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RESUMO  

 

SCHIAVON, I. C. A. Um olhar da análise sociointeracional do discurso na 

interação profissional/ idoso institucionalizado no cuidado durante o banho. 2019.  

115 f. Tese (Doutorado) – Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2019. 

 

Atualmente, o tema da interação entre profissionais de saúde e pacientes tem despertado 

bastante interesse tanto de profissionais quanto de formadores de recursos humanos em 

saúde. De forma análoga, pesquisadores de diversas áreas tem se interessado pelo tema, 

não só pela abordagem clínica, mas como importante fator terapêutico. Toda essa 

preocupação denota uma inquietude e inconformidade com as relações interpessoais na 

saúde, as quais, via de regra, são classificadas como frias e impessoais. Por conta disso, 

inúmeros movimentos que se contrapõem a essa lógica mecanicista e técnica têm 

surgido, amparados pela filosofia da humanização na saúde. Assim, esta pesquisa busca 

analisar os discursos de profissionais de saúde, relacionados aos cuidados do idoso 

institucionalizado, ligados aos estigmas no momento do banho, por meio da Análise da 

Conversa Etnometodológica e ancorada na Análise Sociointeracional do Discurso. A 

coleta de dados, embasada na Análise da Conversa Etnometodológica (ACE) como 

subsídio para a Análise Socionteracional do Discurso (ASD) foi realizada por meio de 

notas de campo e gravações de momentos de interação entre cuidadores e idosos 

residentes de uma Instituição de Longa Permanência (ILP) selecionada. Ao todo, foram 

sujeitos dessa pesquisa três cuidadoras e três idosas. Foram gravados nove momentos de 

interação, posteriormente as gravações foram transcritas e analisadas a partir do Modelo 

Jefferson de Transcrição com a utilização das convenções mais utilizadas. A partir da 

análise empreendida foi realizada uma análise integrativa onde emergiram as seguintes 

categorias temáticas: comunicação não-verbal, polidez e face e  framing. Os resultados 

apontaram que a realidade vivida por idosos e cuidadores quanto ao estigma em uma 

ILP apresentaram algumas características comuns evidenciadas pela literatura, tais 

como: a a idade e o abrigamento como vetores de estigmatização, a repetição e a 

confirmação do estigma pelos cuidadores e a recusa do estigma pelo ser que deseja. 

Consideramos que o estudo atendeu aos objetivos propostos na medida em que 

evidenciou a emersão do estigma em diversos momentos da fala das cuidadoras. Em 

cumprimento à Resolução 466/2012, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas 

Gerais e foi aprovado pelo Parecer 3.534.827. 

 

 

Palavras-Chave: Estigma, Cuidados de Enfermagem,  Interação Social.



ABSTRACT 
 
 

 

SCHIAVON, I. C. A. A look at the socio-interactional analysis of discourse in 

institutionalized professional / elderly interaction in bathing care. 2019. 115 p. 

Tesis (Doctorate) – Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. 
 
 

Currently, the theme of interaction between health professionals and patients has 

aroused much interest from both professionals and trainers of human resources in 

health.   Similarly, researchers from various fields have been interested in the subject, 

not only in the clinical approach, but as an important therapeutic factor. All this concern 

denotes a concern and non-conformity with interpersonal relationships in health, which, 

as a rule, are classified as cold and impersonal. Because of this, numerous movements 

that oppose this mechanistic and technical logic have emerged, supported by the 

philosophy of humanization in health. Thus, this research seeks to analyze the 

discourses of health professionals, related to the care of the institutionalized elderly, 

linked to the stigmata at the time of bath, through the Analysis of Ethnomethodological 

Conversation and anchored in the Sociointerational Discourse Analysis. The data 

collection based on the Ethnomethodological Conversation Analysis (ECA) as a subsidy 

for the Socionterational Discourse Analysis (SDA) was performed through field notes 

and recording moments of interaction between caregivers and elderly residents of a 

Long-Term Institution. (LTI) selected. In all, three caregivers and three elderly women 

were the subjects of this research.  Nine interaction moments were recorded, later the 

recordings were transcribed and analyzed using the Jefferson Transcription Model using 

the most commonly used conventions. From the analysis undertaken, an integrative 

analysis was carried out in which the following thematic categories emerged: nonverbal 

communication, politeness and face and framing. The results showed that the reality 

experienced by the elderly and caregivers regarding stigma in an LTI had some 

common characteristics evidenced by the literature, such as: the experience of stigma, 

age and shelter as vectors of stigmatization, the repetition and confirmation of stigma by 

caregivers and the refusal of stigma by the being they desire. We consider that the study 

met the proposed objectives as it evidenced the emergence of stigma at various 

moments of the caregivers' speech. In compliance with Resolution 466/2012, the project 

was submitted to the Research Ethics Committee of the Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais and was approved by Opinion 

3.534.827. 

 

 

Keywords: Stigma, Nursing Care, Social Interaction.
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Graduei-me na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo em 1993. À época, o currículo de formação de enfermeiros vigente era 

bastante fragmentado, seguindo a lógica do modelo biomédico que imperava na saúde. 

Minha formação foi fortemente marcada por conteúdos de cunho biológicos e clínicos 

com pouco espaço para conteúdos das Ciências Sociais e Humanas. Não era de se 

estranhar, dessa forma, que a maioria dos poucos enfermeiros formados nesse serviço 

eram absorvidos pelos serviços hospitalares. Comigo não foi diferente. 

Imediatamente após a formatura comecei a trabalhar em serviço de Neurologia, 

tomando contato com um tipo de cuidado cada vez especializado e tecnológico. 

Como havia poucos centros formadores de enfermeiros nessa época, também era 

comum que atuássemos simultaneamente em centros formadores de auxiliares e 

técnicos de Enfermagem. Essa também foi a minha realidade. 

Enquanto por um lado eu atuava em unidades de cuidados especializados, por 

outro eu ensinava aos meus alunos essa forma de cuidar, amparada pela minha prática e 

meu conhecimento da Enfermagem então. 

Em 2004 iniciei o curso de mestrado em Enfermagem pela Faculdade de 

Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas e defendi dissertação voltada 

à atuação do enfermeiro em unidades de Pronto Atendimento. Embora tivesse mudado 

um pouco de especialidade, meu olhar ainda estava voltado ao cuidado especializado e 

fragmentado e o mestrado na área acabou reforçando um pouco a minha convicção a 

respeito do cuidado que devia ser prestado. 

Em 2005 mudei-me para São João del-Rei e me dediquei exclusivamente ao 

ensino de Enfermagem, assumindo na Universidade Presidente Antônio Carlos as 

funções de professora e coordenadora do curso de Bacharelado em Enfermagem. 

A partir do momento em que me vi em uma condição de maior responsabilidade 

para com a formação de enfermeiros, pois agora eu era a principal responsável, uma 

grande inquietação foi tomando conta, à medida em que eu acompanhava o desempenho 

dos alunos nos estágios supervisionados. Era comum o relato, por parte dos supervisores 

de estágio, acerca das posturas dos alunos frente ao paciente e sua família, a maioria se 

mostrava despreparada para esse contato mais pessoal e íntimo. A partir desse 

momento, comecei a buscar formas de trabalhar essa lacuna na formação do alunado e 

comecei a consultar os grandes centros formadores em busca de resposta. Um 
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observação muito importante foi a grande mudança promovida nos currículos de 

formação de enfermeiros, principalmente com a inserção de conteúdos das Ciências 

Sociais e Humanas. Entendi então que esse era o aporte necessário que estava faltando e 

promovi, junto ao colegiado, a discussão de um novo projeto político pedagógico  para 

o curso, implementado em 2007. Um projeto que trouxesse uma prática clínica ancorada 

nos princípios éticos e humanos e que visse o aluno, não como um mero executor de 

tarefas, mas como um profissional crítico capaz de repensar sua prática e promover 

mudanças. 

Em 2009 fui admitida como docente efetiva do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais na área de Enfermagem. Entre minhas 

atribuições, coube-me a supervisão do estágio de Saúde do Idoso em uma instituição de 

longa permanência. Essa experiência me proporcionou uma nova forma de olhar o 

cuidado e as necessidades de saúde das pessoas, sobretudo as idosas. Convivi 

diariamente com histórias de vida de idosos segregados pela própria família, que veem a 

pessoa idosa, não como um ente familiar, mas como um estorvo. Muitos foram 

abandonados por seus filhos e netos há anos e contam histórias de sua vida anterior e 

juventude com saudosismo e lágrimas nos olhos. Pude perceber a forma como os 

cuidadores tratavam essas pessoas: às vezes de forma infantilizada e outras de forma 

negligenciada. Vi também profissionais que se importam, que sentam para ouvir 

histórias, que cantam junto e que além da higiene do corpo, cuidam da higiene mental 

dessas pessoas. 

Em 2015 tive oportunidade de ingressar no Doutorado em Estudos da 

Linguagem da Universidade Federal Fluminense na linha de pesquisa Teorias do texto, 

do discurso e da interação. Por meio da intensa gama de novos conhecimentos e trocas 

de experiências com docentes e colegas, pude pensar sobre a necessidade de construção 

de um projeto que propiciasse a reflexão dos profissionais de saúde, sobretudo os 

cuidadores, acerca do cuidado ao idoso. Me preocupava principalmente a forma como o 

idoso é visto socialmente e como nós, profissionais da saúde, reproduzimos essa visão 

em nossa prática profissional. 

Dessa forma, sob a orientação do professor José Carlos Gonçalves, elaborei o 

projeto de pesquisa intitulado “ Um olhar da análise sociointeracional do discurso na 

interação profissional de saúde/idoso institucionalizado no cuidado durante o banho.” 

Essa pesquisa não tem a pretensão de lançar novas teorias de cuidado ao idoso, 

mas servir de subsídio para que os profissionais repensem suas formas de praticar a 
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Enfermagem, entendendo que cada gesto, olhar, entonação de voz traz implícita uma 

mensagem. Essa mensagem pode ser interpretada de diversas formas, dependendo do 

contexto em que a pessoa cuidada esteja inserida e isso pode interferir diretamente no 

seu bem-estar. 

Uma Enfermagem mais responsável e preocupada com as pessoas em todo o 

ciclo vital e que seja o reflexo prático da definição dada por Wanda Horta: 

“Enfermagem é gente cuidando de gente”. Esse é o nosso objetivo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, o tema da interação entre profissionais de saúde e pacientes tem 

despertado bastante interesse, tanto de profissionais, quanto de formadores de recursos 

humanos em saúde. De forma análoga, pesquisadores de diversas áreas tem se 

interessado pelo tema, não só pela abordagem clínica, mas como importante fator 

terapêutico.  

O momento em que esse encontro profissional-paciente ocorre e suas circunstâncias 

também são um motivo importante para se determinar se houve uma interação efetiva ou 

não.  

Segundo Gonçalves (2013), esse contato terapêutico se manifesta como “presença”, 

ou ausência, de acordo com o grau de envolvimento nesse processo. A presença, nas 

palavras do autor, seria uma atitude, uma ação motivada pela compaixão e que tem seu 

início ancorado na empatia. 

Toda essa preocupação denota uma inquietude e inconformidade com as relações 

interpessoais na saúde, as quais, geralmente, são classificadas como frias e impessoais. 

Por conta disso, inúmeros movimentos que se contrapõem à essa lógica mecanicista e 

técnica têm surgido, amparados pela filosofia da humanização na saúde. 

Especificamente no caso do Brasil, em 2003, houve a implantação da Política 

Nacional de Humanização (PNH) com a proposta de ser uma resposta ética, estética e 

política aos questionamentos surgidos frente a crescente burocratização, mecanização e 

racionalização do cuidado em saúde (CASATE E CORRÊA, 2005).  

A Enfermagem, enquanto profissão da saúde, traz em seu bojo todas essas questões 

pertinentes à interação entre seus profissionais e pacientes. O objeto de trabalho da 

Enfermagem é o cuidado e, nesse sentido, inúmeros desdobramentos podem ocorrer 

quando a interação se manifesta como ponte para esse momento. Um desses 

desdobramentos possíveis nesse instante delicado e decisivo de encontro pode se revelar 

como a exteriorização de estigmas, preconceitos e discriminação por parte do 

profissional para com o indivíduo que recebe seus cuidados. 

Considerando que pouco se discute sobre esse tema na formação dos profissionais 

de saúde, torna-se primordial trazer essa discussão à tona para suscitar reflexões que 

propiciem aos profissionais irem ao encontro de um cuidado mais humanizado, crítico e 

reflexivo, para além da mera execução de tarefas. Sobretudo quando esse cuidado se 
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relacionar diretamente com o corpo do outro, é necessário que o profissional se revista 

de uma postura ética, respeitosa e humana que lhe permita interagir de forma a gerar no 

individuo cuidado a confiança e a reciprocidade.  

Sabe-se que inúmeros fatores interagem e podem ser determinantes no processo 

saúde-doença, não só os fatores físicos e biológicos, mas também os sociais e 

psicológicos. Nessa direção, a Enfermagem não pode ignorar o atual contexto que 

envolve o processo saúde - doença e as novas demandas direcionadas para uma visão de 

saúde ampliada, que valorize os diferentes agentes e fatores que hoje ocupam lugar de 

destaque na saúde humana global, inclusive os psicológicos e sociais. 

Assim, justifica-se, esta investigação, pela necessária inserção de temas relacionados 

à interação e mitigação de estigmas na formação de profissionais de saúde, em 

consonância com as demandas e recomendações atuais dos principais organismos de 

saúde mundiais. 

No contexto de interface entre a humanização da assistência de Enfermagem e a 

Linguística Aplicada, proponho as perguntas de pesquisa que orientam este trabalho. 

Considerando que lidar com estigmas é, em si, uma tarefa delicada, buscamos, com essa 

pesquisa, entender: 

Como se dão as interações entre os profissionais e os idosos institucionalizados no 

contexto do banho? Como os participantes de um cuidado de Enfermagem lidam com a 

presença de estigmas nos idosos a serem cuidados? Como emergem os estigmas na 

interação? Como são reflexivamente construídas relações de poder e as diferenças 

culturais nessas situações?  

 Dessa forma, espera-se que esse estudo possa contribuir para um melhor 

entendimento sobre as relações de poder e a construção das identidades nas instituições 

de longa permanência para idosos. Com base nos estudos realizados, busca-se trazer 

reflexões aos profissionais de saúde em formação sobre melhores estratégias de 

abordagem de pacientes estigmatizados durante a realização de cuidados de 

Enfermagem.  
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2  OBJETIVOS 

 

 

O presente estudo teve como objetivos: 

 

Geral 

Analisar os discursos de profissionais de saúde, relacionados ao cuidado do 

idoso institucionalizado, ligados aos estigmas no momento do banho, por meio da 

Análise da Conversa Etnometodológica e com base na Análise Sociointeracional do 

Discurso. 

 

Específicos 

- analisar os enquadres, alinhamentos e footings resultantes da interação entre 

profissionais de saúde e idosos institucionalizados; 

- descrever os problemas internacionais decorrentes do choque de visões, 

enquadres, alinhamentos, preconceitos e estigmas que esse confronto pode gerar 

e/ou revelar. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 
 

 

3.1 Sobre o cuidado 

A Enfermagem e o cuidado são indissociáveis e interdependentes. No entanto, o 

que se observa é que nem sempre o cuidado e o que o mesmo representa são conceitos 

bem entendidos. 

O cuidado pode ser conceituado de diferentes formas, estando intimamente 

relacionado, dentro do contexto da Enfermagem, ao atendimento humanizado e ao que é 

buscado na atualidade. Mas o cuidado não é apenas isso. Definir o cuidado e o que ele 

representa pode ser uma tarefa muito complexa. 

Analisando as contribuições do renomado escritor Leonardo Boff, o cuidado é o 

oposto do descuido e do descaso. Para este autor, o cuidar é muito mais do que um ato, 

é uma atitude. Acima de tudo, o cuidado envolve mais do que um momento de atenção 

prestado a uma pessoa, mas sim representa uma atitude que envolve a ocupação, a 

responsabilização e o envolvimento afetivo para com o seu semelhante (BOFF, 2004). 

A melhoria no cuidado está intimamente vinculada à qualidade dos serviços de 

saúde e ao desempenho do sistema de saúde como um todo. Apesar das dificuldades 

operacionais em face da complexidade inerente ao conceito de qualidade do cuidado, o 

seu monitoramento contínuo é essencial ao bom desempenho clínico, pois o cuidado ao 

paciente representa a missão central das organizações de saúde.  

Estratégias dirigidas para monitorar e melhorar a qualidade e o desempenho 

clínico dos serviços de saúde estão presentes há muito tempo na agenda dos serviços.  

Atualmente, os serviços e sistemas de saúde se deparam com os altos custos com 

o cuidado de saúde relacionados à incorporação tecnológica, à intensidade de serviços, 

ao envelhecimento da população, ao perfil epidemiológico que conjuga presença de 

múltiplas doenças crônicas, à variação injustificável na prática clínica. O enfrentamento 

desses desafios pede a aplicação de iniciativas que busquem a melhoria contínua da 

qualidade do cuidado, mas, por outro lado, privilegiam esforços para garantir 

transparência nos gastos, controle dos custos assistenciais, prestação de cuidados 

adequados, livre de riscos desnecessários e equânimes e redução de variações 

indesejáveis na prática clínica. Ou seja, o cuidado se interconecta como uma série de 

processos presentes nos serviços de saúde, os quais formam uma rede de 

interdependência e retroalimentação. Buscar a excelência em um serviço de saúde, que 
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presta cuidado às pessoas, passa necessariamente pelo entendimento de que qualidade 

nesse contexto assume uma característica muldimensional e que essas dimensões sofrem 

mudanças ao longo do tempo (TRAVASSOS et al, 2013). Nesse sentido, o Institute of 

Medicine (IOM), em 2001, publicou o relatório “Crossing the Quality Chasm: a New 

Health System for the 21st Century”, onde aponta as seguintes dimensões definidoras de 

qualidade em serviços de saúde, adotadas internacionalmente: efetividade, segurança, 

oportunidade, centralidade no paciente, eficiência e equidade, ilustrados abaixo 

(QUADRO 1).  

 

  Quadro 1 - Dimensões da qualidade do cuidado de saúde (IOM, 2001) 

Dimensões Definição 

 

Segurança 

Evitar lesões e danos nos pacientes decorrentes do cuidado 

que tem como objetivo ajudá-los. 

 

Efetividade 

Cuidado baseado no conhecimento científico para todos que 

dele possam se beneficiar, evitando seu uso por aqueles que 

provavelmente não se beneficiarão (evita subutilização e 

sobreutilização, respectivamente). 

 

Cuidado centrado no 

paciente 

Cuidado respeitoso e responsivo às preferências, necessidades 

e valores individuais dos pacientes, e que assegura que os 

valores do paciente orientem todas as decisões clínicas. 

Respeito às necessidades de informação de cada paciente 

 

Oportunidade 

Redução do tempo de espera e de atrasos potencialmente 

danosos tanto para quem recebe como para quem presta o 

cuidado. 

 

Eficiência 

Cuidado sem desperdício, incluindo o desperdício associado 

ao uso de equipamentos, suprimentos, ideias e energia. 

 

Equidade 

Qualidade do cuidado que não varia em decorrência de 

características pessoais, como gênero, etnia, localização 

geográfica e condição socioeconômica. 

Fonte: Travassos e Caldas (2013). 

 

É no contexto dos microssistemas que o paciente vivencia o cuidado, é lá que a 

qualidade acontece ou é perdida. Microssistemas de cuidado são pequenos sistemas de 

trabalho onde o cuidado ao paciente acontece. Exemplos de microssistemas incluem: 

equipe de cirurgia cardíaca; equipe de plantão noturno da Emergência ou um grupo de 

profissionais voltado para a elaboração de uma página da internet com informações para 

. 
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pacientes diabéticos. O relatório identifica a importância de se redesenhar os 

microssistemas de modo a orientar o cuidado de saúde nas seis dimensões de qualidade. 

Aponta três princípios norteadores gerais deste redesenho: 

 

Cuidado baseado em evidência: Utilização no cuidado do paciente da melhor 

evidência científica e melhor informação clínica disponível. 

Cuidado centrado no paciente: O cuidado deve ser orientado pelas   

necessidades, pelos desejos e circunstâncias de cada paciente. Devem ser 

respeitadas a individualidade, os valores, as necessidades de informação e a 

condição social e financeira dos pacientes. O cuidado centrado no paciente 

requer transparência e um alto nível de responsabilização do sistema pelo 

cuidado prestado aos pacientes. 

Cuidado integrado ao sistema: A responsabilidade pela coordenação, 

integração e eficiência no cuidado de saúde transpõe as barreiras entre as 

organizações, as disciplinas e as profissões; sendo especialmente relevante para 

pacientes com doença crônica. O cuidado integrado requer alto grau de 

cooperação (TRAVASSOS et al., 2013, p. 19-20). 

 

Quando se fala em cuidado, geralmente desperta-se grande discussão na área da 

Enfermagem, uma vez que este termo e seu significado é, para muitos, considerado 

como sendo algo óbvio. No entanto, a definição de cuidado não é tão simples, sendo 

inclusive observada uma associação do conceito de cuidado com o de assistência 

(WALDOW, 1998). 

O ser humano, como objeto de cuidado da Enfermagem, é entendido como um 

ser biopsicossocial, constituído de corpo, alma e espírito, que precisa ser cuidado em 

toda sua complexidade. Entretanto, atender a toda a complexidade humana constitui-se 

para o profissional um desafio, pois suas demandas nunca cessam nem poderão ser 

atendidas por completo (MONTEIRO et al., 2016). 

Para que esse intento seja atingido, a equipe de Enfermagem se responsabiliza pela 

qualidade dos cuidados que são prestados aos pacientes assumindo papel fundamental 

na promoção do bem-estar e melhoria da qualidade de vida tanto do indivíduo cuidado, 

quanto de seus familiares e cuidadores. Seu trabalho também consiste em orientar 

familiares e cuidadores quanto aos cuidados básicos que devem ser prestados aos 

pacientes, respeitando a evolução e as especificidades de cada etapa da doença e/ou 

limitação, bem como o acompanhamento da realidade socioeconômica e a rotina de 

cada família (SOF, 2017). 

Conforme a visão de Humerez (2017), o avanço tecnológico, científico e 

terapêutico tem facilitado o trabalho da Enfermagem, mas exigido atuação diferenciada 

e complexa, o que implica constante reflexão acerca dos aspectos científicos, éticos e 

legais acerca de tomadas de decisões relativas ao cuidado. Em razão desses avanços, 
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sobretudo tecnológicos, o indivíduo tem sido visto como um ser fragmentado e tratado 

de forma mecânica e impessoal, reduzindo seu corpo a uma máquina, cujas peças 

precisam ser reparadas ou repostas. 

Na visão de Monteiro et al. (2016), o cuidado precisa ir além da visão reducionista 

de assistência ao doente ou à doença, mas ter em foco a saúde sob uma perspectiva 

holística. Por isso, torna-se impensável prestar-lhe cuidado humano e integral sem 

considerar os aspectos subjetivos de sua humanidade. Durante o processo de 

adoecimento e/ou limitações, quando surgem fragilidades, medos, ansiedades e 

desconfortos, a atenção à dimensão emocional do ser humano se faz mais necessária. 

Também, diante destas considerações prévias, entende-se que a falta de cuidado é 

um problema que tem impactos e consequências negativas, levando em conta toda a 

questão da Enfermagem humanizada. 

Isto foi destacado por Boff (2004), ao apontar a falta de cuidado como sendo o 

maior problema da humanidade. E essa falta de cuidado é consequência da falta de 

“amor”, que leva à falência da Terra. Ou seja, a falta de cuidado, em um sentido mais 

amplo, levaria a um completo caos planetário. 

No entanto, o que se observa é que há pouca valorização da relação humana, 

tornando-a simplificada e fragmentada, com o cuidado direcionado somente para os 

aspectos físicos. Tal fato foi descrito por Simione (2016) como crise de paradigmas, o 

qual vem sendo discutido na ciência como uma crítica à própria forma moderna de se 

produzir conhecimento. 

O cuidado de enfermagem não se baseia apenas em técnicas e realização de 

procedimentos, ele deve ser pensado em um sentido amplo, aliando o cuidado holístico, 

a compaixão, o zelo, a escuta qualificada, o toque, palavras de atenção, de amabilidade, 

com a técnica, para tornar a passagem do indivíduo menos traumática pelas instituições. 

A Enfermagem, como ciência do cuidar, não pode permanecer indiferente às 

emoções humanas, pois o processo de cuidar é relacional. As emoções estão sempre 

presentes nas relações de cuidado e conferem humanidade às ações de Enfermagem.  

 

3.2 Sobre o estigma na Enfermagem 

Atualmente há uma grande valorização daquilo que é considerado saudável, bonito 

e agradável em termos de imagem corporal, de acordo com padrões sociais pré-

estabelecidos e fortemente influenciados pela mídia.  

Dessa forma, tudo que foge à essa regra traz implícita a ideia de doente, feio ou 
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repugnante, conferindo à pessoa em questão um atributo depreciativo que irá interferir 

na sua aceitação social, dificultando-a (GOFFMAN, 1975). A tal fenômeno dá-se o 

nome de estigma.  

O estigma não torna a pessoa desapercebida, pelo contrário, ela é percebida como 

um indivíduo diferente, desviante dos padrões convencionais. Assim, o portador do 

estigma carrega uma desvantagem em relação aos demais de forma que lhe são 

reduzidas as oportunidades de convívio e inserção social. Outra função importante 

conferida ao estigma é a capacidade de promover a perda ou transformação da 

identidade do indivíduo ou mesmo lhe conferir uma imagem deteriorada. 

