar associações
entre as variáveis sociodemográficas e a frequência absoluta de vezes em que o indivíduo
atribuiu a mesma categoria de resposta a atividades sociais diferentes. Utilizou-se, para as
análises, o Software SPSS 22. O nível de significância foi de p<0.05, ou seja, 5%.
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4 RESULTADOS

Na tabela 1 apresentamos os dados sociodemográficos e econômicos da amostra
pesquisada. A amostra foi composta, em sua maioria por mulheres, sendo dois terços com idade
entre 80 e 84, e média de 83,8 anos (+3,58). Quinze por cento da amostra nunca frequentou a
escola, e 60,7% relatou ter de 1 a 4 anos de escolaridade. Quarenta e seis por cento dos idosos
possuem renda familiar de um a três salários mínimos e, a maioria (55,4%), autodeclarando-se
principal responsável pelas despesas da casa e pelo próprio sustento. O estado conjugal que
prevalece é o de viuvez, sendo representado por 51,5% dos pesquisados, seguido pela
porcentagem de casados 42,2%. Foi mais frequente a corresidência com mais duas a quatro
pessoas, seguida da porcentagem de idosos que residem com mais uma pessoa (35,1%).
Tabela 1. Caracterização da amostra segundo dados sociodemográficos e econômicos e de
corresidências (N=205). Campinas (SP) e Ermelino Matarazzo (SP).
n(%)
Sexo
Masculino
Feminino
Idade
80-81
82-84
85 ou mais
Escolaridade
0
1-4
5-8
9 ou mais
Renda Familiar (Faixas salariais)
< 1 salário mínimo
1 a 3 salários mínimos
3,1 a 5 salários mínimos
5,1 a 10 salários mínimos
> 10,1 salários mínimos
Principal responsável pelo sustento
Sim
Não
Status conjugal
Casado
Solteiro
Viúvo
Divorciado/separado
Corresidência
0 (sozinhos)
Com + 1 pessoa
Com 2 a 4 pessoas
Com 5 ou mais pessoas

Fonte: Dados selecionados do FIBRA 80+ (2016-2017)

M (DP)

67 (32,7)
138 (67,3)
83,8 (3,58)
63 (30,7)
72 (35,2)
70 (34,3)
4,3 (3,70)
30 (15,2)
120 (60,7)
28 (14,1)
20 (10,0)
3,5 (2,88)
19(10,9)
81(46,3)
38(21,7)
31(17,7)
6(3,4)
113(55,4)
91(44,6)
86(42,2)
8(3,9)
105(51,5)
5(2,5)
2,6 (1,65)
50(24,4)
72 (35,1)
74(36,1)
9(4,4)
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São apresentados na Tabela 2, a caracterização da amostra segundo o status de
participação em cada atividade social apresentada segundo a hierarquia de níveis de
participação. Na mesma tabela são apresentadas as frequências de respostas dadas por idosos
que restringiram a participação em atividades específicas.
Tabela 2. Status de distribuição da participação social segundo atividades sociais ordenadas por
níveis.
Atividades Proximais
Fazer Visitas
Receber Visitas
Atividades Proximais mediadas por Tecnologia ou Escrita
Manter contato por telefone ou carta.
Usar e-mail ou redes sociais para se comunicar
Atividades Intermediárias
Atividades sociais ligadas a religião.
Reuniões sociais, festas ou bailes.
Restaurantes, cinemas, teatros, concertos, clubes, etc...
Atividades Distais
Trabalho voluntário
Diretorias ou conselhos de associações, clubes, escolas, sindicatos,
cooperativas, centros de convivência, atividades políticas.
Universidade aberta à terceira Idade ou cursos de atualização fora
de casa.

Nunca fez

Ainda faz

Deixou de fazer

16 (7,8)
7 (3,4)

158 (77,1)
185 (90,2)

31 (15,1)
11 (5,4)

17 (8,3)
182 (88,8)

177(86,8)
21 (10,2)

10(4,9)
2 (1)

8(3,9)
33(16,2)
62(30,2)

142(69,6)
123(60,3)
86(42)

54 (26,5)
48(23,5)
57(27,8)

90(43,9)
148(72,2)

46(22,4)
12(5,9)

69(33,7)
45(22)

154(75,1)

14(6,8)

37(18)

Conforme distribuição das frequências descritas na tabela 2, as atividades de níveis
proximais continuam sendo feitas pela maioria dos idosos, sendo que 77,1% mantém a atividade
de fazer visitas e 90,2% permanece recebendo visitas. As Atividades Proximais mediadas por
tecnologia ou por escrita como; manter contato com amigos/familiares por telefone ou carta;
permaneceram contínuas para maioria dos participantes (86,8%), porém foi evidenciado que a
maioria dos entrevistados (88,8%) não fazem uso de e-mails ou redes sociais digitais para a
comunicação. No nível Intermediário, atividades religiosas ou a elas relacionadas foram
mantidas por 69,6% da amostra assim como a participação em reuniões sociais, festas ou bailes
(60,3%). A participação em encontros com outras pessoas em lugares públicos para atividades
de lazer apresentou maior declínio entre as atividades de nível intermediário (27,8%) com o
percentual de 30,2% de entrevistados que relataram nunca participar destas atividades. No nível
Distal, um percentual considerável da amostra (43,9%) nunca fez trabalhos voluntários e 72,2%
nunca participou de diretorias ou conselhos de associações, clubes, escolas, sindicatos,
cooperativas ou centros de convivências, ou desenvolveram atividades políticas, tampouco
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relataram participar de Universidades abertas à terceira Idade ou cursos de atualização fora de
casa.
Os motivos mais frequentes para a restrição em participação nas atividades proximais
foram encontrados nas seguintes categorias: Incapacidades; Sociais; Psicológicos, tais como
dificuldade em locomoção, falta de vontade e falecimento de pessoas com as quais
compartilhavam determinadas atividades. Nas atividades Proximais mediadas por Tecnologia
ou escrita, há uma preponderância de respostas que variam entre os motivos relativos à
Incapacidades, Deficiências Sensoriais ou Cognitivas e os Psicológicos. Nas atividades
Intermediárias, as categorias destacadas foram motivos de Saúde, Psicológicos e Sociais, com
grande ênfase na ausência de determinados elementos que senão determinantes, facilitam a
interação social, como a presença de amigos e a possibilidade de locomoção. Para as atividades
Distais a categoria; Saúde, seguidas de; Psicológicas; Sociais.
A análise de conteúdo das respostas abertas dadas ao questionamento dos motivos para
a restrição em participação resultou em seis categorias de respostas, a saber: motivos
psicológicos, motivos de saúde, motivos de incapacidades ou deficiências sensoriais ou
cognitivas, motivos sociais, motivos econômicos e motivos ambientais.
No quadro 2, pode-se consultar as definições das categorias e os exemplos de emissões
dadas pelos idosos, o número total e a média de respostas dadas à categoria.
O maior número de emissões de respostas referiu-se à categoria Motivos psicológicos
(n=112), seguida por Motivos sociais (n=91) e motivos relativos a incapacidades ou
deficiências sensoriais cognitivas (n=72). Considerando-se que os idosos podiam apontar mais
de 01 motivo para determinada restrição em participação.
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Quadro 2. Descrição das categorias de motivos para a restrição em participação social
resultantes da análise de conteúdo.
Categoria
Motivos Psicológicos

