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RESUMO 

FERNANDES, F. C. Jogos interativos e seus efeitos na integralidade do cuidado ao idoso. 

2021. Tese (Doutorado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde) - Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2021. 

 

O presente estudo tem como objeto os jogos interativos ancorados nos saberes e 

competências dos profissionais da instituição de longa permanência para idosos (ILPI), 

através da educação permanente (EP), com vistas à integralidade do cuidado ao idoso. Assim, 

partiu-se para o desenvolvimento desse estudo, com o pressuposto de que: Ações de 

Educação Permanente em Saúde com a equipe da ILPI sobre jogos interativos ancorados nos 

saberes e competências dos profissionais, através da EP podem contribuir para a integralidade 

do cuidado. Trata-se de um estudo de caso e seu objetivo geral foi contribuir para utilização 

de jogos interativos ancorados nos saberes e competências da equipe de cuidado como 

estratégia de integralidade do cuidado ao idoso. Objetivos específicos: 1) Descrever 

experiências com ênfase nos saberes e competências da equipe de cuidado com a utilização 

dos jogos interativos, assim como as possibilidades de efetivar a integralidade do cuidado; 2) 

Identificar e analisar os saberes e práticas da equipe de cuidado em uma ILPI sobre a 

utilização dos jogos interativos na integralidade do cuidado ao idoso; 3) Utilizar a educação 

permanente como estratégia para desenvolver novos saberes e competências da equipe da 

ILPI com a prática de jogos interativos para a integralidade do cuidado ao idoso. A 

metodologia utilizada foi o estudo de caso, proposto por Yin (2003), tipo de pesquisa de 

campo na qual o pesquisador está envolvido diretamente no cenário e com os participantes. O 

cenário da pesquisa foi uma Instituição de Longa Permanência para Idosos no município de 

Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro. Os participantes foram os componentes da equipe de 

cuidado, que participam da rotina de cuidado com os idosos abrigados. Os referenciais 

teóricos adotados tiveram como base os preceitos de Maurice Tardif acerca dos saberes e os 

preceitos de Philippe Perrenoud, cujo cerne de sua teoria encontra-se na construção das 

competências. A pesquisa dividiu-se em três etapas: observação participante, entrevista 

semiestruturada e grupos educativos. A análise da observação realizou-se pelo Ciclo da 

reflexividade de Valente, enquanto a das entrevistas, através da análise de conteúdo de Bardin 

e os grupos educativos sob a perspectiva do arco de Maguerez. Foram discutidos à luz dos 

referenciais propostos e da legislação pertinente. Os principais resultados obtidos foram: 1) 

Os saberes mobilizados foram principalmente os saberes sociais e os saberes experienciais; 2) 

O saber é pautado na vivência pessoal do participante e na intensa relação afetiva presente no 

ato de cuidar. 3) Tendência a infantilizar o idoso; 4) A competência para organizar e dirigir 

situações de aprendizagem foi a que mais aflorou; 5) O entrave no desenvolvimento das 

demais competências foi atribuída a falta de ações de EPS pelos participantes; e 6) A ILPI 

começou a se organizar para que a educação permanente integre suas ações de cuidado. 

Diante do diálogo que despertou para a integralidade do cuidado, pode-se concluir que a 

implicação com o outro era a força motriz do trabalho e o propósito educativo foi alavancado 

com os jogos. Embora as atividades lúdicas estivessem concentradas em dias e horários 

específicos de determinados profissionais, acabaram envolvendo toda a equipe em um 

movimento de reflexão e reformulação de sua prática. Assim sendo, tese a ser defendida é: os 

jogos interativos ancorados nos saberes e competências da equipe de cuidado contribuem para 

a integralidade do cuidado ao idoso, utilizando-se como estratégia a educação permanente em 

saúde.  

 

Descritores: Jogos e brinquedos; Princípio do prazer-desprazer; Idoso; Educação Continuada; 

Odontólogos 



 
 

ABSTRACT 

FERNANDES, F. C. Knowledge and practices of the staff of a long-term care facility for 

the elderly about the use of interactive games in the care of the elderly. 2021. Tese 

(Doutorado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde) - Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2021. 

 

The object of this study is the effect of the use of interactive games in a long-stay institution 

for the elderly (ILPI) for the integrality of care for the elderly, with the multidisciplinary team 

as an enabler of this process, through permanent health education (EPS). Thus, it was decided 

to develop this study, with the assumption that: The actions of Continuing Health Education 

with the ILPI team can contribute to the activities carried out with games having an 

educational and therapeutic purpose for the elderly, with a view to comprehensiveness of care. 

The thesis to be defended is: interactive games are efficient tools for comprehensive care for 

the elderly in LSIE, once their application and practice are anchored in the skills developed by 

the team, from the mobilization of their knowledge, using permanent education. This is a case 

study and its general objective was to understand the effects of interactive games on the 

integrated care of the elderly in ILPI, based on the knowledge and skills of the care team and 

the EPS, as an instrument to enhance this process. Specific objectives: 1) Identify the 

knowledge and practices of the team at an LSIE on the use of interactive games in 

comprehensive care for the elderly; 2) Describe the experience with the use of interactive 

games and the possibilities of providing comprehensive care to the elderly in ILPI; 3) To 

analyze the competences developed through the mobilization of knowledge of the team at an 

ILPI with the practice of interactive games for comprehensive care for the elderly. The 

methodology used was the case study, proposed by Yin (2003), a type of field research in 

which the researcher is directly involved in the scenario and with the participants. The 

research setting was a Long Stay Institution for the Elderly in the municipality of Itaboraí, 

State of Rio de Janeiro. The participants were the components of the care team, who 

participate in the routine of care for the sheltered elderly. The theoretical references adopted 

were based on the precepts of Maurice Tardif about knowledge and the precepts of Philippe 

Perrenoud, whose core of theory lies in the construction of competences. The research was 

divided into three stages: participant observation, semi-structured interviews and educational 

groups. The observation analysis was carried out through Valente's Reflexivity Cycle, while 

the interviews were carried out through Bardin's content analysis and educational groups from 

the perspective of Maguerez's arc. They were discussed in light of the proposed references 

and relevant legislation. The main results obtained were: 1) The knowledge mobilized was 

mainly social knowledge and experiential knowledge; 2) Knowledge is based on the 

participant's personal experience and on the intense affective relationship present in the act of 

caring. 3) Tendency to infantilize the elderly; 4) The competence to organize and direct 

learning situations was the one that most surfaced; 5) The obstacle to the development of 

other skills was the lack of EPS actions. Given the dialogue that awakened to comprehensive 

care, it can be concluded that the involvement with the other was the driving force of the work 

and the educational purpose was leveraged with the games. Although the recreational 

activities were concentrated on specific days and times for certain professionals, they ended 
up involving the entire team in a movement of reflection and reformulation of their practice. 

 

 

Keywords: Play and Playthings; Pleasure-Pain Principle; Aged; Education, Continuing; 

Dentists 
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1. INTRODUÇÃO 

Envelhecer 

 

 “Envelhecer é o único meio de viver muito tempo. 

A idade madura é aquela na qual ainda se é jovem, porém com muito mais esforço. 

O que mais me atormenta em relação às tolices de minha juventude não é havê-las 

cometido... e sim não poder voltar a cometê-las. 

Envelhecer é passar da paixão para a compaixão. 

Muitas pessoas não chegam aos oitenta porque perdem muito tempo tentando ficar nos 

quarenta. 

Aos vinte anos reina o desejo, aos trinta reina a razão, aos quarenta, o juízo. 

O que não é belo aos vinte, forte aos trinta, rico aos quarenta, nem sábio aos cinquenta, 

nunca será nem belo, nem forte, nem rico, nem sábio... 

Quando se passa dos sessenta, são poucas as coisas que nos parecem absurdas. 

Os jovens pensam que os velhos são bobos; os velhos sabem que os jovens o são. 

A maturidade do homem é voltar a encontrar a serenidade como aquela que se usufruía 

quando se era menino. 

Nada passa mais depressa que os anos. 

Quando era jovem dizia: 

“ Verás quando tiver cinquenta anos”. 

Tenho cinquenta anos e não estou vendo nada. 

Nos olhos dos jovens arde a chama, nos olhos dos velhos brilha a luz. 

A iniciativa da juventude vale tanto a experiência dos velhos. 

Sempre há um menino em todos os homens. 

A cada idade lhe cai bem uma conduta diferente. 

Os jovens andam em grupo, os adultos em pares e os velhos andam sós. 

Feliz é quem foi jovem em sua juventude e feliz é quem foi sábio em sua velhice. 

Todos desejamos chegar à velhice e todos negamos que tenhamos chegado. 

Não entendo isso dos anos: que, todavia, é bom vivê-los, mas não tê-los”. 

(Albert Camus) 

 

Esse estudo tem como objeto a utilização dos jogos interativos ancorados nos saberes 

e competências dos profissionais da instituição de longa permanência para idosos (ILPI), 

através da educação permanente (EP), com vistas à integralidade do cuidado ao idoso.  

Os jogos interativos são elementos poderosos de motivação e aprendizagem e têm 

como objetivos promover reflexões sobre o processo vivenciado no ato de jogar. (SILVA et 

al., 2015). 

Em estudo sobre a percepção de idosos sobre jogos recreativos, Castro, Lima e Duarte 

(2016) constataram que a população idosa entrevistada utilizou-se dos jogos, da recreação e 

do lazer para promover pró-atividade, autonomia e capacidade de gerir a própria atividade 

física e que a experiência foi avaliada como uma oportunidade de envelhecimento saudável e 

de socialização e, portanto os jogos podem ser considerados como ferramentas no cuidado da 

pessoa idosa. 

https://www.pensador.com/autor/albert_camus/
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Segundo Caselli et al (2019), a cognição e a memória estão intimamente relacionadas 

ao processo de envelhecimento e, quando a memória começa a diminuir durante o estágio pré-

clínico da demência, momento que é clinicamente indistinguível do envelhecimento saudável, 

nota-se que mulheres superam os homens em memória verbal e os homens geralmente 

superam as mulheres em tarefas de memória vísuo-espacial. Essa característica, segundo os 

autores, associada ao sexo em um teste de memória, foi mantida ao longo da idade adulta, 

embora não se possa excluir a possibilidade de um efeito durante a nona e décima décadas de 

vida, ou após o aparecimento de comprometimento cognitivo clinicamente significativo da 

doença, demonstrando que o processo de envelhecimento também é rico de subjetividade, 

inclusive relacionada ao sexo.  

Nesse contexto, o estudo de Vestergaard et al (2015), sobre o declínio relacionado 

com a idade no funcionamento físico e mental em dinamarqueses acima dos 45 anos de idade, 

mostrou que os grupos etários mais velhos apresentaram pior desempenho em mobilidade 

autorreferida, capacidade cognitiva e em sintomatologia de depressão autorrelatada do que o 

grupo etário mais jovem, inclusive quando questionados sobre felicidade. Verificaram ainda, 

que o declínio linear estimado foi maior após os 70 anos de idade, evidenciando a maior 

incidência de insatisfação ou depressão com o avanço da idade.  

Com o propósito de mensurar métodos e técnicas para desenvolver o envelhecimento 

saudável, um projeto elaborado em Portugal, por Souza e Oliveira (2015), em dois centros-dia 

do conselho de Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, realizado com 25 usuários, revelou não 

existirem estratégias perfeitas. Contudo, o profissional deve potencializar no público-alvo 

suas capacidades e motivações, para que sejam cidadãos ativos, estimulando-os a serem 

criativos e imaginativos. Dessa forma, entende-se que o idoso pode aprender ao longo da vida, 

descobrindo novas habilidades e talentos e utiliza-se dos jogos para tal, em um momento 

denominado de “Momentos de prazer e aprendizagem”, destacando sua utilidade terapêutica 

no sentido de fazer experimentar o agradável em um processo de aprendizagem.  

Esse envelhecimento saudável passa por um sistema de produção da integralidade do 

cuidado, adequado às necessidades dos idosos, que seja capaz de garantir seu acesso a ações 

que sobrepujam o segmento da saúde, sendo guiado pelas Diretrizes para o cuidado das 

pessoas idosas no Sistema Único de saúde (BRASIL, 2014), que objetiva fomentar discussões 

e direcionar para um modelo de atenção integral em que é destacada a importância e o 

potencial do trabalho em rede; a necessidade de estratégia de integração com os diferentes 

pontos de atenção do SUS; a identificação dos pontos de atenção estratégicos para essa 

população na Atenção Básica, na Atenção Ambulatorial Especializada, na Atenção Hospitalar 
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Especializada, na Urgência e na Emergência e a importância da articulação intersetorial na 

atenção integral à saúde das pessoas idosas, sendo o setor saúde apenas um dos aspectos que 

compõem o cuidado. 

De acordo com Moreira et al (2018), promover a integralidade do cuidado ao idoso 

envolve um conjunto de aspectos assistidos, de demandas que requerem mais que somente 

cura e reabilitação, sobretudo, políticas sociais, envolvendo Estado e sociedade.  

Nessa lógica, o conceito de integralidade do cuidado advém das demandas e 

particularidades biopsicossociais da pessoa idosa, não sendo possível um modelo único para 

atendimento à população, que adequa a assistência às necessidades do sistema e não do 

usuário. Necessita flexibilizar e organizar as ações de cuidado em prol das demandas dos 

pacientes, eliminando as barreiras de acesso entre os diversos níveis de atenção, otimizando 

os recursos e ampliando oportunidades de cuidados que contemplem o cidadão idoso 

(COELHO; MOTA; CALDAS, 2018).  

Isto posto, vale salientar que a realização desse estudo partiu das reflexões da autora 

quanto ao receio em se envelhecer em um país como o Brasil onde, de acordo com estudo do 

Instituto de Geografia e Estatística (IBGE, 2004), em 2050 a expectativa de vida do brasileiro, 

ao nascer, será de 81,3 anos, a mesma dos japoneses hoje. Esse envelhecimento está se 

acentuando desde 2000, quando o grupo de 0 a 14 anos representava 30% da população 

brasileira, enquanto os maiores de 65 anos eram apenas 5%. Estima-se que em 2050, os dois 

grupos se igualarão em 18%. Já em 2015, a população de 60 anos ou mais de idade que, em 

2004 correspondia a 9,7% da população residente, atingiu 14,3%, representando 29,3 milhões 

de brasileiros (IBGE, 2015). 

Tendo em vista o aumento da longevidade prevista pelo IBGE e as necessidades de 

integralidade do cuidado em saúde, que requerem equipe multidisciplinar, pode-se inferir a 

demanda por atenção à saúde bucal. No entanto, segundo o Conselho Federal de Odontologia 

(ANEXO I), há apenas duzentos e quarenta e seis (246) odontogeriatras, área de especialidade 

da pesquisadora (ANEXO II e ANEXO III), enquanto que, no Estado do Rio de Janeiro, 

somos somente cinquenta e três.  

O incremento de estudos voltados para a odontogeriatria, coincidindo com o aumento 

da pesquisa no país, foi evidenciado por Marchini, Montenegro e Ettinger (2016), contudo, 

consideram esse aumento menos expressivo se comparado a outras especialidades. Assim, no 

intuito de fortalecer a especialidade, os autores sugerem a inclusão do estudo da 

odontogeriatria no currículo dos cursos de graduação em Odontologia, onde ainda é tratada 

como disciplina optativa, pois dessa forma, todos os estudantes teriam acesso à referida área 
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de atuação desde a graduação, fazendo com que existisse maior demanda pela pós-graduação 

nesse âmbito de cuidado tão necessário.  

Tal recomendação vem ao encontro da Política Nacional do Idoso (BRASIL, 2003) 

que preconiza, dentre outras ações, a inclusão de conteúdos de saúde do idoso na formação 

dos profissionais de saúde, porquanto a prática de cuidados às pessoas idosas exige 

abordagem global, interdisciplinar e multidimensional, que pese o diálogo entre as dimensões 

física, psicológica e social, influenciadores da saúde dos idosos e pondere a importância do 

ambiente no qual este está inserido. 