Estudo realizado por Andrade (2011) mostrou a estreita relação da velhice com o 

estigma. A autora demonstrou que a velhice não pode ser definida por parâmetros 

únicos, mas que sua concepção é variável em decorrência da sociedade em que vive, 

variando desde critérios etários até valores morais, culturais e/ou sociais.  

O corpo envelhecido é encarado como um corpo em declínio, disfuncional, 

portador de patologias crônicas e debilitantes, portanto, divergente dos padrões sociais 

estabelecidos que remetem à juventude e vigor físico. Para fugir à essa perspectiva, 

muitos idosos lançam mão de técnicas de camuflagem, descritas por Goffman (1975) 

como encobrimentos. Ou seja, o indivíduo portador de um estigma buscará formas de 

escondê-lo durante os momentos de interação social. No caso dos idosos, tal 

comportamento se manifesta sob uma forçada docilidade e resignação ou uma revolta 

incontida que emerge de forma desconexa, em momentos de interação com os 

profissionais de saúde. 

A área de saúde reproduz em seu interior, na maioria das vezes, os mesmos 

preconceitos, discriminações e estigmas da sociedade da qual faz parte. 

A questão do estigma na Enfermagem e a necessidade do aprofundamento de 

questões relativas às repercussões interpessoais e sociais experimentadas pelas pessoas 

estigmatizadas socialmente em razão de sua condição clínica e/ou patologia e as 

implicações para seu acesso a serviços de saúde, para além da ordem do acolhimento, 

tem começado a despertar a atenção de pesquisadores na área de saúde. Estudo realizado 

por Schiavon et al. (2017) demonstrou que dentre as condições clínicas e/ou patologias 

apontadas pelos autores pesquisados como portadoras de estigmas, houve a 

predominância da condição dos portadores do vírus HIV (33,3%), no entanto, outras 

condições também foram apontadas, tais como: transtornos mentais (16,7%), hanseníase 

(13,9%), tuberculose (8,3%); câncer, traumas decorrentes da violência doméstica e 
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deficiências (5,6% cada) e incontinência urinária, insuficiência renal, úlcera venosa e 

fibrose cística (2,8% cada). Os autores apontaram a preocupante escassez de produções 

científicas sobre o tema, dada a emergência de compreender seu impacto negativo na 

produção de bens e serviços em saúde. Observou-se uma lacuna importante nas 

discussões e produções científicas sobre o tema pesquisado, o que podemos inferir à 

dificuldade que a Enfermagem brasileira ainda enfrenta em sua formação de incorporar 

temas relativos às Ciências Humanas e Sociais. Tal lacuna expõe uma fragilidade no 

ensino em Enfermagem, uma vez que esses conteúdos não compõem só instrumento de 

trabalho específico do enfermeiro, mas também são referenciais importantes para sua 

atuação política e social. É fundamental que uma profissão conheça a sua história, seu 

público-alvo (com suas mazelas e problemáticas) e sua inserção geográfica e social, a 

fim de poder prestar um serviço de qualidade e efetividade de forma crítica e 

participativa. 

 

3.3 Sobre a Política Nacional de Humanização 

A Política Nacional de Humanização (PNH), também conhecida como 

HumanizaSus, aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e 

gestão do cuidado e dos processos de trabalho. Baseia-se em três princípios básicos: a 

transversalidade, a indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, co-

responsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos. Seus princípios norteadores 

são:  a valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e 

gestão, de forma a fortalecer e estimular processos integradores e promotores de 

compromissos e responsabilização; estimular processos comprometidos com a produção 

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

multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade e a grupalidade; atuar com alta 

conectividade em rede focando na cooperação e solidariedade; utilizar a informação, 

comunicação, educação permanente e espaços da gestão na construção de autonomia e 

protagonismo de sujeitos e coletivos.  

Como política pública, a PNH almeja o alcance das seguintes metas, conforme 

demonstrado em Brasil (2008): 

 
1. redução das filas e tempo de espera, ampliando o acesso e atendimento 

acolhedor e resolutivo baseados em critérios de risco; 

2. possibilidade de que os usuários do SUS saibam os seus profissionais de 

saúde de referência, sendo que os serviços de saúde assumam a 

responsabilidade por sua referência territorial; 

3. garantia ao usuário de que as unidades de saúde lhe transmitam suas 
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informações, facilitando o acompanhamento de pessoas de sua rede 

social e o acesso e conhecimento do Código dos Usuários do SUS; 

4. garantia aos trabalhadores e usuários de uma gestão participativa e 

educação permanente aos profissionais. 

  

Para cada nível de atenção a PNH propõe diretrizes específicas em sua implementação 

(BRASIL, 2008, p.31-33): 

- Atenção básica 
a. elaboração de projetos de saúde individuais e coletivos para usuários e sua 

rede social, levando em consideração as políticas intersetoriais e as 

necessidades de saúde; 
b. incentivo às práticas promocionais da saúde; 

c. estabelecimento de formas de acolhimento e inclusão do usuário que 

promovam a otimização dos serviços, o fim das filas, a hierarquização de 

riscos e o acesso aos demais níveis do sistema efetivados. 
- Serviços de Urgência e Emergência 

a. garantia do acolhimento da demanda por meio de critérios estabelecidos 

em protocolo de avaliação de risco, possibilitando o acesso referenciado aos 

demais níveis de assistência; 
b. garantia da resolutividade da urgência e emergência, provendo o acesso à 

estrutura hospitalar e a transferência segura, conforme a necessidade dos 

usuários; 
c. definição de protocolos clínicos que garantam a eliminação de intervenções 

desnecessárias e respeitando a individualidade do sujeito. 
- Atenção especializada 

a. garantia de priorização do usuário de acordo com a avaliação de risco e as 

necessidades identificadas; 
b. garantia de critérios de acesso identificados de forma pública na rede 

assistencial, disponibilizados por meio de protocolos de referência e contra 

referência; 
c. otimização de atendimento ao usuário com a articulação da agenda 

multiprofissional em ações diagnósticas e terapêuticas; 
d. definição de protocolos clínicos que garantam a eliminação de 

intervenções desnecessárias e que respeitem a individualidade do sujeito. 
- Atenção Hospitalar 

a. garantia da visita aberta através da presença do acompanhante e 

respeitando a dinâmica de cada unidade hospitalar; 
b. geração de mecanismos de recepção com vistas ao acolhimento 

dos usuários; 
c. geração de mecanismos de escuta para a população e 

trabalhadores; 
d. a existência de mecanismos de desospitalização que forneçam alternativas 

às práticas hospitalares como as de cuidado domiciliares; 
e. garantia de continuidade de assistência com sistema de referência 

e contrarreferência; 
f. garantia de equipe multiprofissional de atenção à saúde. 

  

De acordo com Martins e Luzio (2014),  

A Política ainda se mantém sem normativa, com o intuito de ser transversal, 

de estar presente no interior das demais políticas de saúde, e também 

enfatizando que os processos de mudança na atenção e gestão são 

determinados pelas características locais de cada realidade, não podendo ser 

generalizáveis. A PNH se afirma, portanto, como uma experimentação a 

partir de sujeitos concretos que passam a utilizar de forma singular as 

diretrizes, os dispositivos e o método como ferramentas para repensar a si 

mesmos, os processos de trabalho e o SUS (p. 1101). 
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As autoras relatam que uma das funções da PNH é apoiar a produção de 

momentos e formas de repensar a hegemonia nos modos de cuidar e gerir a saúde. 

Nesse contexto, o apoio ganha o status de dispositivo e método, atuando no SUS e o 

reconhecendo como algo em produção contínua, promovendo um deslocamento nas 

dimensões subjetivas dos atores envolvidos, tanto na forma como se trabalha, no agir 

institucional e político, quanto nas gestões autoritárias e corporativas. Dessa forma, por 

meio de um encontro entre apoiador e grupo, emerge um espaço de compartilhamento 

apropriado para a produção de inflexões. Trata-se de um exercício permanente de 

democracia e não assujeitamento, em que vigora a negociação como estratégia para a 

construção da saúde como um bem comum. 

Martins e Luzio (2014) nos alertam que nem sempre as relações são 

democráticas tal como a PNH propõe, de forma que há a necessidade que esse 

mecanismo seja constantemente reativado, analisando os espaços de controle e 

silenciamento, questionando os modos verticais de fazer saúde. 

Suas diretrizes englobam: acolhimento, gestão participativa e co-gestão, 

ambiência, clínica ampliada e compartilhada, valorização do trabalhador e defesa dos 

direitos dos usuários (BRASIL, 2015). 

O acolhimento é considerado uma das diretrizes de maior relevância política, 

ética e estética da PNH e inclui ações como a escuta qualificada, o compromisso e o 

vínculo. No âmbito político, o acolhimento implica no compromisso coletivo de 

envolver-se neste “estar com”, potencializando protagonismos e vida nos diferentes 

encontros. A vertente ética do acolhimento se refere ao compromisso para com o 

reconhecimento do outro, na atitude de acolhê-lo em suas diferenças, dores, alegrias, 

modos de viver, sentir e estar na vida.  De acordo com Barros et al (2014, p. 1107), os 

princípios que orientam a ação de acolhimento são:  

 

1 Atender a todas as pessoas que procuram serviços de saúde, garantindo 

acessibilidade universal e resolutividade. Assim, o serviço assume sua função 

de acolher, escutar e dar resposta capaz de resolver os problemas de saúde da 

população.  
2 Reorganizar o processo de trabalho, de forma que este desloque seu eixo do 

médico para uma equipe multiprofissional, a “equipe de acolhimento”, que se 

encarrega da escuta do usuário, comprometendo-se a resolver seu problema 

de saúde. A consulta médica é requisitada só para os casos em que ela se 

justifica. Dessa forma, todos os profissionais de nível superior e ainda os 

auxiliares e os técnicos de enfermagem participam da assistência direta ao 

usuário.  
3 Qualificar a relação trabalhador-usuário, que deve se dar por parâmetros de 
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solidariedade e cidadania. 

 

De forma a construir essa ação dentro de um serviço de saúde, as autoras 

apontam a necessidade de que haja apoio institucional por meio de uma série de 

medidas pontuais que envolvem desde a análise da demanda institucional até as fases de 

planejamento, monitoramento e avaliação das ações propostas. Também é importante 

frisar que durante o processo formativo do apoiador, algumas competências deverão ser 

desenvolvidas de forma a garantir que o trabalho desse profissional seja efetivo, 

inclusive as competências comunicativas da atenção, escuta, conversa, presença etc. 

Tais competências, por sinal, buscam incorporar alguns princípios básicos: 

 

1) O apoiador aprende que a realidade não se resume ao que é visível/dizível 

e muito menos aos fatos em si. O real é sempre envolto de virtuais que 

podem ou não se atualizar.  

2) O trabalho de apoiador implica em aprender a lidar com ritmos, 

velocidades variáveis – é preciso aprender o tempo oportuno da ação.  

3) A função apoio só pode ser exercida com um posicionamento institucional 

favorável, o qual é sempre dinâmico, fluido, e deve ser sustentado 

permanentemente.  

4) O exercício da função apoio depende de arranjos organizacionais mais ou 

menos estáveis que permitam e sustentem o posicionamento de apoiador.  

5) O exercício da função apoio implica em um preparo para conviver com 

paradoxos, suportar a duração dos incômodos, conviver e cartografar as 

linhas de fuga para produzir/apreender o novo (BARROS et al, 2014, p. 1114 

– 15). 

  

Acredita-se que o apoio institucional à implantação do acolhimento irá permitir a 

abertura de caminhos para que outros dispositivos do SUS possam ser implantados 

posteriormente, ampliando a democracia dentro da instituição. 

            As ações de gestão participativa e cogestão incluem ações, tais como: rodas, 

colegiados gestores, câmaras técnicas e gerência de porta aberta. Nesse sentido, 

Bernardi e Santos (2010) apontam a institucionalização de grupos de trabalhos (GT) 

como uma forma de aplicação desse princípio. Nos GT, os problemas relacionados ao 

cotidiano institucional são colocados aos participantes de forma que todos possam 

cooperar na discussão de possíveis encaminhamentos e soluções. Os autores apontam a 

seguinte sequência de passos para a instituição de um GT, a partir de sua própria 

experiência:   

 

a. Sensibilização, momento de promover o despertar e a mobilização dos 

agentes acerca da PNH e do contexto atual do SUS; 

b. Criação de um espaço temporal dedicado às reuniões e reflexões 

coletivas com isonomia de opiniões, sugestões, críticas e proposições; 

c. Estabelecimento de uma agenda de encontros com pautas sugeridas pelos 
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agentes. 

Essa ação promove uma reorganização do processo de trabalho e da própria atenção 

ofertada pelo serviço, além de apontar lacunas que merecem atenção e intervenção. 

A ambiência diz respeito a criação de ambientes saudáveis, acolhedores e confortáveis, 

os quais respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares 

de encontro entre as pessoas. A ambiência diz respeito ao entendimento do ambiente físico 

como espaço social, profissional e de relações interpessoais em que a atenção proporcionada 

deve ser acolhedora, resolutiva e humana. De acordo com Brasil (2010), a ambiência segue três 

eixos:  

  

O espaço que visa à confortabilidade focada na privacidade e individualidade 

dos sujeitos envolvidos, valorizando elementos do ambiente que interagem 

com as pessoas – cor, cheiro, som, iluminação, morfologia...–, e garantindo 

conforto aos trabalhadores e usuários. •  O espaço que possibilita a produção 

de subjetividades – encontro de sujeitos – por meio da ação e reflexão sobre 

os processos de trabalho. •  O espaço usado como ferramenta facilitadora do 

processo de trabalho, favorecendo a otimização de recursos, o atendimento 

humanizado, acolhedor e resolutivo.    É importante ressaltar que esses três 

eixos devem estar sempre juntos na composição de uma ambiência, sendo 

esta subdivisão apenas didática (p.6). 

  

A confortabilidade diz respeito aos componentes que estimulam a percepção 

ambiental e podem propiciar sinergias que contribuem para o processo de produção de 

saúde. A confortabilidade envolve morfologia, luz, cheiro, som, sinestesia, arte, cor, 

tratamento de áreas externas, privacidade e individualidade, conforto. Em um sentido 

mais amplo, confortabilidade também diz respeito aos valores culturais referentes à 

privacidade, autonomia e vida coletiva da comunidade em que o serviço está inserido. 

Dessa forma, a ambiência pode ser trabalhada em diversos cenários de cuidados à saúde 

e seus impactos vão além da recuperação do paciente, influenciando também no 

resultado do processo de trabalho. 

A diretriz de clínica ampliada e compartilhada prega o afeto nas relações, 

qualificação do diálogo e decisões compartilhadas, e se constitui em uma ferramenta de 

articulação e inclusão dos enfoques biomédico, social e psicológico (BRASIL, 2009). 

Essa diretriz enfoca o reconhecimento de que em um contexto de cuidado pode emergir 

de uma necessidade específica que justifique uma escolha terapêutica particular ou 

determinado enfoque, sem, no entanto, anular os demais enfoques e possibilidades. Esse 

conceito também abrange o compartilhamento e envolvimento de usuários e familiares 

com os diagnósticos e condutas adotadas em saúde, tanto no âmbito individual quanto 

coletivo. 
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Segundo Brasil (2009), a clínica ampliada engloba três eixos fundamentais: 

compreensão do processo saúde – doença, construção compartilhada dos diagnósticos e 

terapêuticas, ampliação do objeto de trabalho, transformação dos meios ou instrumentos 

de trabalho, suporte para os profissionais de saúde. Dentro dessa proposta, a clínica 

ampliada aponta como uma de suas propostas terapêuticas, o Projeto Terapêutico 

Singular (PTS), o qual se constitui, de acordo com Brasil (2009, p.39) em: 

 

um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, para um 

sujeito ‘individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe 

interdisciplinar, com apoio Matricial se necessário. 

 

O PTS tem como uma de suas premissas atender grupos e famílias, e não só o 

indivíduo, buscando considerar a singularidade como elemento central, a partir do qual 

todas as condutas devem convergir. 

Sobre a valorização do trabalhador, a PNH diz sobre a importância de conferir 

visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão, 

apostando em sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de trabalho. 

Busca lançar um olhar reflexivo sobre a dimensão subjetiva do trabalho, entendendo 

que o trabalho não e só aquilo que se apresenta em uma situação cotidiana concreta, mas 

também os pactos realizados e as propostas que não foram implementadas por motivos 

diversos. A PNH aponta que melhores condições de trabalho passam também pela 

discussão das situações que envolvem o cotidiano do trabalho e que contribuem para o 

seu adoecimento (BRASIL, 2009). Dentro dessa perspectiva, a valorização do 

trabalhador transcende questões financeiras e de infraestrutura, mas aponta para a 

avaliação permanente das práticas e seus efeitos, individuais e coletivos, na saúde dos 

trabalhadores. 

A diretriz de defesa dos direitos dos usuários reforça que os usuários de saúde 

possuem direitos adquiridos por lei e os serviços de saúde devem incentivar o 

conhecimento desses direitos e assegurar que eles sejam cumpridos em todas as fases do 

cuidado. Da recepção até a alta. Por conta desse entendimento, o Conselho Nacional de 

Saúde aprovou, em 2009, a Carta dos Direitos dos Usuários de Saúde, publicada na 

Portaria no. 1820, de 13 de agosto de 2009 no Diário Oficial da União e atualizado por 

meio da Resolução CNS n. 553, de 9 de agosto de 2017. Esse documento tem como 

diretrizes: 

1. Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e 

organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e 
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recuperação da saúde. 
2. Toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para 

resolver o seu problema de saúde. 
3. Toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado, realizado por 

profissionais qualificados, em ambiente limpo, acolhedor e acessível a todas 

as pessoas. 
4. Toda pessoa deve ter seus valores, sua cultura, crença e seus direitos 

respeitados na relação com os serviços de saúde. 
5. Toda pessoa é responsável para que seu tratamento e sua recuperação 

sejam adequados e sem interrupção. 
6. Toda pessoa tem direito à informação sobre os serviços de saúde e as 

diversas formas de participação da comunidade. 
7. Toda pessoa tem direito a participar dos conselhos e das conferências de 

saúde e de exigir que os gestores federais, estaduais e municipais cumpram os 

princípios desta carta. (BRASIL, 2012, p.6)  
  

Como pudemos perceber, a PNH se baseia em diretrizes e pontos norteadores, os 

quais buscam guiar gestores, profissionais e comunidade em geral na implementação da 

PNH na saúde em seus diferentes cenários de cuidado. Nesse sentido, extenso material 

teórico foi disponibilizado e houve a criação de redes de apoio a grupos de trabalho, 

rodas de conversa, em um esforço coletivo de troca de experiências e saberes.  

Concluindo, a PNH traz importantes avanços no cuidado a saúde ao focar na 

singularidade de cada pessoa cuidada, ao mesmo tempo em que promove uma gestão 

democrática e participativa na qual o sujeito se torna protagonista de seu tratamento, 

possibilitando maior aderência aos projetos terapêuticos proposto e, consequente, 

resultados mais tangíveis e o trabalhador tem a oportunidade de repensar sua própria 

pratica, compartilhar experiências dar sugestões, criando uma rede de apoio reflexiva 

que avalia o processo de trabalho e busca prevenir o adoecimento.  

 

3.4 Pressupostos Teóricos 

 

Nesta seção, faremos uma breve apresentação dos principais postulados da 

Linguística Interacional, da qual fazem parte a Sociolinguística Interacional e a 

Análise da Conversa Etnometodológica, utilizadas como ferramentas teórico-

metodológico-analíticas. Na seção sobre Material e Métodos, fundamentaremos 

teoricamente os conceitos relevantes para a análise de dados em termos das duas 

disciplinas arroladas acima. Os conceitos de turno de fala, tomada de turno, unidades 

de construção de turno que se localizam na Análise da Conversa Etnometodológica 

(ACE); e as noções de enquadres, esquemas e footing, na Sociolinguística Interacional.  
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3.4.1 Análise do Discurso 

A análise do discurso (AD) engloba uma ampla variedade de abordagens 

interdisciplinares e multidisciplinares, tendo em comum o interesse na investigação da 

linguagem em uso. Ela se baseia na concepção da linguagem como uma ferramenta para 

dizer, fazer e ser e não simplesmente uma ferramenta passiva para a representação da 

realidade (BEEDHOLM; LOMBORG; FREDERIKSEN, 2013). 

De acordo com Paulon; Nascimento e Laruccia (2014), a obra Discourse Analysis 

(1952) pode ser considerada o marco inicial da análise do discurso, uma vez que nela há 

a proposta do autor para se expandir o método de análise para além de uma frase. 

Já os autores Eisenhart e Johnstone (2013) apontam que a AD tem suas raízes 

históricas na Filogenia do século XIX. 

 Nos anos 1960, importante ruptura afeta o contexto intelectual da época: por um 

lado, a linguagem passa a ser vista como um ramo muito complexo e, portanto, não 

mais cabendo dentro dos limites saussurianos. Rompe-se nesse momento com a ideia de 

que o sentido é dado apenas pelo conteúdo, redirecionando-se a análise para o 

entendimento do funcionamento de um texto. Por outro lado, a forma como a leitura é 

entendida pelos intelectuais também muda. Agora ela não é mais concebida como uma 

decodificação, mas como a construção de um dispositivo teórico. Nesse momento, surge 

a AD francesa trazendo para a discussão linguística tópicos importantes como a fala, o 

sujeito, a ideologia, o social, a história e a semântica. Conforme nos relata Orlandi 

(2007, p. 19): “procura-se compreender a língua não só como uma estrutura, mas, 

sobretudo como acontecimento”. 

A AD começa a discutir questões relevantes como a interpretação. Assim, passa-se 

a buscar o entendimento do fenômeno da linguagem não mais centrado na própria 

língua, mas em um outro nível, o discurso. Importante também se ressaltar que a AD 

nasce da interdisciplinaridade entre a relação das disciplinas de Linguística, Marxismo e 

Psicanálise. Dessa forma, o discurso é entendido como tridimensional, uma vez que seu 

surgimento se dá pela intersecção do linguístico com o histórico e o ideológico. 

Dessa forma, a definição do sujeito se dá a partir do lugar de onde fala, do espaço 

social que ocupa, do papel que desempenha, ou seja, de sua posição ideológica. Ou seja, 

ao se analisar um discurso, considera-se o homem inserido em uma história e a 

produção da linguagem se dá a partir da relação da língua com os sujeitos e a situação 

em que se produz a fala. 

O objetivo da AD é verificar em que condições se deu o aparecimento de 
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determinado discurso, analisando o porquê determinado sentido foi tomado em 

detrimento de outro. Em suma, buscar a compreensão dos processos em que o sentido é 

produzido e a constituição dos sujeitos em suas posições (GONDIM e FISCHER, 2009). 

Segundo Macedo et al. (2008), a AD torna-se importante ferramenta para 

entendimento do processo saúde-doença na medida em que busca uma aproximação do 

mesmo com a interpretação da linguagem. Assim, a forma como as palavras são 

estruturadas podem definir os discursos e, por conseguinte, possibilitar o entendimento 

tanto dos fenômenos quanto dos conceitos. Minayo (2004) aponta que pela palavra há a 

exposição das contradições e conflitos presente em determinada realidade, uma vez que 

que a palavra é construída em meio à ideologia e grupo social em dada época, assim, 

compreender o discurso, exige que se compreenda as relações sociais expressas por ele. 

A saúde também se constitui em campo imbricado na realidade social, pois faz 

parte de uma realidade complexa, a qual trabalha simultaneamente com problemas e 

intervenções, requerendo múltiplos conhecimentos específicos, mas ao mesmo tempo, 

integrados. Essa realidade em saúde faz com que a pesquisa qualitativa seja muito 

relevante nessa área. Dentre as variadas possibilidades interpretativas na pesquisa 

qualitativa, Minayo (2004) aponta a AD como o método mais adequado para a 

compreensão dos fenômenos, colaborando na reflexão acerca das condições de 

produção e apreensão dos significados de textos produzidos em variados campos, 

inclusive no campo da saúde.  

A AD permite uma compreensão profunda do texto ao considerar a realidade social 

e histórica de sua produção. Segundo Fiorin (2005): “é o discurso que vai revelar quem 

é o sujeito, qual é a sua visão de mundo. Sua utilização pela área da saúde “permite uma 

compreensão mais dinâmica do texto, reconhecendo e interpretando as concepções 

sobre um determinado objeto de acordo com o contexto onde foi produzido (VIANNA, 

2003) 

 A área de Enfermagem tem como compromisso produzir cuidados integrais de 

saúde voltados ao atendimento das necessidades de saúde do 

paciente/cliente/comunidade nas diferentes fases do ciclo vital, tanto no âmbito dos 

serviços públicos de saúde, quanto nos serviços privados. Acresce-se a isso, o 

compromisso com a integração com outros setores econômicos e sociais, relevantes para 

as condições de saúde, individual e coletivas, e que irão interferir no nível da saúde da 

comunidade e na organização dos serviços. O desenvolvimento de um cuidado 

humanizado passa pela necessidade da ampliação do cuidado para além do corpo 
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biológico, de acordo com Duarte et al. (2013). Enfatiza ainda, a necessidade de que o 

profissional de enfermagem tenha uma gama de conhecimentos, fundamentados no 

saber, ser, sentir e fazer, que lhe permita prestar cuidados efetivos ao cliente, além de 

interagir com demais profissionais da saúde, na busca de um atendimento integral.  

A concretização desse perfil dar-se-á através de uma formação que proporcione aos 

futuros profissionais a capacidade de se verem e se conhecerem, ou seja, uma nova 

postura baseada na consciência crítica e na capacidade de encontrar e associar 

informações, de trabalhar em grupo, de se comunicar com desenvoltura, saber lidar com 

imprevistos e se adaptar rapidamente às mudanças.  