Motivos de Saúde

Motivos relativos a
incapacidades físicas ou
deficiências sensoriais e
cognitivas

Definição
Reúne emissões referentes a desconfortos,
alteração em motivação, sentimentos
negativos, barreiras emocionais, presença
de sintomas ansiogênicos entre outros, para
restrição na atividade social específica.
Emissões que identificaram presença de
doença aguda ou crônica que gere dor ou
necessidade de gerenciamento como razão
para restrição na atividade social
específica.
Presença de limitações funcionais,
sensoriais ou cognitivas.

Motivos Sociais

Reúne emissões de motivos atribuídos à
redução na rede social por morte, mudança
de amigos, ou cessação de atividades
sociais que participava.

Motivos Econômicos

Emissões relativas à falta de recursos
financeiros.

Motivos Ambientais

Emissões
referentes
a
barreiras
arquitetônicas, tecnológicas ou de
acessibilidade via transporte público.

Exemplos
“...desânimo” (indivíduo 179)
“...preguiça” (indivíduo 42)
“...Gosta de se isolar, não se sente
confortável” (indivíduo 279)
“...artrose incomoda” (indivíduo 856)
“...Parou por dor nas costas”
(indivíduo 325)
“...Por causa do AVE” (indivíduo 71)
“...dificuldade
de
locomoção”
(indivíduo 130)
“...por causa dos olhos” (indivíduo
285)
“...Dificuldade com a tecnologia”
(indivíduo 3)
“...Não ouve bem, acha difícil”
(indivíduo 403)
“...Não tem quem visitar” (indivíduo
81)
“...Netos sem tempo” (indivíduo 254)
“...Porque depende de outras
pessoas” (indivíduo 689)
“...Parou a atividade” (indivíduo 325)
“...questão financeira” (indivíduo
240)
“...Não tem dinheiro” (indivíduo
1002)
“...Para economizar” (indivíduo 64)
“...Distância” (indivíduo 585)
“...local fechou” (indivíduo 468)
“...cansou, cidades longes (indivíduo
140)

Fonte: Categorização das respostas abertas dadas ao FIBRA 80+ (2016-2017).
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Tabela 3. Distribuição da amostra segundo motivos atribuídos à restrição em participação social.

Atividades Proximais
Fazer Visitas
Receber Visitas
Total
Atividades Proximais mediadas por Tecnologia
Manter contato por telefone ou carta.
Usar e-mail ou redes sociais para se comunicar
Total
Atividades Intermediárias
Atividades sociais ligadas a religião.
Reuniões sociais, festas ou bailes.
Restaurantes, cinemas, teatros, concertos, clubes, etc...
Total
Atividades Distais
Trabalho voluntário
Diretorias ou conselhos de associações, clubes, escolas, sindicatos,
cooperativas centros de convivência, atividades políticas.
Universidade aberta à terceira Idade ou cursos de atualização fora de casa.

Fonte: Dados coletados de FIBRA (2016-2017)

Psicológicos
(n=112)

Saúde
(n=36)

Incapacidades
(n=72)

Sociais
(n=91)

Econômicos
(n=6)

Ambientais
(n=6)

Não respondeu/não
sabe

11 (40,7)
3 (42,9)
14 (12,5)

2(7,4)
0(0)
2 (5,5)

7(25,9)
0(0)
7 (9,7)

7 (25,9)
4(57,1)
11(12,1)

0(0)
0(0)
0(0)

0(0)
0(0)
0(0)

4 (12,9)
4 (36,3)
8 (19,0)

1(12,5)
1(50)
2 (1,8)

0(0)
0(0)
0 (0)

6(75)
1 (50)
7 (9,7)

0(0)
0(0)
0 (0)

1(12,5)
0(0)
1 (16,6)

0(0)
0(0)
0 (0)

2 (20,0)
0 (0)
2 (16,6)

17(34)
21(45,7)
15(28,3)
53 (47,3)

9(18)
6(13)
7(13,2)
23(63,8)

14(28)
9(19,6)
10(18,9)
33 (45,8)

9(18)
10(21,7)
18(34)
47 (51,6)

0(0)
0(0)
3(5,7)
3 (50)

1(0,5)
0(0)
0(0)
1(16,6)

4 (7,4)
2 (4,1)
4 (7,0)
10(5,8)

20(30,8)
14(37,8)

6(9,2)
2(5,4)

17 (26,2)
4(10,8)

17(26,2)
16(43,2)

1(1,5)
1(2,7)

4(6,2)
0 (0)

4(5,7)
8(17,7)

9(27,3)
43 (38,3)

4(12,1)
12 (33,3)

7(21,2)
28 (38,8)

12(36,4)
44 (48,3)

2 (33,3)

1(3)
5(83,3)