Portanto, o dentista deve situar-se e inserir-se nessas circunstâncias, a fim de 

amplificar sua compreensão acerca do envelhecimento, assegurando um recurso terapêutico 

preciso no diagnóstico e prognóstico (NETO et al., 2020), sem se limitar aos aspectos bucais. 

Nesse sentido, Shinkai e Cury (2000, p. 1100) já orientavam: 

 

deve ser discutida ainda a necessidade de eliminação dos preconceitos em 

relação à atuação da odontologia. Assim como o idoso não deve ser uma boca 

para o dentista, e boca em idoso não se restringe à dentadura, a odontologia 

não se limita à boca, e esta não é igual a dentes e gengiva. É preciso que haja 

afastamento de mitos e estereótipos que cercam o tratamento odontológico na 

terceira idade, bem como divulgação de informações entre os próprios 

cirurgiões-dentistas, os demais profissionais de saúde, as autoridades e a 

população em geral, incluindo principalmente os idosos e seus familiares. 

 

    

Entender que o profissional da Odontologia contribui para melhoria da qualidade de 

vida dos pacientes é compreender a importância dele no ciclo do cuidado à vida, e pressupõe 

maior inserção da ciência odontológica no cenário multidisciplinar. 

   Ancorado na interdisciplinaridade e na colaboração interprofissional, um modelo de 

promoção de saúde bucal fora desenvolvido no Programa de Residência Multiprofissional em 

Atenção Básica, da Escola Multicampi de Ciências Médicas, da Universidade Federal  do    

Rio    Grande    do    Norte, onde foram relatadas ações de colaboração entre a odontologia e 

demais profissionais, durante as consultas de crescimento e desenvolvimento, mostrando 

íntima relação da odontologia com a nutrição, a fonoaudiologia, ao serviço social, a 

fisioterapia e à atenção farmacêutica na  melhoria da  qualidade  de  acesso  às informações 

pelas mães dos cuidados aos seus filhos (ARAÚJO et al, 2018). 

Ante o exposto, esse estudo encontra-se inserido no contexto sociocultural de uma 

ILPI localizada no Município de Itaboraí, no Estado do Rio de Janeiro. 

Assim, partiu-se para o desenvolvimento desse estudo, com o pressuposto de que: 

Ações de Educação Permanente em Saúde com a equipe da ILPI sobre jogos interativos 
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ancorados nos saberes e competências profissionais da ILPI, através da EP, podem contribuir 

para a integralidade do cuidado. 

A integralidade, além de ser uma diretriz do Sistema único de saúde (SUS), 

representa um rompimento com o modelo tradicional de saúde, pois remete à 

interdisciplinaridade do cuidado, visando oferecer serviços de saúde que contemplem o 

indivíduo como um todo, necessitando, portanto, de uma equipe multidisciplinar (VIEGAS; 

PENNA, 2013). 

A aproximação da educação permanente em saúde (EPS) com as questões da 

integralidade do cuidado foi evidenciada na dissertação de mestrado, intitulada “Educação 

permanente na reorganização do processo de trabalho no serviço de emergência”, onde 

percebi a carência de entendimento dos participantes da pesquisa, acerca do processo de 

multidisciplinaridade, depreendendo que este fato pode ter ocorrido por não haver uma prática 

de educação permanente efetiva no cenário estudado (FERNANDES, 2016). 

A referida experiência foi significativa e possibilitou a reflexão acerca do processo 

de trabalho pela equipe, propiciando contribuições tais quais: maior integração da equipe 

multiprofissional e seu reconhecimento como tal; fomentando um espaço de discussão e 

trocas que não costumam fazer parte da dinâmica do atendimento de emergência; e 

melhorando a compreensão do significado da EPS e do papel do odontólogo, apesar de não ter 

efetivado ainda mudanças significativas na prática, devido às trocas constantes de equipes no 

município pesquisado. 

Parte desta inquietação com relação às mudanças necessárias no contexto da 

integralidade do cuidado ao idoso encontra-se no íntimo da pesquisadora, atuando como 

dentista há vinte e sete anos, buscando conseguir solução para o problema odontológico de 

cada paciente, seja encaminhando a um colega para tratamentos específicos, ou removendo 

um elemento dentário causador de sofrimento. Assim sendo, acredita-se que as demandas são 

devolvidas com a resolutividade esperada, dentro do possível. 

 

1.1. Questões Norteadoras 

 

 Como a equipe de cuidado da ILPI utiliza os jogos interativos para efetivar a 

integralidade do cuidado? 

 Quais os saberes e práticas empregados pela equipe de cuidado em uma ILPI sobre a 

utilização dos jogos interativos na integralidade do cuidado ao idoso? 
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 De que forma a educação permanente pode ser aplicada na ILPI, a fim de desenvolver 

novos saberes e competências da equipe de cuidado, com a prática de jogos interativos 

para a integralidade do cuidado ao idoso? 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo geral 

Contribuir para utilização de jogos interativos ancorados nos saberes e competências 

da equipe de cuidado como estratégia de integralidade do cuidado ao idoso. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1) Descrever experiências com ênfase nos saberes e competências da equipe de 

cuidado com a utilização dos jogos interativos, assim como as possibilidades de efetivar a 

integralidade do cuidado;  

2) Identificar e analisar os saberes e práticas da equipe de cuidado em uma ILPI sobre 

a utilização dos jogos interativos na integralidade do cuidado ao idoso;  

3) Utilizar a educação permanente como estratégia para desenvolver novos saberes e 

competências da equipe da ILPI com a prática de jogos interativos para a integralidade do 

cuidado ao idoso.  

 

1.3. Justificativa e Relevância 

 

Diante da evidência epidemiológica do envelhecimento populacional, é possível 

depreender que a população idosa em crescimento necessitará de incremento na demanda de 

serviços direcionados a esse público. 

Visando a construção do conhecimento, orientado pelas necessidades mundiais e 

oriundas do apelo social, a pesquisa visa devolver à sociedade inovações que resultem em 

melhoria da saúde da população idosa, através da experiência do caso da ILPI estudada.  

Portanto, este estudo articula-se com a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa 

em Saúde (BRASIL, 2018), estando em consonância com os princípios do SUS, no que se 

refere à Integralidade e Universalidade do acesso. Assim sendo, é uma produção de 

conhecimento inserida no eixo temático 12: Saúde do idoso, item 12.5, Análise da gestão e 

das práticas das equipes no cuidado às especificidades em saúde da pessoa idosa, em 

consonância com a Política Nacional do Idoso (BRASIL, 2003). 
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Situa-se no quarto eixo temático transversal, gestão do trabalho e educação em 

saúde, inserindo-se no primeiro eixo temático de ações verticais, cuidados de enfermagem à 

saúde mental e no primeiro eixo temático por grupo populacional, cuidados de enfermagem à 

saúde do adulto e idoso, tendo como objeto primário o gerenciamento e como objeto 

associado às práticas de atendimento da agenda de prioridades de pesquisa em enfermagem 

(OLIVEIRA, 2014). No entanto, existem lacunas no conhecimento da potencialidade dos 

jogos, bem como na atuação do odontogeriatra na integralidade do cuidado ao idoso.  

Considera-se que este estudo tem como relevância social atender ao ritmo de 

envelhecimento populacional brasileiro, que demanda um campo de prática ainda não 

totalmente explorado. A relevância se amplia ao oferecer inovações no campo da saúde no 

cuidado ao idoso, que os inclua e possibilite a integralidade do cuidado a eles dirigido, por 

meio da efetivação de um projeto singular que possa combinar a utilização dos jogos, o prazer 

e a qualidade do cuidado em saúde.  

Esta pesquisa engaja-se no movimento proposto pela ONU em 2000 (ONU, 2000), 

intitulado de “Objetivos de Desenvolvimento do Milênio” e pretende contribuir com o oitavo 

objetivo: Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento, uma vez que se estabelecem 

parcerias para o desenvolvimento, cooperando para tornar acessível novas tecnologias e 

formas de tratamento e convoca os diversos saberes a se mobilizarem em benefício da 

sociedade, além de intentar tornar acessíveis os benefícios e tecnologias inclusivas, de 

informação e comunicação, utilizando jogos nesse processo (ROMA, 2019). 

 O desafio de unir sociedade civil e Estado em prol do planeta encontra-se refletido 

nesse trabalho de pesquisa, que sugere encontros para aproximar sociedade e academia para 

dar continuidade ao processo educativo, entendido como inesgotável e permanente, tendo 

como instrumento o jogo e seu papel na integralidade do cuidado.  

 Com o objetivo de mobilizar a comunidade acadêmica para a problemática em foco, 

foram publicados artigos científicos e apresentados trabalhos em eventos da área (ANEXO 

IV), como forma de divulgar o que está se fazendo na ILPI, assim como se buscou formar 

parcerias com o setor público e faculdades de odontologia, e com isto, contribuir para a 

resolução de problemas relevantes à existência da instituição, sensibilizando os gestores para 

a importância de disponibilizar projetos de inclusão do idoso, de maneira que todos possam 

participar e contribuir com esta realidade. 

A fim de buscar esse hiato foi realizado, no período de fevereiro a março de 2020, 

um levantamento do estado da arte no portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases 

de dados online Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 
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no Portal US National Library of Medicine (MEDLINE), tendo como descritores: “jogos e 

brinquedos” e idosos, associados aos operadores boleanos “AND” e “OR”. 

Há diversas definições para “jogos e brincadeiras”. Didonet (2012) reflete sobre 

como as atividades recreativas prendem, recompensam e seduzem, criando um vínculo entre o 

ser que brinca e o brinquedo em um momento de enlace, movimento e concentração, de uma 

atividade cultural e social. 

Belo e Scodeler (2013) debruçaram-se em conceituar o jogo na perspectiva 

winnicotiana, que afirma ser possível entrar em contato e desfrutar integralmente de sua 

personalidade ao brincar. É através da brincadeira que o homem, criança, adulto consegue 

lançar um novo olhar sobre cada experiência ou desafio proposto, a fim de encontrar soluções 

criativas para velhos problemas. Nesse ponto encontra-se a finalidade terapêutica do encontro 

consigo mesmo através do jogo. 

Já o DeCS define “jogos e brincadeiras” como as atividades recreativas, espontâneas 

ou voluntárias, procuradas para o divertimento e seus acessórios ou equipamentos. Seus 

sinônimos são: brincadeiras e brinquedos, títeres e brincadeiras. Define ainda idosos, como 

pessoas de 65 a 79 anos, existindo ainda um descritor para as pessoas acima de 80 anos. Tem 

como sinônimos: pessoa idosa, pessoa de idade, pessoas de idade, pessoas idosas e população 

idosa.   

Considerando as atividades lúdicas com idosos, Fleuri et al. (2016) afirmam que as 

brincadeiras, além de proporcionarem momentos de descontração e alegria, desenvolvem 

habilidades, promovem interação social, melhoram a autoestima, reduzem ansiedade e 

facilitam a expressão dos sentimentos e a comunicação. 

Castro, Lima e Duarte (2016), partindo dos discursos apresentados por idosos, 

puderam confirmar que estratégias de cuidado envolvendo jogos representam ferramentas 

eficientes da atenção primária para desenvolver o envelhecimento saudável. Entretanto, a 

inserção do idoso enquanto coautor neste processo de elaboração e planejamento das 

atividades e ações é essencial para seu engajamento e sua autonomia. 

Compreende-se por idoso, conforme redação da Lei 8842 (BRASIL, 1994) e 

ratificada pela Lei 10.741 (BRASIL, 2003), a pessoa de 60 anos ou mais.   

Ademais, utilizou-se como critérios de inclusão: estudos com determinação de 

metodologia clara, publicados em inglês, português e espanhol, disponíveis na íntegra online 

e, como critérios de exclusão: artigos duplicados, editoriais e revisões. 
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Figura 1: Fluxograma do estado da arte 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

Na busca nas bases de dados foram encontrados doze estudos, sendo selecionados 

como potenciais para a pesquisa, apresentados no Quadro 1, destacando-se: título, autores, 

periódico onde está publicado e considerações acerca da produção. 

Quadro 1: Distribuição do material selecionado de acordo com título, autor, ano de 

publicação, periódico, método e resultados. 
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N
0 

Título Autores Periódico Método Resultados 

1) El juego como vehículo de 

sensaciones placenteras en 

el adulo mayor 

Susana Chiodi;              Paola Galizia;          

Antonella Cravero;   Candella Ormello;       

Magalí Pegoraro 

Rev Salud Pública 

(Córdoba)      

2019 

Análise descritiva-

qualitativa. Intervenção. 

Experiência de prazer com a 

intervenção lúdica. 

2) Does cognitive Impairment 

and agitation in dementia 

influence intervention 

effectiveness? Findings 

from a Cluster-RTC with 

the Therapeutic robot, 

PARO 

Cindy Jones;     Wendy Moyle;   Jenny 

Murfield; Brian Drapper;  David Schum; 

Elizabeth Beattie; Lukman Thalib 

JAMDA 

2018 

Intervenção O uso do PARO deve ser restrito a 

pessoas com baixa-moderada 

severidade de agitação.   

Pacientes com agitação severa, 

pobremente responderam a terapia com 

o PARO 

3) Using dolls therapeutic 

purposes: A study on 

nursing home residents 

with severe dementia 

A. Cantarella;                     E. Borella;                           

S. Faggian;                         A. Navuzzi 

Int. J. of geriatric 

Psychiatry 

2018 

Intervenção.  A DT é uma abordagem promissora 

para reduzir BPSD, embora não tenha 

trazido benefícios na avaliação de 

comportamento alimentar. 

4) “Play” and People Living 

With Dementia: A 

Humanities-Based Inquiry 

of Time Slips and the 

Alzheimer’s Poetry Project 

Aagje Swinnen;                                    

Kate de Medeiros, 

The Gerontologist 

2018 

Intervenções artísticas.  O jogo colaborativo em ambientes de 

atenção à demência não tem outro 

objetivo senão obter significado de 

estar em um encontro verdadeiro com 

outros seres humanos. 

5) Use of a robotic seal 

therapeutic tool to improve 

demniasympoms a cluster-

randomized controlled trial 

Wendy Moyle; Cindy Jones;                  

Jenny Murfield; LukmanThalib;        

Elizabeth Beattie;David Schum;           

Siobhan O’Dwyer; M Mervin;          

Brian Drapper; 

JAMDA 

2017 

Intervenção. O PARO foi mais efetivo que o 

cuidado usual em implementar o 

prazer. 

6) Older adults’ views and 

experiences of doll therapy 

in residential care homes 

Heidi Alander;                 Tim Prescottt;                    

Ian A. James 

Dementia 

(London)       

2015 

Intervenção Os residentes geralmente apoiam o uso 

de bonecas, acreditando que as bonecas 

podem ter um impacto positivo em 

alguns usuários. 

 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-23982439
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7) Implementation of a baby 

doll therapy protocol for 

people with dementia 

(innovative practice) 

Barbara A. Braden;     Phyllis M. Gaspar 
Dementia 

(London) 

2015 

Um protocolo de 

implementação para a 

terapia de boneca. 

O aumento da felicidade foi um 

resultado estatisticamente significativo. 

A terapia da boneca é uma abordagem 

não farmacológica eficaz para melhorar 

o bem-estar dos pacientes com 

moderada a demência grave. 

8) Treinamento cognitivo de 

idosos com uso de jogos 

eletrônicos: um estudo de 

caso 

Sabrina Martins Barroso; José Humberto 

Curtiço Jr.;                          Dennis 

Gabiatti Lopes; Fernanda Esteves 

Pereira; Juliana Machado Ruiz 

Ciência e 

Cognição 

2018 

Intervenção.  Foram encontradas melhoras cognitivas 

positivas e uso recreativo. 

9) Doll therapy: an 

intervention for nursing 

home residents with 

dementia. 

 

Juh Hyun Shin 
J. of Psychosocial 

nursing health 

services 

2015 

Intervenção A regressão linear demonstrou 

diferenças estatisticamente 

significantes em agressão, 

comportamentos obsessivos, errantes, 

verbalização negativa, humor negativo 

e físico negativo após a introdução da 

terapia do boneco. As interações com 

outros indivíduos também aumentaram. 