Frente à complexidade das políticas de saúde brasileiras, ao modelo assistencial 

proposto pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e aos avanços científicos e tecnológicos, a 

Enfermagem vive um momento em que se propõem mudanças, centrando as ações num 

modelo planejado a partir das necessidades de saúde da população, garantindo e 

viabilizando o direito de todos a um serviço capaz de suprir suas necessidades de forma 

integral (SCHIAVON; SILVA, 2013). A inter, a multi e a transdisciplinaridade 

enfatizam o pensamento sistêmico, concebem informação como matéria-prima que o 

conhecimento deve dominar e entendem que o conhecimento deve ser permanentemente 

revisitado e revisado pelo pensamento, e que o pensamento é, mais que nunca, o capital 

mais precioso para o indivíduo e a sociedade (MORIN, 2001). A partir daí, será possível 

atuar na formação de sujeitos ativos, críticos, reflexivos, conscientes acerca de seu papel 

enquanto agentes transformadores da sociedade (FREIRE, 2004). 

Estudo sobre a AD na Enfermagem e seus referenciais teóricos mais utilizados, 

desenvolvido por Schiavon et al. (2016), apontaram as seguintes categorias: 

 

Análise do Discurso Francesa 

Busca analisar construções ideológicas de um texto.  A análise do discurso (AD) 

afirma que o discurso não é uma construção individual, mas social e que deve ser 

considerado em meio a um contexto histórico-social e suas condições de produção, ou 

seja, o discurso reflete uma visão de mundo determinada, e que se encontra interligada 

aos seus autores e ao meio social do qual fazem parte. Surgiu na França em 1969, com o 

livro de Michel Pêcheaux, Analyse Automatique du Discours. Pêcheaux criou um 

espaço de discussão chamado de entremeio em que buscava o confront entre as Ciências 

Humanas, particularmente a História, a Linguística e a Psicanálise, pois achava que as 

mesmas eram elitizadas e isoladas. Contemporâneo a Pêcheaux, está Michel Foucault 
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que por meio do discurso, em seu livro Arqueologia do Saber (1969), propõe uma outra 

via de compreensão, discutindo os jogos de poder na evolução do discurso da sociedade, 

criando dentro da AD, um outro caminho teórico (AZEVEDO, 2013).  

 

Análise Crítica do Discurso 

A partir do livro Language and Control de Fowler et al. (1979), surge uma vertente 

preocupada com o trabalho do discurso como prática social, mas com bases e conceitos 

extremamente diferenciados dos desenvolvidos pela AD (MELO, 2009). A produção 

teórica da Análise Crítica do Discurso (ACD) surge a partir dos diálogos entre a 

Linguística e a Ciência Social Crítica, colocando o diálogo em posição central, dando ao 

mesmo o reconhecimento como uma prática social. Santos; Bispo e Dourado (2015, 

p.56) classificam a ACD como “(...) uma abordagem teórico-metodológica que vê o 

discurso como uma prática social, através da qual as pessoas podem agir sobre o mundo 

e sobre os outros”. 

A Análise Crítica do Discurso caracteriza-se como um campo de estudo em 

oposição tanto das estruturas quanto às estratégias do discurso das elites. Seu princípio 

norteador baseia-se na afirmativa de que o discurso é constituído e se constitui nas 

práticas sociais, revelando os processos de manutenção e abuso de poder, ou ainda, 

segundo Kress (1990, p. 85): “os analistas críticos do discurso pretendem mostrar o 

modo como as práticas linguístico-discursivas estão imbricadas com as estruturas 

sociopolíticas mais abrangentes de poder e dominação”. 

Suas bases epistemológicas são: os estudos anglo-saxões da década de 70; as teorias 

neomarxistas, principalmente as de Gramsci e os estudos da Escola de Frankfurt. 

Seus principais expoentes: Teun Van Dijk, Guinter Kress e Norman Fairclough. 

 

Desconstrução 

Trata-se de um trabalho de investigação que coloca sob suspeita os vários discursos 

ao questionar o conceito clássico de ciência. Seu início se dá em 1962 na introdução da 

tradução do livro "Origem da Geometria" de Edmund Husserl. Mas, segundo Haddock-

Lobo (2014):  

 

O ano de 1967 pode ser considerado como a grande estreia do pensamento de 

Derrida, com a publicação consecutiva de três livros que terão um grande 

impacto no panorama filosófico da época: A voz e o fenômeno, Gramatologia 

e A escritura e a diferença (os três disponíveis em língua portuguesa). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Husserl
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Busca minar as correntes hierárquicas do pensamento ocidental, causando nestas 

um forte impacto, uma vez que proporcionou questionamentos, deslocamentos, 

realocações de conceitos absolutos da época. Houve, a partir dessa teoria, um abalo na 

hegemonia dos discursos (PEDROSO JÜNIOR, 2010). 

A Desconstrução é considerada como uma estratégia e não um método e sua 

natureza é lógica e não histórica ((MENESES, 2013).  

Bases Epistemológicas: estudos fenomenológicos de Edmund Husserl, sobretudo 

aqueles que tratam do tema da intersubjetividade e obras de Heidegger. 

Seu principal expoente: Jacques Derrida. 

 

Discurso do Sujeito Coletivo 

O Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) foi desenvolvido por Lefévre e Lefévre no 

final da década de 90, tendo como fundamento a Teoria das Representações Sociais, 

consiste em uma técnica de tabulação e organização de dados qualitativos. Segundo 

Figueiredo, Chiari e Goulart (2013, p. 130) “permite que se conheça os pensamentos, 

representações, crenças e valores de uma coletividade sobre determinado tema 

utilizando-se de métodos científicos”. Largamente utilizada nas pesquisas no campo da 

saúde, essa técnica mostra-se altamente eficaz no processamento e expressão das 

opiniões coletivas. 

Sua base epistemológica: Teoria das Representações Sociais. 

Seus expoentes: Fernando Levéfre e Ana Maria Lefévre. 

 

Análise Institucional do Discurso 

Em 2009, em sua tese de Livre-docência, Marlene Guirado, propõe a Análise 

Institucional do Discurso. Fazendo interface com o trabalho de Foucault, Guirado, por 

meio da análise do discurso, busca a “explicitação do modo como se dá o jogo de 

distribuição de lugares nas relações institucionais e dos sujeitos que aí se reconhecem” 

(VALORE, 2005, p. 118). Procura identificar a relação dos sujeitos para com a 

instituição, definindo seu papel na estrutura de poder simbólico institucional. 

Suas bases epistemológicas: estudos de Michel Foucault, sobretudo aqueles que 

discutem as relações poder-saber, a constituição do sujeito moral e a singularidade 

possível na contemporaneidade. 

Seu principal expoente: Marlene Ghirado 

Nesse estudo preliminar, a autora procurou evidenciar a produção científica da 
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Enfermagem sobre a AD. Observou-se que a AD francesa foi a vertente mais utilizada, 

sendo Michel Foucault, o autor mais citado. 

 Acredita-se que a incorporação das idéias centrais da AD poderia contribuir na 

Enfermagem, não só no ensino, mas também nas pesquisas na área, trazendo à tona 

discussões e problemas muitas vezes negligenciados na formação do enfermeiro. A 

Enfermagem se constitui como campo de saber que apresenta uma enormidade de 

diversidades na sua organização e construção de seus instrumentais teóricos e técnicos. 

Repensar essa estrutura com vistas a ser capaz de emitir discursos coerentes sobre sua 

posição social, sua inserção científica e sobre si própria, são alguns dos grandes desafios 

da Enfermagem que a AD poderia contribuir em sua transposição.   

 

2.4.2 Linguística Interacional  

Sobre a Linguística Interacional é importante que se ressalte uma posição já 

insistentemente defendida na área, desde a década de 60: o reconhecimento e a 

aceitação de que a fala constitui um objeto de estudo por si só, não sendo mais somente 

uma “janela” para se olhar para outros fenômenos (a cognição, a cultura, a sociedade, 

etc.) (GAGO, 2018).  

 

Esta nova proposta se alimenta de algumas abordagens em Lingüística e em 

Análise do Discurso, que têm olhado para o fenômeno da linguagem sob 

uma perspectiva interacional, dentre as quais se destacam: (i) alguns estudos 

de tradição funcionalista, cujos resultados têm apontado para a existência 

de uma relação motivada entre forma lingüística e função discursiva, 

merecendo atenção especial os estudos de Sandra Thompson, Cecília Ford e 

Bárbara Fox, Paul Hopper, nos EUA; (ii) os analistas da conversa, dentre 

eles Sacks, Shegloff e Jefferson, fundadores da disciplina, que desde os 

anos 60 têm defendido a posição de que a conversa informal (ou cotidiana, 

como é chamada tecnicamente) é a matriz de toda forma de conversa na 

espécie humana, a partir da qual os demais gêneros discursivos se formam, 

em nossas práticas sociais de fala e de escrita. Defendem, ainda, a adoção 

de uma perspectiva etnometodológica de análise, segunda a qual os analistas 

devem tomar como objeto de estudo aqueles aspectos/recursos verbais e 

não-verbais que os participantes mostram ser relevantes em suas condutas 

ou para os quais parecem se orientar em suas contribuições de fala; (iii) os 

lingüistas de orientação antropológica ou antropólogos lingüistas, que 

enfatizam em seus estudos as relações entre linguagem e cultura, 

focalizando variações dentro de uma mesma comunidade de fala, entre 

diferentes culturas /línguas, etc. Destacam-se aqui os estudos de Gumperz, 

Ochs, Schieffelin, Moerman, Hanks, Goodwin, Duranti, dentre outros 

(GAGO, 2018, p. 293). 

 

Embora as abordagens citadas acima guardem diferenças teórico-metodológicas 

entre si, há um ponto de convergência no tocante ao estabelecimento de um objetivo 

que busca a construção de um melhor entendimento sobre como a interação constitui a 
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linguagem e como é constituída pela interação. Outro ponto comum partilhado é o de 

que a fala-em-interação é um produto emergente nos eventos sociais, em que os 

participantes utilizam de forma ordenada e metódica os recursos que as línguas lhes 

oferecem para se engajarem em atividades situadas, no aqui e agora da interação.  

Neste contexto da Linguística Interacional, formas e estruturas linguísticas devem 

ser concebidas como algo que surge ou emerge do uso. Assim, as produções 

linguísticas, as quais tomam forma na interação, não podem mais ser pensadas apenas 

como o produto de um único falante. Em vez disso, a produção de sentenças, enquanto 

produções de fala, devem ser encaradas como realizações interacionais conjuntas 

(GOODWIN,1981). Ou seja, os conhecimentos partilhados por uma comunidade de 

fala passam a ser produções colaborativas em que cada falante tem sua colaboração 

considerada. Dessa forma, segundo GAGO (2018, p. 293): “(...) estruturas linguísticas, 

ao mesmo tempo, emergem na interação e são fortemente sensíveis ao contexto da 

interação”. 

Outra questão relevante em relação à Linguística Interacional é o apontado 

por Gago (2018, p. 295): 

 

Assim, estudos linguisticamente orientados para a interação têm como 

objetivo revelar padrões linguísticos recorrentes no aqui e agora da fala-em-

interação. Contudo, os analistas devem levar em conta em suas análises 

linguísticas aqueles recursos e estruturas que os participantes de uma 

interação tornam relevantes na forma como conduzem a interação. Esses 

padrões se identificam, menos em termos de frequência estatística, e mais em 

termos de expectativas de rotinas interacionais (LEVINSON, 1983). É o uso 

(estratégico) de certos recursos – ou a ausência (estratégica) dos mesmos, em 

circunstâncias sequencialmente especificáveis, que leva os participantes à 

construção de inferências e dos sentidos negociados no curso da interação. 

 

A seguir explicitaremos os objetivos dessa pesquisa, porém é necessário que 

se informe que uma resenha mais detalhada sobre Análise da Conversa 

Etnometodológica e Sociolinguística Interacional serão apresentadas  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

 

4.1 Delineamento do Estudo  

Esta pesquisa é qualitativa e explicativa, com desenvolvimento baseado na 

aplicação da Análise da Conversa Etnometodológica (ACE) (LODER; JUNG, 2013) 

como subsídio para a Análise Sociointeracional do Discurso (ASD). Será utilizado o 

Modelo Jefferson de Transcrição (MJT) para compilação dos dados obtidos através de 

gravações em áudio na ACE e posterior análise pela ASD.  

Nesse estudo busca-se explicar os processos de construção de sentidos através 

da linguagem na situação de interação. Essa concepção se contrapõe àquela que 

considera o mundo possível a partir de estruturas pré-existentes. Nessa nova forma de se 

olhar a realidade, os participantes constroem o significado, considerando que a realidade 

social é consequência da interação coletiva entre os diversos atores sociais.  

Em função da natureza dos objetos de investigação, será utilizada uma abordagem 

qualitativa, pois, segundo Nagel (1961), os fenômenos sociais são de natureza subjetiva 

de forma que é impossível que haja o controle metodológico. Como nos afirma o autor, 

esses fenômenos possuem determinação histórica e social, assim, não podem ser 

captados pela objetividade científica. Essa concepção da realidade social como subjetiva 

é uma das principais características da corrente interpretativa, ou seja, o significado 

emerge por meio da interação e não é padronizado de lugar para lugar ou de pessoa para 

pessoa (RUBIN; RUBIN, 1995). Corroborando Nagel (1961), Santos (2003) relata que a 

Ciência Social é intersubjetiva porque se baseia na ação humana e ela possui caráter 

intersubjetivo (SANTOS, 2003).  

O paradigma qualitativo fala sobre as qualidades das entidades, processos e 

significados, considerando que o mundo é composto de fenômenos que devem ser 

compreendidos em seu local de ocorrência. Dessa forma, sua atenção não se volta a 

fatos observáveis e mensuráveis, mas sim no conhecimento e qualquer forma de 

realidade construída na interação humana (DENZIN; LINCOLN, 2000).  

Neves (1996) afirma que quando o pesquisador lança mão de métodos qualitativos, 

ele demonstra preocupação com a estrutura social de uma dada realidade, assim, busca 

uma integração com o processo que lhe permita visualizar o contexto para que possa 

obter uma compreensão mais clara do fenômeno.  

Ao adotar essa metodologia, o pesquisador assume uma postura de observador de 
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situações sociais, apoiando-se em vários materiais, como: entrevistas, notas de campo, 

gravações, etc., na tentativa de representar o mundo em estudo (PINTO, 2015).  

Para o desenvolvimento do presente trabalho, cremos que o instrumentário da 

pesquisa qualitativa contribui para a análise micro e situada das interações dos 

cuidadores e residentes da ILP pesquisada, uma vez que o nosso trabalho buscou 

observar, de forma não controlada, as ações humanas na realidade social. Para tanto, 

utilizamos inicialmente a gravação em aúdio dos eventos que foram analisados. 

Paralelamente, preenchemos as notas de campo (Apêndice 1) com o intuito de registrar 

impressões não captáveis pelo gravador, tais como gestos e expressões faciais. A 

transcrição dos dados foi realizada por meio do Método Jefferson de Transcrição (MJT). 

Posteriormente à essa fase, procedeu-se à análise dos dados com base nos referenciais 

da Sociolinguística Interacional. 

A seguir, passaremos a descrever brevemente as teorias que sustentam esse estudo, 

considerando que utilizamos como teoria principal a Sociolinguística Interacional, por 

meio da ASD, a ACE como teoria de suporte à análise e o MJT como técnica de 

transcrição utilizada na compilação dos dados gerados na ACE. 

 

 

4.2. A Sociolinguística Interacional 

 

Os estudos linguísticos, a partir da segunda metade do século XX, sofreram grandes 

mudanças em relação, sobretudo, do ponto de vista das pesquisas. O ponto de vista 

sócio-histórico para a realidade da língua foi a grande novidade no campo, já que o 

realismo linguístico, não seria levado em consideração pelos estudiosos de correntes 

antecedentes à Sociolinguística. 

A Sociolinguística Interacional ou Sociointeracionismo teve origem na década de 

1970, sendo apresentado pelo linguista americano John Joseph Gumperz, que em seus 

estudos, defendia uma base teórica multidisciplinar baseada nas áreas da Linguística, 

Antropologia e da Sociologia (GUMPERZ, 2001). 

A Sociolinguística Interacional é a corrente teórica inserida nos estudos da 

linguagem que objetiva interpretar a linguagem em uso através da perspectiva dos 

usuários, onde se enfoca os significados sociais imbricados no comportamento verbal 

dos usuários (PAULINO, 2013). Busca examinar, por meio da utilização da linguagem, 

os significados sociais e culturais relativos ao comportamento verbal e não verbal dos 
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interlocutores (RIBEIRO E GARCEZ, 2002). 

A abordagem sócio-interacional do discurso é interdisciplinar, já que faz uso de 

observações da Linguística, Sociologia, Antropologia, Filosofia, Psicologia Social, 

englobando-se elos entre linguagem, sociedade e cultura. Sabe-se que toda pessoa nasce 

tendo uma capacidade específica, relativa à espécie, de se comunicar através de uma 

língua natural, assim, se isso é verdade, a questão da linguagem deve ser considerada 

como sendo uma capacidade individual que, desde que não exista nenhum impedimento 

fisiológico, vai se desenvolver nos membros da espécie humana. 

A língua é considerada pelos sociolinguistas como tendo ‘heterogeneidade 

sistemática’, fator de suma importância na identificação de grupos e na demarcação de 

diversidades sociais na comunidade. O controle de estruturas heterogêneas é visto como 

sendo parte da competência linguística dos indivíduos, sendo assim, a falta de 

heterogeneidade organizada na língua seria tida como sendo disfuncional 

(WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006). 

Outra corrente teórica que tem como fundamento de suas pesquisas a interação, é a 

da Análise da Conversação, a qual estuda as interações verbais e não verbais nas 

situações cotidianas e procura descrever a forma das interações formais e informais 

(PAULINO, 2013).  

A conversação é a primeira das formas de linguagem a qual se está exposto e, 

provavelmente, a única da qual nunca se abdica pela vida afora (MARCUSCHI, 2000). 

Ressalta-se que a comunicação e interação social são práticas cotidianas itinerantes 

na vida dos indivíduos, já que a conversação é uma atividade linguística básica, assim, 

ela integra as práticas cotidiana de qualquer indivíduo, independentemente, de seu nível 

sócio–cultural (CASTILHO, 2002). Dessa forma, a comunicação e interação social 

requerem a coparticipação social, isto é, o envolvimento dos participantes nos turnos de 

fala, nos quais o emissor emite a mensagem e o receptor dá um sinal (verbal ou não 

verbal) de que recebeu a mensagem em sua totalidade.  

A interação é revezada por meio de turnos, isto é, um participante emite a 

mensagem e o receptor, por sua vez, faz determinado sinal de que está atento a situação 

comunicativa, assim, este sinal de engajamento recíproco pode ser percebido através de 

inúmeras formas: uma expressão facial, inclinação do corpo, movimento das mãos, 

direcionamento do olhar etc. (PAULINO, 2013) 

Todos os elementos existentes no exercício da fala implicam em uma interação, isto 

é, os participantes de uma situação interativa desempenham uns sobre os outros uma 
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rede de influências mútuas, assim, tudo que é dito constitui uma alternativa para 

interação entre os indivíduos participantes do contexto interacional (KERBRAT-

ORECCHIONI, 2006).  

Atualmente há o entendimento de que a interação é um fenômeno sociocultural do 

processo de comunicação. Nesse sentido, o processo em si é composto por aspectos 

verbais, que são os atos de comunicação explícitos, isto é, tudo aquilo que está sendo 

dito, e os aspectos não verbais, que são os intuitos norteadores das formas do que está 

sendo dito, ajudadas pela entonação da voz, gestos, inclinação do corpo, movimento das 

mãos etc.  

É através da interação que interpretamos as relações interpessoais, que são os 

contatos entre indivíduos e, nesse âmbito, encontra-se um infinito número de variáveis, 

como: sujeitos, circunstâncias, espaços, local, cultura, desenvolvimento tecnológico, 

educação e época. As implicações destas relações que mesmo estando implícitas, são 

reveladas com a ajuda da expressão corporal. Por outro lado, é imprescindível que se 

ressalte que o contexto sociocultural no qual o sujeito-falante está inserido é primordial 

para que ocorra o real entendimento entre os participantes englobados em um ato 

comunicacional. Assim, as alterações na interpretação como na significação dependem 

desse aspecto contextual, como também de outros fatores além dos linguísticos, como as 

pistas e os marcadores expressos pelos participantes, os quais devem ser levados em 

conta no momento de uma análise. 

 

4.2.1 Enquadre, esquemas e footing 

Para Goffman (1979), o conceito de atividade de fala não é suficiente para definir 

com propriedade o “encontro social”, do qual não somente os momentos de fala, ou 

seja, o discurso verbal faz parte, mas também todos os outros rituais não verbais 

presentes na interação entre dois ou mais indivíduos, que sinalizam desde a abertura até 

o encerramento do chamado “envolvimento articulado”. Dessa forma, sob essa 

perspectiva, a análise somente de momentos de fala deixaria de lado alguns aspectos 

importantes da construção de sentido na interação. Nesse sentido, podemos 

compreender o encontro dos participantes (cuidador e idoso) nos momentos dos banhos 

como um conjunto de comportamentos verbais, não verbais e ritualísticos que 

constituem uma unidade de análise.  

Com vistas a compreensão destas características constitutivas das atividades de fala, 

descreveremos brevemente os conceitos de enquadre, esquemas e footing.  
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Os enquadres e esquemas refletem a noção de estrutura de expectativa que pode 

ser entendida em termos do conhecimento envolvido na interação e compartilhado ou 

não pelos participantes (TANNEN; WALLAT, 1987). Goffman (1982) define 

enquadres como aquilo que está acontecendo em determinada interação e que depende 

de uma tarefa interpretativa, co-construída durante a interação pelos participantes. 

Enquadres interativos são, portanto, a “percepção de qual atividade está sendo 

encenada, de qual sentido os falantes dão ao que dizem (...) emergem de interações 

verbais e não verbais e são por elas constituídos” (TANNEN; WALLAT, 1987, p.189). 

Para Bateson (1972), o enquadre delimita a classe ou conjunto de mensagens ou ações 

significativas importantes para a compreensão, ou seja, é a meta-mensagem que permite 

que os enunciados do discurso sejam compreendidos.  

Neste trabalho, consideramos os momentos da realização do banho como uma 

atividade em que podem ocorrer diversos tipos de enquadres ou molduras 

comunicativas, interacionais e dinâmicas, conforme relatado por Goffman (1982), 

Tannen e Wallat (1987). Dentro dessa atividade podem ocorrer vários enquadres, por 

exemplo, de brincadeira, de aconselhamento, de briga, de elogio, ou crítica, ou outro 

qualquer. Os enquadres são dinâmicos, dependendo dos alinhamentos dos participantes 

em relação ao que é feito ou dito. Nessa perspectiva, os participantes assumem papéis e 

interagem de uma maneira bem característica, segundo as regras do jogo.  

A Psicologia Cognitiva, Semântica Linguística e Inteligência Artificial definem 

os esquemas como estruturas de conhecimento, ou seja, modelos de conhecimento 

baseados em experiências anteriores no mundo (Tannen e Wallat, 1987). Embora o 

conceito de esquema possa adquirir uma aparência “estática”, quando comparado com a 

noção de enquadre, ele pode assumir um aspecto dinâmico ao compreendermos que os 

esquemas nem sempre se dão obrigatoriamente, mas podem ser ativados ou não durante 

a interação. O esquema define o que e esperado, conhecido, compartilhado pelos 

interagentes em um determinado contexto.  Mas os esquemas sozinhos não definem o 

tipo de interação. Alguém pode estar numa igreja, não rezando, mas tirando uma 

fotografia, por exemplo. 

Ao descreverem exemplos de interação durante uma consulta médica, Tannen e 

Wallat (1987) nos mostram a complexidade interativa das duas estruturas de 

conhecimento; mostram como as noções de esquema e enquadre explicam grande parte 

do que acontece numa interação, tanto em termos de sucesso comunicativo quanto em 

termos de falhas interpretativas e quebras na comunicação.  
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De acordo com Mei (2007): “Footing representa o alinhamento, ou porte, ou 

posicionamento, ou postura, ou projeção pessoal do participante em qualquer situação 

face a face” (p. 36). 

Sobre o footing, Goffman (1979) o definiu como a “(...) habilidade de um falante 

competente de ir e vir, mantendo em ação diferentes círculos” (p. 147). Assim, as 

mudanças de footing podem ser entendidas como mudanças de enquadre. Estas 

mudanças envolvem posicionamento, postura ou projeção pessoal do interlocutor e 

podem ser evidenciadas pela alternância de código, entre outros marcadores linguísticos 

ou para-linguísticos. Acreditamos que, através da análise dos momentos de interação no 

momento do banho, poderemos perceber mudanças sutis que refletem os modos e 

estruturas de participação, os encaixamentos e as ritualizações, dentre muitos outros 

sinais discursivos e meta-discursivos que indicam o quanto os participantes são hábeis 

em co-construir significado durante a interação. Goffman (1982) apud Ramos (2018) 

nos fala que o footing se caracteriza como uma mudança no alinhamento que os 

participantes assumem para eles mesmos e para os outros presentes em uma situação 

comunicativa. Dessa forma, footing seria o desdobramento dos enquadres numa situação 

comunicativa (evento) face a face. Em outras palavras, os significados da interação não 

são fixos e predeterminados, mas dependem do fluxo da interação e dos enquadres e 

alinhamentos dos participantes. Por exemplo, o cuidador pode estar fazendo uma 

brincadeira para descontrair o paciente, e este entender como uma ofensa, ou crítica à 

sua pessoa. 