4 (10,8)
16 (10,6)
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Para ilustrar os resultados referentes à atribuição de motivos para restrição de atividades
sociais em cada nível, foi utilizado um programa informático online (wordclouds.com)
que produz nuvens de palavras, organizando-as, em várias tonalidades e tamanhos, com base
no número de emissões feitas pelos idosos. A figura 2 ilustra, portanto, os termos mais
frequentemente utilizados para descrever os motivos pelos quais os indivíduos deixaram de
participar de atividades sociais segundo o nível de participação. A parte (a) refere-se aos termos
utilizados pelos idosos para restrição em participação proximal. Destacam-se os termos
“locomoção”, “faleceram”, “pernas”, “vontade” que representam resposta relativas a
incapacidades físicas, restrição no suporte social por falecimento de amigos ou familiares,
presença de dor e aspectos motivacionais/psicológicos. A parte (b) é composta por menos
palavras, representando menor restrição nessas atividades, uma vez que a maior parte dos idosos
relatou nunca ter realizado tais atividades mediadas por tecnologias. Dentre os que emitiram
respostas de restrição, ressalta-se os termos relacionados a incapacidades sensoriais, cognitivas
e alterações motivacionais. Na parte (c) destacam-se os termos representativos das categorias
de incapacidades (“locomoção”; problemas na “perna”), psicológicos (“vontade”), sociais
(“companhia”) e o termo “saúde”. A parte (d) da figura realça dos termos “locomoção”,
“idade”, “velho” e “saúde.

Figura 2. Nuvem de palavras referentes às emissões de motivos para a restrição em atividades
sociais proximais.
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Fonte: Banco de dados FIBRA80+. Confecção das nuvens de palavras online pelo site
xxxxxxhttps://www.wordclouds.com

Figura 3. Nuvem de palavras referentes às emissões de motivos para a restrição em atividades
sociais proximais mediadas por tecnologia ou escrita.
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Fonte: Banco de dados FIBRA80+. Confecção das nuvens de palavras online pelo site
xxxxxxhttps://www.wordclouds.com
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Figura 4. Nuvem de palavras referentes às emissões de motivos para a restrição em atividades
sociais intermediárias.

Fonte: Banco de dados FIBRA80+. Confecção das nuvens de palavras online pelo site
xxxxxxhttps://www.wordclouds.com
Figura 5. Nuvem de palavras referentes às emissões de motivos para a restrição em atividades
sociais distais.
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Fonte: Banco de dados FIBRA80+. Confecção das nuvens de palavras online pelo site
xxxxxxhttps://www.wordclouds.com

Houve correlações significativas entre as variáveis sociodemográficas e econômicas, de
corresidência e o número de vezes em que as restrições foram atribuídas às categorias
psicológicas, de saúde, relativas à incapacidades e sociais. Motivos psicológicos associaram-se
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positivamente com escolaridade. Motivos de Saúde associaram-se negativamente com
Escolaridade e corresidência. Incapacidades foram associadas positivamente com idade e
corresidência; e motivos sociais foram associados positivamente com renda e corresidência.

Tabela 4. Correlações entre características sociodemográficas e econômicas, de corresidência e
o número total de restrições em atividades atribuídas às categorias de motivos.
Psicológicos
Saúde
Incapacidades
**
Sexo
-0,27
-0,01
0,03
Idade
-0,02
0,00
0,12*
Escolaridade
0,12*
-0,12*
-0,02
Renda
-0,06
-0,06
0,11*
*
Corresidência
-0,05
-,015
0,01
*significante ao nível p<0,05; ** significante ao nível p<0,01