10) Playfulness over the 

lifespan and its relation to 

happiness: results from an 

online survey. 

 

R.T. Proyer 
Zeitschriftfür 

Gerontologieund

Geriatrie        

2014 

 A brincadeira parece ser relevante em 

todos os grupos etários e exibe robusta 

relação com diferentes indicadores de 

bem-estar. 

11) Reasons for playing casual 

video games and perceived 

benefits among adults 18 

to 80 years old. 

Susan Krauss Whitbourne;  

StacyEllenberg;                                       

Kyoko Akimoto 

CyberpsycholBe

havSocNetw 

 2013 

 Adultos mais jovens observaram 

memória melhorada; Os adultos mais 

velhos relataram benefício nas 

habilidades visuoespaciais e tempo de 

resposta. 

12) Experiência de 

treinamento com Nintendo 

Wii sobre a funcionalidade, 

equilíbrio e qualidade de 

vida de idosas 

Letícia Aparecida Calderão Sposito; 

Elizeu Ribeiro Portela;                 

Enicezio Fernando Poscidônio Bueno; 

Wellington Roberto G. de Carvalho; 

Fabiano Fernandes da Silva;           

Renato Aparecido de Souza 

 Rev ed. física 

2013 

 

Relato de experiência   

 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-25622273
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-25622273
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-25622273
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-25622273
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-25622273
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-23982439
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-23982439
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-23982439
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Dentre os estudos selecionados, dez avaliaram fatores cognitivos e apenas um 

buscava avaliar a maneira de se relacionar com o corpo e com os outros. Dois relatam 

aumento da felicidade e benefícios que compensam o declínio cognitivo.  

Dois estudos referem-se à terapia com robô do tipo animal de estimação, PARO, que 

foi desenvolvida por engenheiros japoneses como alternativa a terapia assistida por animais. 

Ambos advindos de uma mesma pesquisa e com mesmos resultados.  Pacientes com agitação 

severa, pobremente responderam a terapia com o PARO (JONES et al, 2018), em um estudo 

australiano de intervenção de quinze minutos, três vezes por semana, durante dez semanas, 

embora tendo sido efetivo em implementar o prazer (MOYLE, 2017). 

Correlacionada à terapia com animal de estimação, Cantarella et al. (2018) avaliaram 

sintomas comportamentais e psicológicos da demência (BPSD) com terapia com bonecos 

(DT), por intermédio de intervenções de vinte sessões de sessenta minutos, cinco vezes por 

semana, à tarde, sugerindo ser uma abordagem promissora. 

A terapia de boneca é uma terapia não farmacológica que pode afetar o 

comportamento agitado em pacientes com demência, mas ainda não existe um protocolo para 

seu uso (BRADEN; GASPAR, 2015). 

 Embora cercada de discussões em conjunto com as preocupações éticas e sem 

reconhecimento terapêutico comprovado (ALANDER; PRESCOTT; JAMES, 2015), um 

protocolo de implementação para a terapia de boneca para aqueles com demência foram 

desenvolvidos e implementados com idosos residentes em um centro de assistência à 

demência Os resultados foram medidos conforme o impacto do uso dos bonecos em seis áreas 

do comportamento do residente. Os participantes tiveram um aumento no nível de felicidade, 

atividade/vivacidade, interação com funcionários e outros, e facilidade de dar cuidado. Houve 

também uma redução no nível de ansiedade. 

 A terapia com bonecos também influenciou positivamente o humor, o 

comportamento e as interações sociais, na pesquisa de Shin (2015) com idosos com demência 

residentes em casa de repouso, realizado na Coréia. 

Chiodi et al (2019), a partir de um trabalho grupal de dez sessões de uma hora 

utilizando telas, bastões, bolas, música e exercícios repiratórios, constataram que o jogo tem o 

objetivo de reencontrar capacidades expressivas do corpo, verbais, corporais e plásticas, 

vivenciar o tônus muscular, possibilitar experiência de se relacionar e encontrar-se com o 

outro de forma lúdica e experimentar o prazer do movimento.  

A sensação de prazer com o jogo e melhora cognitiva aferida foi observada em 

estudo com quatro idosas de um grupo de Univeridade para a terceira idade, em Uberaba, 
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MG, três apresentando queixa moderada de memória e outra, queixa leve, que foram 

submetidas a treinamento com jogos eletrônicos, por oito semanas e meia, começando com 

vinte minutos e aumentando progressivamente até sessenta minutos diários. (BARROSO et al, 

2018). 

Assim como Swinnen e Medeiros (2018), o brincar não se preocupa em manter as 

pessoas ocupadas ou em melhorar sua saúde cognitiva, mas em se conectar emocionalmente a 

outras pessoas e ter a liberdade de se expressar. Por meio de intervenções artísticas com 

pacientes com Alzheimer, buscaram valorizar o aprimoramento cognitivo e psicológico, 

partindo-se do fato de que, no jogo, as partes envolvidas têm que começar de uma posição 

igualitária e deixar de lado os medos de serem diminuídos ou ridicularizados.  

A brincadeira pode contribuir para um envelhecimento saudável, por exemplo, 

através das suas relações com o outro, emoções positivas, bem-estar intrínseco, objetivos de 

vida ou lidar com o estresse (PROYER, 2014). Embora com uma amostra não exclusivamente 

de idosos, o estudo direciona o olhar para a brincadeira por grupos etários e pontua que ela é 

pouco estudada em idosos, concentrando-se em bebês e crianças. A brincadeira também foi 

associada com criatividade e conhecimento cognitivo. 

 O estudo de Whitbourne,  Ellenberge e Akimoto (2013) avaliou quais os benefícios 

que adultos de meia idade e mais velhos percebem ao jogar videogames, e quão regularmente 

eles jogam. Todos os entrevistados citaram estar com amigos como a principal razão para 

jogar. Adultos de meia idade citaram alívio do estresse e adultos mais velhos relataram que 

buscam os desafios do jogo. Como resultado, adultos mais jovens observaram memória 

melhorada, enquanto os mais velhos relataram benefício nas habilidades visuoespaciais e 

tempo de resposta.  

A tecnologia vem sendo posta a serviço para auxiliar no cuidado à pessoa idosa. Um 

protocolo de treinamento em Realidade Virtual, com Nintendo Wii como ferramenta assistiva 

a idosos, visando analisar a funcionalidade, equilíbrio e qualidade de vida em duas idosas não 

institucionalizadas apontara melhora em todos os testes analisados, colaborando para a 

melhora da independência funcional de idosos (SPOSITO et al., 2013). 

 Os resultados indicam uma pouca exploração dos jogos como mecanismos propulsores 

de cuidados, deixando uma lacuna no conhecimento. 

 As evidências do trabalho de Wu, Li e Treng (2015) apontaram a importância da 

presença social e do controle comportamental e destacaram o efeito da peça colaborativa na 

promoção do exercício físico com idosos. O estudo avaliou a influência das configurações de 

exercícios (tradicional e “exergames”) e padrões de interação do jogador no exercício de 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Whitbourne,%20Susan%20Krauss%22
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interação em uma amostra de adultos idosos asiáticos. A ação experimental foi realizada com 

113 idosos singapurenses por um mês e o benefício ofertado aos adultos mais velhos, tanto 

psicologicamente quanto fisicamente, foi mais positivo na configuração tradicional de 

exercício. 

Ainda de acordo com Wu, Li e Theng (2015), as interações entre idosos são 

importantes, tanto psicológica como fisicamente. Para os autores, desassociar estes benefícios 

extracognitivos do processo de cuidar do idoso pode resultar em não atingir a integralidade do 

cuidado. Sob este prisma, com a elaboração e desenvolvimento da presente pesquisa pode-se 

contribuir para a integralidade do cuidado em ILPI tendo em vista a possibilidade de agregar 

os saberes advindos da compreensão dos trabalhadores envolvidos no ato de cuidar acerca da 

utilização dos jogos interativos como estratégia educativa e terapêutica. 

Além do exposto, acredita-se também que esta pesquisa contribuirá para o 

empoderamento da equipe, alvo das ações de EPS, conforme preconizado na Lei 8080/90, ao 

se incluir como área de atuação do Sistema único de Saúde (SUS) a ordenação da formação 

de recursos humanos na área de saúde, o incremento do desenvolvimento científico e 

tecnológico para atuação no sistema, pela criação de comissões permanentes de integração 

entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior. Portanto, sua 

finalidade é propor prioridades, métodos e estratégias, para a formação e educação continuada 

dos recursos humanos do SUS, em sua esfera correspondente, e à cooperação técnica entre as 

instituições no campo da pesquisa (BRASIL, 1990). 

Vale salientar que os profissionais de saúde na assistência do SUS estão 

representados nos Conselhos Municipais de Saúde, conforme texto da Lei 8142/90, inclusive 

atuando na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na 

instância correspondente, quer municipal, estadual ou federal, inclusive econômica e 

financeiramente, sendo também autores na condução da política de saúde no país e não 

meramente executores de protocolos (BRASIL, 1990). 

Na Portaria 399/2006, Pacto de Gestão, priorizam-se as iniciativas de gestão do 

trabalho e educação na saúde, a fim de aprimorar as relações de trabalho e valorizando os 

profissionais do SUS (BRASIL, 2006). Neste contexto, a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (PNEPS, 2009) pretende ir além da ação educacional propriamente 

dita, por meio da capacitação, sobretudo, proporcionando meios para a mudança institucional, 

primórdio da EPS (BRASIL, 2009). 

Nesse ínterim, entender o processo educativo em saúde e discuti-lo com a equipe 

multiprofissional é fator primordial para que as ações educativas da EPS sejam postas em 
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prática. Destaca-se, dessa forma, que todos os profissionais envolvidos no atendimento ao 

paciente necessitam ter clareza de seu lugar no processo de trabalho, pois todos estão 

envolvidos na integralidade do cuidado em saúde. Para isso, considera-se fundamental o 

desenvolvimento dos conceitos de EPS e sua aplicação prática em saúde.  

No que tange às ações de integralidade do cuidado, acredita-se que este estudo trará 

contribuições significativas para a efetividade dos modos de cuidar em ILPI, utilizando-se os 

jogos interativos como estratégia educativa e terapêutica, e para a equipe multidisciplinar, no 

que tange à importância da Educação Permanente em Saúde, como forma de desenvolver 

competências para atuar nesse âmbito do cuidado. 

As contribuições esperadas do estudo dizem respeito primeiramente ao impacto social 

positivo do uso de terapias não medicamentosas, contribuindo para o aumento da sensação de 

prazer. Isto diminui custo no tratamento, especialmente de demência e depressão. 

Em uma segunda análise, as mudanças previdenciárias que começaram a acontecer no 

país tendem a diminuir a renda familiar na aposentadoria, diminuindo o acesso a serviços de 

saúde. Neste sentido, uma construção de cuidado mais acessível economicamente, baseada em 

saberes e ancorada na prática parece uma alternativa viável. Além de ofertar um cuidado 

doméstico, uma vez que o jogo pode ser conduzido na residência do idoso pelo cuidador 

familiar. 

Por último, a assistência precisa sair do modelo biomédico e encontrar soluções 

criativas e inovadoras diante do envelhecimento populacional. É o que essa pesquisa sugere. É 

como pretendo envelhecer.  

Assim, o presente estudo almeja contribuir para ampliação das pesquisas sobre a 

temática articulado à Linha de Pesquisa “O Cuidado no contexto sócio cultural” do Programa 

de Pós Graduação em Ciências do Cuidado em Saúde (PACCS) bem como, para incentivar o 

desenvolvimento de novas pesquisas no Núcleo de Pesquisa em Trabalho, Saúde e Educação 

(NUPETSE), onde se encontra ancorado. 

Desta forma, a tese aqui defendida é de que os jogos interativos ancorados nos saberes 

e competências da equipe de cuidado contribuem para a integralidade do cuidado ao idoso, 

utilizando-se como estratégia a educação permanente em saúde.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Os professores 

 

“O professor disserta 

Sobre ponto difícil do programa. 

Um aluno dorme, 

Cansado das canseiras desta vida. 

O professor vai sacudi-lo? 

Vai repreendê-lo? 

Não. 

O professor baixa a voz 

Com medo de acordá-lo.” 

(Carlos Drummond de Andrade) 

2.1. SABERES – Maurice Tardif 

 

A escolha por Maurice Tardif como referencial teórico se deu quando comecei a 

questionar meu papel, enquanto dentista, na ILPI. Não me satisfazia olhar o outro como um 

elemento dentário. Não me cabia apenas as questões bucais, uma vez que acessar o outro para 

o cuidado me exigia mais que o domínio da técnica. E questionei o que era este algo mais. 

Fui levada a refletir sobre o saber-fazer. Os saberes postos em prática durante meu 

processo de trabalho envolviam conhecimento de farmacologia, anatomia, cirurgia, fisiologia 

do envelhecimento e jogo. Sim! Um idoso foi técnico de futebol e outro jogava paciência 

sozinho. O jogo me ligou a esse mundo. 

Para me aproximar, falava de futebol. Assim o cuidado foi se dando. E na 

descontração da brincadeira foi possível me tornar parte integrante nesse cenário. 

Quando manifestei a minha orientadora o desejo de pesquisar jogos e como utilizá-

los na integralidade do cuidado ao idoso, imediatamente fui conduzida aos saberes de Maurice 

Tardif. 

Maurice Tardif é um filósofo Canadense que possui graduação em Filosofia, 

Mestrado em Filosofia e Doutorado em Fundamentos da Educação. Suas pesquisas estão 

voltadas para o campo da profissão docente, sua situação, evolução, formação e os 

conhecimentos docentes. Em Tardif, a docência é uma profissão de interações humanas. 

Nessa perspectiva, a pesquisa visa utilizar-se dos conceitos estabelecidos em Tardif 

acerca dos saberes, uma vez que trabalhar em equipe multidisciplinar em ILPI exige o 

conhecimento que extrapola os saberes acadêmicos, e torna sua prática tão peculiar como a 

profissão docente. Nela há a perspectiva do educar em sociedade, nas interações que ocorrem 
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com os outros, permeado por saberes pertencentes aos diferentes campos do conhecimento, 

que são produzidos e acumulados pelo grupo ao longo da sua trajetória de vida e do processo 

de trabalho (TARDIF, 2016). 

Tem sua pesquisa direcionada à profissão docente, distinguindo-a de ocupação. Tal 

distinção se dá na medida do conhecimento que está em jogo. A profissionalização requer 

instrução formal e, portanto, detenção de conhecimentos exclusivos, inerentes a um grupo 

profissional (TARDIF, 2000). 

Esses conhecimentos não são técnicas padronizadas de resolução de problemas, mas 

um conjunto de discernimentos utilizados na situação de ação. Tampouco são estáticos. 

Necessitam de contínua construção (TARDIF, 2000). 

 

2.1.1.  Os saberes em Maurice Tardif 

 

Para Tardif & Lessard (2014) saber engloba conhecimento, habilidades, 

competências e atitudes para o trabalho. Neste sentido, o profissional, sua prática e seus 

saberes coexistem na profissão docente de forma inseparável. 

Os saberes, aos quais Tardif & Lessard (2014) se refere, são adquiridos de diversas 

fontes, tais quais, da história pessoal, da sociedade, da escola, e convergem para o saber 

profissional na mobilização diária em sala de aula (Quadro 2) 

 

Quadro 2:  Os saberes dos professores  

 

Fonte: TARDIF, 2016, p. 63 
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Os saberes docentes só existem se associados a suas origens, a diferentes fontes de 

sua aquisição e à relação estabelecidas entre os professores com seus saberes de forma 

dialógica e crítica (CARDOSO; DEL PINO; DORNELES, 2012) 

Tardif & Lessard (2014) conjectura sobre todos os saberes utilizados pelos 

professores na sua atividade profissional que a afetam diretamente, além de se empenhar em 

evidenciar que o processo de constituição do profissional professor não se restringe ao 

presente. Suas fontes de aquisição remetem às experiências do presente e às do passado, 

adquiridas no contexto da sua vida pessoal e familiar, inclusive na sua trajetória escolar, e são 

determinantes na constituição de sua identidade profissional. Os saberes, descritos no quadro 

por Tardif, integram-se à prática profissional dos docentes por processos de socialização e não 

são uma construção individual. Por mais que, no exercício de seu ofício, o professor aja 

sozinho, suas decisões e ações refletem as relações que estabeleceu, ao longo de sua vida, na 

sua família, na escola, em outros espaços de convivência social, com alunos, colegas de 

profissão e nas instituições de formação. Consequentemente, os saberes profissionais só 

podem ser captados se considerados em todos os seus aspectos. 