 

4.3. Análise da Conversa Etnometodológica 

O conceito Etnometodologia designa uma corrente da Sociologia americana, que 

teve origem na Califórnia no final da década de 1960, tendo como seu principal marco 

fundador a publicação do livro Studies in Ethnomethodology [Estudos sobre 

Etnometodologia], em 1967, de Harold Garfinkel. 

Para a etnometodologia, as organizações são contextos institucionais aonde, no 

decorrer do próprio desenvolvimento do trabalho, os indivíduos acabam por revelar a 

ordem social em um processo dinâmico, o que em última instância entende-se como a 

própria organização é composta a cada momento. 

Por outro lado, Ramos (2018) nos alerta que a ACE é importante instrumento que 

visa contribuir para os estudos da Sociolinguística Interacional, caracterizando-se, 

inclusive em condição imprescindível para o momento de análise dos eventos 
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linguísticos. 

A ACE, também é denominada ‘microssociologia das interações’ ou 

‘microetnografia’, sendo essa perspectiva marcada pela busca do entendimento dos 

métodos empregados pelos próprios atores sociais quando realizam suas diversas 

funções como, por exemplo, de entrevistador e de entrevistado (WOOFFITT, 2005 apud 

PASSUELLO; OSTERMANN, 2007). 

O conceito etnometodologia pode ser considerado como: ethno que tem relação aos 

membros de uma cena social localizada, método referente a casos que os membros 

cotidianamente fazem para construir e reconstruir práticas sociais que são reconhecidas 

como tal e logia acaba por sugerir a análise da lógica desses métodos que possam levar 

a criação e interpretação da interação social (RAWLS, 2002). 

Etnometodologia é o estudo dos métodos que os indivíduos fazem uso para viver 

em sociedade, sendo que tais métodos são formulados, tendo uma certa complexidade, 

desta forma, para que uma interação possa ser desenvolvida é muito importante que 

exista determinada inteligibilidade em seu contexto, de forma que os interagentes se 

entendam de uma maneira mútua (FRANCIS; HESTER, 2004). 

A Etnometodologia não se importa sobre a realidade de um quadro teórico abstrato 

elaborado pelo cientista, mas, o que importa são os pontos de vista dos indivíduos, 

teorias sociais na prática, ou seja, os entendimentos desses indivíduos sobre o que seja 

sociedade e como ela se manifesta na vida diária (WATSON; GASTALDO, 2015). 

Nessa abordagem, faz-se estudo da fala dos indivíduos propriamente dita, mas, não 

suas reflexões, emoções, posturas, crenças ou experiências de vida, que são acatados 

como sendo subjacentes à fala (e que podem ser expressos através dela). A ideia da 

análise da conversa etnometodológica aborda a fala como sendo um meio de ação 

social, isto é, como uma forma de fazer coisas no mundo (discordar, reclamar ou 

apresentar uma identidade em particular) (OSTERMANN, 2006). 

A análise da conversa possui dois papéis essenciais: o papel ‘heurístico’, onde a 

análise é sobre um material que não se tem nenhuma, ou rara, pesquisa anterior e, o 

papel ‘administração de provas’, que serve exatamente para se comprovar algo, uma 

hipótese levantada. Ainda, esse é um método que tem relevado grande capacidade de 

adaptação aos desafios que emergem da comunicação e, consequentemente, de outros 

campos do conhecimento (FONSECA JUNIOR, 2006). 

O principal objeto de interesse da Etnometodologia são os métodos empregados 

pelos indivíduos comuns da sociedade para propiciar mais sentido às coisas do mundo 
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(WATSON; GASTALDO, 2015).  Sua análise empírica fundamenta-se nas atividades 

práticas e corriqueiras de indivíduos comuns, tais como, por exemplo, comunicar-se, 

tomar decisões, raciocinar. Diz respeito ao raciocínio prático das atividades cotidianas, 

quer sejam profissionais ou não, quer sejam corriqueiras ou eruditas, quer sejam 

clássicas ou fatos considerados extraordinários (COULON, 1995). 

A Etnometodologia acabou por afetar inúmeras áreas da Sociologia que acabaram 

por reconhecer a importância do estudo da interação dos indivíduos comuns como sendo 

um processo social. A quantidade de setores em que a Etnometodologia está sendo 

empregado, com maior ou menor precisão, está elevando-se de maneira constante e a 

sua relevância se tornou reconhecida em setores como, por exemplo saúde e medicina, 

educação, estudos de gênero, estudos de mídia, ciência e tecnologia, administração 

pública, as profissões, além de estudos sobre gestão, criação da estratégia, organização e 

organização virtual (LINSTEAD, 2006). 

A postura investigativa do etnometodólogo tem por intuito de se refletir a vida 

social ordinária, assim, as peculiaridades que podem ser verificadas da vida social são 

vistas como sendo produções dos membros. Para o seu estudo, uma das principais 

peculiaridades da análise etnometodológica é ‘mergulhar’ o analista na situação a ser 

analisada para entendê-la “a partir de dentro”. Importante ressaltar que essa imersão é 

importante para se elucidar o conhecimento e competência dos praticantes englobados 

na realização da atividade investigada (FRANCIS; HESTER, 2004). 

A etnometodologia engloba três passos metodológicos essenciais: (a) inicialmente 

verifica falas, atividades e o local; (b) busca delinear como as características que podem 

se observar foram criadas e são reconhecidas; (c) entende, analisa e delineia os métodos 

que são utilizados na produção e reconhecimento dessas características (FRANCIS; 

HESTER, 2004). 

Nesse tipo de perspectiva de análise, as atividades no mundo diário podem ser 

expressas pelas palavras e, por consequência, a linguagem surge como o mais 

importante meio para a troca dos significados, por onde se emerge um dos “parentes” da 

Etnometodologia, que é a fala-em-interação, isto é, a Análise da Conversa. 

Na análise da conversa, os indivíduos se guiam no desmembramento das interações, 

investigando como indivíduos englobados numa interação entendem o que sua fala está 

realizando. A um analista será disponibilizado o entendimento de como a mensagem 

emitida foi entendida pelos participantes através da ação/fala que se seguir à frase 

(WILKINSON, 2003). 
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A ACE é vista como sendo um dos campos considerados mais relevantes da 

etnometodologia, uma vez que tudo pode ser analisado por meio do referencial do 

sujeito da investigação, focando o seu interesse em perceber como os participantes 

organizam a interação de momento a momento (MYERS, 2002). 

Na comunicação, o significado da próxima coisa a ser falada diz respeito à sua 

posição no desenvolvimento da sequência da interação e a próxima fala ecoa o que foi 

dito anteriormente, em uma relação de reflexividade, sendo assim, isso significa que os 

falantes se orientam no desenvolvimento da sequência e em suas propriedades de ordem 

constitutivas (RAWLS, 2008). Na análise da conversação, o pesquisador realiza uma 

análise detalhada através da fala dos sujeitos da investigação, podendo, assim, 

identificar categorias empregadas pelos participantes, como também, seus pontos de 

vista. 

A ACE considera que as interações no mundo são um aspecto social, ressaltando a 

importância do estudo da fala nas práticas sociais (OSTERMANN, 2006).  

A ênfase de atenção não é a linguagem na condição de um sistema abstrato de 

regras, mas, vista como o meio para interação. A análise da conversa de embasamento 

etnometodológico torna-se a análise do que os indivíduos fazem de fato e, 

consequentemente, de suas ações através da linguagem (POTTER, 2004). 

É importante elucidar o motivo pela qual as interações analisadas dentro dessa 

perspectiva devem, essencialmente, ser gravadas em áudio. Bem diferente de pesquisas 

que se fundamentam no conteúdo das falas ou somente no que foi falado, estudos de 

análise da conversa etnometodológica preocupam-se, fundamentalmente, para o como 

as coisas foram faladas, sendo assim, métodos de coleta de dados que envolvem 

somente observações com tomadas de notas não são satisfatórias (PASSUELLO; 

OSTERMANN, 2007). 

A ACE entra como disciplina ou abordagem imbricada na Sociolinguística 

Interacional, pois ela nos permite entender a conversa institucionalizada que ocorre nos 

contextos de saúde, em comparação com as regras da conversa espontânea. 

Segundo Gonçalves (1995), o discurso institucionalizado na saúde é desenvolvido 

de forma assimétrica, em que o profissional controla a vez, o tempo de falar e o 

conteúdo do que é falado pelo outro participante. O autor aponta que essa postura 

assumida pelos profissionais desde a sua formação tem como finalidade protegê-los do 

envolvimento com seus pacientes, pois isso poderia ser causa de dor e sofrimento 

quando necessitassem tomar alguma decisão que fosse contra seus sentimentos. 
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Nas organizações, por meio de seus atos e interações (do que está ocorrendo), os 

profissionais vão criando sua realidade social e, por consequência, a própria 

organização, assim, nesses ambientes, os efeitos objetivos das atividades de 

comunicação e das conversas entre os profissionais acabam por traduzir-se numa 

realização eventual, isto é, é através de cada interação que a própria organização está 

sendo realizada e não pode ser vista como sendo uma entidade exógena estável 

(CLIFTON, 2006 apud BORGES; SOUZA, 2011). 

Para análises linguístico-interacionais, não se deve confiar somente em anotações e 

memória para lembrança de detalhes que aconteceram nos turnos de fala (pausas, falas 

co-criadas, falas concomitantes, euforias e demais fenômenos interacionais), já que é 

somente com dados gravados em áudio e, em certas circunstâncias, também em vídeo, 

onde os analistas da conversa conseguem realizar estudo das peculiaridades das reais 

interações (SILVERMAN, 2001 apud PASSUELLO; OSTERMANN, 2007). 

É nítido que através da ACE, os processos descritos ganham acesso por meio da 

análise de gravações de áudio e/ou vídeo de interações ocupacionais peculiares que 

provem acesso a descrição de como as organizações “ocorrem” através de significado, 

inferência e ação relatáveis. O benefício é que consegue suplantar o gap de outras 

técnicas de pesquisa entre crença e ação e entre o que os indivíduos dizem e o que elas, 

na realidade, fazem (BORGES; SOUZA, 2011). 

A ACE pode ocorrer em qualquer situação social que seja coproduzida através da 

fala e busca capturar a conversa de uma situação concreta no tempo e espaço. Utiliza 

transcrições de gravações em que se apropria de diversos detalhes da conversação, 

analisando a maneira como os seus interagentes produzem o sentido do mundo ordinário 

naquela interação. 

Importante ressaltar que a ideia fala-em-interação é preferível a ideia conversação, 

já que esse último sugere análise da conversa entre pares em contextos da vida 

cotidiana, ordinária, comum, ao passo que a primeira ideia engloba um grande leque de 

fatos que dizem respeito a contextos institucionais. 

Pelo já exposto, podemos notar a forte ligação entre a Análise da Conversa e a 

Etnometodologia: a descrição dos métodos que os membros utilizam ao realizarem as 

suas práticas sociais a partir da organização sequencial da fala-em-interação. Assim, a 

ACE é considerada uma importante abordagem teórico-metodológica que busca fazer 

um estudo minucioso de fenômenos pontuais (microestrutura da fala) com vistas ao 

entendimento da forma como as pessoas constroem e ordenam suas práticas sociais, o 
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que a caracteriza como uma forma de Microssociologia. 

4.3.1 Noções Fundamentais da ACE 

Sequencialidade, adjacência e preferência 

De um modo geral, a sequencialidade é definida como “experiência comum de que 

uma coisa leva a outra” (HAVE, 1999, p. 113). Considera-se que as ações constituídas 

pelo uso da linguagem em interação social são organizadas em sequências de elocuções 

produzidas por diferentes participantes. Cada participante leva em consideração o que o 

outro disse previamente. 

A primeira menção na literatura sobre o termo sequencialidade remete a 1964, e foi 

proferida por Sacks: “Parece haver um encaixe entre o que a primeira pessoa usa como 

forma de saudação e o que o seu interlocutor [diz] em retorno” – o que se caracteriza 

como a natureza sequencial da interação. Envolve uma sucessão de falantes em um 

processo chamado de organização da tomada de turnos. Nesse processo, as elocuções 

são produzidas sucessivamente; há alternância dos participantes na vez de tomar a 

palavra e as elocuções de participantes de uma interação não são produzidas 

desordenadamente de forma que haja um ordenamento sequencial. 

Os pares adjacentes são definidos como elocuções que se organizam 

sequencialmente aos pares formando uma unidade (SACKS, 1992). Duas elocuções 

posicionadas uma em seguida da outra produzidas por falantes diferentes. Exemplo: 

pergunta/resposta. 

Já a preferência foi conceituada como “uma elocução qualquer, classificada de 

qualquer modo, ela admite mais do que uma coisa que pode ser feita a seguir, mas 

estabelece que não é qualquer coisa que pode ser feita a seguir” (SACKS, 1992). Há 

segundas partes do par que são preferidas e outras que são despreferidas. As partes 

preferidas são mais breves e produzidas tão logo possível e as despreferidas são 

produzidas com atrasos, prefácios, hesitações, justificativas. 

É o trabalho interacional maior que certas ações acarretam o que evidencia a 

orientação dos participantes para o seu caráter de ações despreferidas.  

Segundo Duranti (1997, p.263): “a noção de preferência não é definida 

individualmente, mas coletivamente”. 

 

A organização da tomada de turnos 
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Segundo Freitas e Machado (2013), a tomada de turnos descreve a ordenação de 

regras que são observadas na fala interacional quanto a alocação das oportunidades de 

falar. De acordo com as autoras, a forma como se dá a distribuição do silêncio e a 

administração das trocas de um para o outro no momento da fala afetam a estrutura. 

Nesse sentido, são pontos relevantes a serem considerados o conteúdo do que foi dito, a 

forma como foi dito e o tempo que os falantes levaram para dizerem o que foi dito.  

Sacks, Schegloff e Jefferson (2003 [1974}) alertam que essa organização para 

tomada de turnos pode se dar tanto de forma independente ao contexto da fala, quanto 

sensível a ele, sendo assim comum a qualquer conversa e adaptável a qualquer contexto. 

A tomada de turnos, segundo Schegloff (1992), é constituída por dois componentes 

e um conjunto de regras. Os componentes são a composição de turnos e a alocação de 

turnos. 

O turno (fala de um participante da conversa) é composto a partir das Unidades de 

Construção de Turno (UTC), que podem ser sentenças, orações, palavras isoladas, 

locuções frasais ou mesmo recursos prosódicos (FREITAS; MACHADO, 2013). 

Já a alocação de turnos se refere às possibilidades de se definir/selecionar o 

próximo falante, seja por meio da seleção feita pelo falante corrente, seja pela auto-

seleção. 

Quanto ao conjunto de regras que organiza a construção e alocação de turnos, 

Sacks, Schegloff e Jefferson (2003 [1974}) propõem duas, conforme nos aponta Freitas 

e Machado (2013, p. 66):  

 

Regra 1 – Para qualquer turno, no lugar relevante para transição (LRT) de 

uma unidade de construção de turno: 

a. Se o falante corrente identificou ou selecionou um próximo falante em 

particular, então o falante selecionado deve tomar o turno nesse momento; 

b. Se o falante corrente não selecionou o próximo falante antes do final da 

UCT, então qualquer próximo falante pode (mas não necessariamente 

precisa) se auto selecionar nesse ponto. Se ocorrer auto seleção, então o 

primeiro falante a se auto selecionar tem direito ao turno. 

Regra 2 – Se o falante não identificou ou selecionou um próximo falante em 

particular ou se, ao final da UCT, um próximo falante não tiver se auto-

selecionado e o falante corrente tiver continuado a falar, então as regras 

passam a valer novamente para o próximo LRT e assim recursivamente até 

que a transição de turnos se realize. 

 

Por fim, duas características fundamentais estão presentes na tomada de turnos: 
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um falante tende a falar de cada vez e as tomadas de turno ocorrem pelo menos uma 

vez. 

 

Organização do Reparo 

Reparo é a identificação de um problema e por alguma tentativa de resolução do 

mesmo. Acarreta uma suspensão ou interrupção das ações que só serão retomadas 

depois que o problema apontado for resolvido.  

O reparo é a noção mais ampla e que pode envolver a ocorrência de correção como 

um dos elementos que compõem algumas de suas trajetórias. Constituído de duas 

partes: a iniciação, que é a localização pelo participante, em fala anterior, de um 

problema a ser tratado. Ocorre dentro de um espaço sequencial de oportunidades 

próximas à fonte de problema. Como resultado do reparo pode haver a resolução do 

problema com sucesso, ou o mesmo ser abandonado. 

 

 

4.4 O Modelo Jefferson de Transcrição 

É bastante comum que trabalhos que se utilizam da ACE como metodologia se 

baseiem no registro das interações estudadas. No entanto, ao se fazer a representação 

escrita dessas interações, há necessidade de uma certa sistematização que atente para os 

detalhes dessa metodologia. Dessa forma, uma proposta metodológica para viabilizar 

essa necessidade é a produção de transcrições a partir dos registros gravados das 

interações (LODER, 2013). 

Com vistas ao atendimento dos interesses analíticos da ACE, houve o surgimento do 

Modelo Jefferson de transcrição (MJT) (ANEXO 1). 

O MJT foi desenvolvido por Gail Jefferson para o ordenamento dos materiais de 

análise produzidos por Sacks e Schegloff e atualmente é utilizado por analistas da 

conversa de todo o mundo (LODER, 2013). 

O MJT não tem uma forma prescritiva e estruturada, uma vez que foi tomando 

forma, e sofrendo refinamento, ao mesmo tempo em que a ACE foi se desenvolvendo, 

assim, é comum que as convenções para transcrição apresentem variações. Apesar 

dessas variações, as convenções para transcrição apresentam um conjunto de 

particularidades, as quais são características do MJT. 
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Figura 1: Principais convenções do Modelo Jefferson de Transcrição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenções baseadas em estudos da Análise da Conversação (Atkinson e Heritage, 1984), Gago 

(2002) e incorporando símbolos sugeridos por Schiffrin (1987), Tannen (1989), no âmbito da 

Análise do Discurso.  

Fonte: adaptado de Pinto (2015). 

Conforme nos alerta Loder (2013), embora as convenções destacadas são as 

principais dentro do MJT, elas não são homogêneas. Outra observação importante diz 

respeito sobre as escolhas que o analista deve fazer no momento de produzir 

transcrições, as quais são embasadas em seu modelo teórico, de forma que a análise não 

se caracteriza como um momento totalmente neutro e imparcial, uma vez que sempre 

haverá a intervenção do analista no momento da análise. 

Visando o alcance do objetivo deste estudo, pretende-se, a partir da aplicação da 

ASD, empreender um estudo criterioso e consistente com passos metodológicos bem 

detalhados e precisos visando realizar esta investigação, cuja finalidade será contribuir 

com o processo de formação de enfermeiros no Brasil, suscitando possíveis mudanças 
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nos conteúdos didáticos dos currículos dos cursos de graduação e licenciatura em 

Enfermagem no país. 

 

4. 5 Sujeitos da investigação  

Com base nos pressupostos metodológicos para aplicação da ACE, o grupo foi 

composto por cuidadores e um grupo de idosos da Instituição de Longa Permanência 

(ILP) estudada. 

Para se chegar aos sujeitos desta investigação, partiu-se do registro funcional dos 

cuidadores da ILP selecionada.  

Uma vez identificados os sujeitos, foi feito um convite, por contato pessoal .  

O grupo de idosos selecionados partiu da análise dos prontuários dos idosos. 

Desse modo, como critérios de inclusão dos sujeitos (cuidadores) para participação 

nesta pesquisa, o cuidador deveria: estar vinculado à ILP selecionada e estar 

desenvolvendo cuidados básicos de higiene aos residentes da ILP, que justificassem a 

sua inclusão na amostra de sujeitos deste estudo. Os critérios de inclusão dos sujeitos 

(idosos) para participação nesta pesquisa incluíram: ser residente da ILP selecionada, 

condição clínica compatível com o banho de aspersão, possuir capacidades 

comunicacionais preservadas. 

A pesquisadora que conduziu o trabalho é enfermeira e doutoranda em Estudos da 

Linguagem pela UFF e possui experiência em Saúde do Idoso com curso de 

aperfeiçoamento na área. 

Na medida em que os sujeitos foram atendendo aos critérios de inclusão, foi 

encaminhada uma carta-convite às cuidadoras (APÊNDICE 2) e às idosas (APÊNDICE 

3) com explicação sobre o desenvolvimento do estudo e apresentação da aplicação da 

ACE, orientando sobre o método para coleta de dados e as etapas envolvidas no 

processo. Juntamente com a carta-convite foi também encaminhado um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para as cuidadoras (APÊNDICE 4) e para  

as idosas (APÊNDICE 5), caso o sujeito aceitasse participar da pesquisa. 

 

4. 6 A geração, seleção e análise dos dados  

O interesse na realização deste estudo surgiu ao longo do estágio supervisionado 

em Saúde do Idoso, do curso Técnico em Enfermagem, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, campus São João del-Rei. 

Esse estágio prático supervisionado é realizado com grupos de cinco alunos. Os 
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estagiários perfazem um total de sessenta horas de imersão prática em campo, 

vivenciando as situações cotidianas e aprendendo na rotina da instituição, o cuidado 

para com o idoso. O estágio é realizado em uma entidade filantrópica que abriga cerca 

de setenta idosos residentes, sendo a única instituição no município do estudo com essa 

natureza de assistência. A instituição conta com uma ala denominada “Pensionato”, 

onde estão alocados os idosos que pagam uma mensalidade à instituição e que acomoda 

cerca de dez idosos em quartos individuais com direito à acompanhantes particulares. 

Mais internamente há duas outras alas, uma masculina e outra feminina. A ala 

masculina possui cerca de 15 idosos e a feminina conta com 45 idosas. Nessas alas mais 

internas estão os idosos carentes ou de baixa renda. Os quartos são duplos e sem 

acompanhantes. 

A instituição possui cinquenta e três funcionários, sendo que destes, trinta e 

cinco integram a equipe de saúde. A maior parte da equipe de saúde é constituída pelos 

cuidadores, em número de vinte, os quais são responsáveis pelos cuidados de baixa 

complexidade como higiene e auxílio à alimentação. 

Os cuidadores são profissionais com curso técnico na área de Enfermagem, mas 

que na instituição possuem o cargo de cuidadores, suas atribuições são menos 

complexas, trabalham em escala de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso com 

início de plantão às sete horas da manhã e término às 19 horas no período diurno e 

início as 19 horas e término às sete horas da manhã no período noturno.  

Os cuidados de média complexidade são atribuídos a um técnico de 

Enfermagem, profissional responsável pela administração de medicamentos, curativos, 

controle de glicemia capilar, entre outros.  

Todos os idosos que necessitam de cuidados de alta complexidade ou 

agravamento do estado de saúde são internados em um hospital da cidade, haja visto 

que a unidade, embora possua dois leitos de retaguarda, não dispõe de equipamentos e 

pessoal especializado para dar suporte a pacientes de alta complexidade. A rotina dos 

idosos na instituição é a seguinte: 

- 08h: café da manhã e medicação 

- 08:30h: banho 

- 09:00h: banho de sol 

- 10:00h: atividades recreativas 

- 11:00h: almoço 

- 12:00h: higiene oral 
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- 13:00h: descanso no leito ou sala de TV 

- 14:00 – 16:00h: horário de visitas 

- 15:00h: lanche da tarde e medicação 

- 17:30h: jantar 

- 18:00h: higiene oral 

-     20:00h: ceia e recolhimento ao leito 

 Dentre os cuidados desenvolvidos no âmbito do estágio prático supervisionado, 

um dos mais comuns é o banho. 

Na percepção da Enfermagem, o banho é um importante momento de cuidado, 

uma vez que permite uma inspeção fiel das condições cutâneas, onde podem ser 

identificados inúmeros problemas e/ou condições patológicas desapercebidas. Além 

disso, o banho permite um momento de muita intimidade, o que favorece a interação 

entre o profissional e o idoso cuidado. 

É nesse contexto de ensino prático descrito que essa pesquisa se desenvolveu. 

De abril a julho e de agosto a dezembro de 2016 foram acompanhados grupos de 

estagiários nessa unidade de saúde no horário das 07 às 13horas. Nesse período, o grupo 

era responsável, sob supervisão da pesquisadora, pelos cuidados de Enfermagem de 

baixa complexidade prestados às idosas da ala interna. Dentre esses cuidados, destaca-

se o banho realizado em idosas que necessitavam de auxílio, o qual era acompanhado 

diretamente pela pesquisadora. O vestiário feminino era em um espaço amplo, formado 

por quatro chuveiros, separados em dois pares por uma sala onde as idosas eram 

vestidas e acomodadas em suas cadeiras de rodas. Dessa forma, simultaneamente, 

quatro banhos eram realizados, dois por alunas e dois por cuidadoras. 

Erickson (1988) nos fala sobre a importância do uso de meios como notas de campo 

e observação dos participantes para captar sutilezas que se perdem nas transcrições. No 

nosso estudo, utilizaremos as notas de campo como forma de registrar informações não 

evidenciadas nas transcrições: a disposição dos participantes no interior da sala onde 

acontecem os banhos; a descrição do ambiente institucional e a descrição do evento em 

si. É importante que se ressalte que essas informações quando registradas em notas de 

campo, a partir da perspectiva do pesquisador-observador, complementam o conteúdo 

das gravações.  

O início do processo de análise deve se dar dentro do próprio ambiente pesquisado, 

no momento da geração dos dados (ERICKSON, 1988). O autor também aponta que o 

pesquisador, como observador dos participantes, deve reler as notas de campo e escutar 
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as gravações como estratégia para decidir qual próximo passo tomar para a geração de 

mais dados. Essa estratégia também assume relevância no sentido de que pode ser usada 

como uma forma de aumentar a validade do estudo, adotando-se, conjuntamente, outras 

estratégias que façam interface com a observação do pesquisador e propiciem uma 

melhor compreensão do objeto de pesquisa, construção de teorias e teste de hipóteses 

(DEWALT; DEWALT, 2002). 