Sociais
0,04
0,06
0,04
0,11*
0,15*

Financeiros
-0,06
-0,09
0,05
0,08
0,04

Ambientais
0,09
0,09
0,09
-0,08
0,05

5 DISCUSSÃO

Indicadores de participação social foram descritos a partir de uma amostra de 205 idosos
em idade avançada de 80 e mais anos, que se caracterizou predominantemente feminina, com
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baixa escolaridade e renda, sendo em sua maioria responsáveis pelo sustento do domicilio.
Embora seja resultante de uma estratégia metodológica que privilegia idosos funcionais e
cognitivamente preservados utilizada pelo estudo FIBRA 80+, a amostra guarda semelhanças
com o perfil de idosos em idade avançada, onde o predomínio de mulheres associada a
feminização da velhice e características de baixa escolaridade referentes à coortes histórica de
indivíduos nascidos entre os anos de 1919 e 1937.
A maior parte da amostra reside sozinha no domicílio ou acompanhada de mais uma
pessoa, com estado civil de casados ou viúvos, representando talvez idosos com maior
preservação da variável de funcionalidade. Outra parcela de 41,4% idosos residem com mais
de duas pessoas, podendo representar como sugerem estudos realizados com amostra nacional,
o retorno dos filhos ao domicílio pela necessidade de ajuda instrumental para atividades do dia
a dia por parte do idoso, ou pela atuação dos idosos como provedores (AREOSA, 2015; SAAD,
2003;). Uma vez que grande parte é responsável pelo sustento do domicílio (55,4%), as
informações sobre corresidência apoiam a concepção de suporte financeiro que idosos com
mais de 80 anos proporcionam à família, ou mesmo de reciprocidade, de ajuda entre as
gerações. Fatos estes corroborados pela teoria da Reciprocidade. Marcel Mauss (1872 -1952)
fundamenta a teoria Antropológica da Reciprocidade, na ação comum das pessoas: de dar,
receber e retribuir dádivas, relações que se estabelecem independente das sociedades e do tempo
histórico.
Quando se examina o status de participação social dos idosos, observa-se uma maior
manutenção em atividades sociais proximais e intermediárias e uma redução em atividades
distais. Tais informações possibilitam uma compreensão mais abrangente da participação social
de idosos, uma vez que sugere movimentos simultâneos de desengajamento de atividades de
níveis superiores e reengajamento ou manutenção em atividades de níveis inferiores. Assim, a
caracterização da velhice avançada como um período de desengajamento, pode ser questionada
e compreendida de forma mais dinâmica, uma vez que a participação social tende a se manter,
porém com características diferentes (PINTO; NERI, 2017). A participação social na velhice
avançada sofre alterações, muitas vezes por situações que fogem ao controle dos idosos; morte
de amigos, distanciamento de filhos e parentes, comprometimentos físicos, questões culturais,
ambientais, podendo representar barreiras a continuidade deste engajamento. Alterações
também podem ser fruto de processos adaptativos de seleção, otimização e compensação,
premissas presentes na Teoria da Seletividade Socioemocional, onde atividades mais
complexas, geradoras de estresse e insatisfação, e/ou menos valorizadas são reduzidas em prol
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de outras que apresentam menor complexidade, agregam maior valor, atendem a mudanças em
prioridades e valores, geram bem estar emocional e satisfação.(NERI et al., 2018)
Idosos tendem a permanecer participativos em atividades consideradas de pequenas
complexidades e exigências físico-funcionais e institucionais denominadas neste estudo como:
Proximais, Proximais mediadas por tecnologia e escrita e as Intermediárias. Atividades como
receber e fazer visitas, manter contato por telefone, participar de atividades religiosas, festas ou
bailes, assim como passeio a teatros, cinemas são mais comuns à vivência dos idosos, se
comparadas com atividades participação política e cívica, voluntariado, atividades estas,
relacionadas a utilização e valorização do capital social dos idosos, são menos ofertadas e
menos valorizadas, principalmente no que tange aos idosos mais velhos, (LUNSFORD;
JANES, 2015).
Dentre os que relataram restringir a participação, houve atribuição a seis categorias de
motivos salientando o caráter multifatorial das restrições. Emissões relativas a motivos
psicológicos foram frequentes, atribuindo à restrição falta de vontade, desânimo, mas também
atitudes negativas em relação à velhice. O aumento da idade, como sinônimo de necessidade de
retirada, de perceber-se velho para estar engajado em certas atividades representaram tais
atitudes (BATISTONI et. al. 2013). Dentre os 205 idosos, 47 (22,5%) deram pelo menos um
motivo psicológico para deixar de participar.
Seguidos dos motivos psicológicos, os motivos sociais foram percebidos como razões
para a restrição para atividades intermediárias. A necessidade suporte social ou companhia
tende a ser significativa para a participação dos idosos em festas, bailes, igreja, teatro e cinema,
por exemplo. Tais emissões refletem também as alterações nas redes de suporte social
ocasionadas por perdas, mudanças de residência, falecimentos ou estreitamento seletivo das
redes (KRAUSE, 2017; ANTONUCCI, 2015; NERI et al., 2018).
A atribuição de restrição à presença de incapacidades foi feita também por grande parte
dos idosos que identificaram comprometimentos da mobilidade, dos sentidos e da cognição. A
presença de incapacidades, além de objetivamente consistir em possível barreira para a
participação, é também percebida pelos idosos como sinal da atuação de processos patológicos
do envelhecimento. Mobilidade foi o motiva mais citado e, segundo a literatura, é um conceito
que representa mais do que o deslocamento geográfico sendo uma combinação de capacidades
físicas, sociais e mentais (ZEITLER et al., 2012). Assim, mobilidade é influenciada pelo
contexto de envelhecimento em termos de acessibilidade e presença de recursos sociais,
arquitetônicos e atitudinais (HANSON, 2010). Prejuízos em mobilidade são associados a
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ausência de independência e autonomia, fazendo surgir sentimentos de privação e exclusão
social (HANSON, 2010; SANDER et al., 2016; URRY, 2007).
A presença de doenças crônicas que necessitam de gerenciamento e presença de dor foram
atribuídas como motivos para restrição em principalmente em atividades intermediárias e
distais. Incapacidades associadas a doenças crônicas e dor crônica trazem prejuízos ao censo de
controle e autonomia, interferindo diretamente na sua qualidade de vida. (NERI et al., 2018).
Retomando as noções de descontinuidade entre a velhice inicial e avançada defendidas por
Baltes (2003), este salientava as dificuldades de idosos mais velhos em lançar mão de recursos
da cultura como fontes compensatórias dos declínios ou patologias associadas à idade. Assim,
é possível que os idosos mais velhos tendam a atribuir motivos psicológicos e relativos a
incapacidades como fontes de restrição, e não recursos econômicos ou ambientais as quais não
poderiam, na perspectiva destes, compensar tais limitações. Motivos econômicos e ambientais
também foram citados, porém por uma parcela menor de idosos em atividades Distais.
Os cruzamentos entre condições sociodemográficas e econômicas e os motivos
relatados por idosos permitiram perceber as relações entre sexo masculino e a maior atribuição
a motivos psicológicos, e também, maior escolaridade com essa categoria. Homens idosos
tendem a ser menos participativos do que as mulheres (PINTO; NERI, 2013) e, na presente
amostra, atribuíram as restrições a falta de vontade, à idade, ao senso de inadequação social,
chamando atenção para a presença de atitudes negativas em relação à velhice e à participação
social na velhice. Homens idosos, pertencentes a essa coorte, tendem também a ser mais
escolarizados que as mulheres, reforçando a associação entre sexo e participação social.
A análise de correlação também indicou que quanto menor a escolaridade, maior
atribuição a motivos de saúde. Mulheres tendem a ser menos escolarizadas e também mais
acometidas por doenças crônicas na velhice avançada (GONG et al., 2018; BORIM;
FRANCISCO; NERI,2017). Talvez percebam a presença de tais doenças ou das necessidades
de gerenciamento dessas como motivos para a restrição em participação social. Residir com
menos pessoas ou mesmo sozinho tendeu a associar-se com maior a atribuição a motivos de
saúde. Residir com menos pessoas pode influenciar a percepção de barreiras ou dificuldades
em envolver-se em atividades sociais. Seja pela ausência de suporte no ambiente doméstico,
companhia ou motivação para sair ou pela possível associação com solidão, esse tipo de
corresidência pode influenciar a percepção de alterações em saúde e de suas competências para
o manejo das mesmas, impactando a participação. (NERI et al.; 2018).
O aumento em idade associou-se a atribuição a presença de incapacidades, aspecto já
discutido a respeito da descontinuidade adaptativa que pode se manifestar na velhice avançada
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(BALTES, 2003; BUKOV; MAAS; LAMPERT, 2002). A presença de recursos financeiros,
para boa parte da amostra, talvez não seja suficiente para compensar a percepção das limitações
impostas pela presença de incapacidades físicas, sensoriais e cognitivas.
Residir com um número maior de pessoas tendeu a associar-se a atribuição de motivos
sociais. Embora associação pareça contraditória, na velhice avançada, a presença de pessoas no
domicílio não impede a diminuição em participação social. Levanta a possibilidade de conflitos
intergeracionais que se refletem na ausência de companhia para a realização de atividades,
principalmente intermediárias e distais. (Von HUMBOLT; MONTEIRO; LEAL, 2018).
A representação por nuvens de palavras utilizadas pelos idosos para descrever os motivos
atribuídos reforça a concepção de que os idosos restringem com maior frequência, e por motivos
mais variados, a participação em atividades intermediárias e distais. Embora a palavra com
maior utilização entre as relativas às atividades proximais tenha sido “locomoção”, esta é
apresentada num contexto de palavras que denotam queixas psicológicas e sociais, como
desânimo, vontade, medo, incômodo e o termo “faleceram” que nas emissões geralmente
apareceram associadas à ocorrência de morte de amigos e parentes. Dificuldades sensoriais ou
cognitivas foram expressos entre os poucos termos que compuseram a nuvem representativa
das restrições em atividades proximais mediadas por tecnologia ou escrita tais como (não)
“escuto”, (tenho) “dificuldades” no manejo das tecnologias. As respostas dos idosos sugerem
que a inserção recente das novas tecnologias e o impacto das alterações sensoriais interferem
na utilização de vias compensatórias (como internet, telefone ou escrita) na manutenção dos
contatos e interações sociais por esses meios (FLEMING et al., 2018).
O presente estudo, embora de caráter descritivo, permite validar um dos princípios gerais
relativos ao estudo da velhice e do envelhecimento, a saber, a variabilidade dos perfis de
participação social. A despeito das revisões de literatura que evidenciam tendências de declínio
em participação, principalmente na velhice avançada, é possível vislumbrar realidades
heterogêneas entre as atividades sociais que são mantidas ou descontinuadas. Sugere também
um dinamismo entre movimentos de desengajamento, engajamento e reengajamento nas
atividades, que pode refletir outro princípio central aos estudos gerontológicos: a atuação de
mecanismos adaptativos que visam garantir o bem-estar e a qualidade de vida a medida em que
se envelhece.
Embora as políticas baseadas no princípio do Envelhecimento Ativo (WHO, 2003),
tendam a estimular as sociedades e comunidades a gerar oportunidades para a participação
social na velhice, atuando sobre os fatores socioestruturais, os idosos, em idade avançada
tenderam a atribuir, mais frequentemente, causas ou motivos de natureza individual às
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restrições em participação. Condições psicológicas, sociais e funcionais espelharam essa
tendência, sendo menos representativos os motivos econômicos e ambientais.
Limitações metodológicas relativas ao delineamento do estudo e à operacionalização de
participação social podem dificultar as possibilidades de extrapolar os dados para diferentes
realidades contextuais e amostrais. O dinamismo da participação social defendido ao longo do
texto poderia ser melhor evidenciado por meio de delineamento prospectivo ou longitudinal.
Por sua vez, os critérios de inclusão e exclusão de participantes na amostra, limitam as
investigações com dados de idosos com comprometimentos cognitivos e outras limitações
funcionais.
A utilização de uma única pergunta aberta e direta sobre os motivos para a restrição em
participação pode ter limitado uma análise mais aprofundada, não permitindo não só a
investigação do dinamismo entre os níveis de participação, mas também dos critérios que os
idosos usam para se manter participativos em determinadas atividades sociais ou não sugestivos
de mecanismos adaptativos.