A fim de responder questões acerca dos saberes mobilizados pelos educadores em 

sua tarefa diária, seu papel e seu peso para o desempenho do ofício, que alicerçam o trabalho 

de formação desse profissional, Tardif (2016) destaca quatro tipos diferentes de saberes 

implicados na atividade docente: os saberes profissionais ou da formação profissional, os 

saberes disciplinares, os saberes curriculares e os saberes experienciais. Para o autor, o saber 

docente é um amálgama de saberes, cuja origem encontra-se nestes quatro saberes, conforme 

figura 2. 

 

Figura 2: Definição dos saberes, segundo Maurice Tardif 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 
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O saber profissional ou da formação profissional corresponde àquele saber produzido 

por teóricos e abordado nas licenciaturas. Já o saber disciplinar é inerente a um campo do 

conhecimento. O saber curricular refere-se ao saber a ser ensinado nos conteúdos trabalhados 

na escola, ao passo que o saber experiencial é um saber prático, produzido no cotidiano 

(TARDIF; LESSARD, 2014).  

Grützmann (2019), assentada em sua tese de doutorado, reforça os conceitos de 

Tardif, alegando que os saberes disciplinares referem-se aos diversos campos de 

conhecimentos presentes na sociedade, enquanto que os saberes curriculares focam na 

instituição escolar, seus objetivos, conteúdos e métodos, a fim de transmitir os valores que 

julga necessários à sociedade, de acordo com o planejamento escolar, através de programas a 

serem aprendidos e aplicados pelos docentes. Ao mesmo tempo que os saberes de formação 

profissional, ou saberes pedagógicos, são os relacionados às ciências da educação e da 

ideologia pedagógica e os saberes experienciais são vivências e experiências incorporadas à 

prática como habilidades incrementadas ao longo do exercício da profissão docente. 

É nessa interseção dos saberes profissionais, saberes disciplinares, saberes 

curriculares e saberes experienciais que reside o saber docente/profissional. 

À vista disso, Grützmann (2019) ilustra a ideia de Tardif na figura 3: 

 

Figura 3: Saberes docentes 

 

Fonte: Grützmann, 2019, pag. 10 

 

Percebe-se o caráter social, contextualizado e individual do saber docente, bem como 

sua negociação e validação em distintos momentos e grupos, até se tornar ação interativa, 
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executada por um ser completo e complexo, porém, em constante formação: o professor 

(BORGES, 2001). 

O atributo social do saber docente provém das relações construídas e partilhadas com 

os outros e são legitimados legalmente por instituições. O cunho contextualizado do saber 

docente é autenticado pelos atores sociais que participam da construção do saber, e envolve 

alunos, colegas de trabalho e demais professores. Por fim, a feição individual fixa-se nas 

experiências pessoais e constitui o próprio fazer singular do professor em seu labor 

(BORGES, 2001). 

Tardif & Lessard (2014) apresenta o saber docente imerso no ambiente de trabalho e 

dele indissociável, pontuando a ação/trabalho como premissa do saber, estando o saber a 

serviço do trabalho. A diversidade de saberes mobilizados na composição do saber docente é 

condição para seu erguimento. Some-se a isso, sua produção contínua, ao longo do tempo e da 

vida do docente, que aprende a ensinar na prática cotidiana e temporal, tornando a experiência 

do trabalho um dos fundamentos do saber, tal qual a interação com outros seres humanos, 

para que o ato de ensinar seja uma fusão entre formação docente e realidade do ambiente de 

trabalho. 

Esses fios condutores são estampados na figura 4. 

 

Figura 4: Fios condutores do saber docente 

 

Fonte: Grützmann, 2019, pag. 12 

 

Desta forma apresentado, o saber docente é: Plural, inserido no trabalho e nas 

relações humanas, baseado em experiências oriundas do ofício de professor, que parte de sua 

formação acadêmica e se modifica ao longo do tempo.  
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Isso desvelado, a pesquisa pretende aproximar o conceito de saber de Tardif à 

formação profissional em saúde, permeada de subjetividade e componentes provindos de 

dimensões externas ao contexto saúde. Saber que está a serviço do outro e com ele 

interagindo, apto a modificar-se e reinventar-se diante de situações fortuitas, saber que não se 

desassocia do ser, nem do fazer, como o saber docente,  

Assim, justifica-se sua escolha como referencial teórico, uma vez que seu objeto de 

estudo situa-se nos saberes, que transbordam para a prática profissional, onde não é possível 

isolar-se ou ignorar os saberes adquiridos no decorrer da vida, pois estes contribuem para as 

relações transdisciplinares exigidas na prática cuidadora em equipe multidisciplinar. 

A fim de buscar evidências da aplicação desse referencial teórico em pesquisas 

Strictu Senso, nos últimos cinco anos, realizou-se uma busca no Banco de Teses e 

Dissertações do Portal da CAPES, tendo sido encontrados cinco trabalhos, cujo referencial 

teórico foi Maurice Tardif, oriundas de área multidisciplinar, conforme fluxograma a seguir 

(Figura 5): 

 

Figura 5: Fluxograma do Portal CAPES 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

No Portal da BVS, ao fazer uma pesquisa simples com o termo “Maurice Tardif”, há 

apenas um resultado: um artigo de reflexão teórica, publicado no ano de 2014, proveniente da 
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região Sudeste, da Universidade Federal Fluminense, Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa, sobre a relação interpessoal preceptor-educando, o que ratifica a relevância em 

se explorar mais o universo dos saberes docentes na prática assistencial. 

 

2.2.  COMPETÊNCIAS – Philippe Perrenoud 

 

Após me aproximar de Maurice Tardif, foi necessário compreender como realizar 

concretamente minha tarefa como dentista, mobilizando os saberes e os integrando, para a 

efetividade do cuidado. 

Mais uma vez a orientadora com sua experiência conduziu-me à teoria das 

competências de Philippe Perrenoud, a fim de entender como os saberes profissionais são 

colocados em prática de maneira eficiente em prol do cuidado. 

Philippe Perrenoud é sociólogo e seu campo de atuação está voltado para a prática de 

ensino, a partir do desenvolvimento de competências para atuar. Tendo em vista sua 

preocupação com a formação de desigualdade, também vista no contexto sociocultural, na 

qual se insere a pesquisa, ocupa-se com a interdisciplinaridade, justificando-se assim, sua 

eleição para dar conta das competências inerentes ao objeto e objetivos deste estudo. 

 

2.2.1. As competências em Philippe Perrenoud 

 

Para Perrenoud (2000, p 14.), a aprendizagem se concretiza com ações reflexivas, 

devendo-se relacionar os saberes formais a sua utilização em situações do cotidiano, ou seja, 

desenvolver competências para a vida prática, sendo dez as famílias de competências 

propostas a serem desenvolvidas e compreendidas pelo educador:  

 

1) organizar e dirigir situações de aprendizagem;  

2) administrar a progressão das aprendizagens;  

3) conceber e fazer com que os dispositivos de diferenciação evoluam;  

4) envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho;  

5) trabalhar em equipe;  

6) participar da administração da escola;  

7) informar e envolver os pais;  

8) utilizar novas tecnologias;  

9) enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão;  
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10) administrar a própria formação contínua  

Na perspectiva de Perrenoud (2000), a competência mobiliza uma série de saberes e 

recursos cognitivos para solucionar pertinentemente e com eficiência uma situação problema. 

Competência é uma característica que solicita relacionar o conteúdo a sua compreensão e 

prática, por isso requer reflexão sobre seu próprio fazer, para que o conhecimento faça sentido 

na prática.  Só assim o aluno é capaz de alcançar os objetivos propostos no processo de 

aprendizagem.  

Cabe, portanto, ao educador aproveitar ao máximo as capacidades do aprendiz e 

considerar as competências individuais desenvolvidas a partir das relações sociais e 

impulsionar no desenvolvimento de competências que ainda não foram despertadas.  A figura 

6 a seguir ilustra este movimento da Teoria das competências de Perrenoud: 

 

Figura 6: Desenvolvimento da prática a partir do desenvolvimento das competências 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

Competência é uma mobilização de saberes destinada à determinada ação, e se traduz 

no “saber fazer” de cada categoria profissional, transformando-se, através da prática reflexiva, 

em atitudes.  As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos Cursos de Graduação em 

odontologia (2002) definem que, em sua formação, o profissional seja dotado das seguintes 
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competências gerais: atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, 

administração e gerenciamento e educação permanente (BRASIL, 2002). 

Descreve ainda no Art. 5, competências específicas:  

 

III - atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com 

extrema produtividade na promoção da saúde baseado na convicção científica, de 

cidadania e de ética;  

V - exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como 

uma forma de participação e contribuição social;  

XI - comunicar e trabalhar efetivamente com pacientes, trabalhadores da área da 

saúde e outros indivíduos relevantes, grupos e organizações;  

XVII - participar em educação continuada relativa à saúde bucal e doenças como um 

componente da obrigação profissional e manter espírito crítico, mas aberto a novas 

informações;  

XXVII - comunicar-se com pacientes, com profissionais da saúde e com a 

comunidade em geral; 

XXVIII - trabalhar em equipes interdisciplinares e atuar como agente de promoção 

de saúde; (BRASIL, 2002, p. 2-3). 

 

 

A competência é a qualidade para agir eficazmente em determinada situação, 

ancorada em conhecimentos prévios, não se limitando a eles, para enfrentar um cenário 

desfavorável da melhor maneira possível. A competência coloca em ação vários recursos 

cognitivos complementares, entre eles, os conhecimentos. (PERRENOUD, 2000). 

Para Oliveira e Tonini (2014), possuir informações sobre um determinado assunto 

não quer dizer conhecê-lo e conhecê-lo, não quer dizer saber usá-lo para alguma finalidade, 

sendo assim, competência não se resume a acúmulo de conhecimentos. 

Zabala e Arnau (2010) assinalam que competência é a capacidade ou habilidade em 

se realizar uma tarefa ou lidar com situações diversas de forma eficiente, dentro de um dado 

contexto.  

No âmbito educacional, competência refere-se à aptidão em executar as atividades 

propostas de forma exitosa (BONOTTO; FELICETTI, 2014), ratificando o conceito de 

Perrenoud, no qual competência é a capacidade de agir de forma eficaz em uma determinada 

conjuntura, firmada no conhecimento, mas sem reduzir-se a ele (PERRENOUD, 2000). 

Enquanto competência é uma ação advinda de situações cotidianas e reúne 

conhecimentos, habilidades e atitudes, em um movimento reflexivo contínuo (MELLO; 

TURMENA, 2011), habilidade diz respeito ao saber fazer, correspondendo a uma ação física 

ou mental, ou a capacidade de executar com destreza uma atividade. É um dos componentes 

da competência, podendo servir a mais de uma competência (PERRENOUD, 2000). 

Feitas as ponderações no que concerne às competências, fez-se uma busca no Portal 

da BVS com o termo Philippe Perrenoud. Encontrou-se apenas um artigo conforme 
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fluxograma a seguir (Figura 7), que demonstra a carência de estudos no campo da saúde 

acerca das competências no cuidado, embora o artigo encontrado trate das competências no 

ensino de enfermagem. 

 

Figura 7: Fluxograma do Portal da Biblioteca Virtual em Saúde 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

Tal artigo faz uma reflexão sobre ser um enfermeiro docente competente, 

envolvendo-se com o âmbito educacional de forma ampla, considerando e relacionando a 

prática docente à prática da enfermagem. Aponta que o desafio é que os professores 

necessitam se perceber como organizadores de situações de ensino-aprendizagem que 

envolvam seus alunos, desenvolvendo em si as competências necessárias ao seu ofício 

(OLIVEIRA et al, 2015). A fim de buscar relevância para sua escolha como referencial no 

presente estudo, realizou-se uma busca no Banco de Teses e Dissertações do Portal CAPES, 

tendo sido encontrados, nos últimos cinco anos, apenas dois trabalhos na área de saúde, 

ambos com área de concentração em gestão, cujo referencial teórico foi Philippe Perrenoud, 

conforme fluxograma a seguir (Figura 8). 
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Figura 8: Fluxograma do Portal CAPES com a produção científica de Philippe Perrenoud, 

conforme áreas do conhecimento. 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

Foram encontradas duas dissertações de mestrado publicadas, com referencial nas 

competências de Perrenoud, sendo uma na área de enfermagem e outra na gestão hospitalar. 

Na área de recursos humanos, o conceito de competência tornou-se um dos pilares da 

gestão por competências, o que significa profissionais flexíveis, aptos para lidar com as 

mudanças no processo produtivo, capazes de enfrentar imprevistos, inclusive transferências 

de função, requerendo-se polivalência e constante atualização. Refere-se aos saberes em ação, 

aos talentos, à capacidade de inovar, à criatividade e à autonomia, transformando os 

trabalhadores em colaboradores, sob controle menos rígido, evitando assim conflitos. Neste 

modelo de gestão, a exigência não é mais de qualificação profissional, ou seja, aquela 

construída na formação escolar/acadêmica, na formação técnica e na experiência, mas passa-

se a valorizar as competências, definidas não como saberes disciplinares ou técnico-

profissionais, mas a capacidade em mobilizar esses saberes para lidar com os problemas 

advindos das situações de trabalho (DELUIZ, 1995). 
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Esses problemas em gerontologia envolvem uma equipe multidisciplinar, como dito 

anteriormente, portanto não caberia nesse estudo um direcionamento exclusivo para a 

odontologia. 

Sendo assim, a tese defendida de que os jogos interativos são instrumentos efetivos 

para a integralidade do cuidado ao idoso em ILPI, tendo a EPS como instrumento propulsor, 

ancora-se na mobilização dos saberes da equipe, onde o dentista está inserido. Onde os 

problemas advindos de situações de trabalho também são problemas do dentista. Esse espaço 

de cuidado, que utiliza jogos como ferramentas, também tem o olhar odontológico.  
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3. MÉTODOS E TÉCNICAS 

NO MEIO DO CAMINHO 

“No meio do caminho tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

tinha uma pedra 

no meio do caminho tinha uma pedra. 

Nunca me esquecerei desse acontecimento 

na vida de minhas retinas tão fatigadas. 

Nunca me esquecerei que no meio do caminho 

tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

no meio do caminho tinha uma pedra.” 

(Carlos Drummond de Andrade) 

3.1. Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, posto que visa a descrever 

características de determinado grupo ou fenômeno, utilizando técnicas padronizadas de coleta 

de dados, como questionários e observação sistemática. Exploratória, uma vez que envolve 

pesquisa bibliográfica, a fim de se familiarizar com o problema e explicitá-lo (GIL, 2017).  

De abordagem qualitativa, já que busca explicar o porquê do problema em questão e 

seu universo de significados, emoções e sentidos, sem quantificar os valores encontrados, pois 

os fatos analisados não são métricos (LARA; MOLINA, 2011).  

Do tipo estudo de caso, que segundo Given (2008), é uma abordagem de pesquisa na 

qual uma ou poucas instâncias de um fenômeno são estudadas em profundidade. Os estudos 

de caso foram as abordagens predominante de pesquisa no início da ciência social moderna, 

dada sua capacidade de estudar o caso em profundidade. Portanto, não é uma escolha 

metodológica, mas uma escolha de objeto a ser estudado (STAKE, 1994).   

Nesta pesquisa, utilizou-se o referencial de estudo de caso de Yin, que, em 1984, 

descreveu o desenho do estudo de caso, definindo-o como uma estratégia de pesquisa que 

pode ser descrito como o estudo de um fenômeno de algum tipo que ocorre em um contexto 

limitado (YIN, 2001). 