Spradley (1980) descreve os papéis assumidos pelo observador de acordo com a sua 

participação:  

a. Papel não-participante: quando há a observação das atividades de forma 

exterior ao ambiente de pesquisa; 

b. Papel participante passivo: quando as atividades são observadas no 

ambiente, no entanto não há participação nas atividades; 

c. Papel participante moderado: quando há observação das atividades no 

ambiente e o observador participa das atividades; 

d. Papel participante completo:  quando as atividades são observadas no 

ambiente e há completa participação do observador. 

No caso do nosso estudo, assumimos a posição de participantes passivos, pois nossa 

meta principal foi gerar dados, no entanto, não nos inserimos como membros do grupo e 

nem participamos da execução dos cuidados (banho),  de forma que pudemos observá-

los de um ponto onde os participantes tenham plena consciência de que estavam sendo 

observados.  

 

4.7 Notas de Campo  

A construção de um relato científico sociolinguístico tem início nas notas de 

campo que, dependendo de sua qualidade, podem garantir ou invalidar uma pesquisa. 

As anotações feitas em campo são uma parte vital da pesquisa linguística porque muitas 

vezes o pesquisador está isolado; ele é a única pessoa que observa os fenômenos 

linguísticos e, se não conseguir registrá-los de forma adequada, esses dados serão 

perdidos para sempre no mundo científico. Para evitar essa perda de dados, os estudos 

de sociolinguística devem focar em partes específicas do uso da língua, que o 

pesquisador deve acompanhar por meio de notas de campo planejadas e organizadas.  
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A pesquisa de campo se refere ao estudo de grupos e pessoas enquanto elas 

conduzem atividades do dia-a-dia, e normalmente envolve duas atividades distintas: 1) 

escolher e entrar em um determinado cenário social (inicialmente desconhecido), 

começar a observação ou envolvimento com as pessoas deste cenário e 2) “colocar no 

papel”, ou seja, registrar de forma regular e sistemática o que é observado e aprendido 

durante esta participação, criando um registro cumulativo das observações e 

experiências a respeito de um fenômeno ou comunidade linguísticos. (EMERSON; 

FRETZ; SHAW, 1995). 

Tomar notas de campo eficazes e úteis exige uma compreensão simultânea dos 

campos da etnografia, sociologia, psicologia e da linguística, com os quais os 

pesquisadores podem fazer uma análise estruturada do uso da linguagem por uma 

sociedade. Mas as notas de campo não são apenas um relato do que ocorreu em uma 

sessão: 

À primeira vista, escrever notas de campo parece enganosamente simples. Vá 

a um site de pesquisa, veja o que acontece e depois anote o que ocorreu. Mas 

essa descrição simples levanta uma questão fundamental: ao escrever as 

notas, o que o pesquisador escolheu anotar e por quê?. As decisões tomadas 

nesse momento do processo de pesquisa podem ter um impacto profundo no 

relatório etnográfico final1. (WOLFINGER, 2002, p. 85). 

 

As notas de campo se caracterizarão, portanto, como relatos de experiências e 

observações que o pesquisador teve, mas não são meramente a captura objetiva e 

precisa da realidade observada, das atividades testemunhadas e das conversas ouvidas. 

Não se deve pensar na produção de notas de campo como textos que corresponderiam 

com total clareza e objetividade ao que foi observado, pois isto significaria considerar 

que existe somente uma única descrição adequada para o evento ou fenômeno. Por este 

motivo, não existe uma forma “natural” ou “correta” de escrever as notas, pois deve ser 

considerado que as descrições envolvem questões de percepção e interpretação, 

produzindo diferentes descrições possíveis dos eventos e situações, quando 

considerados diferentes observadores, ou até mesmo quando se pensa no próprio 

observador em momentos diferentes. (EMERSON; FRETZ; SHAW, 1995). 

Em contraste com outros subcampos da lingüística – que dependem da intuição 

do falante nativo, julgamentos gramaticais ou experimentos de laboratório – a realização 

de pesquisas sociolingüísticas requer a ida a campo para satisfazer dois objetivos, que 
 

1 At first glance, writing fieldnotes seems deceptively straightforward. Go to a research site, see what 

happens, then write it down. But this simple description raises a fundamental question: when typing up 

notes, exactly what does the researcher choose to annotate? Decisions made at this juncture of the 

research process may have a profound impact on the final ethnographic report. (Tradução da autora). 
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podem ser potencialmente conflitantes: 1) encontrar ou organizar uma amostra 

representativa dos falantes e 2) obter gravações de seus discursos o mais próximo 

possível da ocorrência "natural". (LABOV, 1984). Essas necessidades criam desafios 

metodológicos e práticos específicos, especialmente para pesquisadores que sejam 

iniciantes na pesquisa sociolinguística. O trabalho de campo sociolinguístico é 

precedido por listas de leituras selecionadas de diferentes fontes em linguística, 

sociolinguística, antropologia e psicologia social e, na sua prática, empregará atividades 

que envolvem desde o desenho da pesquisa, passando pelo recrutamento de falantes e 

coleta de dados, até a defesa e o empoderamento da comunidade abordada ou estudada. 

(SCHILLING, 2013). 

Sobre a orientação prévia do pesquisador para a tarefa, Wolfinger (2002) 

afirma que o conhecimento tácito (ou seja, o conhecimento acumulado que o 

pesquisador leva para o campo) seja talvez a consideração mais importante na 

determinação de como observações particulares são consideradas dignas de anotação: 

 

Quando os etnógrafos escrevem suas notas de campo, eles inevitavelmente 

precisam tomar decisões sobre a ordem em que documentarão o que 

aconteceu no campo. Diferentes técnicas podem ser empregadas, e [...] a 

estratégia adotada influenciará os dados que se seguem, determinando como 

o conhecimento tácito é usado na representação de pessoas, lugares e 

eventos2. (WOLFINGER, 2002, p. 89). 

 

Ou seja, o pesquisador utiliza um método “documental” de interpretação 

quando escolhe gravar uma observação, e o fenômeno observado passa a ser composto 

por objetos sociais, que serão produtos de julgamentos complexos nos quais um "padrão 

subjacente" é construído a partir aspectos do fenômeno que podem ser trazidos à 

consciência do pesquisador, que fará um esforço para "entender" o que alguém está 

fazendo ou formar hipóteses sobre o que se observa. 

Vaux e Cooper (1999) descrevem alguns cuidados importantes nas anotações 

de campo. Os autores apontam que, ao transcrever os dados obtidos em uma sessão de 

campo, vários pontos devem ser lembrados do que ocorreu no período, por isso é 

importante adquirir o hábito de usar cadernos designados especificamente para a 

transcrição das anotações de campo. Os autores recomendaram não escrever em pedaços 

de papel avulsos ou em qualquer outro material que seja utilizado para outros fins, como 
 

2 When ethnographers type up their fieldnotes they inevitably must make decisions concerning the order 

in which they will document what happened in the field. Different techniques may be employed [...] the 

strategy adopted will influence the ensuing data by determining how tacit knowledge is used in the 

depiction of people, places and events. (Tradução da autora). 
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um caderno com anotações de outra natureza, páginas em branco de um livro, etc. 

Quando este tipo de material é utilizado para as anotações pode ocorrer facilmente 

confusão, perda ou esquecimento das notas. Além disso, é importante certificar-se de 

que o papel dos cadernos de anotações é durável, e que a tinta da caneta utilizada na 

escrita não mancha, borra ou desbota, garantindo um material permanentemente legível. 

Não é recomendável utilizar lápis, porque pode criar ou facilitar o hábito de reescrever 

ou apagar as coisas que foram escritas. Ao “corrigir” algo que já foi registrado, sugere-

se apenas passar uma linha horizontal sobre texto, escrevendo logo em seguida o que é 

desejado como retificação. É importante manter todas as notas em formato legível, já 

que o pesquisador poderá perceber mais tarde que algo que escreveu anteriormente não 

era um “erro” ou, ainda que o seja, mesmo assim pode ser útil de alguma maneira. 

É importante lembrar também de dar títulos adequados aos cadernos de 

anotações, e indicar claramente onde e quando cada sessão começa e termina. Deve-se 

evitar voltar às sessões anteriores para adicionar ou modificar notas, pois isso pode 

atrapalhar a identificação posterior do que foi coletado em qual lugar e data. Se for 

absolutamente necessário fazer modificações desse tipo, estas devem ser identificadas 

como tal na margem da página, incluindo informações sobre como e quando as 

modificações foram feitas, como e quando foram coletadas. As anotações devem 

sempre incluir a hora, a data e o local de cada sessão, indicando ainda quem esteve 

presente na reunião. Este tipo de informação não serve apenas para identificar quem 

falou em um determinado momento durante uma sessão (seja nas gravações ou nas 

anotações de campo), mas também pode ser útil posteriormente, na identificação de 

fatores externos que podem ter influenciado as falas registradas; por exemplo, se for 

descoberto em algum momento que um registro utilizado em sessões com homens é 

diferente daquele utilizado nas sessões com mulheres, pode ser útil saber se apenas 

homens estavam presentes em uma sessão anterior, para classificar os dados dessa 

sessão de acordo com o registro observado. (VAUX; COOPER, 1999). 

Sobre o volume do material a ser registrado, de forma geral deve-se anotar o 

máximo possível do que os falantes produzem durante a sessão. Isso inclui não apenas 

dados linguísticos tradicionais, como palavras e frases do vocabulário normal, mas 

também quaisquer tipos de “metacomentários” do falante, quando ele discorre a respeito 

do seu próprio uso da linguagem ou sobre a linguagem de outra pessoa. A importância 

desse tipo de informação é imprevisível, e pode-se demonstrar vital em momentos 

posteriores de análise. Quando não for possível realizar todas as anotações relevantes 
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durante a sessão, deve-se tentar estender as anotações depois, a partir do material obtido 

das gravações. (VAUX; COOPER, 1999). 

A forma de registro das anotações também é muito importante, e muitos erros 

são cometidos no momento de análise porque o pesquisador toma (erroneamente) como 

óbvio o significado de símbolos que são ambíguos; por exemplo, um ponto de 

interrogação ("?") pode ter uma grande variedade de interpretações, como por exemplo: 

 

• O falante não entendeu uma pergunta; 

• O falante não sabe o significado da palavra que utilizou; 

• O pesquisador não entendeu o uso da palavra pelo falante; 

• O falante não conseguiu lembrar de uma palavra para utilizar; 

• O pesquisador de campo pulou esta palavra por algum motivo na sua 

anotação; 

• O pesquisador que fez a transcrição registrou uma dúvida porque a escrita 

ou gravação original não era clara. 

 

Essas distinções podem parecer óbvias, mas na realização de uma sessão é 

comum usar um símbolo ambíguo como "?" sem perceber o quão difícil será reconstruir 

seu significado posteriormente. Por este motivo, recomenda-se o uso de um conjunto de 

símbolos definidos explicitamente de forma prévia, para que o próprio pesquisador ou 

outros interessados possam interpretar as anotações. (VAUX; COOPER, 1999). 

As notas de campo também servem para esclarecer contextos. Mais importante 

do que a simples transcrição do que foi dito é o significado ou uso da frase anotada, e 

não é suficiente ter a frase de estímulo oposta à sua resposta. Com muita frequência 

observa-se que os significados da pergunta do investigador e da resposta do informante 

são substancialmente diferentes, e isso indica a necessidade de encontrar uma variedade 

de maneiras para obter o significado da resposta do informante, com perguntas como "E 

como você poderia dizer isso de outra maneira?" "Você perguntaria isso de maneira 

diferente se você estivesse me entrevistando?" Essa “retrotradução” é uma maneira 

eficiente de controlar os dados que são adquiridos. Tudo que pode dar mais 

transparência ao enunciado deve ser registrado, sempre anotando também como as 

informações foram obtidas, e as anotações de campo devem fazer uma distinção clara 
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entre o que o informante diz e o que o investigador deduz, o que pode ser feito através 

de símbolos convencionados apenas para este objetivo. (SAMARIN, 1967). 

Percebe-se assim que a escrita das notas de campo é um processo fluido e em 

aberto, no qual se registra mais do que observações. Emerson, Fretz e Shaw (1995) 

dizem que o pesquisador, através de suas escolhas de escrita, concretiza narrativas, 

transmitindo suas percepções e compreensões para futuros leitores que não possuem 

contato com essas vidas e histórias, essas pessoas, esses eventos e fenômenos. Ao 

escrever uma nota de campo a escrita se constitui também como um processo 

interpretativo, um trabalho que muitas vezes é invisível devido à sua intimidade e 

individualidade, mas que cria um mundo em suas páginas rascunhadas e que dará, no 

fim das contas, o formato da pesquisa finalizada. 

4.8 Aspectos éticos 

Em cumprimento à Resolução 466/2012, o projeto foi submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste 

de Minas Gerais e foi aprovado pelo Parecer 3.534.827 (ANEXO 1). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
Nesse capítulo iremos enfocar as análises dos excertos extraídos dos momentos 

de interação entre idosas e cuidadoras ocorridos durante o banho. De forma a facilitar o 

entendimento de forma ampla, iremos inicialmente fazer uma breve caracterização do 

grupo de idosas e de cuidadoras que compuseram a amostra do estudo. Também é 

necessário que se faça uma descrição sucinta do momento em que a interação ocorreu.  

 

 

Caracterização dos Sujeitos 

 

GRUPO DE IDOSAS: o grupo foi constituído por 3 idosas com idades variando 

de 74 a 87 anos, sendo que todas possuem grau de dependência nível III. Quanto a 

dificuldade para deambular, uma idosa deambula com auxílio e as outras duas utilizam 

cadeira de rodas. Todas as idosas são viúvas e possuem filhos. A maioria das idosas 

recebem visitas esporádicas dos filhos, segundo relatos das cuidadoras, sendo que a 

média de tempo entre as visitas chega a três meses. Nos intervalos entre as visitas são 

comuns os sentimentos de abandono e solidão. Segundo Viegas e Barros (2016), dá-se o 

nome de Abandono Afetivo Inverso à essa figura jurídica em que os idosos são 

abandonados afetivamente pelos seus próprios filhos. 

 

(...) abandono afetivo, portanto, traduz-se no apoio, no cuidado, na 

participação na vida do idoso e no respeito por seus direitos da personalidade 

como o direito de conviver no âmbito da família. Sabe-se que não se pode 

impor o afeto e tampouco precificá-lo, pelo fato de não existir obrigação legal 

de amar (BARROS e VIEGAS, p. 184, 2016). 

 

 Na maioria das vezes, a família acaba relegando à ILP o ato de cuidar do idoso, 

alegando não ter condições de oferecer o cuidado requerido em face de seu grau de 

dependência, por necessitar equipamentos de apoio e profissional qualificado.  

De acordo com Brasil (2005), a dependência do idoso pode ser definida como:  

 

(...) condição do indivíduo que requer o auxilio de pessoas ou de 

equipamentos especiais para realização de atividades da vida diária. 

Outra definição relevante diz respeito ao grau de dependência do idoso, a qual 

pode ser de três níveis: 
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a) Grau de Dependência I - idosos independentes, mesmo que requeiram uso 

de equipamentos de auto-ajuda; 

b) Grau de Dependência II - idosos com dependência em até três atividades 

de autocuidado para a vida diária tais como: alimentação, mobilidade, 

higiene; sem comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva 

controlada; 

c) Grau de Dependência III - idosos com dependência que requeiram 

assistência em todas as atividades de autocuidado para a vida diária e ou com 

comprometimento cognitivo (BRASIL, 2005). 

 No quadro abaixo buscamos caracterizar o grupo de idosas que fizeram parte da 

amostra quanto ao grau de dependência, idade, estado civil, número de filhos e forma 

como se locomove. 

Quadro 2: Caracterização do grupo de idosas que participaram do estudo. São João del-

Rei, 2019. 

Fonte: dados da pesquisa. 

* Os nomes foram trocados a fim de preservar a identidade das idosas. No texto as idosas 

podem ser identificadas também por paciente 1, 2 e 3 respectivamente. 

** O termo refere-se ao ato de andar. 

 

 

GRUPO DE CUIDADORAS: esse grupo foi formado por três cuidadoras com 

idades variando de 34 a 43 anos. Duas cuidadoras são casadas e uma é viúva, todas 

possuem ensino médio completo e tempo de trabalho na ILP varia de 3 a 8 anos. 

No quadro abaixo buscamos caracterizar o grupo de cuidadoras que fizeram 

parte da amostra quanto ao tempo de serviço na ILP, idade, estado civil e nível de 

escolaridade. 

Nome da Idosa* Grau de 

dependência 
Idade 

Estado 

Civil 
Filhos Ambulação** 

Maria  
Dependência 

III 
83 anos Viúva 4 filhos 

Cadeira de 

rodas 

Marina 
Dependência 

III 
74 anos Viúva 5 filhos 

Marcha com 

auxilio 

Lurdes 
Dependência 

III 
87 anos Viúva 1 filho 

Cadeira de 

rodas 
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Quadro 3: Caracterização do grupo de idosas que participaram do estudo. São João del-

Rei, 2019. 

Fonte: dados da pesquisa. 

* Os nomes foram trocados a fim de preservar a identidade das cuidadoras. No texto as 

cuidadoras podem ser identificadas também por cuidadoras1, 2 e 3 respectivamente. 

 

 

 

5.1 CENA 1:  a cena se inicia com Lúcia (cuidadora) tentando puxar as mangas da 

blusa de Maria (idosa) a fim de despí-la para o banho.  

  

5.1.1-Excerto 1: “Desse jeito – assim não dá.” 

15 Lúcia °Maria,cê pode ajudar como corpo?° 

16 Maria ((acena positivamente com a cabeça)) 

17 Lúcia pode? °cê pode ajudar?° 

18 Maria ((acena positivamente com a cabeça)) 

19 Lúcia tá. Então a senhora pode levantar os bracinhos? Desse jeito – 

assim não dá. 

20 Lúcia ((revira os olhos)) 

21 Maria não. 

22 Lúcia não. e nem quer fazer esforço, °né°? 

23 Maria não. 

  

O Excerto 1 sugere o início de um conflito, motivado pela resistência da idosa 

em participar ativamente no momento do banho, conforme solicitação da cuidadora. 

Embora a idosa acene positivamente com a cabeça que ajudará, ela ao mesmo tempo 

apresenta resistência ao enunciar duas vezes “não” (linhas 21 e 23), além de não realizar 

o movimento solicitado pela cuidadora, em algo que parece ser uma desobediência 

intencional, confirmada mais à frente, no decorrer da interação. 

Observa-se também a diminuição ou recategorização do sujeito, no caso a 

Nome da 

Cuidadora* Tempo na ILP Idade 
Estado 

Civil 
Nível de escolaridade 

Lúcia 4 anos 43 anos Casada Técnico de Enfermagem 

Sara 3 anos 34 anos Casada Técnico de Enfermagem 

 Teresa 8 anos 37 anos Viúva Técnico de Enfermagem 
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infantilização da idosa pela cuidadora que utiliza o pedido diminutivo “pode levantar os 

bracinhos” (linha 19), da mesma forma que usualmente pratica-se na língua portuguesa 

brasileira ao se dirigir à crianças ou pessoas inválidas. Existe portanto um processo 

metacomunicativo em andamento, no qual o contexto não pode ser separado da fala, e o 

uso de diminutivos em relação a idosa dá o enquadre de como esta relação estabelece 

“quem manda” e “quem obedece”; assim, a estrutura desigual da relação é algo que a 

cuidadora espera que seja inferido pela idosa destas escolhas na fala. (GAL, 2013). O 

uso do diminutivo é uma marca linguística da diferença de categoria entre a própria 

cuidadora e a idosa: 

 

As relações sociais entre pessoas não estigmatizadas e pessoas estigmatizadas 

seguem o fluxo das primeiras. Estas relações não são igualitárias devido ao 

sistema de percepções das pessoas não estigmatizadas e pelo seu conjunto de 

categorias - as quais não as permitem prever uma pessoa estigmatizada em 

uma categoria comparada com a sua. (SIQUEIRA; CARDOSO JR., 2011, p. 

96). 

  

O uso de diminutivos, na relação original entre adultos e crianças, pode ser 

uma marca de proteção, carinho, aconchego. Porém, também marca a assimetria de 

poder, ainda que dentro da esfera do carinho. O uso deste recurso interacional no 

contexto de cuidado de idosos pode também comportar a dimensão de conforto mas, 

inevitavelmente, veiculará a mesma assimetria de poder que se verifica na relação 

criança-adulto, principalmente quando se observa que os abrigos de idosos são 

tradicionalmente locais estruturados por relações de poder que favorecem a perda da 

autonomia e identidade daquele que é cuidado, com tendência ao isolamento 

(DUARTE, 2014; MELLO et al., 2013). 

Pode-se considerar que a infantilização da idosa é uma maneira de marcar a 

ascendência da cuidadora, tornando a idosa em uma pessoa com menos poder, que deve 

obedecer à que tem mais poder. A desigualdade de poder é elemento fundamental nas 

trocas entre cuidadora e idosa, e vetor da estigmatização pois, como Link e Phelan 

afirmam “estigma existe quando elementos de rotulação, estereotipização, separação, 

perda de status e discriminação ocorrem simultaneamente em uma situação de poder 

que permite tais componentes acontecerem” (2001, p. 377). A retirada de status da idosa 

é o que permite o comando da cuidadora sobre ela, o que fica mais evidente na análise 

dos excertos que serão expostos na sequência. 

O início da reprovação e conflito surge no enunciado “não, e nem quer fazer 
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esforço, né?” (linha 22) no qual, ao mesmo tempo, a cuidadora torna claro que a idosa 

não está contribuindo e também que a considera implicitamente “preguiçosa”, por não 

querer fazer esforço (o que será tornado explícito na linha 36 do Excerto 2), 

caracterizando o início do movimento de imputar falhas de caráter (vontade fraca), 

como explicitado por Goffman (1975) na atribuição de uma identidade à idosa, e que 

será diferente de sua identidade percebida por ela. 

  

Excerto 2: “deixa de ser preguiçosa e ajuda aí” 

29 Lúcia e o que que você tá pensando em fazer pra ajudar, no caso? 

30   (3.0) 

31 Maria ((movimenta os ombros para cima e para baixo)) 

32 Lúcia o que é isso que cê fez° ((repete o movimento feito por 

33   Maria))? 

34 Maria não sei. 

35 Lúcia não sabe? ↑cê tá de brincadeira comigo hoje, só pode,viu? 

36 Lúcia Eu não tô gostando, ↑deixa de ser preguiçosa e ajuda aí. 

37 Maria ((acena positivamente com a cabeça)) 

38 Lúcia ↓tá. 

39 Lúcia vai ajudar? 

40 Maria vou°. 

41 Lúcia Vai ajudar. hu::m. °muito bem°. É assim que eu gosto.  

42 Lúcia ((sorrindo começa a puxar as mangas da blusa de Maria)) 

43 Maria ((levanta os braços com dificuldade)) 

44 Maria eu sou boazinha 

45 Lúcia cê é sim. Muito boazinha e obediente. 

46 Lúcia tem que ajudar porque não é fácil, uma pessoa que não ajuda. 

47 Lúcia dar banho em pessoa idosa é pesado. 

48 Maria eu sei (abaixa os olhos) 

49 Lúcia tenho que fazer muito esforço. me dá dor nas costas. 

50 Maria tá. vô ajudar. 

  

O Excerto 2 demonstra o ápice do conflito iniciado no Excerto 1, 

estabelecendo uma narrativa que inicia pela alteração para humor negativo demonstrada 

pela cuidadora, reconhecimento da reprovação do comportamento pela idosa e 

movimentos mútuos de retratação, apaziguamento e reforço de comportamento 

esperado. 

As linhas 32 (“o que é isso que cê fez”) e 35 (“cê tá de brincadeira comigo 

hoje”) apresentam o contínuo até que a irritação da cuidadora atinja um ponto máximo 

na interação – “eu não tô gostando” “deixa de ser preguiçosa” (linha 36) – quando a 

idosa, aparentemente convencida pela agressividade e tom de ameaça, passa a colaborar 
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da forma esperada pela cuidadora. A imputação de caráter (preguiçosa) também ajuda a 

definir o espaço de inferioridade, dando relevo aos elementos de falta de vitalidade 

comumente associados à velhice em diferentes culturas (ANDRADE, 2011; FALLER; 

TESTON; MARCON, 2015). 

A mudança interacional também fica marcada pelo uso do que Brown e 

Levinson (1987) definem como estratégias bald on record3, ou seja, a cuidadora aponta 

o que espera da idosa de forma direta, sem minimizar a força impositiva e com pouco 

ou nehum cuidado com a face alheia. O uso de verbos imperativos e o caráter de ordem 

e reprovação realizados neste momento também apoiam a hipótese de que o uso de 

diminutivos feito anteriormente poderia ser apenas uma estratégia de suavização da 

ordem (hedge), uma preocupação inicial com a face da idosa que tende a desaparecer 

junto com a paciência da cuidadora.  

A observação seguinte da cuidadora é de reforço do comportamento esperado – 

“é assim que eu gosto” (linha 41) – iniciando o ciclo de apaziguamento e fechamento do 

conflito com a afirmação pela idosa de que vai “obedecer” – “eu sou boazinha” (linha 

44) – e a confirmação consequente pela cuidadora de que estes são comportamentos 

validados e esperados na relação entre ambas, ao enunciar que a idosa é “muito 

boazinha e obediente” (linha 45). Ser “boazinha” e obedecer são marcações adicionais 

de retirada da autonomia, que reforçam a infantilização e categorização inferior citadas 

anteriormente. A fragilização e submissão são características também usualmente 

ligadas à velhice, em decorrência do declínio físico, e socialmente compõem a 

“bricolagem” ou pacote que identifica o idoso, principalmente a partir a percepção dos 

mais jovens (ANDRADE, 2011; FERNANDES; GARCIA, 2010.) 