6 CONCLUSÃO
Entre idosos em idade avançada, funcionalmente preservados e residentes na
comunidade, há variabilidade no status de participação quando se considera diferentes
atividades sociais. Restrições são mais frequentes entre atividades que representam níveis
distais e intermediários em relação a atividades consideradas de nível proximal. Os motivos
para a restrição em participação na velhice avançada referem-se a presença de condições
desfavoráveis de natureza psicológica, social e funcional principalmente, sendo representativas
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também, motivos que refletem comprometimentos da saúde e das condições do contexto
ambiental. Características associadas ao sexo, ao aumento da idade, à escolaridade, à renda e à
corresidência correlacionam-se com motivos específicos para a restrição em participação social.
A literatura ainda é escassa no que se refere às investigações sobre velhice avançada,
com menor investimento nos aspectos subjetivos e/ou percebidos pelos idosos. A participação
social é de natureza plural, não pode ser entendida de maneira linear, compreendê-la é dar voz
a diversidade, ao supostamente invisível, a trama multifacetada do relacionamento humano e é
por isto que a subjetividade tem papel importante e pode auxiliar o entendimento da
participação social. Almeja-se que o presente estudo estimule novas pesquisas, para que haja
avanço teórico e metodológico em Gerontologia, mas também, práticas baseadas em evidências
nos campos clínicos, comunitários e políticos.

REFERÊNCIAS:

ABDULRAHIM, S; AJROUCH, KJ; ANTONUCCI, TC.; Aging in Lebanon: Challenges and
Opportunities, The Gerontologist, Volume 55, Issue 4, 1 August 2015, Pages 511–518,
DOI: https://doi.org/10.1093/geront/gnu095
AREOSA, SVC. Idosos provedores: a importância dos recursos da aposentadoria para as
famílias brasileiras - Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC – Brasil Barbarói, Santa
Cruz do Sul, n.45, p.173 -184. jul./dez. 2015
DOI: http://dx.doi.org/10.17058/barbaroi.v0i0.5527