Para Yin (2001), um estudo de caso investiga um fenômeno contemporâneo dentro do 

contexto em que ocorre, especialmente quando o fenômeno estudado e o contexto se 

imbricam. Essa dificuldade em se delimitar ou separar o fenômeno do contexto em que ocorre 

oferece muito mais variáveis de interesse que dados, tornando o estudo de caso um pesquisa 

abrangente (YIN, 2001). 
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Essa pesquisa é um estudo de caso único, que segundo Yin (2001, p. 34), visa: 

Explicar os vínculos causais do fenômeno estudado com o contexto; Descrever uma 

intervenção e o contexto em que ela ocorre; Ilustrar alguns pontos da intervenção em uma 

perspectiva jornalística; Explorar os resultados da intervenção que não foram claros ou 

simples de avaliar e Avaliação. 

Para a condução de um estudo de caso, há um protocolo a ser seguido que compreende 

as seguintes fases (YIN, 2001, p. 90-91): “Procedimentos de campo, protocolo e questões para 

o estudo de caso, plano de análise e relatórios.” 

O primeiro movimento é o de apresentar-se e ter acesso ao campo e aos entrevistados, 

obter informações gerais e conhecer as regras e advertências locais, para em um segundo 

movimento, fazer um estudo piloto, para alinhar questões relevantes à pesquisa e por fim, 

confecção de relatório, produzidos pela reflexão sobre o processo, devem ser encaminhados 

também a revisores, que validam a disposição das evidências de maneira coerente e 

colaboram na conclusão do pesquisador (YIN, 2001). 

São seis as fontes de evidência nesse tipo de estudo: “documentação, registros em 

arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos” (YIN, 

2001, p. 108). 

Essa pesquisa ocupou-se em descrever a intervenção com jogos na ILPI, no prisma dos 

saberes e práticas da equipe de profissionais e se utilizou da observação participante e das 

entrevistas como fontes de evidências. A educação permanente foi utilizada nos grupos 

educativos (GE) para explorar os resultados da intervenção e validá-los na confecção final do 

relatório. 

 

3.2. Campo de estudo 

 

O campo de estudo foi uma ILPI localizada no município de Itaboraí, no Estado do 

Rio de Janeiro. 

Segundo fonte oficial proveniente do site da Prefeitura de Itaboraí, o município situa-

se na região metropolitana do Rio de Janeiro, em uma área de baixada litorânea, às margens 

da Baía de Guanabara, a 45 km de distância da capital e faz divisa com Guapimirim, São 

Gonçalo, Cachoeiras de Macacu, Tanguá e Maricá. Sua economia baseia-se na manufatura 

cerâmica (decorativa e utilitária), na fruticultura, na apicultura, na pecuária extensiva, no 

comércio e nos serviços. Conforme página do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, a população do município apresenta-se conforme figura 9.           
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Figura 9: Panorama populacional do município de Itaboraí. 

 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/itaborai/panorama 

 

A referida ILPI era anteriormente uma casa de passagem para idosos e funcionava 

em uma casa alugada, no bairro Nancilândia, Maricá. Uma nova sede foi inaugurada, após 

reforma, no dia quatorze de agosto de dois mil e vinte, às 11h, com o nome de Instituição de 

Longa Permanência para Idosos (ILPI) Dr. Augusto Senna, homenagem ao clínico geral e 

geriatra, que faleceu devido a Covid-19, no ano de dois mil e vinte. 

A equipe da ILPI é composta por 25 profissionais dos quais: um médico, uma 

enfermeira, uma terapeuta ocupacional, dois psicólogos, uma nutricionista, duas assistentes 

sociais, uma educadora, duas pedagogas, uma coordenadora, uma fisioterapeuta, um 

motorista, dois cozinheiros, uma auxiliar de serviços gerais, um auxiliar administrativo, 

quatro cuidadores, quatro técnicos de enfermagem e um guarda municipal. 

A nova sede possui dois andares, sendo o andar superior reservado para funções 

administrativas e o inferior para residência dos idosos (Figura 10) 

 

Figura 10: ILPI de Itaboraí 

          

Fonte: https://www.itaborai.rj.gov.br/38539/prefeitura-inaugura-novas-instalacoes-da-ilpi-nesta-sexta-feira-

1408/. 
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Segundo dados disponibilizados no site da prefeitura de Maricá, a instituição é 

administrada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e se situa à Rua Maria 

Rodrigues Coutinho, nº 22, em Nancilândia, Itaboraí. O espaço teve ampliação de 60% no 

atendimento e conta com uma piscina para os idosos fazerem atividades, proporcionando-lhes 

maior conforto. A ILPI possui dezesseis leitos, dos quais doze estão ocupados. Um dos 

quartos foi reservado para isolamento em caso de algum idoso contrair ou apresentar sintomas 

para SARS- COVID-19, mas até o presente momento nenhum idoso foi diagnosticado com a 

doença. Ressalta-se que no período de pandemia pela COVID -19, as visitas foram suspensas 

assim como as atividades que envolviam profissionais e idosos. 

Dentre as atividades terapêuticas realizadas na ILPI com os idosos no campo de 

estudo destacam-se: Jogos educativos, pois alguns idosos estão sendo alfabetizados; Jogos de 

memória, numérico ou de palavras; Capoeira, por um profissional voluntário, suspensa 

durante a pandemia; Reabilitação fisioterápica, atendimento individualizado; Atendimento 

médico; Atendimento odontológico, prestado em unidade básica, pois a ILPI não possui 

consultório dentário; Atividades de experimentação nutricional, receitas e orientações; Dia da 

beleza, atividade voluntária de cabelereiro e manicure, suspensa durante a pandemia; Horta; 

Hidroterapia na piscina, suspensa na pandemia. 

As consultas especializadas são encaminhadas aos centros de especialidade do SUS, 

previamente agendadas, e os idosos são conduzidos em veículo próprio da ILPI. As 

emergências são levadas para o Hospital Leal Júnior também em Nancilândia no município de 

Itaboraí. 

O primeiro movimento do estudo de caso apresentado foi o de apresentação aos 

coordenadores, que ao longo do período estudado foram em número de cinco, a fim de ter 

acesso ao campo e aos entrevistados, obtendo informações gerais e conhecendo as regras, 

advertências locais e rotina da instituição, bem como mudanças no perfil com a nova 

coordenação.  

 

3.3. Participantes 

 

Os participantes do estudo foram profissionais da equipe atuante na ILPI, tendo 

como critérios de inclusão: profissionais, de ambos os sexos, a partir de 18 anos que 

desenvolvessem atividades junto aos idosos. E, como critérios de exclusão: profissionais de 

férias e/ou afastados no período de coleta de dados e aqueles que não participam das 

atividades de jogos na ILPI. 
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Participaram da pesquisa os profissionais de diversos níveis de formação, que atuam 

na ILPI. Foram selecionados de acordo com sua vontade em querer participar ou não, tendo a 

liberdade de se retirarem a qualquer momento do estudo.  

Em um primeiro momento, a pesquisadora dirigiu-se à coordenadora, apresentando-

lhe o objeto e objetivos do estudo, com o intuito de obter auxílio para alcançar o maior 

número de participantes possível. 

Assim, no universo de vinte e cinco profissionais, participaram do estudo dezoito, 

sendo um médico, duas assistentes sociais, uma nutricionista, uma fisioterapeuta, duas 

pedagogas, uma coordenadora, uma terapeuta ocupacional, uma nutricionista, dois psicólogos, 

uma educadora, um motorista, uma cuidadora, uma enfermeira, um técnico de enfermagem e 

um assistente administrativo. 

Apenas as categorias de auxiliar de serviços gerais, cozinheiro e guarda municipal 

não participavam das atividades com jogos, devido ao seu processo particular de trabalho. 

O recrutamento dos funcionários se deu durante o expediente, uma vez que alguns 

têm dia fixo de trabalho na ILPI, enquanto outros são diaristas.  

Na etapa da observação participante, o local de observação foi a varanda da sede 

antiga, onde se encontra a mesa de jogos e onde ocorrem as atividades terapêuticas em grupo. 

Na segunda etapa, o local da realização da entrevista com os funcionários foi 

pactuado com a coordenação, a fim de garantir o sigilo e a confidencialidade das informações, 

sendo utilizada a mesa de jogos e a sala de reunião de equipe da antiga sede da ILPI. 

A maioria dos participantes possuía ensino superior completo, atuavam na ILPI há 

menos de um ano, tinham experiência entre um e cinco anos na área, com formação em saúde, 

identificavam-se com o gênero feminino e com idade entre trinta e um e quarenta anos na 

primeira etapa. 

A etapa dos grupos educativos ocorreu na sede nova, no segundo andar, local 

pactuado com a atual gestão e designado para encontros de equipe e tarefas administrativas.  

Contou com oito participantes no primeiro grupo educativo: uma coordenadora, um 

auxiliar administrativo, uma nutricionista, uma pedagoga, uma assistente social, uma 

fisioterapeuta, uma técnica de enfermagem e uma enfermeira. Apenas a pedagoga fez parte do 

grupo entrevistado, quando era designada educadora. 

Do segundo GE participaram seis funcionários: um auxiliar administrativo, uma 

fisioterapeuta, uma técnica de enfermagem, uma coordenadora, uma educadora e uma 

assistente social. 
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Já do terceiro GE, estavam presentes todos os membros da equipe, embora a efetiva 

participação tenha sido de apenas quatro, uma vez que as atividades elaboradas exigiam o 

acompanhamento e o desempenho de funções extras.  

 

3.4. Coleta de dados 

 

A coleta de dados ocorreu em três momentos: 

O primeiro, no período de novembro de 2017 a janeiro de 2018, de forma integrada 

nas seguintes etapas: observação participante e entrevista semiestruturada, priorizando a 

observação participante. 

O segundo, de novembro de 2017 a fevereiro de 2020, de forma integrada nas 

seguintes etapas: observação participante e entrevista semiestruturada, sendo que de janeiro 

de 2018 a fevereiro de 2020 se deu apenas as entrevistas, embora a observação faça parte do 

processo de pesquisa sempre. 

O terceiro, em maio e junho de 2021, com os grupos educativos. 

 

3.4.1. A Entrada no campo de pesquisa 

 

Conheci a ILPI de Itaboraí em 2015, ao ser solicitada a prestar atendimento a 

pacientes com necessidades especiais na Policlínica de especialidades Prefeito Nunes da 

Silva. Nessa época, os idosos eram conduzidos ao serviço pelo motorista da unidade, em carro 

próprio, para consultas previamente agendadas e acompanhados de um ou mais profissionais 

da ILPI: enfermeiro, cuidador, técnico de enfermagem ou a coordenadora. 

Em um determinado momento, deixaram de comparecer e fui informada que a ILPI 

estava sem gasolina para o transporte dos idosos. Sendo assim e com a conivência do então 

secretário de saúde e coordenador de saúde bucal, comecei a prestar assistência na ILPI, 

contudo os atendimentos eram de caráter emergencial, pois a ILPI não contava com 

consultório odontológico e os registros eram feitos no prontuário dos pacientes. Tive muita 

resistência dos idosos em ofertar terapia odontológica. 

 Considerando minha experiência profissional e diante da dificuldade de acessar a 

cavidade oral dos idosos da ILPI, seja por recusa do paciente ou por dificuldade em prestar 

atendimento em um local onde não existia consultório odontológico, constatei que se fazia 

necessário um instrumento capaz de auxiliar no cuidado odontológico em uma experiência 

agradável e viável naquele espaço. Assim sendo e a fim de contribuir para o alcance da 
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integralidade do cuidado ao idoso, uma vez que a cavidade oral é parte integrante do ser e 

deve ser pensada enquanto um todo, iniciei minha preparação para ingressar no doutorado, 

instigada na investigação no campo do envelhecimento. 

Certo dia, durante um atendimento, presenciei uma prática de jogo solitária no meio 

de uma sala cheia de idosos que não interagiam entre si. Comecei a confeccionar meu projeto 

de pesquisa, a fim de concorrer a uma vaga no doutorado Acadêmico em ciências do cuidado 

em saúde, na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal 

Fluminense acerca da estratégia de utilização dos jogos na ILPI e o modo como estes eram 

utilizados, incluindo-se aí os respectivos objetivos de uso desses jogos. Percebi que a 

estratégia de jogo já era utilizada e poderia ser mais abrangente, contemplando a prática de 

todos os profissionais envolvidos no ato de cuidar na ILPI. 

A partir do contato frequente com o referido espaço, foi possível observar a presença 

de jogos na instituição, sendo estes utilizados para passar o tempo ocioso dos moradores, 

aparentemente sem transbordamento para o cuidado ou mesmo para as interações sociais. 

Com esta inquietação e tendo em vista a necessidade de encontrar meios que favorecessem a 

realização do cuidado odontogeriátrico, surgiu a ideia de utilizar os jogos como estratégia 

educativa para facilitar o acesso à cavidade oral, de forma lúdica e de maneira que essa 

perspectiva pudesse ser aproveitada por toda a equipe, para oferecer a integralidade do 

cuidado e não somente distração ou ocupação do tempo ocioso.  

Nessa situação e com base nas reflexões da pesquisadora sobre as ações 

desenvolvidas pela equipe e vislumbrando possibilidades de melhoria do cuidado com a 

utilização dos jogos, emergiu o interesse pela realização dessa pesquisa. Parte desta 

inquietação com relação às mudanças necessárias no contexto da integralidade do cuidado ao 

idoso encontra-se no íntimo da pesquisadora, atuando como dentista há vinte e sete anos, 

buscando conseguir solução para o problema odontológico de cada paciente, seja 

encaminhando a um colega para tratamentos específicos, ou removendo um elemento dentário 

causador de sofrimento. Assim sendo, acredita-se que as demandas são devolvidas com a 

resolutividade esperada, dentro do possível. 

Presenciando situações de jogos dentro da ILPI, pude identificar a compartimentação 

do cuidado, apreciando intervenções solitárias, sem reflexão interdisciplinar, o que me 

convocou a pensar em uma tese de doutorado que recorresse aos profissionais da equipe a se 

juntarem em um movimento de elucubração sobre a prática. 

Após minha admissão ao doutorado, dirigi-me à coordenadora, apresentando-lhe o 

objeto, objetivos e procedimentos de coleta de dados do estudo, com o intuito de obter 
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autorização para a realização da pesquisa (APÊNDICE A) e auxílio para alcançar o maior 

número de participantes possível. 

 

3.4.2. A Observação Participante 

 

Define-se por observação participante um período longo de tempo em que o 

pesquisador explora comportamentos e ações de um grupo, supõe interação entre pesquisador 

e pesquisado, mas mostrando-se diferente dos indivíduos observados. Implica fazer uso de 

todos os sentidos para capturar o fenômeno estudado (VALLADARES, 2007). 

A observação participante possibilita ao pesquisador extrair informações com mais 

facilidade que em outras técnicas, posto a inserção mais densa do observador nas práticas do 

grupo onde o fenômeno estudado ocorre, desvelando a prática não verbalizada nas entrevistas 

(FERREIRA; TORRECILHA; MACHADO, 2012).  

Sobre este aspecto, May (2004) complementa que: consiste no relacionamento 

multilateral e longo com uma associação humana, a fim de buscar entendimento científico do 

que ocorre naquele grupo. Corroborando com essa assertiva, Proença (2007) resume como 

uma imersão no evento estudado, a partir da vivência do pesquisador naquele contexto de 

estudo, tirando dele suas interpretações para entender as ações observadas.  

A finalidade da observação nesse estudo foi a de obter informações do fenômeno do 

uso de jogos no campo pesquisado através de uma visão detalhada dos eventos, descrevendo 

esta experiência para adiante analisar as possibilidades de efetivar a integralidade do cuidado 

ao idoso na ILPI. O objetivo específico foi o de descrever experiências com ênfase nos 

saberes e competências da equipe de cuidado com a utilização dos jogos interativos, assim 

como as possibilidades de efetivar a integralidade do cuidado.  