Nas linhas finais da interação a cuidadora anuncia que esta é uma tarefa que 

“não é fácil” (linha 46), que “é pesada” (linha 47) e para a qual precisa “fazer muito 

esforço” (linha 49). É possível observar, dentro da Polidez comunicacional (BROWN; 

LEVINSON, 1987), que as colocações adicionais da cuidadora são uma tentativa de 

preservação da própria face positiva (“não sou uma megera”; “não estou te 

maltratando”), justificando reiteradamente que seu comportamento linguístico ríspido 

não é consequência de falha de caráter, mas sim das próprias exigências de suas tarefas. 

Pode-se supor ainda que o reforço do comportamento (“muito boazinha e obediente”) 

são tentativas de preservação da face negativa da idosa (“quando você me obedece eu 

não preciso mandar” ou “desculpe por invadir seu espaço corporal, mas eu também fico 

com dor nas costas”) recompondo a relação e retirando a ameaça inicial.  

 
3Bald-on-record: estratégias de polidez. 
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Como indicado por Marcuschi (2001), toda interação implicará em certo 

trabalho para os interlocutores, exigindo ainda uma dose de altruísmo e solidariedade, 

portanto, estar em comunicação com outra pessoa já é – em si – um risco à imagem, 

uma constante ameaça à face (GOFFMAN, 1955). A retratação e apaziguamento final 

parecem ser característicos de uma função profissional na qual o maior problema 

relatado é notadamente a falta de paciência, seguida por formação insuficiente, 

desconhecimento das necessidades do idoso e questões emocionais do próprio cuidador 

(ARAÚJO et al., 2013), que entram em choque com as condições reais do trabalho e 

reforçam a estrutura estigmatizante para conseguir desempenhar suas tarefas. 

  

Excerto 3: “ tá arrumando MUITA confusão hoje” 

53 Maria água tá fria (cruzando os braços sobre o peito) 

54 Maria água tá muito fria 

55 Lúcia °o quê?° 

56 Maria não ouviu não? Eu disse que ESSA água tá fria. 

57 Lúcia <eu acho que a senhora não tá querendo banho hoje>  

58 Lúcia tá arrumando MUITA confusão hoje. a água tá boa. 

59 Maria não, não é isso não. sinto frio. 

60 Lúcia ((revira os olhos)) 

61 Lúcia =ah::= é normal porque você já é mais velha – sente frio 

mesmo 

62 Maria ((olha fixamente para as mãos)) 

63 Maria é. já sou velha. 

64 Maria é.= mas a água tá fria 

65 Lúcia ((revira os olhos e suspira)) 

  

O Excerto 3 aponta o que parece se configurar como uma nova estratégia de 

resistência da idosa; como demonstrado no excerto anterior, ela abandona a resistência 

ativa ao banho afirmando sua obediência e o fato de ser “boazinha”. No momento atual, 

entretanto, ela muda o foco de si mesma para a água do banho, que destaca como 

estando muito fria, fato ao qual se refere reiteradamente (linhas 53, 54, 56 e 64). Essa 

pode ser configurada como uma estratégia de resistência passiva porque a idosa não 

assume papel agente (quando, por exemplo, se recusava a mover os braços), neste caso 

a culpa é da água e da cuidadora. 

A cuidadora volta a apontar uma possível má-vontade da idosa, com a 

acusação de que ela está “arrumando confusão” e impossibilitando o próprio banho 

(linhas 57 e 58). A idosa parece perceber a irritação e o novo início de conflito, e tenta 

desarmar ou evitar as repreensões da cuidadora asseverando que não quer confusão 
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(“não, não é isso não”), mas que sente frio (linha 59), o que pode operar também como 

forma de atrair a simpatia dentro de sua posição de inferioridade, buscando proteção ou 

cuidado. Entretanto, a posição de desamparo e desconforto não angaria simpatia ou ação 

protetora da cuidadora, que emprega o fato como nova forma de culpar a própria idosa 

pelo desconforto sentido (“é normal porque você já é mais velha” – linha 61), 

reforçando a generalização que marca a estigmatização etária. (GOFFMAN, 1975; 

ANDRADE, 2011; TEIXEIRA et al., 2016). 

O fim do excerto mostra o que parece ser a aceitação da idosa em relação à 

imputação que lhe foi feita durante a troca comunicativa; o “é, já sou velha” (linha 63), 

que parece ser decorrente de sua ação de olhar para as próprias mão como constatação 

visual da idade e de sua incapacidade: 

  

Essa perspectiva negativa do envelhecer marca a sociedade contemporânea 

ocidental e possui como pilares de sustentação o primado estético de uma 

sociedade narcisista, que tem como valores a beleza do corpo, a capacidade 

de ser produtivo e dinâmico, a força e o novo, alimentando-se do mito da 

juventude inacabável. O inevitável envelhecer passa a ser vivido também 

como indesejável, em geral, por estar vinculado à ideia de finitude. Dessa 

maneira, a rejeição dos aspectos próprios da velhice recebe influência direta 

da visão que a sociedade e a cultura estabelecem sobre o envelhecimento e de 

todo o conjunto de padrões, exigências e valores que rege o mundo 

contemporâneo. (TEIXEIRA et al., 2016, p. 477). 

  

 O gesto seguido pela afirmação verbal pode ser interpretado como 

concordância em relação ao seu estado de inferioridade em relação à cuidadora, e 

aceitação de que deve obediência e passividade em relação a quem está lhe prestando os 

serviços de cuidado, sendo considerada a velhice como um estado de quem se torna 

progressivamente privado da capacidade de expressão ou de demandas. (CORREA, 

2009). Porém, a idosa mantém a estratégia de resistência através da insistência quanto à 

temperatura da água (linha 64) que, além de se conformar como uma observação de 

desconforto, pode ser considerada como forma de resistência para a qual a cuidadora 

ainda não possui resposta eficiente, algo sugerido pelo seu comportamento não verbal 

durante e ao final da interação (linhas 60 e 65). A reclamação da idosa também demarca 

o que é observado – de forma mais abrangente nas instituições que abrigam idosos – 

como uma falta de correspondência entre o que se espera dos cuidados profissionais e o 

que é efetivamente prestado. (FREITAS; NORONHA, 2010). 

  

 



70 
 

ANÁLISE GERAL 

  

A narrativa estabelecida pelos três excertos mostra o tratamento de uma idosa 

através do exercício de poder e autoridade de uma cuidadora. O lugar de comando é 

estabelecido pela inferioridade imposta a um dos membros da relação, nesse caso a 

idosa, utilizando como vetor de inferiorização a idade avançada, que a tornaria 

semelhante à uma criança ou pessoa inválida.  

Durante a narrativa observa-se que a idosa não se conforma facilmente à 

categoria que lhe é imposta, com diferentes formas de resistência. Inicialmente ela 

resiste fisicamente à sua inferiorização, mas, frente à reprovação e irritação da 

cuidadora, ela refina progressivamente a estratégia de resistência para culpar um ente 

externo (a temperatura da água). Ao mesmo tempo em que assume sua condição de 

inferioridade – em deferência à cuidadora “superior” – a idosa encontra uma forma de 

manter seu lugar de decisão e agência, apontando que está sentindo frio e que isso é 

culpa de alguém, e certamente não é dela mesma. A cuidadora inferioriza a idosa, para 

poder cumprir suas funções mais facilmente, mas a idosa também inferioriza a 

cuidadora, apontando que ela não faz um bom trabalho, já que nem mesmo consegue 

manter a água quente para o banho. 

Existe, de uma forma geral, uma tentativa de enquadre pela cuidadora (“eu 

mando, você obedece”), sendo o enquadre definido como a percepção da situação que 

está sendo encenada – uma moldura comunicacional –  compartilhada e emergente dos 

sentidos dos falantes, e proveniente das interações verbais e não verbais que constituem 

a cena (GOFFMAN, 1986; TANNEN; WALLAT, 1987). O enquadre pela cuidadora é 

evidente no uso de bald on record, ameaça e diminuição da idosa, e linguagem não 

verbal de cunho agressivo ou insatisfeito. Entretanto, a tentativa de enquadre não é 

reconhecida ou facilmente acedida pela idosa; esta apresenta, alternadamente, 

convergências (“eu sou boazinha”) e divergências (“não ouviu não?”), em uma procura 

constante por novo enquadre na interação (“você é que deveria estar me servindo”), 

sugerindo que é persistente nesta interação a dificuldade da cuidadora em realizar a 

mudança de enquadre (footing) para estabelecer uma relação harmoniosa com a idosa. 
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5.2 CENA 2: a cena se dá no momento em que a cuidadora está aguardando junto com 

a idosa que o box de banhos seja liberado por outra paciente. Marina está calada, de 

olhos fechados e envolta em uma toalha. 

 

Excerto 1: “cê acha que tem idade para novidade?” 

08 Sara Como você está hoje, Marina? 

09 Marina normal, <↓igual todo dia> 

10 Sara igual como? [tomar banho?] 

11 Marina não. todo santo dia é tudo igual aqui.(revira os olhos) 

12 Sara você não gosta daqui?é isso? (para e coloca as mãos na cintura). 

13 Marina aqui não tem novidade. 

14 Sara que novidade a SENHORA quer?. Cê acha que tem idade para 

novidade? 

15 Marina não°.é::outra novidade. coisas pra fazer (abaixa os olhos) 

16 Sara tá°. você pode fazer crochê? 

17 Marina Eu não gosto. 

18 Sara não, >mas aqui, nesse lugar<. todas que estão aqui procuram 

fazer para distrair. tem gente muito feliz. 

19 Marina mas eu queria fazer outra coisa. hummmm....sei lá... 

  

A interação neste primeiro excerto marca atribuições de sentido e significado 

ao discurso da idosa pela cuidadora, o que surge também no próximo excerto. Na linha 

10, por exemplo, a cuidadora atribui ao ato de tomar banho o sentido de repetição à fala 

da idosa “igual todo dia” (linha 09), sendo que a idosa marca na linha 12 (“não”) que 

não é disso que está falando. Ocorre aqui, portanto, um desalinhamento inicial no 

enquadre, quando há falha (intencional ou não) na negociação do tópico da conversação. 

Na linha 12 a cuidadora amplia a atribuição (“você não gosta daqui?”), generalizando as 

respostas da idosa para uma insatisfação com a instituição como um todo, 

acompanhando a pergunta por comportamento não verbal que sugere reprovação (parar 

de fazer o que está fazendo e colocar as mãos na cintura).  

O comportamento de atribuição de sentido denota a imposição do enquadre, 

que é continuamente repetido pela cuidadora, e sugere que ela se recusa a explorar e 

entender os sentidos e significados da idosa. A cuidadora não compreende ou ignora as 

pistas e marcadores linguísticos (GOFFMAN, 1986) que apontam o enquadre proposto 

pela idosa (“a vida na instituição é muito monótona) preferindo suas próprias 

interpretações como forma de direção da interação, deixando de considerar a idosa 

como portadora de personalidade, poderes e vontades individuais, uma forma de 

violência verificada em instituições que abrigam idosos: 
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[...] assinala-se a violência institucional, cuja maior expressão são os asilos de 

idosos, onde são comuns processos de maus-tratos, de despersonalização, de 

destituição de poder e vontade, de falta ou inadequação de alimentos e de 

assistência à saúde. (FERNANDES; GARCIA, 2010, p. 780). 

  

Ao mesmo tempo em que ignora as pistas e marcadores da idosa, a cuidadora 

faz uso da linguagem não verbal para exercer domínio e dar a direção da interação; o 

gesto de “colocar as mãos na cintura” é socialmente padronizado, e marca o que pode 

ser considerado como início de conflito, quando a cuidadora deixa claro que começa a 

se incomodar com algo que pode ser interpretado como reclamação por parte da idosa.  

A escalada do conflito ocorre na próxima fala da cuidadora (linha 14), quando 

aplica a categorização etária com inferiorização do indivíduo – “cê acha que tem idade 

para novidade?” – empregando a estigmatização como forma de controle, e sugerindo 

que pessoas idosas não podem fazer coisas diferentes; aprender ou fazer coisas novas é 

algo para pessoas jovens, como aponta Andrade (2011, p. 81): “Na sociedade em que 

vivemos, por vezes chamada de sociedade descartável, há o culto implacável da 

juventude, que condiciona cada vez mais a degradação do indivíduo segregado ao 

envelhecimento.” 

Ao mesmo tempo, é apagado o desejo da idosa, que não teria o “direito” de 

desejar variedade em sua vida, o que confirma as observações de Goffman (1975) a 

respeito do estigma: a sociedade produz os padrões que serão aceitos e reconhecidos, e 

estes geram as categorias de classificação dos indivíduos, moldam sua identidade e 

também os tipos de relações sociais que serão estabelecidas com outras categorias de 

indivíduos. No caso da idosa, mesmo quando seu direito de desejar variedade é 

reconhecido, este direito é facultado apenas a partir de um conjunto de atividades 

“permitidas” para idosos, como o crochê (linha 16). 

Neste contexto, observa-se contradição no discurso da cuidadora, já que na 

linha 18 ela afirma que todas as outras idosas procuram atividades para distração, e que 

algumas são muito felizes com isso. Neste ponto observa-se que existe uma 

“flexibilização” da cuidadora, mas que gera enquadres conflitantes: por um lado ela 

propõe o enquadre de que a idosa “não tem idade para novidade”, e por outro traz o 

enquadre de que “todas [idosas] que estão ali procuram algo pra se distrair”. O aparente 

duplo vínculo (BATESON et al., 1956) se expressa no par mutuamente excludente de 

orientações: você não pode desejar novidades/você tem que procurar novas distrações. 

Ele demarca a significação de que os idosos precisam ocupar seu tempo com atividades 
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novas, mas que existem apenas certas atividades que um idoso pode desejar ou realizar, 

sancionadas pela instituição e pelos cuidadores. 

  

 

Excerto 2: “eu não tenho amiga aqui” 

122 Sara MUITO BEM, essa moça tá entendiada hoje, <já vi tudo> 

124 Marina podia ter baile.eu gosto de baile. 

125 Sara você arrumou um namora::do, né?= 

126 Marina quem te falou? (arregala os olhos.foi a moça lá da frente? 

127 Sara i::sso, ela me falou que tá vendo você conversando direto com o 

José.(ri)mas suas amigas também. 

128 Marina Eu não tenho amiga aqui (olha para baixo) 

129 Sara =é::= porque você é dificil. 

130 Sara foi o que me disseram (encolhendo os ombros) 

131 Marina ˚não˚eu não gosto de pessoa enxerida (aperta os olhos) 

132 Sara ↑pronto.agora virei enxerida.(agita as mãos) 

  

Neste excerto a cuidadora deixa o conflito de enquadre anterior e tenta 

negociar novo tópico (ok, está entediada, então quer fazer o quê?), o novo enquadre, 

concernente aos desejos, é aceito pela idosa, que expressa o baile como o tipo de 

atividade que lhe agradaria (linha 124). É notável que na aceitação do novo enquadre a 

idosa ignora o tom de descrença (“muito bem/tá entediada/já vi tudo”) e a marcação 

etária irônica (“essa moça”) da cuidadora na linha 122, que sugerem que o tédio seria 

apenas algo para os jovens, e que um idoso não pode desejar atividades muito 

emocionantes, marcando novamente a identidade social virtual (GOFMANN, 1975) que 

a idosa representa para a cuidadora. Note-se que o desejo da idosa, o apreço pelo baile, 

expressa uma saída válida para reinserção social: 

  

Essa inserção pode ser conseguida de diversas formas. Uma delas pode ser 

evidenciada nos locais onde esses idosos podem se sentir à vontade, sua 

exposição pode ser feita sem nenhuma retração. Como locais, podem ser 

citados: os bailes da terceira idade, coral de idosos das igrejas, encontro 

periódico nas unidades básicas de saúde, universidades abertas para a terceira 

idade, grupo de férias do SESC, praças da cidade, entre outros. (ANDRADE, 

2011, p. 93). 

  

A expressão do desejo pela idosa, entretanto, é tomada pela cuidadora como 

forma de trazer à tona informações privadas que circulam na instituição (“você arrumou 

um namorado né?” – linhas 125 e 127) e não como uma atividade de execução possível, 

ou como desejo reconhecível, denotando novo conflito de enquadres, já que a cuidadora 

opera agora no enquadre da “fofoca”, enquanto a idosa se mantém no enquadre 



74 
 

conversacional, sem alteração concomitante de esquema. Os esquemas são estruturas de 

conhecimento que se baseiam em experiências anteriormente vividas no mundo, e que 

são aplicadas em situações análogas no presente (TANNEN; WALLAT, 1987). A 

resistência ao novo enquadre surge quando a idosa se mantém no esquema de conversa 

sobre os próprios sentimentos, ao declarar que não tem amigas na instituição, e não 

adota um esquema que apresente convergência no enquadre da fofoca. 

O descompasso na interação é caracterizado pelo conflito constante de 

enquadres ao longo do excerto, com alternância rápida de tópicos pela cuidadora, sem 

espaço para desenvolvimento pela idosa. Através da atribuição e generalização de 

sentido a cuidadora interpreta as falas da idosa de maneira a distorcer ou encaminhar a 

troca comunicativa para respostas irônicas ou com tom de irritação (linhas 12, 14, 122 e 

132) propondo continuamente novos enquadres. A linha 131, por exemplo, sugere que a 

idosa não tem amigas (linha 128) porque não gosta de pessoa enxerida, o que é 

imediatamente interpretado pela cuidadora como um ataque pessoal (“agora virei 

enxerida”) em um misto de ironia e manutenção do conflito iniciado no excerto anterior, 

e reenquadre da interação como “ofensa pessoal”. O comportamento da cuidadora 

consiste, assim, em uma forma de bloquear a comunicação efetiva com a idosa, através 

do desvio de assunto, tentar “adivinhar” a intenção das declarações feitas, embutir 

reclamações nas respostas, entre outros recursos comunicacionais para manutenção do 

conflito (SILVA; VANDENBERGHE, 2008). 

A estigmatização é marcada também neste excerto, através da culpabilização 

da idosa (“você é difícil” – linha 129), apontando a personalidade da idosa como fato de 

isolamento (“eu não tenho amiga aqui” – linha 128) pelas outras idosas; a linha 131 

parece se constituir como defesa, ao dizer que ela é isolada porque não gosta que os 

outros se intrometam em sua vida, o que parece ser apoiado pela sua resposta de 

surpresa (“quem te falou?”) na linha 126. Assim, os traços de personalidade da idosa 

(como o retraimento ou desejo de ter uma vida privada) são associados com 

características indesejáveis (isolacionismo, arrogância, soberba), que geram um rótulo 

socialmente reconhecido como prejudicial (pessoa difícil) (LINK; PHELAN, 2001). 

  

Excerto 3: “ou faz corpo mole?” 

136 Sara veja bem, cê tá querendo baile para dançar com o namorado. 

°não  é°? 

137 Marina ((acena positivamente com a cabeça e sorri)) 

138 Sara mas como vai dançar se nem fica em pé direito? 
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139 Marina ↓eu dou jeito. 

140 Sara pra dançar você dá jeito, né? (sacode um vidro vigorosamente) 

141 Sara [e an] dar tem dificuldade. ou faz corpo mole. será? 

142 Marina °não. meu joelho dói. 

143 Sara Dançar não:não dói. esquisito isso. 

144 Marina mas é verdade. (levanta o olhar e encara a cuidadora) 

145 Marina eu não sou mentirosa. (aperta os olhos) 

146 Sara ((acena negativamente com a cabeça)) 

147 Sara que bom°. mas eu não disse que você era. 

148 Marina porque eu não sou mesmo (cruza os braços sobre o peito) 

149 Sara tá bom. tá bom. a senhora me desculpe ((sorrindo)). 

150 Sara achei que na sua idade ia entender. 

151 Marina eu não gosto dessas conversas. 

152 Sara [é::]como dizem: o corpo envelhece, mas a alma não, né?                                   

  

A cuidadora retoma a linha argumentativa a respeito do “namorado”, ligando o 

desejo do baile ao desejo da idosa interagir com seu namorado, para dançar (linha 136). 

A idosa confirma ambos os desejos, ao afirmar que sim com a cabeça e sorrir ao mesmo 

tempo (linha 137), retomando a observação de Andrade (2011) a respeito dos eventos 

sociais como forma de ressocialização do idoso. Neste ponto parece ocorrer a primeira 

convergência da interação, com a linguagem não verbal da idosa demonstrando 

partilhamento e aceitação do novo enquadre proposto. 

O desejo da idosa, entretanto, é novamente esvaziado pela cuidadora, que 

aponta o fato de a idosa não conseguir nem mesmo ficar de pé direito, então como 

poderia dançar? (linha 138). É uma nova mudança de enquadre, operando sobre as 

limitações físicas da idosa, e para o qual ela adota novo esquema de defesa das próprias 

capacidades. A idosa, ao dizer que “dá jeito” (linha 139) parece deixar claro que a 

atividade baile não se estrutura somente ou inteiramente no vigor de uma dança, na 

velocidade, na agilidade. Surge neste ponto, de forma mais marcada, a necessidade de 

interação, principalmente com o sexo oposto, em um desejo claro do reconhecimento 

que a idade não impede a vontade de relacionamento, de estar junto, de ter relações 

sexuais, o que se observa como um tabu construído na representação social de idoso: 

  

Na terceira idade, inconscientemente, as pessoas foram condicionadas a 

acreditar que não devem ou precisam continuar exercitando a sua 

sexualidade, porém a suspensão ou abandono da mesma pode acelerar o 

processo de envelhecimento e repercutir, assim, negativamente na saúde do 

idoso (UCHÔA et al., 2016, p. 946). 

  

Ao criar paralelos entre a atividade de dançar e a ação de andar – marcando 
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ambas como impossibilidades para a idosa (linhas 140, 141, 143) – a cuidadora expressa 

uma visão restrita do que seria o “baile”, utilizando da interrogação irônica (“esquisito 

isso”) para negar novamente que a idosa possa desejar uma vida mais rica 

emocionalmente, pois esta já estaria impossibilitada pelo seu corpo. O enquadre de 

incapacidade física serve também para realizar o encaixe da idosa em um modelo social 

esperado: 

  

A repressão da sexualidade das pessoas idosas perpassa principalmente pela 

família, religião e sociedade, sendo os idosos reprimidos de seus prazeres, 

tendo que se conformar com um destino tedioso para se encaixar dentro de 

um padrão de vida que a sociedade os impôs (UCHÔA et al., 2016, p. 946). 

  

Dentro do contexto da padronização imposta pela sociedade, a última 

afirmação da cuidadora (linha 152) é ambígua para interpretação; ao dizer que “o corpo 

envelhece, mas a alma não”, não se sabe se: a) a cuidadora está reconhecendo que a 

alma (neste caso o universo emocional interno) não é restrita pelo corpo (portanto, 

reconhecendo finalmente os desejos da idosa), ou se b) a cuidadora está dizendo que o 

corpo já não dá mais conta de satisfazer os desejos, que devem ser suprimidos com o 

passar dos anos. 

As manobras interpretativas da cuidadora mantêm a impressão de animosidade 

na interação com a idosa (SILVA; VANDENBERGHE, 2008), que estrutura uma linha 

de defesa contra a ironia percebida (“eu não sou mentirosa” – linha 145; “eu não sou 

mesmo” – linha 148), que levam a cuidadora a estabelecer um duvidoso pedido de 

desculpas (linha 149), cuja sinceridade é questionada pelo fato de, novamente, a 

cuidadora culpabilizar a idosa pelo conflito: “achei que na sua idade ia entender” (linha 

150), vinculando a velhice às dificuldades experimentadas na relação. (LINK; 

PHELAN, 2001). 

Esta troca comunicativa denota que houve prejuízo à face de ambas, exigindo 

ação de reparação pela cuidadora. A primeira ação é observada na linha 147, quando a 

cuidadora assevera que “não disse que você é mentirosa”, mas que, longe de reparar a 

face da idosa, serve apenas como preservação da própria face da cuidadora, negando-se 

a admitir que pode ter ofendido a idosa. A idosa persiste na necessidade de reparação na 

linha 148, operando também comportamento não verbal (cruza os braços sobre o peito) 

para demarcar a ofensa. A cuidadora então pede desculpas literalmente na linha 149, 

entretanto, não opera a reparação de forma satisfatória, pois a idosa indica sua 
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insatisfação na linha 151 (“Eu não gosto dessas conversas”). 

  

ANÁLISE GERAL 

 Ao considerar os três excertos percebe-se que existe uma linha argumentativa 

repetida pela cuidadora, reforçando continuamente que a idosa não teria direito a uma 

vida tão rica como a das pessoas mais jovens. Embora afirme que “o corpo envelhece, 

mas a alma não” (linha 152), a cuidadora estabelece ao longo da interação uma série de 

restrições tanto para o “corpo” como para a “alma” da idosa, negando os seus direitos de 

sentir (a idosa não pode se entediar, desejar novidades ou ter uma vida privada) e seus 

direitos de fazer (a idosa não pode andar, dançar ou namorar). A linha argumentativa é 

pontuada ainda pelo uso da ironia, escolhas interpretativas restritivas e atribuições de 

significado, diminuindo o poder da idosa e culpabilizando-a pelos seus problemas ou 

emoções negativas. 