47

ATCHLEY, R. C. (1990). A continuity theory of normal aging. The Gerontologist, 29(2),
183-190.
ANTONUCCI, T.C. (1980). Social Networks in adult life and a preliminary examination of
the convoy model. Journal of Gerontology, 42(5), 519-527.
ANTONUCCI, TC; KRISTINE, AJROUCH, KJ; ABDULRAHIM, S; Social Relations in
Lebanon: Convoys Across the Life Course, The Gerontologist, Volume 55, Issue 5, 1
October 2015, Pages 825–835, DOI: https://doi.org/10.1093/geront/gnt209
AW S, KOH G, OH YJ, WONG ML, VRIJHOEF HJM, HARDING SC. Explaining the
continuum of social participation among older adults in Singapore: from “closed doors” to
active ageing in multi-ethnic community settings. J Aging Stud. 2017;42:46-55.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaging.2017.07.002
BALTES, PB; BALTES, MM. Psychological perspectives on successful aging: the model of
selective optimization with compensation. In:_____. Successful Aging. Perspectives from
behavioral sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. Cap 1. pp 1-34
Doi: https://doi.org/10.1017/CBO9780511665684.003
BALTES, MM; CARSTESEN. The process of successful aging: Selection, optimization
and compensation. (2003). M. Staudinger; U. Linderberger (Eds.). Understanding human
development. Dialogues with Lifespan Psychology (pp. 81-104). Boston: Kluwer.
Doi: https://doi.org/10.1007/978-1-4615-0357-6_5
BATISTONI, SST; PRESTEZA, SMP; CACHIONI, M; FALCÃO, DVS; LOPES, A;
YASSUDA, MS; NERI. Categorização e Identificação etária em uma Amostra de Idosos
Brasileiros Residentes na Comunidade. Psicol. Reflex. Crit. [online]. 2015, vol.28, n.3,
pp.511-521. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010279722015000300511&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0102-7972.
DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1678-7153.201528310

BORIM SA, FRANCISCO FSB, Neri AL. Fatores sociodemográficos e de saúde associados à
mortalidade em idosos residentes na comunidade. Rev Saúde Pública. vol. 51, 2017, pp. 1-12
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php DOI: http://dx.doi.org/10.1590/s15188787.2017051006708
BRONK, K. C; BAUMSTEIGER, R. The Role of Purpose Among Emerging Adults. In:
PADILLA-WALKER, Laura M; NELSON, Larry J. Flourishing in Emerging Adulthood:
positive development during the third decade of life. Oxford, 2017. Cap. 4.p 201-215
BRUCKI, S. et al. Sugestões para o uso do mini-exame do estado mental no Brasil. Arq.
Neuro-Psiquiatr. [online]. 2003, vol.61, n.3B, pp.777-781.
ISSN0004282X. http://dx.doi.org/10.1590/S0004-282X2003000500014.
BUKOV, A., MAAS, I., LAMPERT, T. Social participation in very old age: Cross-sectional
and longitudinal findings from BASE. Journal of Gerontology: Psychological Sciences,
P510–P517: Series B, v. 57, n. 6, p. 510 -517, 2002. Disponível
em: https://doi.org/10.1093/geronb/57.6.P510

48

CHAN, ACM; CAO, T. Age-Friendly Neighbourhoods as Civic Participation:
Implementation of an Active Ageing Policy in Hong Kong, Journal of Social Work
Practice, 29:1, 53-(2015) 68, DOI: https://doi.org/10.1080/02650533.2014.993947
CROEZEN, S; AVENDANO, M; BURDOF, A; LENTHE, FJ.V. Social Participation and
Depression in Old Age: Fixed-Effects Analysis in 10 European Countries. - American
Journal of Epidemiology 2015 Jul 15;182(2):168-76. DOI:
https://doi.org/10.1093/aje/kwv015. Epub 2015 May 29.
CUMMING, E; HENRY, WE. Growing Old: the process of disengagement. New York: Basic
Books, 1961.
FLEMING, A; MASON, C; PAXTON, G. 2018. Discourses of technology, ageing and
participation. Palgrave Communications 4 (1): 54.
DOI: https://doi.org/ 10.1057/s41599-018-0107-7
GALENKAMP, H; DORLY, J. DEEG, H. Increasing social participation of older people: are
there different barriers for those in poor health? Introduction to the special section Eur J
Ageing (2016) 13:87–90 DOI: https://doi.org/ 10.1007/s10433-016-0379-y
GOLL, JC; CHARLESWORTH, G; SCIOR, K; STOTT, J. Barriers to social participation
among lonely older adults: the influence of social fears an identity. PLoS ONE. London, v.2,
n.10, p.1-17, feb. 2015. DOI: < https://doi.org/10.1371/journal.pone.0116664>.
GOTHE, NP.; KENDALL, BRADLEY J. Barriers, Motivations, and Preferences for Physical
Activity Among Female African American Older Adults. Gerontology & Geriatric
Medicine, v.2, n.1, p.1-8, nov.2016. DOI: https://doi.org/ 10.1177/2333721416677399>.
HANSON, S., 2010. Gender and mobility: new approaches for informing sustainability.
Gender, Place and Culture 17 (1), 5-23 23,
DOI: https://doi.org/ 10.1080/09663690903498225
HAVIGURST, R.J; ALBRECHT, R. Successful Aging Process of Aging: Social and
Psychological Perspectives, Cap. 16 Volum 1 News Brunswick London UK p. 530 - 602
(1953). Older people. Nova York: Longmans.
HEATHER, D; GEORGIOU, A; WESTBROOK, J. (2016) Social participation as an indicator
of successful aging: an overview of concepts and their associations with health. Australian
Health Review 41, 455-462. DOI: https://doi.org/10.1071/AH16038
HOLT-LUNSTAD, J; SMITH, TB; LAYTON, J. BRADLEY. Social Relationships and
Mortality Risk: A Meta-analytic Review. PLoS Med, London, v.7, n.7, p.1-20, jul.2010.
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000316
KENNEDY, RE; COURTNEY, P.W; SAWYER, P. Life-Space Predicts Health Care
Utilization in Community-Dwelling Older Adults. September 14, Journal of Aging and
Health 2019, Vol. 31(2) 280– 292 DOI: https://doi.org/ 10.1177/0898264317730487