Os registros dessa etapa foram feitos em diário de campo (APÊNDICE B) e os 

participantes foram identificados com a letra “E” e numerados de 1 a 18, de acordo com a 

ordem da transcrição das entrevistas, para facilitar a associação entre as duas etapas. Os 

idosos identificados nas falas dos participantes foram elencados com a inicial de seu nome. 

Foram aproximadamente vinte horas de observação, As terças, quintas e sextas, de 

10h às 12h, por dois meses, durante as quais foram catalogados elementos inseridos na 

prática, emoções advindas da prática com jogos, alterações na equipe, mudanças físicas na 

ILPI e sentimentos revelados pelos participantes. 

Para o recrutamento dos participantes na primeira etapa, a pesquisadora acompanhou 

os momentos de jogos, que aconteciam no período da manhã, entre 10 e 12 horas, as terças, 
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quintas e sextas e eram utilizados pelas pedagogas, educadora, fisioterapeuta e terapeuta 

ocupacional, previamente pactuado com as mesmas e arrolando os funcionários presentes na 

ILPI no momento da prática. Esta aproximação foi intermediada pela coordenadora, que 

informou os momentos de jogos e os profissionais que comumente aplicavam. Também foi 

realizada observação em todos os momentos em que a pesquisadora esteve na ILPI e 

presenciou os jogos. Nesses momentos eles eram convidados a participar da pesquisa, após 

exposição dos objetivos e procedimentos de coleta de dados e em seguida eram orientados 

quanto à assinatura do TCLE (APENDICE C) 

 

3.4.3. As Entrevistas  

          

      Entrevista é a interação entre duas ou mais pessoas, onde o entrevistado faz seu 

depoimento de forma espontânea, partindo de sua realidade subjetiva, enquanto o 

entrevistador ouve de forma ativa, sem influenciar o discurso proferido pelo entrevistado 

(BATISTA; MATOS; NASCIMENTO, 2017). 

Para uma entrevista com roteiro semiestruturado é necessário um guia com perguntas 

abertas, implica comparação entre as respostas dos entrevistados, oferece mais segurança ao 

pesquisador para registrar dados verbais e está indicada para estudar um fenômeno em um 

grupo específico, como é o caso dessa pesquisa (MANZINI, 2012). 

Um primeiro roteiro foi construído e apresentado à orientadora. Após a revisão, foi 

aplicada em estudo piloto com a coordenadora da ILPI à época, quando se constatou 

dificuldade em responder devido a mesma não ser da área de saúde e as questões do roteiro 

conterem termos desconhecidos do seu universo. O roteiro foi novamente modificado e, por 

fim, utilizado como instrumento de coleta de dados. 

Nessa pesquisa utilizou-se um roteiro semiestruturado de entrevista (APÊNDICE D), 

composto por cinco perguntas: 1- O que você entende por integralidade do cuidado? Onde 

aprendeu? 2 - Como você definiria uma ILPI? 3 - A ILPI de Itaboraí disponibiliza jogos para 

os idosos? Quais? Como e quando são utilizados? 4 - Para que servem os jogos em uma ILPI? 

5 - O que você entende por educação permanente em saúde? 

A finalidade das entrevistas foi identificar os saberes da equipe da ILPI sobre uso de 

jogos na integralidade do cuidado ao idoso em ILPI. O objetivo específico a ser alcançado foi 

o de identificar e analisar os saberes e práticas da equipe de cuidado em uma ILPI sobre a 

utilização dos jogos interativos na integralidade do cuidado ao idoso 
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As entrevistas ocorreram, conforme pactuado com a coordenação, a fim de garantir o 

sigilo e a confidencialidade das informações, na sala de reunião de equipe da antiga sede da 

ILPI, no horário de 11h às 12h30, no período de novembro de 2019 a fevereiro de 2020, 

totalizando dezoito dias de coleta, abrangendo a múltipla formação de equipe, uma vez que a 

mesma se alterou durante o período, e foram registradas em forma de gravação, cujo áudio foi 

feito em telefone celular Samsung Galaxy S7 Edge, conduzida pela pesquisadora, logo após a 

assinatura do TCLE. 

Nesse roteiro de entrevista gravado, o entrevistado tem a possibilidade de discorrer 

sobre o tema proposto, sem respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador. Foram feitas 

dezoito entrevistas, com os dezoito participantes da equipe, dentre os quais: médico, 

psicólogos, terapeuta ocupacional, técnicos de enfermagem, motorista, cuidadores, 

enfermeiros, nutricionista, pedagogos, educadores, fisioterapeuta, assistente social, auxiliar 

administrativo.  

Foram Cento e quatro minutos e trinta e três segundos (114min, 33s) de gravação 

total, com média de seis minutos e trinta segundos (6min, 30s) por participante. 

O participante era livre para discorrer sobre o assunto questionado e, caso necessário, 

a pesquisadora intervinha para a retomada do foco, ou alguma explicação pertinente, ou 

mesmo retomada da entrevista, que, em alguns casos, fora interrompida por motivo externo 

(presença de um político do município na casa, cozinheiro relatando o fato do gás ter acabado, 

telefonema do marido da participante). 

As gravações foram enviadas a orientadora e ao programa de pós-graduação ao qual 

às pesquisadoras estão vinculadas, a pedido do decano, e permanecem em poder da 

pesquisadora principal. Esse recurso permitiu observar e explorar repetida e detalhadamente a 

informação obtida. 

Procedeu-se a transcrição naturalista, transcrevendo minuciosamente o que foi dito e 

como foi dito, conteúdo verbal e não verbal, contextualização e interações ocorridas durante a 

mesma, entre pesquisador e entrevistado e com terceiros, conforme preconizado por Azevedo 

et al., (2017). 

Com vistas ao anonimato e preservação da identidade dos participantes, os 

entrevistados foram identificados com a letra “E” e numerados de 1 a 18, de acordo com a 

ordem da transcrição. A pesquisadora teve sua fala identificada com a letra “P”.  

Os idosos identificados nas falas dos participantes foram elencados com a inicial de 

seu nome. 
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Todas as transcrições foram dispostas em recurso Microsoft Word, contendo 

cabeçalho de identificação da profissão, idade e quantidade de filhos de cada participante, 

para que não houvesse confusão em caso de nomes similares ou iguais. Colocou-se data, 

horário e local da entrevista. 

Foi seguido o modelo de transcrição descrito por Flick (2013). As palavras com 

ênfase foram grafadas com grifo, os intervalos entre as palavras com mais de três segundos 

foram sinalizados com o tempo em segundos, e as com menos de três segundos, com um 

asterisco, as palavras interrompidas foram grafadas com reticências, ruídos, sons, ou falas de 

terceiros foram colocadas entre parênteses e as palavras ou frases em tom mais alto foram 

transcritas em caixa alta. 

Após a transcrição das entrevistas, para validar e testar a confiabilidade, o material 

produzido foi entregue aos participantes para que esses pudessem corrigir ou não sua fala. 

Essa estratégia de revisão permitiu que os participantes avaliassem os aspectos próprios de 

sua entrevista tendo a liberdade de modificá-los, porém, todos autorizaram a utilização dos 

seus depoimentos na pesquisa, sem modificações. A orientadora também confirmou os 

registros. 

 

3.4.4. Os grupos educativos 

 

A terminologia grupo é referida no momento em que fala de fortalecimento e pensar 

solidário, utilizado para reflexões e transformações permanentes, tanto no fazer profissional, 

como na vida das pessoas (DUTRA, 2015) 

No mais, a nomenclatura “grupo” exerce um importante papel social, pois é onde os 

seres humanos convivem e realizam a maioria das suas atividades, por isso, de importância 

incontestável no desenvolvimento humano (OSÓRIO, 2003).  

Os encontros foram registrados por meio de anotações, fotografias e gravação em 

aparelho celular Samsung Note 10+ e os participantes foram orientados a assinar o Termo de 

Concessão de imagem (APÊNDICE E), bem como o TCLE (APÊNDICE C). 

Os GE buscaram atender o terceiro objetivo específico, qual seja, utilizar a educação 

permanente como estratégia para desenvolver novos saberes e competências da equipe da 

ILPI com a prática de jogos interativos para a integralidade do cuidado ao idoso. 

Os GE contaram com a presença ainda da pesquisadora e de um relator, professor 

doutor da EEAAC (apenas no primeiro). 
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Foram conduzidos conforme a metodologia da problematização, que se baseia no 

arco de Maguerez, partindo da observação da realidade, identificando possíveis problemas, 

para que o grupo selecione os pontos chave a serem refletidos individualmente e depois serem 

discutidos na teorização, para com isso elaborar estratégias e formular hipóteses de soluções, 

a serem sintetizadas e devolvidas à realidade e ao problema em questão, terminando com o 

retorno transformador para a própria realidade (MELO, QUELUCI & GOUVEIA, 2014), 

ilustrado na figura 11. 

 

Figura 11: Arco de Maguerez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fernandes, 2014. 

 

A metodologia da problematização caminha em consonante com a PNEPS, que 

convoca trabalhadores a pensarem juntos, bem como a proposta metodológica desse estudo, 

cuja proposta é observar a realidade no caso estudado e dele emergir o movimento educativo e 

transformador. 

A PNEPS sugere problematizar as práticas, primeiramente identificando o problema, 

depois se ampliando o conhecimento com as discussões no grupo, para desenvolver 

competências específicas e da equipe e, então, buscar soluções, colocá-las em prática e avaliá-

las (BRASIL, 2009) 

REALIDADE 

PROBLEMA PRÁTICA 

PONTOS CHAVE HIPÓTESES 

TEORIZAÇÃO 
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Além disso, o estudo de Rocha (2014) percebeu uma tendência para a utilização da 

técnica de problematização por enfermeiros nos grupos estudados, sugerindo que o uso dessa 

metodologia nas atividades coletivas propicia a oportunidade de aprendizagem, crescimento e 

reflexão, pois os grupos requerem metodologias participativas, contextualização, adequação 

ao tempo disponibilizado para os encontros, narrativas pessoais e recursos pedagógicos 

(ROCHA, 2014). 

As anotações foram dispostas no arco de Manguerez à medida que as etapas foram 

ocorrendo e confirmadas pelo grupo. Assim, só se avançou para o passo seguinte da 

problematização com a leitura do que foi pontuado e ratificado pelo grupo. 

O primeiro GE ocorreu em onze de maio de 2021, às 10h, na nova sede da ILPI, com 

duração de cinquenta e nove minutos e oito segundos (59min, 08s). 

O segundo GE deu-se em quinze de junho de 2021, às 9h30, na sede da ILPI, segundo 

andar, com duração de vinte e nove minutos e dezesseis segundos (29 min, 16s). 

Já o terceiro GE sucedeu em vinte e nove de junho de 2021, às 14h, nas instalações da 

ILPI, com duração de duas horas (2h). 

As gravações permanecem em poder da pesquisadora e foram utilizadas como 

evidências e confirmação da fala do grupo, sem necessidade de transcrição, uma vez que o 

grupo autenticou os pontos registrados pelo relator. 

 

3.5. Organização e Análise dos dados 

 

3.5.1. Observação participante 

 

Após identificação, os dados da observação foram digitados e duas experiências 

foram registradas em um quadro, onde se dispôs a experiência presenciada com a utilização 

dos jogos, a descrição dos fatos na perspectiva dos participantes e a vivência da equipe em 

relação a ela. 

O intervalo entre as duas experiências foi de quarenta e dois dias. Ambas no horário 

entre 10h30 e 12h, na varanda da ILPI, onde se localiza a mesa de jogos. A partir das 

experiências selecionadas, percebeu-se a necessidade de provocar a equipe a refletir sobre a 

reflexão sobre a prática para completar a análise desta etapa, utilizando-se o Ciclo da 

Reflexividade elaborado por Valente (2009) a fim de demonstrar o movimento de AÇÃO-

REFLEXÃO-AÇÃO ocorrido na e sobre a prática do cuidado na ILPI, acionando saberes para 

desenvolver as competências necessárias para a integralidade do cuidado de idosos.  
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A dinâmica de transformação da práxis proposta pelo referido ciclo, encontra-se na 

figura 12: 

 

Figura 12: Ciclo da Reflexividade 

 

Fonte: Valente, 2009. 

De acordo com Valente (2009, p.108): 

 

No primeiro momento, o docente observa a sua própria realidade, e, a seguir, vai 

expressando suas percepções pessoais, efetuando uma primeira leitura “sincrética” 

sobre o seu conhecimento na prática docente. No segundo momento, ele realiza uma 

reflexão sobre a reflexão realizada anteriormente, e separa os elementos 

articuladores que dificultam e os que facilitam a sua prática docente, refletindo e 

avaliando cada um deles e decidindo o que trará melhores possibilidades de agir, 

estabelecendo uma síntese sobre os elementos que envolvem a sua prática. No 

terceiro momento, ele retorna para a realidade, trazendo consigo a bagagem da 

reflexão na ação e sobre a ação, através de sua capacidade de refletir criticamente 

sobre a sua prática, de modificá-la e de modificar-se, num processo 

contínuo/permanente de formação. 

 

A concepção do referido ciclo, parte do princípio que o conhecimento gera 

competências à medida que os saberes são mobilizados através de esquemas de ação, 

decorrentes de esquemas de percepção, avaliação e decisão, desenvolvidos na prática 

(BRAGA, 2017). 

Portanto, cada evento observado e analisado foi gerando reflexões continuamente 

pela pesquisadora, no intuito de proceder à análise dos dados, bem como, a partir desta 

pesquisa, oferecer contribuições para que a equipe que atua no cuidado ao idoso em ILPI 

reflita continuamente na e sobre a sua ação por meio da utilização dos jogos educativos, 
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modificando a sua prática, sempre que necessário, no intuito de alcançar a integralidade do 

cuidado, revelando o caráter perene do processo educativo. 

Feito o primeiro movimento do ciclo, de observação e reflexão da realidade através 

de encontros e discussões interdisciplinares, que não contemplaram a totalidade da equipe, 

devido ao processo de trabalho de cada profissional, foi depreendido do diário de campo os 

fatores facilitadores e dificultadores da integralidade do cuidado em ILPI, a partir do uso de 

jogos  

Apoiados nesses elementos, a equipe partiu para a tomada de decisões sobre a sua 

prática, pactuadas em conjunto, nos momentos de encontro com os participantes envolvidos e 

os solicitados a se envolverem. Não houve encontro educativo com toda a equipe e o 

movimento de reflexão foi compartimentado, tendo sido esse um dos entraves do estudo. O 

terceiro movimento do ciclo consistiu em um retorno à realidade refletida da prática, para 

alicerçar a nova prática de parcerias interdisciplinares e relações interpessoais direcionadas à 

integralidade do cuidado. 

 

3.5.2. Entrevistas 

 

As entrevistas foram transcritas na integra pela pesquisadora antes da digitação do 

diário de campo, para identificar os participantes primeiramente. Estes foram indicados com a 

letra “E”, de 1 a 18, e os idosos citados, com a inicial de seu nome. Posteriormente os dados 

das entrevistas foram submetidos à Análise de conteúdo que, segundo Bardin (2011) é 

definido como e segue as seguintes etapas: Leitura das respostas à entrevista, até se obter 

familiaridade com os pensamentos; Definição das Unidades de Registro (UR), através da 

transcrição de todas as respostas dos participantes relacionadas a cada uma das cinco 

perguntas. Dessa maneira, obteve-se: 

 

1) Primeira pergunta:  29 UR para a subpergunta A, e 10 UR para a subpergunta B; 

2) Segunda pergunta: 43 UR ; 

3) Terceira pergunta: 7 UR para a subpergunta A, 32 UR para a subpergunta B e 24 

UR para a subpergunta C,  

4) Quarta pergunta: 41 UR ; e  

5) Quinta pergunta: 29 UR , totalizando 215 UR. 
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As UR são transcrições literais das falas dos entrevistados e registram de forma livre 

de tratamento, suas ideias, sem a inferência da pesquisadora. As UR foram contabilizadas e 

registradas em numeral ordinal, que depois foram traduzidos em porcentagem, através de 

regra de três simples. Utilizaram-se duas casas decimais, arredondando-se para mais, 

conforme regra matemática, quando a terceira casa foi um numeral acima ou igual a cinco. 