Os constantes conflitos de enquadres observados são marcados também por 

choques entre os esquemas adotados pelos interlocutores. Principalmente nos excertos 1 

e 2, a impressão é a de que a idosa e a cuidadora estão conversando sobre tópicos 

diferentes, em troca rápida. A cuidadora, inicialmente, propõe um enquadre de abertura 

de tópico, ao perguntar na linha 8 “como você está hoje, Marina?”. A idosa adota então 

um esquema que a permite falar sobre si mesma e seus sentimentos, mas este esquema 

perde validade rapidamente, já que a cuidadora muda o enquadre para insatisfação da 

idosa com a instituição e, logo em seguida, para a discussão a respeito do que é possível 

ou não fazer em certa idade. Não há negociação evidente nos tópicos de conversação, e 

a cuidadora utiliza a rápida mudança de enquadre como forma de domínio na interação. 

A incerteza a respeito do enquadre coloca a idosa em situação de busca de 

esquemas apropriados, mas que não conseguem sustentar um tópico por muito tempo. 

Percebe-se também a tentativa de resistência da idosa na interação, com estabelecimento 

de linhas de defesa e manutenção de seus desejos. A idosa deixa claro que este tipo de 

interação com a cuidadora não lhe agrada, ao dizer que “não gosta dessas conversas” 

(linha 151), transparecendo também que esta é uma situação que parece se repetir com 

frequência na relação entre as duas, extrapolando a situação expressa nos excertos e 

apontando para o desconforto com interações anteriores. 

O tom belicoso e irônico, e a troca constante de enquadres possivelmente 

constituem uma estratégia comunicativa comum da cuidadora, como forma de 

dominação na interação e diminuição do parceiro comunicativo, e o que de fato ocorre é 



78 
 

que “A comunicação tende a se tornar aversiva, até que um dos parceiros passa a se 

esquivar dessa interação incômoda em lugar de enfrentar o problema e tentar resolvê-lo” 

(SILVA; VANDENBERGHE, 2008, p. 162), a aversão e esquiva ficam claras na 

declaração expressa da idosa de que não gosta dessas conversas. 

 

5.3 CENA 3: Teresa está separando o material para banho enquanto Lurdes aguarda na 

cadeira de rodas ao lado. Lurdes está de cabeça baixa e olha fixamente as mãos, vez por 

outra solta um suspiro. 

 

Excerto 1: “meu corpo não presta pra nada” 

 

Neste primeiro excerto observa-se a proposição do enquadre pela cuidadora 

(“aconteceu alguma coisa?”), anunciando à idosa que está disposta a conversar sobre 

como ela está se sentindo. A idosa aceita o enquadre e pode-se supor que emprega um 

esquema para “conversa triste”, no qual a pessoa que está sendo abordada mantém-se 

em silêncio ou com poucas palavras (“sem vontade de prosear”) enquanto o interlocutor 

insiste para que a preocupação, sentimento ou evento possa emergir na interação (“mas 

tem algum motivo?”).  

A insistência da cuidadora, neste esquema, não é apenas uma forma de evocar 

respostas da idosa, mas realiza um ato metacomunicativo, estabelecendo um contexto de 

preocupação e, para que o esquema se efetive, a idosa precisa “acreditar” na 

preocupação e interesse da cuidadora em saber por que ela está triste (GAL, 2013). Para 

marcar a interação como genuína, na concepção de Marcuschi (2001), é necessário que 

21 Teresa Lurdes, cê tá quietinha hoje.°aconteceu alguma coisa?° 
22 Lurdes ↓não.tô desanimada. 
23 Teresa desanimada?como desanimada? 
24 Lurdes ↓sem vontade de prosear, uai. 
25 Teresa  mas tem algum motivo? (olha fixamente para Lurdes) 
26 Lurdes tem um monte de motivo. saudade da minha filha.(olha para as mãos) 
27 Lurdes ° é muito ruim ser velho. a gente não faz nada sozinho. 

28 Lurdes meu corpo não presta pra nada::nadinha. é triste. 

29 Teresa mas é assim mesmo. todo mundo fica velho. e quando a gente fica 
velho precisa de ajuda(revira os olhos) 

30 Lurdes eu fazia muita coisa. doce de todo tipo...no tacho. hoje nem seguro o 
pente direito(levanta as mãos) 

31 Teresa mas envelhecer é assim mesmo. 

32   eu fazia doce de goiaba°. doce de figo. todo mundo gostava (esboça 
um sorriso). 

33 Lurdes ↓agora acabou tudo. 
34 Teresa não acabou não. e vamos parar com essa conversa ((sorrindo)). 
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esteja evidente o altruísmo e solidariedade como marcadores de engajamento, o que é 

feito pelo cuidado na abertura do excerto através de perguntas a respeito do bem-estar 

da idosa. 

O aceite de enquadre para interação é demonstrado pela convergência, quando 

a idosa anuncia que está com saudades da filha (linha 26), e sente-se à vontade – devido 

aos encorajamentos da cuidadora (linhas 21, 23 e 25) – para expressar seus sentimentos, 

não só a respeito da filha, mas sobre a insatisfação com a velhice de uma forma geral 

(“é muito ruim ser velho” – linha 27). O enquadre proposto pela cuidadora viabiliza a 

comunicação, pois, mesmo anunciando que não queria conversar hoje, a idosa se 

demonstra engajada na interação, com produção de fala similar ou até mesmo mais 

extensa do que a cuidadora (linha 26 em diante). 

A produção da idosa demarca dois tópicos simultâneos: a perda do vigor físico 

(“meu corpo não presta pra nada” – linha 28) e a consequente perda das habilidades 

(“eu fazia muita coisa” – linhas 30), que pode ou não ser motivada pela falta de força 

física (“hoje nem seguro o pente direito” – linha 30); os tópicos propostos pela idosa 

demarcam elementos culturais dominantes quando à vivência da terceira idade, que 

podem compor tipicamente o ambiente e contexto de abrigo no qual a idosa se encontra 

(ANDRADE, 2011; FALLER; TESTON; MARCON, 2015), e através dos quais ela 

estabelece sua identidade (agora sou uma pessoa dependente de outras pessoas) e 

contempla a finitude (agora acabou tudo). 

O ápice do emprego do esquema “conversa triste” pela idosa é demarcado na 

afirmação “agora acabou tudo” (linha 33), devidamente identificado pela cuidadora, que 

marca com a divergência (“não acabou não” – linha 34) a inadequação do esquema na 

interação, propondo novo enquadre para a interação, ao dizer que é hora de “parar com 

essa conversa” (linha 34). Também fica marcado neste ponto que a cuidadora não apoia 

a estigmatização oriunda da idade (TEIXEIRA, 2016), que estava sendo proposta pela 

idosa neste momento. 

 

Excerto 2: “Será que ela vem?” 

45 Teresa quando foi a última visita da sua filha? 
46 Lurdes faz tempo, <↓nem lembro direito> 
47 Teresa mas foi quando? [foi mês passado?] 
48 Lurdes [mas eu mar-] <eu marquei na folhinha> 
49 Teresa mês passado ela veio? 
50 Lurdes veio em março. 
51 Teresa março. três meses já. 

52 Lurdes  é. 
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53 Teresa  tá. você tá com muita saudade? 
54 Lurdes muita (olhos lacrimejam) 
55 Teresa tá, >mas não precisa chorar, esse mês< vou ligar para a sua filha. 
56 Lurdes será que ela vem?(olha para a cuidadora) 

57 Teresa não sei, vamos ver (sacode os ombros) 

 

No excerto 2 percebe-se que ocorre novo enquadre, retomando o tópico 

“saudades da filha”, que surge brevemente no primeiro excerto. O tópico é sustentado 

por ambas (linhas 45 a 54), com pares convergentes de perguntas e respostas sobre as 

visitas da filha e em direção à saudade sentida pela idosa, mas novamente atinge o 

limite do esquema “conversa triste” quando a idosa começa a chorar (linha 54). A 

reação demonstrada pela idosa leva a cuidadora a adotar novo corte do esquema (“não 

precisa chorar” – linha 55) e proposta de novo enquadre (“vou ligar para sua filha”), o 

que parece gerar esperança na idosa (linha 56). A cuidadora, porém, delimita o novo 

enquadre deixando claro que não pode assumir responsabilidade sobre os atos da filha 

(“não sei, vamos ver”), mas que parece funcionar para desviar a idosa do estado 

emocional anterior. 

Deve-se notar ainda a mudança de tópico pela cuidadora, que seleciona e aplica 

trechos conversacionais que denotam divergência na interação, mas que estes não se 

caracterizam como dissonância ou desacordo conversacional; são, antes de tudo, formas 

de manejar o estado emocional da idosa, retirando-a de experiências negativas, através 

de observação dos significantes em jogo na interação, e buscando reenquadrar os 

tópicos através de novas interações verbais e não verbais (GOFFMAN, 1986; 

TANNEN; WALLAT, 1987) 

Tanto no excerto 1 quanto neste excerto 2, a cuidadora exerce o domínio na 

interação monitorando o uso mútuo do esquema “conversa triste” e limitando a 

exploração do tópico a respeito da ausência da filha através da reação emocional 

observada na idosa, seja na linguagem verbal ou não verbal (como o ato de lacrimejar). 

Essas pistas linguísticas e extralinguísticas determinam a mudança de footing da 

cuidadora, ato definido por Gofmann (1979) como “... habilidade de um falante 

competente de ir e vir, mantendo em ação diferentes círculos” (p. 147). Ou seja, ocorre 

quando ela analisa os efeitos provocados pelo tópico na idosa e decide que é momento 

de propor novo enquadre para o tópico, em benefício da interação, de si mesma, da 

interlocutora, ou de ambas simultaneamente, mantendo o ambiente amistoso durante a 

atividade do banho (AGHA, 2005).  
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Excerto 3: “meu corpo não tem força” 

82 Teresa MUITO BEM, vamos terminar logo esse banho, <tá muito 
demorado 

83 Teresa cê não acha não>, Lurdes? 

84 Lurdes não. tá tudo certinho. 
85 Teresa tu::do, né?=porque a senhora só fica 
86 Teresa =sentada. 
87 Lurdes i::sso não, eu ajudo 
88 Teresa aju::da=sei... 

89 Lurdes =é::=meu corpo não tem força 
90 Teresa =porque é velho, [o]lha que bacana. já 
91 Lurdes [é::] 
92 Teresa Sei a desculpa( ) 

 

O último excerto é iniciado pelo ato de fala (“vamos terminar logo esse 

banho”) no qual a cuidadora ao mesmo tempo anuncia o fim do banho e seu desejo de 

encerramento da atividade. O ato de fala é caracterizado pelo uso concreto da linguagem 

de forma a enfatizar sua função de prática, ou seja, utilizar a linguagem de forma 

performativa, para realizar coisas no mundo (AUSTIN, 1965). 

Nota-se, entretanto, neste ato performativo o cuidado de proteger a face da 

idosa e a face própria, quando na linha 83 a cuidadora busca a concordância da idosa 

com o momento de terminar o banho (“cê não acha não?”), em uma tentativa de 

transformar o ato unilateral “vou acabar com o banho” em um acordo mútuo. Mas a 

idosa, discorda (“não. Tá tudo certinho” – linha 84), invalidando o performativo 

linguístico, e ensejando continuidade do tópico pela cuidadora, com produção 

subsequente de fala para convencimento da idosa, em função perlocutória da linguagem. 

A cuidadora argumenta que teria o direito de determinar o fim do banho, já que 

ela é quem desempenha o maior esforço físico (“a senhora só fica sentada” – linhas 85 e 

86) o que prontamente elicia defesa da idosa (“eu ajudo’ – linha 87), mas que é 

desacreditada pela cuidadora na linha seguinte (“ajuda, sei...”). Como última linha de 

preservação da face, procurando justificar sua falta de contribuição na atividade do 

banho, a idosa então retoma o tópico da condição física deteriorada consequente da 

velhice (“meu corpo não tem força” – linha 89), o que é novamente desacreditado pela 

cuidadora entre as linhas 90 e 92 (“já sei a desculpa”) colocando a identidade de “idosa 

fraca” no jogo comunicacional, e indicando que esse não é motivo suficiente para 

justificar a continuidade do banho e nem o comportamento da idosa. 

Embora o excerto termine no que seriam dois “ataques” à face da idosa (você 

não ajuda/você usa a velhice como desculpa), pode-se supor que estas são também 

formas positivas de reenquadre de tópico. Embora o tópico seja o mesmo para ambas – 
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“consequências da velhice” – observa-se que a idosa opera em um enquadre de 

dependência e finitude, enquanto a cuidadora constantemente enquadra o tópico como 

independência e continuidade. Existe, assim, uma negociação permanente na conversa, 

para reenquadrar os tópicos de forma a ressignificar os operadores de identidade da 

idosa (GOFFMAN, 1955; 1986). 

 

 

ANÁLISE GERAL 

 

Os excertos da paciente 3 evidenciam uma cuidadora com atitude diferente em 

relação às cuidadoras dos pacientes 1 e 2. Observa-se, assim como nos outros casos, o 

domínio da interação através da linguagem pela cuidadora; porém, aqui o domínio é 

exercido em favor da idosa (e não como elemento de diminuição, estigmatização ou 

exercício de poder), com a mudança de enquadre pela cuidadora sendo aplicada como 

forma de evitar que a idosa aprofunde-se em tópicos que a deprimem emocionalmente. 

A cuidadora procura exercer a mudança de footing, observando as reações da idosa, e o 

enquadre, embora não seja abertamente negociado, leva em consideração a manutenção 

do tópico e extensão da interação de forma favorável (AGHA, 2005). 

Assim, o momento do banho é desempenhado pela cuidadora como um tempo 

de cuidado não só com o corpo, mas também como forma de higiene mental, propondo 

à idosa: 1) que ela ainda pode fazer muitas coisas; 2) que é possível rever a filha e não 

ficar com saudades; e 3) que o corpo da idosa ainda possui vitalidade e a velhice é só 

uma desculpa. Em outras palavras, pode-se supor que a idosa toma de certos atributos 

estigmatizados da velhice para que trabalhem a seu favor, quando assim lhe parece 

conveniente (permanecer sendo cuidada no banho, ou angariar simpatia para que 

intercedam em seu favor requisitando a presença da filha). Mas isso não significa 

negação de sofrimento, pois, ainda que utilize em certos momentos o estigma para 

alcançar o que quer, deve considerar que 

 

Um indivíduo, ao se apossar de determinados atributos, poderá tornar-se 

estigmatizado perante a sociedade, uma vez que o meio social a que pertence 

convencionou classificar o produto daquele atributo como insuficiente para 

responder positivamente às expectativas estabelecidas socialmente para os 

indivíduos vinculados a determinada identidade social virtual. (BERLATTO, 

2009, p. 147). 
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Assim, é possível que pensar que a cuidadora, através de sua fala, propõe 

constantemente à idosa uma revisão de sua identidade, gerando tensão constante entre a 

identidade virtual e real da idosa (GOFFMAN, 1975), e negando a estigmatização 

decorrente da idade. 

  

 

ANÁLISE INTEGRATIVA 

 

As três interações são contextualizadas em uma instituição ou abrigo para 

idosos. Todos os excertos se referem ao momento de banho, no qual uma cuidadora 

auxilia na higiene de uma idosa, momento em que conversam entre si. Este contexto 

estabelece naturalmente uma relação de poder conflituosa, ou também de distância 

social, impedindo situação de igualdade entre os interlocutores.  

Devido às condições de idade avançada, dificuldades físicas, abrigamento e 

necessidade de cuidado, as idosas parecem se situar como inferiores na relação, mesmo 

considerando que deveriam estar sendo servidas pelas cuidadoras, estas na condição de 

prestadoras de serviços. Entretanto, são as cuidadoras que “mandam” nas idosas, 

invertendo a relação de poder esperada entre tomador e prestador de serviço.  

Adicionalmente, a infantilização ou fragilização das idosas (real ou imposta 

socialmente) faz com que se sintam dependentes de outras pessoas, dificultando a 

autonomia e busca de realização individual na sua presente situação. O contexto 

também contribui para criação e manutenção de estigmas relacionados à idade, que 

surgem constantemente nos três casos analisados. 

 

Comunicação não verbal 

 

A comunicação não verbal é rica nos três casos, como os excertos demonstram. 

A paciente 1 apresenta produção de fala restrita, mas marca sua resistência ou 

desinteresse pela conversa através de respostas corporais, como não participar do banho, 

dar de ombros ou cruzar os braços. A comunicação não verbal, neste caso, aponta para 

uma relação de conflito entre as interlocutoras. 

A paciente 2 faz uso mais intenso da fala para se expressar; neste caso, quem se 

destaca é a cuidadora, que parece acompanhar certo exagero de estados emocionais 

(ofensas pessoais) com também uma expressividade corporal excessiva e talvez teatral.  
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A paciente 3 é produtiva tanto para comunicação verbal como não verbal, fato 

que parece ser repetido pela cuidadora. Ao contrário do caso 1, a comunicação não 

verbal aqui surge como complemento ao que está sendo falado, e não como substituição 

ou resistência. As reações emocionais – como o ato de lacrimejar – parecem 

adequadamente situadas e não como exagero teatral, embora não se possa descartar a 

priori a hipótese de que a idosa possa estar angariando simpatia para sua situação, a fim 

de dirigir o comportamento da cuidadora. 

 

Polidez e face 

 

Em termos de polidez observa-se que as cuidadoras das pacientes 1 e 2 não 

envidam esforços iniciais para manutenção da face das pacientes (estes surgem por 

demandas das idosas, ao longo das conversas), reforçando a hipótese de que a situação 

de abrigamento e o momento do banho colocam as idosas em desvantagem quanto ao 

nível de poder e distância social. Em ambos os casos ocorrem conflitos e declarações 

explícitas de insatisfação com a interação. 

A paciente 1 defende a própria face ao dizer que é boazinha, que vai ajudar a 

cuidadora, que não deseja o conflito, mas ao mesmo tempo ataca a face da funcionária 

ao assumir a postura de imposição a respeito da água fria, questionando a competência 

profissional da cuidadora. Ficam também evidentes os imperativos utilizados, 

colocando ordens para a idosa e tornando claro que a cuidadora está mais preocupada 

com a satisfação dos próprios desejos do que com a verificação do que a idosa gostaria 

de fazer, ou com preservação da sua face. 

No caso da paciente 2, a idosa aponta que foi ofendida pela cuidadora quando 

acusada de mentirosa ou dissimulada a respeito de ter forças para dançar, mas não para 

realizar outras atividades, o que elicia o pedido de desculpas formal pela cuidadora. 

Embora não faça tanto uso das ordens e imperativos, a cuidadora descontextualiza as 

falas da idosa para simular ferimento da própria face em mais de uma situação, como 

quando se mostra ofendida por ter sido “acusada” de enxerida, ou quando estende para 

si mesma de forma negativa a compreensão de que a idosa não gosta de estar na 

instituição. 

A interação entre a cuidadora e a paciente 3 se mostra bastante diferente das 

duas primeiras. Neste caso não surgem ataques explícitos à face, não são necessários 

pedidos de desculpas, e ocorrem apenas insinuações de bald-on record, sendo que as 
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supostas ordens da cuidadora podem também ser interpretadas como tentativa de acordo 

mútuo a respeito do fim do banho, algo que poderia ser simplesmente imposto pela 

distância de poder entre ambas, mas que cuidadora opta por negociar, ou pelo menos 

busca a concordância da idosa. À propósito, deve-se também apontar que esta cuidadora 

é a que menos demarca a distância e a diferença de poder, evitando aplicar o expediente 

de diminuição ou infantilização observado nas duas primeiras interações. 

 

Framing 

 

As estruturas de topicalização e enquadramento variam bastante entre as três 

interações, com diferenças de poder na interação surgindo também como elemento 

integrador. 

No caso da paciente 1 existe pouca ou nenhuma negociação de tópicos, e a 

interação é caracterizada pelo conflito entre idosa e cuidadora, que parece baseado na 

recusa da idosa em participar ativamente do próprio momento de banho. Os três 

excertos versam sobre a atividade em curso, com a cuidadora dirigindo a idosa para que 

ajude com sua obrigação de dar banho. O enquadramento dos tópicos é de que a 

atividade é insatisfatória para as duas, e prioriza a diminuição da idosa que, finalmente, 

impõe um novo enquadre ao fim da interação, apoiando-se sobre a “água fria” como 

forma de resistência, para retomar certo nível de agência na situação, ou para marcar 

que o banho está sendo desagradável não apenas por sua culpa, mas por condições da 

própria atividade. 

A interação da paciente 2 mostra uma cuidadora que exerce rápida alternância 

de tópicos, também com pouca chance de negociação pela idosa, que é obrigada a rever 

constantemente o esquema em uso. A troca de tópicos também é seguida pelo 

reenquadramento constante, com divergências observadas entre a aplicação de 

esquemas pela idosa e pela cuidadora, sendo que esta não se fixa por muito tempo em 

nenhum dos enquadres. A única constância no enquadramento é a recontextualização do 

que está sendo dito pela idosa, de forma a justificar momentos em que a cuidadora se 

sentiria ofendida. No último excerto este enquadre é apropriado pela idosa, que também 

se mostra ofendida, e recupera agência na interação ao declarar que não gosta dessas 

conversas. 

A interação da paciente 3 demonstra uma interação mais harmônica, com 

proposição e retomada de tópicos, expandindo a conversa através de convergências. A 
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cuidadora mantém ou altera o enquadre a partir de observação das reações da idosa, 

facilitando a negociação dos tópicos, e dando espaço para que idosa também proponha 

seus próprios tópicos, que são novamente enquadrados pela cuidadora de uma maneira 

que ela julgue como mais “saudável” na conversa (observa-se a evitação da 

estigmatização). A cuidadora também emprega constantemente perguntas topicalizadas, 

para sinalizar a manutenção e extensão do enquadre, e para estimular a produção e 

participação, expressando ainda interesse e centrando a conversa na idosa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O estigma é uma expressão da percepção de um certo grupo de pessoas a 

respeito de indivíduos que possuem algumas características indesejáveis. Configura-se 

como uma forma de gerar desacreditação de uma pessoa ou grupo, e se deve a uma 

percepção pelo grupo maior de desvio da norma social, envolvendo uma relação entre 

um atributo e um estereótipo (GOFFMAN, 1975). Isso gera sanções sociais para a 

pessoa rotulada como desviante, agindo como um mecanismo de controle social, 

definindo o que é aceitável dentro de um contexto particular. 

A estigmatização pode envolver práticas prejudiciais e discriminatórias 

reduzindo ou limitando o funcionamento social daqueles que são estigmatizados 

(HOLM; LYBERG; SEVERINSSON, 2014). A diminuição do indivíduo e a limitação 

de suas capacidades consistem em importante linha narrativa nos excertos que foram 

analisados, envolvendo principalmente a experiência das pacientes com sua própria 

idade e a condição de abrigamento. 

O estudo apontou algumas características comuns evidenciadas pela literatura 

quanto aos estigmas vivenciados por idosos que vivem em ILP, expostas logo abaixo. 

 

 

Idade e abrigamento como vetores de estigmatização 

 

As três pacientes analisadas confirmam duas observações que são comuns na 

literatura a respeito de estigma entre idosos (ANDRADE, 2011). A primeira nota se 

refere ao fato de que o simples passar dos anos carrega consigo certos preceitos e 

preconceitos que refletem a visão geral de uma sociedade sobre o seu estrato etário mais 

avançado, ou seja: existe uma convenção mais ou menos estável em cada grupo sobre o 

que é “ser/estar velho” (TEIXEIRA et al., 2016; FALLER; TESTON; MARCON, 

2015). A segunda nota se refere ao fato de que o ato de passar a ser abrigado – tornar-se 

membro de um “asilo” ou casa de repouso – também traz como consequência imediata 

uma nova camada de convenções a respeito das capacidades de autocuidado daqueles 

que ali se encontram (MELLO, 2013; FREITAS; NORONHA, 2010). 

As pessoas idosas que passam a viver em tais instituições são inicialmente 

confrontadas com a tarefa de se adaptarem às mudanças na capacidade física e às 

alterações que ocorrem para pertencer a este novo ambiente social, lidando com o 
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estigma associado aos "lares para idosos". O estigma é de amplo conhecimento, e por 

este motivo muitas pessoas procuram adiar o máximo possível a mudança para um 

abrigo, pois aceitá-la implicaria em uma falha de caráter, em admitir que não é mais 

capaz de cuidar de si mesmo (FISHER, 1990). 

Este tipo de “falha” surge na fala das idosas analisadas, que apontam sua 

incapacidade de dar conta de tarefas que faziam facilmente quando jovens. 

Especificamente, deve-se observar que o fato de todas precisarem de ajuda no momento 

íntimo do banho também é um forte demarcador desse estigma, e entra em choque com 

outras atividades como, por exemplo, a disposição de uma das idosas para dançar. Tal 

fato indica que não se sabe com certeza o quanto as idosas realmente precisam da ajuda 

para o banho, e que esta atividade pode ser apenas um vetor da estigmatização repetido 

no ordenamento da instituição, naturalizando a incapacidade física de autocuidado como 

algo que é “normal” com a chegada da idade mais avançada. Pode-se até mesmo sugerir 

que esta normalização da fragilidade, viabilizada pelo banho assistido, torne-se uma 

forma de controle da instituição sobre os idosos, mantendo-os como pessoas sem 

agência, algo que parece ser reforçado pelo tratamento infantilizado dado a duas das três 

pacientes analisadas. 

 O estigma da mudança e do abrigamento é aumentado quando os amigos ou 

familiares se mantêm distantes, quando visitam com relutância ou apenas por caridade, 

ou ainda – no extremo – quando param de visitar. O idoso passa a experimentar um 

isolamento dos contatos sociais externos, e sente-se menos desejado e valorizado como 

relacionamento ou pessoa. O estigma da idade recebe uma nova camada, através da 

identificação com um grupo visto como menos competente e menos capaz (FISHER, 

1990). A análise da paciente 3 deixa clara tal ocorrência, pois as visitas da filha são 

pouco frequentes, e a idosa tem dúvidas a respeito de se a filha virá, ainda que 

“convocada” pela cuidadora. 