49

KIST, RBB; BULLA, LC. A participação em espaços coletivos e a autonomia dos idosos.
Temporalis. Brasília, n.28, p.151-171, 2014. DOI: https://doi.org/10.22422/22381856.2014v14n28p151-171
KRAUSE, N., IRONSON, G.; HILL, P.C. Volunteer Work, Religious Commitment, and
Resting Pulse Rates. J Relig Health, v.56, p.591-603, apr. 2017. DOI:
https://doi.org/10.1007/s10943-016-0347-z>. Acesso em: 01 Nov. 2017.
KOEHN, S.; HABIBI, S.; BUKHARI, S. S4AC Case Study: Enhancing Underserved Seniors'
Access to Health Promotion Programs. Can. J. Aging., v.1, n.35, p.89-102, 2016. DOI:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26731695>. Acesso em: 01 nov. 2017.
KOICHIRO, S; KONDO, N; KONDO, K; KAWACHI, I. Retirement and mental health: does
social participation mitigate the association? A fixed-effects longitudinal analysis. BMC Pub.
Health, v 17 n.1 p.2-10, may. 2017. DOI:
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4427-0>.
LEE, SH; KIM, WB. Which type of social activities may reduce cognitive decline in the
elderly?: a longitudinal population-based study (2016) Geriatrics BMC 201616:165 DOI:
https://doi.org/10.1186/s12877-016-0343-x
LEVASSEUR, M., DESROSIERS, J; WHITENECK, G. Accomplishment level and
satisfaction with social participation o folder adults: association with quality of life and best
correlates. Qual Life Res (2010) 19: 665.DOI: https://doi.org/10.1007/s11136-010-9633-5
LEVASSEUR, M; RICHARD, L; GAUVIN, L; RAYMOND, E. Inventory and analysis of
definitions of social participation found in the aging literature: Proposed taxonomy of social
activities. Soc Sci Med, v.71, n,12, p.2141-9, dec.2010. DOI:
<https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.09.041>. Acesso em: 01 nov. 2017.
LEVASSEUR, M; GENEREUX, M; BRUNEAU, JF; VANESSE, A; CHABOT, E;
BELAUC, C; BEDARD, MM..Importance of proximity to resources, social support,
transportation and neighborhood security for mobility and social participation in older adults:
results from a scoping study. BMC Public Health, n.15, p. 503, 2015. DOI: <
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-015-1824-0>. Acesso
em: 01 nov. 2017.
LEVASSEUR, M.; ROY, M; MICHALET, B; ST-HILAIRE, F. Associations Between
Resilience, Community Belonging, and Social Participation Among Community-Dwelling
Older Adults: Results From the Eastern Townships Population Health Survey. Archives of
Physical Medicine and Rehabilitation, v. 98, n. 12, p.2422-2432, dec.2017. DOI: <
https://doi.org/10.1016/j.apmr.2017.03.025>. Acesso em: 01 nov. 2017
LI, L., LOO, BP. Mobility impairment, social engagement, and life satisfaction among the
older population in China: a structural equation modeling analysis. Qual Life Res., v.26, n.5,
p.1273-1282, may. 2017. DOI: < https://doi.org/10.1007/s11136-016-1444-x>. Acesso em: 01
nov. 2017.
LIMA-COSTA, MF; ANDRADE, FB; SOUZA, PRB; NERI, AL; DUARTE, YAO;
CASTRO-COSTA, E; OLIVEIRA,C. The Brazilian Longitudinal Study of Aging (ELSI-

50

Brazil): Objectives and Design, American Journal of Epidemiology, Volume 187, Issue 7, 1
July 2018, Pages 1345–1353, DOI: https://doi.org/10.1093/aje/kwx387
LIU, JYW. The severity and associated factors of participation restriction among
communitydwelling frail older people: an application of the International Classification of
Functioning, Disability and Health (WHO-ICF). BMC Geriatrics, v.17, n.43, jan.2017.
Disponível em: < https://doi.org/10.1186/s12877-017-0422-7>. Acesso em: 16 out.2017.
LUNSFORD, B. K., JANES, D. Engaging older adults to build social capital. GSTF Journal
of Nursing and Health Care. v. 25, Issue 3, 2015, Pages 643-654
DOI: http://dx.doi.org/10.7603/s40743-015-0025-3
MARTINEZ, IL; CROOKS, D., KIM, K.S; TANNER, E. Invisible Civic Engagement among
Older Adults: Valuing the Contributions of Informal Volunteering J Cross Cult Gerontol
(2011) 26: 23. https://doi.org/10.1007/s10823-011-9137-y
NERI, A. L., CARVALHO, A. M. L. O bem-estar do cuidador: aspectos psicossociais. In:
FREITAS, E. V. de et alii (orgs.). Tratado de geriatria e gerontologia, p. 778-790, 2002.
NERI, M.C.; LOPES, W.S. Estimando o impacto da renda na saúde através de programas de
transferência de renda aos idosos de baixa renda no Brasil. Cad. Saude Publica, v.23, n.8,
p.1845-56, 2007. DOI: https://doi.org/10.3389/fmed.2017.00181
NERI, AL; YASSUDA, MS; ARAÚJO, LF; EULÁLIO, MC; CABRAL, BE; SIQUEIRA,
MEC; SANTOS, GA; MOURA, JGA. Metodologia e perfil sociodemográfico, cognitivo e de
fragilidade de idosos comunitários de sete cidades brasileiras: Estudo FIBRA. Cadernos de
Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.29, n.4, p.778-92, abr.2013 DOI:
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2013000400015

LIMA-COSTA, MF; ANDRADE, FB; SOUZA, PRB; NERI, AL; DUARTE, YAO;
CASTRO-COSTA, E; OLIVEIRA,C. The Brazilian Longitudinal Study of Aging (ELSIBrazil): Objectives and Design, American Journal of Epidemiology, Volume 187, Issue 7, 1
July 2018, Pages 1345–1353, DOI: https://doi.org/10.1093/aje/kwx387
MULENGA, D; LIANG, Jr‐S. Motivations for older adults’ participation in distance
education: A study at the National Open University of Taiwan. International Journal of
Lifelong Education, v.27, n.3, p.289-314, may. 2008. Disponível em:
<https://doi.org/10.1080/02601370802047791>.
NOGUEIRA SL, RIBEIRO RCL, ROSADO LEFPL, FRANCESCHINI SCC, RIBEIRO AQ,
PEREIRA ET. Determinant factors of functional status among the oldest old. Rev Bras
Fisioter. 2010;14(4):322-29. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-35552010005000019 [ Links ]
PAÚL, C; TEIXEIRA, L; RIBEIRO, O; Active ging in very old age and the relevance of
Psychological aspects. Center for Health Technology and Services Research, Institute of
Biomedical Sciences Abel Salazar (CINTESIS-ICBAS), 2017University of Porto, Porto,
Portugal, Department of Education and Psychology, University