Em seguida as 215 UR identificadas foram agrupadas em Unidades de significação (US), a 

partir da inferência da pesquisadora acerca dos significados presentes nos registros obtidos.  

Desses dados, emergiram dois eixos temáticos principais, sendo as US reunidas em conteúdo 

temático, de onde se construíram duas categorias de análise. 

 

3.5.3. Grupos educativos 

 

Os dados foram organizados durante os GE e dispostos no arco conforme as etapas 

da problematização ocorriam e eram legitimadas pelos participantes. 

O primeiro GE ocorreu em onze de maio de 2021, às 10h, na sala de reuniões do 

segundo andar da ILPI, sob a condução da pesquisadora e com a relatoria de um enfermeiro, 

professor, doutor da EEAAC.  

O encontro foi registrado através de fotos e gravado em dispositivo móvel Sansung 

Galaxy Note 10+. Foi desenvolvido até a etapa da teorização, e ao final distribuiu-se texto aos 

participantes para reflexão e discussão na próxima etapa. O texto eleito foi “Atenção ao idoso: 

práticas de educação permanente do Núcleo de Apoio à Saúde da Família”, no qual se 

evidenciam práticas de educação permanente na atenção ao idoso durante os momentos de 

discussão de casos, no matriciamento, nas visitas domiciliares, nos grupos operativos e no 

cotidiano do trabalho de modo informal, durante atuação profissional e permeadas pela prática 

(NOGUEIRA et al, 2019). 

Já o segundo GE ocorre em quinze de junho de 2021, às 9h30, também na sala de 

reunião da ILPI, sob a condução da pesquisadora. O registro foi feito por meio de aparelho 

celular móvel Sansung Galaxy Note 10+. Realizou-se nesse encontro a etapa de teorização e 

construção de hipóteses. 

O último GE deu-se em vinte e nove de junho de 2021, nas dependências da ILPI, 

com o título de “Arraiá da ILPI”. Os registros foram feitos através de fotos e as falas dos 

participantes catalogadas em diário de campo.  

Com relação a isso, deve-se assinalar que a coleta de dados ficou prejudicada devido 

ao envolvimento da equipe no evento, tendo sido registrada apenas três falas, uma vez que 
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toda a confecção dos jogos, das comidas, das brincadeiras, das danças e do serviço volante 

estavam sob responsabilidade exclusiva dos funcionários da ILPI. 

Foi analisado pelos participantes pela técnica da autoscopia, onde eles próprios 

exploraram suas reações/sentimentos/condutas/prática identificados ao longo do estudo e 

consumados no terceiro GE. Esse processo educativo teve seu desfecho e homologação pelos 

participantes nesse terceiro GE, com a devolução, na forma de produto de pesquisa, dos 

resultados produzido com a experiência com jogos na ILPI. 

O fruto da pesquisa encontra-se aqui assentado, para que possa ser discutido pela 

comunidade acadêmica, acerca das soluções criativas de empoderamento, na qual se desperte 

para a integralidade do cuidado e onde o dentista esteja inserido, contribuindo não só com sua 

atividade profissional e seus protocolos técnicos, mas como ser que cuida de outro ser, 

utilizando-se da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde para elaborar 

estratégias conjuntas com os demais membros da equipe de cuidado, tendo como ferramenta 

os jogos interativos. 

 

3.6. Aspectos Éticos 

 

Conforme preconizado na Resolução 466/12/2012 do Conselho Nacional de Saúde, 

sobre Pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012), o projeto de pesquisa foi 

submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federa 

Fluminense, via Plataforma Brasil, sob CAAE n
0 

7662.8117.1.0000.5243 e aprovado sob 

Parecer n
0 

2.356.703 (ANEXO II). Os participantes foram informados sobre os objetivos e 

procedimentos de pesquisa e orientados quanto à assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE C) e do Termo de concessão de imagem 

(APÊNDICE E). 

Foram enviados relatórios parciais, conforme preconizado, o primeiro sob CAAE n
0 

76628117.1.0000.5243 e aprovado sob Parecer n
0
 2.899.250(ANEXO III), aos dezessete de 

setembro de 2018. 

O último, sob CAAE n
0 

76628117.1.0000.5243 e aprovado sob Parecer n
0
 4.376.085 

(ANEXO IV), em três de novembro de 2020, onde se aprova a nova metodologia, em função 

do impedimento da entrada no cenário em função da pandemia da COVID-19. 
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3.7 Resumo das etapas da pesquisa 

 

As informações sobre a pesquisa foram dispostas no quadro 3 para melhor 

visualização e contemplam os elementos essenciais da pesquisa. 

 

 

Quadro 3: Resumo dos elementos da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

  

 Já o quadro 4 apresenta de forma gráfica as questões norteadoras, seus objetivos 

específicos,  as etapas nas quais os objetivos foram atendidos, instrumentos de coleta de dados 

e tipo de análise realizada. 

 

Quadro 4: Resumo das etapas da pesquisa  

 



64 
 

 

Fonte: Elaboração própria (2021) 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

PRESSÁGIO 

 

“O amor, quando se revela 

Não se sabe revelar 

Sabe bem olhar p'ra ela 

Mas não lhe sabe falar 

 

Quem quer dizer o que sente 

Não sabe o que há de dizer 

Fala: parece que mente 

Cala: parece esquecer 

 

Ah, mas se ela adivinhasse 

Se pudesse ouvir o olhar 

E se um olhar lhe bastasse 

P'ra saber que a estão a amar! 

 

Mas quem sente muito, cala 

Quem quer dizer quanto sente 

Fica sem alma nem fala 

Fica só, inteiramente!”  

 

Mas se isto puder contar-lhe 

O que não lhe ouso contar 

Já não terei que falar-lhe 

Porque lhe estou a falar” 

 

(Fernando Pessoa)   

 

 

4.1. Caracterização dos Participantes  

 

Participaram da primeira e segunda etapa da pesquisa dezoito profissionais de 

diversos níveis de formação dos quais: um médico, duas assistentes sociais, uma nutricionista, 

uma fisioterapeuta, uma pedagoga, uma educadora social, uma coordenadora, uma terapeuta 

ocupacional, uma nutricionista, dois psicólogos, uma educadora, um motorista, uma 

cuidadora, uma enfermeira, um técnico de enfermagem e um assistente administrativo. A 

maioria dos participantes possuía ensino superior completo, atuavam na ILPI há menos de um 

ano, tinham experiência entre um e cinco anos na área, com formação em saúde, 

identificavam-se com o gênero feminino e com idade entre trinta e um e quarenta anos, 

conforme quadro 3. 
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Quadro 5: Caracterização dos participantes do estudo nas duas primeiras etapas, Niterói, 

2020 

Característica  Quantidade 

Gênero Feminino 15 

Masculino 3 

 

Formação 

Fundamental 2 

Ensino Médio 2 

Graduação 14 

 

 

Tempo de desempenho da 

Função 

Menos de 1 ano 4 

1 a 5 anos 6 

Mais de 5 anos 3 

Mais de 10 anos 1 

Mais de 30 anos 4 

 

Tempo de atuação na ILPI 

Menos de 1 ano 10 

Mais de 1 ano 8 

 

Idade 

20 a 30 anos 3 

31 a 40 anos 9 

51 a 60 anos 4 

61 a 70 anos 2 

Área de formação Saúde 9 

Outra 9 
 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

Já na terceira etapa, foram dois grupos educativos e um terceiro encontro de prática 

educativa que culminou na festa junina da ILPI com jogos e brincadeiras elaborados pela 

equipe.  

O primeiro contou com oito participantes (quadro 4): uma coordenadora, uma 

enfermeira, uma nutricionista, uma educadora social, uma assistente social, um auxiliar 

administrativo, uma fisioterapeuta e uma técnica de enfermagem. Foi conduzido pela 

pesquisadora principal e teve como relator um professor doutor da EEAAC. 

 

Quadro 6: Caracterização dos Participantes do estudo no primeiro GE, Niterói, 2021 

 

Característica  Quantidade 

Gênero Feminino 7 

Masculino 1 

 

Formação 

Fundamental 1 

Ensino Médio 1 

Graduação 6 

 Menos de 1 ano 2 
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Tempo de desempenho da 

Função 

1 a 5 anos 3 

Mais de 5 anos 2 

Mais de 30 anos 1 

 

Tempo de atuação na ILPI 
Menos de 1 ano 5 

Mais de 1 ano 2 

 

Idade 
20 a 30 anos 4 

31 a 40 anos 2 

51 a 60 anos 1 

61 a 70 anos 1 

Área de formação Saúde 4 

Outra 4 
 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Do segundo GE (quadro 5) participaram seis integrantes da equipe, a saber: uma 

educadora social, uma coordenadora, uma técnica de enfermagem, um auxiliar administrativo, 

uma assistente social e uma fisioterapeuta. Foi conduzido e relatado pela pesquisadora. 

 

Quadro 7: Caracterização dos participantes do estudo no segundo GE, Niterói, 2021 

 

Característica  Quantidade 

Gênero Feminino 5 

Masculino 1 

 

Formação 

Fundamental 1 

Ensino Médio 1 

Graduação 4 

 

 

Tempo de desempenho da 

Função 

Menos de 1 ano 2 

1 a 5 anos 2 

Mais de 5 anos 1 

Mais de 30 anos 1 

 

Tempo de atuação na ILPI 

Menos de 1 ano 4 

Mais de 1 ano 2 

 

Idade 

20 a 30 anos 2 

31 a 40 anos 2 

51 a 60 anos 1 

61 a 70 anos 1 

Área de formação Saúde 2 

Outra 4 
 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 
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            A prática educativa ocorreu com a presença de doze membros da equipe, distribuídos 

em 11 categorias (quadro 6). São eles: uma coordenadora, um auxiliar administrativo, uma 

educadora social, uma assistente social, uma fisioterapeuta, uma nutricionista, uma 

enfermeira, duas técnicas de enfermagem e três cuidadoras. 

 

Quadro 8: Caracterização dos Participantes do estudo na prática educativa 

 

Característica  Quantidade 

Gênero Feminino 11 

Masculino 1 

 

Formação 

Fundamental 3 

Ensino Médio 3 

Graduação 6 

 

Tempo de atuação na ILPI 

Menos de 1 ano 2 

Mais de 1 ano 10 

 

Idade 

20 a 30 anos 2 

31 a 40 anos 2 

41 a 50 anos 5 

51 a 60 anos 2 

61 a 70 anos 1 

Área de formação Saúde 8 

Outra 4 
 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

A ILPI conta ainda com dois cozinheiros e uma auxiliar de serviços gerais, não 

incluídos no estudo, totalizando vinte funcionários. 

Apenas a educadora e a fisioterapeuta participaram das etapas anteriores do estudo. 

 

4.2. Observação participante: mirando a prática, testemunhando saberes. 

 

O objetivo da observação participante foi descrever experiências com ênfase nos 

saberes e competências da equipe de cuidado com a utilização dos jogos interativos, assim 

como as possibilidades de efetivar à integralidade do cuidado. 

A partir da observação participante, foi possível identificar duas experiências no caso 

estudado, provenientes da prática de jogo na ILPI e, desveladas a seguir, com a descrição dos 

fatos observados pela equipe envolvida no cuidado aos idosos e a vivência advinda dessa 
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ação. Destaca-se que as experiências não envolveram toda a equipe em virtude das diferentes 

escalas de trabalho destes na ILPI. 

A experiência 1: ocorreu durante o jogo de dominó aplicado pela educadora, na 

varanda da ILPI, onde tem uma mesa de jogos, e foi presenciada pela pesquisadora, pelo 

motorista e pela educadora, mas acabou envolvendo a psicologia posteriormente, dada a 

reflexão do contexto e da solicitação de ajuda pertinente e inerente a uma equipe 

multidisciplinar. 

Foi notada a agressividade do idoso diante da perda da partida de dominó. Este 

idoso sofrera um acidente vascular cerebral (AVC) e tinha seu lado esquerdo 

paralisado.  Não interagia com os demais até a inserção dos jogos e tinha 

preferência pelo dominó. Não permitia cuidado odontológico, até ser apontado por 

outro idoso como paciente, por sua condição bucal precária e ter sua cavidade oral 

exposta durante episódio. Por efeito da negação da perda da partida do jogo, o 

idoso se expressou verbalmente de maneira enérgica e ativa, enquanto a equipe, 

rapidamente, elaborava o ocorrido e era impelida a solucionar os problemas 

decorrentes do fato. (Diário de campo) 

 

A segunda experiência: ocorreu durante jogo de palavras aplicado pela educadora 

na varanda da ILPI, em uma sexta-feira, antes do almoço. Envolveu a coordenação, 

cuidadores, dentista, fisioterapeuta e educadora. 

 

Durante uma atividade coletiva proposta pela educadora, houve recusa do idoso A., 

que foi jogar paciência sozinho e fez diversas solicitações de água, baralho, 

almofada, gerando um conflito com a coordenação. (Diário de campo) 

 

 

A contemplação do fato pela fisioterapia trouxe um prisma novo e um 

aproveitamento terapêutico planeado de ações para o fortalecimento muscular desse idoso 

com a finalidade de receber uma prótese ortopédica, dada a possibilidade de aumentar sua 

mobilidade na ILPI. A partir do impasse gerado entre o idoso observado e a coordenação, o 

mesmo passou a participar dos jogos interativos. Isto se deu paulatinamente e, 

concomitantemente, com o seu ganho em autonomia, desenvolvida com muitas sessões de 

fisioterapia. O idoso observado é amputado da perna direita e não participava de nenhuma 

atividade coletiva, sendo visitado mensalmente apenas pela irmã, também idosa. 

Em razão dos esforços interdisciplinares, desenvolveu autonomia e facilitou o acesso 

ao cuidado odontológico dos demais idosos, sendo o primeiro a se manifestar favorável à 

atenção da dentista. Aceitou o uso de prótese dentária e ortopédica após ampliar sua 

autoestima.  
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O que nos aponta para a quarta competência, segundo Perrenoud (2000), envolver os 

alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho, que transportada para a ótica do cuidado em 

saúde, é personificada na equipe multidisciplinar, pois envolve os seres no trabalho de cuidar.  

Empenhado na condução das atividades, o referido idoso deixou de ser um agente 

passivo, que apenas recebe cuidado, o que ocorreu ao passo em que a equipe valorizou sua 

liderança.  

Outrossim, a coordenação, que, embora ainda trabalhasse no modelo total de 

instituição (os portões eram trancados com cadeado), adotou medidas estimulando mudanças 

internas, culminando no modelo atual e no desenvolvimento de competências como o 

gerenciamento de conflitos e a comunicação assertiva. 

De mais a mais, as reflexões elaboradas em interlocuções transdisciplinares com 

relação ao fato facultaram acesso às instâncias de tratamento não alcançadas ainda, quais 

sejam: tratamento dentário de idosos resistentes, colocação de prótese em membro inferior, 

serventia da autonomia e liderança, certificando, desta forma, o aproveitamento da 

competência, experiência e dos saberes dos recursos humanos da equipe e do grupo de idosos 

para o crescimento social integrado na ILPI. 

O intervalo entre as duas experiências foi de quarenta e dois dias. Ambas no horário 

entre 10h30 e 12h, na varanda da ILPI, onde se localiza a mesa de jogos. 

Os diálogos entre os membros da equipe envolvidos ocorreram no ato da experiência 

e foram discutidos ao longo desse período, uma vez que a pesquisadora participava da prática 

de jogos semanalmente, sem dia fixo, dependendo da prática pactuada com os demais 

membros, podendo ser as terças, quintas e/ou sextas. As experiências encontram-se 

acomodadas no Quadro 7, com sua descrição e vivência da equipe. 

 

Quadro 9: Experiências provenientes da observação participante 
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       Fonte: Elaboração própria, 2020 

 

A integralidade do cuidado, por meio da interdisciplinaridade proposta pelo jogo, 

pode ser percebida na conduta terapêutica dos participantes diante das experiências 

observadas e aproveitadas pelos membros da equipe presentes. 