 

A repetição e a confirmação do estigma 

 

Outra observação importante nas análises é o que resulta da interação das 

cuidadoras com as idosas. Segundo Holm, Lyberg e Severinsson (2014) enfermeiros, 

cuidadores e profissionais de saúde podem diminuir o estigma se considerarem com 

seriedade os problemas de saúde física dos idosos, aliviando assim sua dor emocional e 

ansiedade, o que leva à consideração de que o estigma pode ser um processo 
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profundamente relacional. As análises dos excertos demonstram, de maneira reiterada, 

que as cuidadoras tendem a minimizar, questionar ou até mesmo ridicularizar as 

reclamações e afirmações dos idosos sobre as próprias capacidades físicas, desejos ou 

necessidades, repetindo rótulos referentes ao avanço da idade e pessoas abrigadas. A 

experiência de estigmatização de idosos pode ser um efeito negativo deste processo de 

rotulagem, com consequências que podem ser tão prejudiciais quanto os efeitos diretos 

de outras doenças, transtornos ou incapacidades. 

Além disso, as pesquisas também demonstram que ser tratado como uma 

pessoa em quem não se pode confiar pode aumentar o sentimento de inferioridade e 

vergonha. A análise da paciente 2, em especial, demonstra uma cuidadora que questiona 

continuamente a idosa, chegando ao ponto de gerar conflito, e levando a idosa a se 

defender da acusação de “mentirosa”. Nota-se assim que existe uma grande dificuldade 

em superar o estigma por parte das cuidadoras; até mesmo no caso da paciente 3, no 

qual a cuidadora demonstra mais cuidado e suporte, percebe-se que ela reforça ideias 

arraigadas sobre a velhice, e a necessidade de cuidados que naturalmente ocorreria com 

o passar dos anos. É quase impossível para aqueles que não experimentaram o estigma 

entender a extensão do sofrimento da pessoa idosa estigmatizada (HOLM; LYBERG; 

SEVERINSSON, 2014). 

 

A recusa do estigma pelo ser que deseja 

 

O estabelecimento do estigma decorrente da idade, do abrigamento, e o 

reforçamento dos rótulos pelos cuidadores colocam em jogo uma questão de identidade, 

que é trabalhada de formas diferentes por cada idosa. Segundo Smith e Farrimon 

(2019), a forte ética moral do trabalho das gerações mais velhas, combinada com uma 

intensificação contemporânea de ideias sobre a responsabilidade individual sobre o 

envelhecimento, faz com que os idosos priorizem valores de autocuidado e controle, e a 

saúde se coloca como uma arena na qual esses valores poderiam ser exibidos e seu valor 

comprovado através da demonstração de envelhecimento “ativo” ou “bem-sucedido”. 

As falas das idosas demonstram com clareza o desagrado unânime com a deterioração 

física (percebida ou real) que contrariam tais valores estabelecidos. Assim, o 

estabelecimento da identidade de “velha” e do estigma ocorrem, principalmente, pela 

aceitação ou não desta condição. Nos casos das pacientes 1 e 3, estas parecem aceitar o 

estigma e atuar de acordo com sua nova posição na sociedade, enquanto a paciente 2 
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reforça que ainda possui desejos e capacidades, isola-se do grupo com o qual não se 

identifica, e reafirma que ainda não está disposta a aceitar totalmente o estigma. 

 

Este trabalho buscou analisar os discursos de profissionais de saúde, 

relacionados ao cuidado do idoso institucionalizado, ligados aos estigmas no momento 

do banho, por meio da Análise da Conversa Etnometodológica e com base na Análise 

Sociointeracional do Discurso. Embora seja uma pequena amostra dentre o universo de 

interações diárias entre idosos institucionalizados e seus cuidadores, acreditamos que 

ele fornece um recurso interessante para incrementar as discussões acerca dessa relação, 

nem sempre tão harmônica, entre idosos e seus cuidadores. No entanto, ressaltamos a 

importância da análise em outros contextos de cuidado, de forma que se tenha uma 

visão ampliada acerca dessas interações e suas repercussões nas pessoas envolvidas.  
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Projeto de Pesquisa: “Um olhar da análise sociointeracional do discurso na interação 

profissional/ idoso institucionalizado no cuidado durante o banho” 

 

Apêndice 1 – NOTA DE CAMPO  

 

1)  Data do Banho:  

 

 

2)  Resumo:  

 

 

 

 

3) Descrição da cena: 

 

 

 

4)  Participantes:  

 

 

5)  Informações Relevantes:  
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Projeto de Pesquisa: “Um olhar da análise sociointeracional do discurso na interação 

profissional/ idoso institucionalizado no cuidado durante o banho” 

 

 

Apêndice 2 – CARTA CONVITE (Cuidadoras) 

 

 

Prezada Senhora 

 

Você está sendo convidada para participar da pesquisa de doutorado intitulada “Um 

olhar da análise sociointeracional do discurso na interação profissional/ idoso 

institucionalizado no cuidado durante o banho”, conduzida por mim, Isabel Cristina 

Adão Schiavon, como parte de minhas atividades acadêmicas junto ao curso de 

Doutorado do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense (UFF) e 

orientada pelo Prof. Dr. José Carlos Gonçalves.  

Este estudo tem por objetivo analisar os discursos de profissionais de saúde, 

relacionados ao cuidado do idoso institucionalizado, ligados aos estigmas do corpo 

envelhecido no momento do banho, por meio da Análise da Conversa 

Etnometodológica e ancorada na Análise Sociointeracional do Discurso. 

Sua participação irá contribuir muito para a construção do conhecimento sobre a 

temática no Brasil. 

A pesquisa será ancorada na Análise Sociointeracional do Discurso e fará uso da 

Análise da Conversa Etnometodológica como subsídio para a interpretação dos dados, 

os quais serão transcritos por meio da utilização do Método Jefferson de Transcrição.  

Cabe aos pesquisadores responsáveis pelo estudo observar os momentos de interação 

entre os profissionais e idosos durante a realização do banho, transcrever e analisar as 
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falas obtidas durante a interação, com base em um modelo padrão de transcrição, 

chamado Modelo de Transcrição de Jefferson. 

A presente investigação deve contar com um grupo de 06 cuidadores que estejam 

envolvidos com atividades de higiene, e que aceitem participar deste estudo.    

Para oficializar sua participação, solicitamos sua assinatura no TCLE – Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, segundo exigência do Comitê de Ética em Pesquisa 

da instituição-sede desta investigação. Esse documento lhe será entregue pela 

pesquisadora e deve ser devolvido tão logo seja assinado. 

Agradecemos a atenção dispensada, esperando que você possa fazer parte de nosso 

grupo de cuidadores participantes na presente investigação, o que certamente irá 

contribuir significativamente para a ampliação das discussões a respeito do cuidado para 

com os idosos no Brasil. 

Colocamo-nos ao seu inteiro dispor para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos. O 

contato poderá ser feito com a doutoranda Isabel Schiavon, pelo e-mail: 

isabel.schiavon@ifsudestemg.edu.br, ou pelo telefone e/ou WhatsApp: (32) 99112-

6765. 

 

Nossas cordiais saudações! 

Isabel Cristina Adão Schiavon (Orientanda) 

Prof. Dr. José Carlos Gonçalves (Orientador) 
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Projeto de Pesquisa: “Um olhar da análise sociointeracional do discurso na interação 

profissional/ idoso institucionalizado no cuidado durante o banho” 

 

Apêndice 3 – CARTA CONVITE (Idosas) 

 

Prezada Senhora 

 

Você está sendo convidada para participar da pesquisa de doutorado intitulada “Um 

olhar da análise sociointeracional do discurso na interação profissional/ idoso 

institucionalizado no cuidado durante o banho”, conduzida por mim, Isabel Cristina 

Adão Schiavon, como parte de minhas atividades acadêmicas junto ao curso de 

Doutorado do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense (UFF) e 

orientada pelo Prof. Dr. José Carlos Gonçalves.  

Este estudo tem por objetivo analisar os discursos de profissionais de saúde, 

relacionados ao cuidado do idoso institucionalizado, ligados aos estigmas do corpo 

envelhecido no momento do banho, por meio da Análise da Conversa 

Etnometodológica e ancorada na Análise Sociointeracional do Discurso. 

Sua participação irá contribuir muito para a construção do conhecimento sobre a 

temática no Brasil. 

A pesquisa será ancorada na Análise Sociointeracional do Discurso e fará uso da 

Análise da Conversa Etnometodológica como subsídio para a interpretação dos dados, 

os quais serão transcritos por meio da utilização do Método Jefferson de Transcrição.  

Cabe aos pesquisadores responsáveis pelo estudo observar os momentos de interação 

entre os profissionais e idosos durante a realização do banho, transcrever e analisar as 

falas obtidas durante a interação, com base em um modelo padrão de transcrição, 

chamado Modelo de Transcrição de Jefferson. 
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A presente investigação deve contar com um grupo de 06 cuidadores que estejam 

envolvidos com atividades de higiene, e que aceitem participar deste estudo.    

Para oficializar sua participação, solicitamos sua assinatura no TCLE – Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, segundo exigência do Comitê de Ética em Pesquisa 

da instituição-sede desta investigação. Esse documento lhe será entregue pela 

pesquisadora e deve ser devolvido tão logo seja assinado. 

Agradecemos a atenção dispensada, esperando que você possa fazer parte de nosso 

grupo de cuidadores participantes na presente investigação, o que certamente irá 

contribuir significativamente para a ampliação das discussões a respeito do cuidado para 

com os idosos no Brasil. 

Colocamo-nos ao seu inteiro dispor para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos. O 

contato poderá ser feito com a doutoranda Isabel Schiavon, pelo e-mail: 

isabel.schiavon@ifsudestemg.edu.br, ou pelo telefone e/ou WhatsApp: (32) 99112-

6765. 

Nossas cordiais saudações! 

Isabel Cristina Adão Schiavon (Orientanda) 

Prof. Dr. José Carlos Gonçalves (Orientador) 
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Projeto de Pesquisa: “Um olhar da análise sociointeracional do discurso na interação 

profissional/ idoso institucionalizado no cuidado durante o banho” 

 

Apêndice 4 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) (Cuidadoras) 

 

Você está sendo convidada como voluntária a participar da pesquisa “Um olhar 

da análise sociointeracional do discurso na interação profissional/idoso 

institucionalizado no cuidado durante o banho”. Neste estudo pretendemos analisar os 

discursos de profissionais de saúde, relacionados ao cuidado ao idoso institucionalizado, 

ligados aos estigmas no momento do banho. O motivo que nos leva a estudar esse 

assunto é a necessidade de se refletir sobre a forma como os idosos institucionalizados 

são percebidos pelos profissionais de saúde em seu cotidiano de cuidados. 

Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): observação do 

momento do banho, registro escrito de notas de campo e gravação das conversas em 

áudio. Dessa forma, a pesquisadora participará da atividade de banho para observar a 

interação entre as idosas e cuidadoras e fazer os registros necessários. 

Este estudo apresenta o(s) seguinte(s) risco(s): surgimento de desconfortos no momento 

da interação, como problemas de relacionamento entre cuidadora e idosa, insegurança 

na execução da técnica de banho por estar sendo observada pela pesquisadora. Caso isso 

ocorra, você poderá relatar imediatamente sua insatisfação e suas queixas serão 

acolhidas, analisadas prontamente e a melhor providência para o caso será tomada, a 

qual pode variar desde o esclarecimento da situação pela pesquisadora até o término 

imediato da observação.  

A pesquisa contribuirá para refletir sobre a formação de profissionais de saúde 

no cuidado integral à saúde da pessoa idosa, além de ampliar o conhecimento em 

relação aos estigmas presentes na relação entre profissionais de saúde e idosos 

institucionalizados. 

Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 

vantagem financeira. Apesar disso, caso sejam identificados e comprovados danos 

provenientes desta pesquisa, você tem assegurado o direito à indenização. Você será 

esclarecida sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar 

ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a 
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participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é 

atendida pela pesquisadora. 

A pesquisadora irá tratar seus dados de maneira sigilosa, atendendo à legislação 

brasileira (Resoluções nº 466/12 e 510/16, do Conselho Nacional de Saúde). Você não 

será identificada em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Os resultados 

da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que 

indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os dados e 

instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável 

por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo 

que uma via será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a 

você. 

 Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos do IF Sudeste MG. 

 

Eu,                                                                                                   , portadora do 

documento de Identidade                                                           , fui informada dos 

objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. 

Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha 

decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em participar desse 

estudo. Recebi uma via original deste termo de consentimento livre e esclarecido e me 

foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

  
São João del-Rei,        de                              de 20        . 
  

 

Assinatura da participante                                        Assinatura da pesquisadora 

  

Nome do Pesquisador Responsável: Isabel Cristina Adão Schiavon  

Endereço: Rua Américo Davin Filho, S/N Vila São Paulo 

CEP: 36301-358 / São João del-Rei – MG Fone: (32) 3379-4500 

E-mail: isabel.schiavon@ifsudestemg.edu.br 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar: 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação – IF Sudeste MG 

CEPH- Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – IF SUDESTE MG Av. Luz Interior, 

360, 5º andar, bairro Santa Luzia, Juiz de Fora – MG, CEP 36030-77 Telefone: (32) 3257- 4110 / 4113 / 

E-mail: etica.pesquisa@ifsudestemg.edu.br 

mailto:isabel.schiavon@ifsudestemg.edu.br
mailto:etica.pesquisa@ifsudestemg.edu.br
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Projeto de Pesquisa: “Um olhar da análise sociointeracional do discurso na interação 

profissional/ idoso institucionalizado no cuidado durante o banho” 

 

Apêndice 5 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

(TCLE) (Idosas) 

 

Você está sendo convidada como voluntária a participar da pesquisa “Um 

olhar da análise sociointeracional do discurso na interação profissional/idoso 

institucionalizado no cuidado durante o banho”. Neste estudo pretendemos analisar os 

discursos de profissionais de saúde, relacionados ao cuidado ao idoso 

institucionalizado, ligados aos estigmas do corpo envelhecido no momento do banho, 

por meio da análise etnometodológica da conversa. O motivo que nos leva a estudar 

esse assunto é a necessidade de se refletir sobre a forma como os idosos 

institucionalizados são percebidos pelos profissionais de saúde em seu cotidiano de 

cuidados. 

Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): observação do 

momento do banho, registro escrito de notas de campo e gravação das conversas em 

áudio. Dessa forma, a pesquisadora participará da atividade de banho para observar a 

interação entre as idosas e cuidadoras e fazer os registros necessários. 

Este estudo apresenta o(s) seguinte(s) risco(s): constrangimento pela 

exposição do corpo e invasão de privacidade pela presença da pesquisadora no 

momento do banho. Caso isso ocorra, você poderá relatar imediatamente sua 

insatisfação e suas queixas serão acolhidas, analisadas prontamente e a melhor 

providência para o caso será tomada, a qual pode variar desde o esclarecimento da 

situação pela pesquisadora até o término imediato da observação. 

A pesquisa contribuirá para refletir sobre a formação de profissionais de 

saúde no cuidado integral à saúde da pessoa idosa, além de ampliar o conhecimento 

em relação aos estigmas presentes na relação entre profissionais de saúde e idosos 

institucionalizados. 

Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá 

qualquer vantagem financeira. Apesar disso, caso sejam identificados e comprovados 

danos provenientes desta pesquisa, você tem assegurado o direito à indenização. Você 

será esclarecida sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para 
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participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper 

a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é 

atendida pela pesquisadora. 

A pesquisadora irá tratar seus dados de maneira sigilosa, atendendo à legislação 

brasileira (Resoluções nº 466/12 e 510/16, do Conselho Nacional de Saúde). Você 

não será identificada em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Os 

resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o 

material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os 

dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 

responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, 

sendo que uma via será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será 

fornecida a você. 

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos do IF Sudeste MG. 

 

 

Eu,  , portadora do 

documento de Identidade,  fui informada dos objetivos do presente estudo de maneira 

clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei 

solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma via original deste termo 

de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas. 

 

São João del-Rei,       de  de 20 . 
 
 

Assinatura da participante Assinatura da pesquisadora 
 

Nome do Pesquisador Responsável: Isabel 

Cristina Adão Schiavon Endereço: Rua Américo 

Davin Filho, S/N Vila São Paulo 

CEP: 36301-358 / São João del-Rei – MG Fone: (32) 3379-4500 

E-mail: isabel.schiavon@ifsudestemg.edu.br 

mailto:isabel.schiavon@ifsudestemg.edu.br
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Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar: 

 
 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação – IF Sudeste MG 
CEPH- Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – IF SUDESTE MG Av. Luz Interior, 

360, 5º andar, bairro Santa Luzia, Juiz de Fora – MG, CEP 36030-77 Telefone: (32) 3257- 4110 / 4113 / 

E-mail: etica.pesquisa@ifsudestemg.edu.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:etica.pesquisa@ifsudestemg.edu.br
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Projeto de Pesquisa: “Um olhar da análise sociointeracional do discurso na interação 

profissional/ idoso institucionalizado no cuidado durante o banho” 

 

Anexo 1 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: Um olhar da análise sociointeracional do discurso na interação 

profissional/idoso institucionalizado no cuidado durante o banho. 

Pesquisador: Isabel Cristina Adão Schiavon 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 17143019.3.0000.5588 
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Apresentação do Projeto: 

O projeto descreve uma pesquisa qualitativa de caráter explicativo, que tem como 

propósito avaliar a interação entre enfermeiros e idosos institucionalizados no momento 

do banho para assim identificar problemas relacionais e na qualidade do cuidado 

prestado, decorrentes de estigmas e preconceitos em relação ao idoso. Para isso serão 

utilizadas a observação do momento do banho, o registro escrito de notas de campo e a 

gravação em áudio dos eventos. Os áudios serão transcritos conforme o método 
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Jefferson de transcrição e serão submetidos aos procedimentos da Análise da Conversa 

Etnometodológica (ACE) e da Análise Sociointeracional do Discurso. Prevê-se a 

participação de 12 indivíduos, sendo 6 cuidadoras e 6 idosas da ILP estudada. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

O protocolo apresenta os seguintes objetivos: 

 

"Objetivo Primário: 

Analisar os discursos de profissionais de saúde, relacionado ao cuidado do idoso 

institucionalizado, ligado aos estigmas do corpo envelhecido no momento do banho, por 

meio da Análise da Conversa Etnometodológica como subsídio para a Análise 

Sociointeracional do Discurso. 

 

Objetivo Secundário: 

 

- analisar os enquadres, alinhamentos e footings resultantes da interação entre 

profissionais de saúde e idosos institucionalizados; 

- descrever os problemas interacionais decorrentes do choque de visões, enquadres, 

alinhamentos, preconceitos e estigmas que esse confronto pode gerar e/ou 

revelar; 

- analisar a emergência de preconceitos e discriminação na interação entre 

cuidadores e idosos institucionalizados.” 

 
Os objetivos são coerentes e exequíveis. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Após ajustes, o protocolo apresenta as seguintes informações: 
 

- na Plataforma Brasil: 

 

"Riscos: 

Riscos mínimos relacionados a possíveis desconfortos, que envolvam 

circunstâncias, motivos ou questões levantadas durante a interação; e ainda 

situações constrangedoras e desconfortáveis que a pesquisa possa trazer à tona. 

 
Benefícios: 

A pesquisa contribuirá para refletir sobre a formação de profissionais de saúde no 
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cuidado integral à saúde da pessoa idosa, além de ampliar o conhecimento em 

relação aos estigmas presentes na relação entre profissionais de saúde e idosos 

institucionalizados." 

 

- nos TCLEs: 

 

a) para cuidadoras: "(...) Dessa forma, a pesquisadora participará da atividade de 

banho para observar a interação entre as idosas e cuidadoras e fazer os registros 

necessários. 

 

Este estudo apresenta o(s) seguinte(s) risco(s): surgimento de desconfortos no 

momento da interação, como problemas de relacionamento entre cuidadora e idosa, 

insegurança na execução da técnica de banho por estar sendo observada pela 

pesquisadora. Caso isso ocorra, você poderá relatar imediatamente sua insatisfação 

e suas queixas serão acolhidas, analisadas prontamente e a melhor providência para 

o caso será tomada, a qual pode variar desde o esclarecimento da situação pela 

pesquisadora até o término imediato da observação." 

 
b) para idosas: "(...) Dessa forma, a pesquisadora participará da atividade de 

banho para observar a interação entre as idosas e cuidadoras e fazer os registros 

necessários. 

Este estudo apresenta o(s) seguinte(s) risco(s): constrangimento pela exposição 

do corpo e invasão de privacidade pela presença da pesquisadora no momento do 

banho. Caso isso ocorra, você poderá relatar imediatamente sua insatisfação e 

suas queixas serão acolhidas, analisadas prontamente e a melhor providência 

para o caso será tomada, a qual pode variar desde o esclarecimento da situação 

pela pesquisadora até o término imediato da observação." 

 
Embora os campos da Plataforma não tenham sido alterados, foram acrescentadas 

informações detalhadas sobre os possíveis riscos para cuidadoras e idosas nos 

TCLEs. Por serem consideradas um detalhamento das primeiras informações, os 

ajustes são considerados aceitáveis. 

 
 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Após os ajustes, o protocolo apresenta as seguintes informações: 



112  

 

 

- O protocolo apresenta a seguinte hipótese: “Os estigmas presentes nos idosos 

institucionalizados interferem negativamente na interação com os profissionais de 

saúde e podem alterar a qualidade do cuidado prestado.” 

 
- Foi esclarecido no resumo da Plataforma Brasil e no projeto completo, bem como no 

campo “Grupos em que serão divididos os participantes da pesquisa” o tamanho e a 

composição da amostra, sendo 12 participantes, divididos entre 6 cuidadoras e 6 

idosas. 

 

- Os critérios de inclusão apresentados são: “O cuidador deverá: estar vinculado à ILP 

selecionada e estar desenvolvendo cuidados básicos de higiene aos residentes da ILP, 

que justifiquem a sua inclusão na amostra de sujeitos deste estudo. Os critérios de 

inclusão dos sujeitos (idosos) para participação nesta pesquisa incluirão: ser residente 

da ILP selecionada, possuir condição clínica compatível com o banho de aspersão, 

possuir capacidades comunicacionais preservadas”. 

 
- A pesquisadora deve atentar-se para o fato de que os critérios de exclusão não podem 

ser os opostos dos critérios de inclusão, o que anularia sua finalidade. Tendo em 

vista a suficiência das informações originalmente apresentadas e as demais 

características do projeto, considera-se que o fato não representa óbice ético. 

 

- o cronograma foi ajustado, considerando a coleta de dados envolvendo seres humanos 

com início em 05 de outubro de 2019 e término em 26 de outubro de 2019, após a 

avaliação final do CEP. 

 

 
 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

 

Após ajustes, o protocolo apresenta as seguintes informações: 

 

- São apresentados 2 termos, o TCLE para as cuidadoras e o TCLE para as idosas e 

em ambos foram retiradas as informações técnicas, tendo em vista priorizar a clareza e 

a simplicidade do texto, conforme previsão da res. 466.  Além disso, foi explicitado 

que a pesquisadora participará da  atividade do banho dos idosos para observar a 

interação entre estes e o cuidador durante o banho, com gravação do áudio das 

conversas e anotação do observado. Frente a isso, também foi acrescentado de forma 
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mais específica quais riscos podem ocorrer durante a pesquisa, para ambos os 

participantes. Por fim, foi eliminada a duplicidade da informação a respeito do direito 

ao ressarcimento e indenização. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Projeto apto a ser iniciado. 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Diante do exposto, o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos CEPH/IF 

SUDESTE MG, de acordo com as atribuições definidas nas Resoluções CNS 466/12 e 

510/16, após análise,manifesta-se favorável à aprovação do projeto de pesquisa 

referenciado. O pesquisador deve atentar-se ainda aos seguintes pontos: 

1. Comunicar toda e qualquer alteração do projeto e termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

2. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso ocorrido durante o 

desenvolvimento do estudo. 

 

3. Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local 

seguro por 5 anos para possível auditoria dos órgãos competentes. 

 

4. Conforme definido no artigo 22, item V do Regulamento Interno do CEPH/IF 

SUDESTE MG, o pesquisador deve apresentar relatórios parciais e final da 

pesquisa. 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 21/08/2019  Aceito 
do Projeto ROJETO_1388281.pdf 17:48:50  

Projeto Detalhado / ProjetoCompletoV2.pdf 21/08/2019 Isabel Cristina Adão Aceito 

Brochura  17:48:12 Schiavon  
Investigador     

Outros TCLEidosasV2.pdf 21/08/2019 Isabel Cristina Adão Aceito 

  17:47:48 Schiavon  

TCLE / Termos de TCLEcuidadorasV2.pdf 21/08/2019 Isabel Cristina Adão Aceito 

Assentimento /  17:47:08 Schiavon  
Justificativa de     
Ausência     

Folha de Rosto Folhaderosto.pdf 09/07/2019 Isabel Cristina Adão Aceito 

  17:05:12 Schiavon  

Orçamento Orcamento.pdf 03/07/2019 Isabel Cristina Adão Aceito 

  10:24:18 Schiavon  
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Situação do Parecer: Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 
 

JUIZ DE FORA, 

27 de Agosto de 

2019 

 
 

Assinado por: 

CINTIA 

FERNANDES 

MARCELLOS 

(Coordenador(a))  
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“Talvez não tenha conseguido fazer o melhor, mas lutei para que o melhor fosse 

feito. Não sou o que deveria ser, mas Graças a Deus, não sou o que era antes.” 

(Marthin Luther King, 1929-1968) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