51

PAPAGEORGIOU, N. Identifying the enablers and barriers to community participation
amongst older adults. . V: 79 issue: 12, page(s): 742-751 Edith Cowan University
DOI: https://ro.ecu.edu.au/theses_hons/1466 Article first published online: August 5, 2016;
PINTO, JM; NERI, AL. Factors related to low social participation in older adults: findings
from the Fibra study, Brazil. Cad. saúde colet, Rio de Janeiro, v.25, n.3, p.286-293, sep.
2017. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/1414-462x201700030300.
PINTO JM; NERI, AL. Doenças crônicas, capacidade funcional, envolvimento social e
satisfação em idosos comunitários: Estudo Fibra. p.3449-3460 Ciência & Saúde Coletiva [on
line] 2013, Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63028840002> ISSN 14138123
PINTO, JM; NERI, AL. Trajectories of social participation in old age: a systematic literature
review. Rev. bras. geriatr. Gerontol, Rio de Janeiro, v.20, n.2, p.259-271, mar/apr. 2017.
Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1590/1981-22562017020.160077 >.
PISKUR, B.; JONGMANS, M.J..; KETELAAR, M.; RAMON, D; SMEETS, J.M.;
NORTON, M.; BEURSKENS, A.J.H.M. Participation and social participation: are they
distinct concepts? Clinical Rehabilitation (2014). 28(3), 211–
220. https://doi.org/10.1177/0269215513499029
RYU, J; HEO, J. Relationships between leisure activity types and well-being in older adults.
Leisure Studies, p.1-12, sep.2017. Disponível em:
<https://doi.org/10.1080/02614367.2017.1370007>. Acesso em: 01 nov. 2017.
RUDMAN, L; D., GOLD, D., MC GRATH, C., ZUVELA, B., SPAFFORD, M.; RENWICK,
R. (2016). “Why would I want to go out?”: Age-related Vision Loss and Social Participation.
Canadian Journal on Aging / La Revue Canadienne Du Vieillissement, 35(4), 465-478.
DOI: https://doi.org/10.1017/S0714980816000490
SAAD, P. M. Arranjos domiciliares e transferências de apoio informal. In: LEBRÃO, M. L.;
DUARTE, Y. A. O. (Orgs.). O projeto SABE no Brasil: uma abordagem inicial. Brasília:
Organização Pan-Americana da Saúde, 2003, p. 203-224
DOI: https://doi.org/10.1017/S0714980816000490
SANDER, N; BEL, M; Age, Period, and Cohort Effects onMigration of the Baby Boomers in
Australia, Popul. Space Place 22, 617–630 (2016) Published online 21 May 2015 in Wiley
Online Library(wileyonlinelibrary.com)DOI: 10.1002/psp.194
SPOSITO, G; NERI, AL; YASSUDA, MS. Atividades avançadas de vida diária (AAVDs) e o
desempenho cognitivo em idosos residentes na comunidade: Dados do Estudo FIBRA Polo
UNICAMP. Rev. bras. geriatr. gerontol., Rio de Janeiro, v.19, n.1, p.7-20, feb.2016.
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S180998232016000100007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 01 nov. 2017.
STJERNBORG, V; The Meaning of Social Participation for daily mobility in later life: na
ethnographic case study of a sênior Project in a Swedish urban neighbourhood. V. Ageing Int
(2017) 42: 374. https://doi.org/10.1007/s12126-017-9296-4

52

SUGARHOOD, P; EAKIN, P; SUMMERFIELD-MANN, L. Participation in advanced age:
enacting values, in adaptive process. Agein & Society, v.37, n.8, p.1654-1680, jun.2016.
Disponível em: <https://doi.org/10.1017/S0144686X16000568>.
SUNDAR, V; BRUCKER, D; POLLACK, M; CHANG, H. Community and social
participation among adults with mobility impairments: A mixed methods study
aOccupational Therapy Department, College of Health and Human Services, University of
New Hampshire, Rm 115 Hewitt Hall, 4 Library Way,
Durham, NH 03824, USA Disability and Health Journal 9 (2016) 682e691
DOI: https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2016.05.006. www.disabilityandhealthjnl.com
URRY, J. Mobilities . Cambridge: Polity Press. pp. 225–250 (London: Berg).
VON HUMBOLDT, S; MONTEIRO, A; LEAL, I How do older adults experience
intergenerational relationships? Different cultures, ambivalent feelings, Educational
Gerontology, 44:8, 501-513, (2018) DOI: https://doi.org/10.1080/03601277.2018.1520528
[WHO] World Health Organization. International Classification of functioning, disability and
health: ICF. World Health Organization; 2001.
[WHO] World Health Organization. International Shaping the Future. World Health
Organization; 2003.
WILES JL, ALLEN RE, PALMER AJ, HAYMAN KJ, KEELING S, KERSE N. Older
people and their social spaces: a study of well-being and attachment to place in Aotearoa New
Zealand. Soc Sci Med. 2009;68(4):664-71. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.11.030
ZEITLER, E., BUYS, L., AIRD, R., O que é envelhecimento activo
http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/ . 18 outubro 2015. WHO 2015
Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde. 2015. 30p. Disponível em:
<http://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/OMS ENVELHECIMENTO-port.pdf>.

ANEXO A – PÁGINA 2 PROTOCOLO DO IDOSO FIBRA 80+

53

ANEXO B – PÁGINA 3 PROTOCOLO DO IDOSO FIBRA 80+

54

ANEXO C – PÁGINA 4 PROTOCOLO DO IDOSO FIBRA 80+

55

ANEXO D– PÁGINA 7 PROTOCOLO DO IDOSO FIBRA 80+

56

57

ANEXO E – PÁGINA 18 PROTOCOLO DO IDOSO FIBRA 80+