Com base nas referidas experiências, depreende-se que a partir do olhar 

multidisciplinar, é possível falar em integralidade do cuidado, tendo em vista que o princípio 

da integralidade, proposto na lei orgânica da saúde, (BRASIL, 1990), dispõe considerar a 

pessoa como um todo, atendendo todas as suas necessidades, e inclui ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde, articulando políticas públicas intersetoriais que repercutam 

na saúde e qualidade de vida do indivíduo e da população.  

Nesse contexto, Fracolli et al (2011) pontua que a referida Lei considera as 

dimensões biológica, cultural e social do usuário do sistema, a fim de orientar políticas e 

ações de saúde capazes de atender demandas e necessidades no acesso aos serviços de forma 

contínua, constituindo o cotidiano do trabalho na atenção básica, com a postura contrária dos 

profissionais envolvidos no cuidado em reduzir o paciente ao sistema biológico produtor de 

sofrimento e aproximando os sujeitos, tornando o ser cuidado em agente ativo, e não passivo, 

no seu processo de saúde.  

Para tanto, de acordo com Costa (2004), o cuidado necessita de profissionais com 

atitudes éticas e técnicas, capazes de compreender a necessidade ampliada dos indivíduos, 

bem como de profissionais que respondam efetivamente às demandas daqueles que os 

solicitam, além de incorporarem valores de solidariedade e reconhecimento do outro como 
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autônomo no processo de cuidar. Tais eventos foram verificados nas experiências ocorridas 

durante a observação participante. 

Sobre este aspecto, Borges et.al (2012) evidenciam que a consolidação da 

integralidade requer ruptura com a hierarquia, distribuição de categorias profissionais e 

compartimentalização do saber, exigindo troca de conhecimentos, interdisciplinaridade, 

circulação deste conhecimento entre as categorias, conexão entre os processos de trabalho 

para construir um projeto comum que atenda às necessidades de saúde dos usuários.  

Nessa lógica, a prática com jogos se mostrou um movimento terapêutico reflexivo 

que provocou uma ação de cuidado a partir do saber de cada membro da equipe envolvido. 

Apropriando-se do conceito de processo reflexivo proposto por Tom Andersen 

(2002), que consiste em convidar um grupo de pessoas para um diálogo, onde possam ser 

consideradas possibilidades não percebidas e não pensadas anteriormente para o contexto em 

questão (LABS; GRANDESSO, 2017), urge considerar a equipe da ILPI uma equipe 

reflexiva. 

Um profissional reflexivo, conforme Perrenoud (2002, p. 4): 

 

(...) não se limita ao que aprendeu no período de formação inicial, nem ao que 

descobriu em seus primeiros anos de prática. Ele reexamina constantemente seus 

objetivos, seus procedimentos, suas evidências e seus saberes. Ele ingressa em um 

ciclo permanente de aperfeiçoamento, já que teoriza sua própria prática, seja consigo 

mesmo, seja com uma equipe pedagógica. 

 

 

A reflexão no caso estudado leva a diálogos interdisciplinares. Para Fazenda (2013), 

a interdisciplinaridade desponta dos saberes para a totalidade do trabalho, a partir de um ato 

de vontade e no sobrevir diário da prática profissional. 

O conceito de interdisciplinaridade proposto por Japiassu (1976, p.75) pressupõe 

mais que agregar conhecimentos diversos afirmando que:  

 

este pode ser caracterizado como o nível em que a colaboração entre diversas 

disciplinas ou entre os setores heterogêneos de uma mesma ciência conduz a 

interações propriamente ditas [...]. Podemos dizer que nos reconhecemos diante de 

um empreendimento interdisciplinar todas as vezes em que ele conseguir incorporar 

os resultados de várias especialidades [...] fazendo uso dos esquemas conceituais e 

das análises que se encontram nos diversos ramos do saber, a fim de fazê-los 

integrarem e convergirem [...]  

 

 

No tocante à convergência e fazendo um paralelo com o saber docente, Tardif (2016) 

exorta que o saber do ofício é um saber plural, posto a serviço para soluções de situações do 
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cotidiano e não se restringem a conhecimento teórico. São compostos heterogeneamente por 

experiências e técnicas germinados na prática e a serviço dela. 

Diante do fato de que a prática do cuidado é o foco deste trabalho e o entendendo 

como um agregado de saberes e ações multidimensionais e interprofissionais, para efeito desta 

pesquisa, utilizou-se o termo equipe de profissionais ao se referir à equipe da ILPI e não 

equipe multiprofissional ou equipe de assistência ao paciente, como consta no DeCS 

(N04.590.715), referindo-se àquela envolvida no cuidado prestado a pacientes, onde cada 

membro tem uma responsabilidade específica e todos contribuem para a assistência ao 

paciente, por entender que alguns dos profissionais envolvidos não tinham a formação 

direcionada à saúde, embora contribuíssem com seus saberes para a prática de jogos. 

Assim sendo, a equipe de profissionais é aquela envolvida no cuidado ao idoso da 

ILPI em um contexto ampliado, já que o cuidado está ligado à relação próxima e profunda 

com o outro e inclui o ato de se importar de forma afetuosa e empática, conforme o DeCS 

(D004645), ao sugeri-lo como sinônimo de benevolência, compaixão, empatia e consideração. 

As funções na equipe de profissionais em questão são de motorista, médico, 

nutricionista, assistente social, técnicos de enfermagem, cuidadores, assistente administrativo, 

pedagogo, psicólogo, educador, professor, fisioterapeuta e enfermeiro, que além do 

desempenho de suas atividades laborativas estabelecidas, se colocam a serviço como seres 

que se importam com outros seres. 

Por se tratar de uma tese, que pressupõe inovação, foi preciso criar uma definição 

própria e também criativa para equipe de profissionais atuantes na ILPI, com o perfil do grupo 

estudado, que o definisse, uma vez que tal definição não pode ser encontrada na literatura. 

Sendo assim, o primeiro movimento linguístico configura a construção de um elemento novo, 

emergido do processo criativo e nele imbricado.  

Deste modo tratado, considera-se a dimensão ampliada deste cuidado, que demanda 

uma complexidade de saberes e convoca a uma infinidade de competências a serem 

desenvolvidas e utilizadas pela equipe de profissionais, nesta prática de jogos com idosos. O 

cuidado encontra sinônimo em empatia (ID DeCS D004645) e é entendido como se importar 

com o outro, em uma demonstração de consciência e preocupação com seu bem-estar. Dessa 

forma, ultrapassa a intervenção técnica e engloba diferentes atitudes não centradas 

exclusivamente no conhecimento, pactuadas no social e alicerçadas nas habilidades de cada 

componente da equipe.  

Assim sendo, o cuidado tem a dimensão que transcende os saberes profissionais, e 

baseia-se no atendimento compartilhado e afetuoso, no autocuidado e na mudança 
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comportamental. Nesse sentido, o cuidado não se limita à realização de uma tarefa ou 

cumprimento de protocolos. Faz-se necessária a compreensão dos aspectos de saúde e não 

negligencia essa relação.  

Na Teoria do Cuidado Transpessoal de Jean Watson (1989), por exemplo, a pessoa é 

mais do que expressa seu corpo físico. Portanto, o cuidado deve abranger relacionamentos 

interpessoais mais significativos, permeado pela ajuda e confiança recíproca, capaz de 

desenvolver o sentimento de liberdade, para assim, potencializar a restauração da saúde em 

sua integralidade (BORGES; SANTOS, 2013).  

Nesta perspectiva, entende-se o cuidado na presente pesquisa, referido nas falas 

observadas. 

Quando o idoso F. perdeu e E5 utilizou-se de seus saberes para lidar com a situação, 

E4 imediatamente teve a competência de organizar e dirigir situações de aprendizagem 

(PERRENOUD, 2000) acionada para conduzir o evento, com atitudes altruístas, focando a 

assistência em vários aspectos conectados, quais sejam: a pessoa que cuida, os outros seres, a 

comunidade, o mundo, o planeta e o universo (DA SILVA; VALENTE; BITENCOURT; 

BRITO, 2010) 

 

Não deixo ganhar de mim, não! Jogo de igual para igual.  (E5) (Diário de campo) 

 

Ele não deixa ganharem dele e Seu F não gosta de perder. Vou lá conversar com ele. 

(E4) (Diário de campo) 

 

Da mesma forma, quando o idoso A se envolveu em um conflito com alguns 

membros da equipe, tendo a fala de E1 aqui registrada, E7 foi convocada a trabalhar em 

equipe, quinta competência para Perrenoud (2000) e tornar a vivência um processo educativo 

e de cuidado. 

Ele pensa que a gente é empregada dele. (E1) (Diário de campo) 

 

Se pode vir aqui fazer fofoca, pode andar também. (E7) (Diário de campo) 

 

Mesmo os participantes da equipe que não presenciaram o ocorrido, tomaram as 

experiências como propulsoras de um debate integral e desenvolveram competências ao serem 

convocadas a intervir com seus saberes, retomando o fato na segunda etapa da pesquisa, ou 

seja, na entrevista, de tão significativa que foi a experiência. 
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teve um caso aqui que eu tive que pedir pra dá uma segurada porque tava virando 

já um vício, que era o dominó. Quando chegava ‘né’, tinha gente que-, já era-. 

Engatava a primeira na cadeira de rodas e-, eu falei opa pera aí, já esta perdendo 

a-, até porque a pessoa ‘tava’ querendo ganhar sempre, usando artifícios pra-, eu 

não ‘tô’ citando nomes ‘né’ mas você sabe de quem eu estou falando. (E9) ( Diário 

de campo) 

 

A experiência com jogos, observada no estudo de caso proposto, expôs em seus 

resultados, não somente a interdisciplinaridade necessária ao atendimento ao idoso, como os 

diversos saberes utilizados para solucionar situações conflituosas, situações estas despertadas 

com a utilização dos jogos. 

Em adição, a evolução para a lógica de mercado, crescentemente vista na educação e 

na saúde, valoriza a eficiência, reconhecendo as competências e os saberes da equipe de 

cuidado, transformando seu papel em face dos problemas oriundos da prática (TARDIF, 

2014). 

Fundamentado nas experiências descritas e, segundo o movimento de análise 

proposto, foi realizado um movimento reflexivo sobre as duas práticas apresentadas e para 

isto, adequou-se o ciclo da reflexividade de Valente (2009) ao objeto e objetivos da tese, 

descrevendo seus momentos, conforme ilustrado na figura 13. 

 

Figura13: Etapas do ciclo da reflexividade de acordo com o objeto da tese  

 

Fonte: Elaboração própria, 2020 

 

No primeiro momento, a equipe observa a sua própria realidade, o que ocorreu no 

instante em que se jogava, partindo-se das falas dos participantes e dos idosos, registradas em 
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diário de campo, para então expressar suas percepções pessoais, efetuando uma primeira 

leitura “sincrética” sobre o seu conhecimento no cotidiano da prática.  

Nesse primeiro movimento, a realidade observada fora a agressividade verbalizada 

pelo idoso vítima de AVC e a liderança vista como negativa do idoso amputado, refletindo 

sobre as possibilidades terapêuticas (acesso à cavidade oral, trabalhar ganho e perda, 

empoderar o motorista enquanto membro da equipe, ganho de autonomia do idoso, adesão ao 

tratamento e participação e integração social do idoso amputado). 

Sendo o ser humano o objeto do cuidado, os saberes das profissões do cuidado 

também trazem consigo a marca do humano (TARDIF, 2016), como pode ser constatado com 

a prática reflexiva na ILPI, onde o ser que cuida de outro ser,  também mobiliza saberes, para 

a sua situação de envelhecimento ou de alguém próximo, transformando não só sua prática, 

como a si mesmo, em um movimento cíclico. 

Assim a primeira reflexão acerca das experiências foi: Experiência 1: como lidar 

com a agressividade?  e, na Experiência 2: Como lidar com a liderança do idoso amputado? 

No que se refere aos profissionais envolvidos: Experiência 1: motorista, educadora 

dentista e psicólogos (não presenciaram, mas foram acionados a intervir) e, na Experiência 2: 

coordenadora, cuidadores, educadora, dentista e fisioterapia (atendia uma idosa na entrada da 

sala de TV, quando presenciou o conflito) 

As soluções derivadas dessa reflexão caminharam para: Experiência 1: elaboração de 

atividades e intervenção psicológica posterior pelo serviço de psicologia e intervenção 

imediata da educadora. A dentista conseguiu após esse episódio, acesso à cavidade do 

paciente, pois a mesma foi revelada estar em precário estado no ato presenciado e na 

Experiência 2: A fisioterapia elaborou um plano de tratamento para fortalecer a musculatura 

dos membros inferiores do idoso e indicou prótese ortopédica, o que foi solicitado à 

coordenação que tomou as devidas providências. A dentista utilizou-se da maior mobilidade 

do idoso para saber dos pacientes elegíveis ao tratamento dentário. 

As elaborações aqui tratadas foram discutidas com os profissionais envolvidos. Não 

foi realizado encontro educativo com toda a equipe. Os debates e soluções emergiram de 

enfrentamentos no cotidiano do processo de trabalho e nos dias e horários em que estes 

profissionais se encontravam. 

No segundo momento, e após a nova prática, refletiu-se sobre a reflexão realizada 

anteriormente, separando os elementos facilitadores e os obstáculos à sua prática, e avaliando 

cada um deles para melhor decidir o agir, sintetizando-os.  
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Foi possível identificar os elementos facilitadores e os dificultadores da prática com 

jogos na ILPI, conforme mostra o Quadro 10 . 

 

Quadro 10: Itens que envolvem o cotidiano da prática na ILPI 

 

A REALIDADE PRÁTICA DA UTILIZAÇÃO DE JOGOS 

Fatores dificultadores      Fatores facilitadores 

Cognição; 

Limitações físicas da ILPI; 

Limitações financeira; 

Insegurança laboral. 

Envolvimento emocional; 

Relação com o próprio envelhecimento; 

Interdisciplinaridade; 

Parcerias; 

Relações interpessoais. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

A cognição era impeditiva do uso de determinados jogos na ILPI, mas o idoso F, 

mesmo com limitação motora pós AVC, conseguia segurar todas as peças do dominó. 

Durante a observação foram identificadas algumas situações que geraram 

desconforto e inquietude na equipe: obra emergencial do esgoto que vazou e interditou 

momentaneamente a varanda (limitação física e financeira) e troca de coordenação que gerou 

instabilidade no trabalho da equipe. 

 

A educadora conhecia um vereador a quem poderia pedir auxílio na obra; a nova 

coordenadora realizou reunião de partilha com a equipe para se apresentar, sem a 

presença da pesquisadora; e os psicólogos ofereceram-se a para dar suporte 

psicológico à equipe (Diário de campo). 
 

No terceiro momento, retorna para a realidade, trazendo a reflexão na ação e sobre a 

ação, refletida criticamente sobre a sua prática, visando modificá-la e modificar-se, num 

processo contínuo/permanente de formação.  

 

Os sentimentos motores do processo de trabalho na ILPI, tais quais: tristeza, raiva 

e medo, que foram capazes de modificar a realidade estudada, dava lugar a: alegria 

e gratidão pelos resultados obtidos, tanto das obras realizadas, quanto na 

qualidade do cuidado prestado; frustração diante da impotência, seja na morte ou 

na estagnação de processos degenerativos crônicos e irreversíveis, como a 

demência; afeto, expresso nos gestos das relações entre os membros da equipe e 

entre estes e os idosos; compaixão e empatia, sofrendo junto com as dificuldades 

encontradas e colocando-se no lugar do outro, até quando o outro parte para outra 

realidade laboral, devido a questões políticas ou melhoria salarial (Diário de 

campo) 

 

Esta reflexão faz emergir um conhecimento advindo da prática da ILPI, de onde se 

pode tomar decisões assertivas na integralidade do cuidado, triangulando os cuidados 
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odontológicos, fisioterápicos, educacionais e psicológicos, nas experiências relatadas. A partir 

da fundamentação dos fatores facilitadores e dos dificultadores da prática de jogos na ILPI, 

apresenta-se na figura 3, o movimento do ciclo da reflexividade resultante dessa análise. 

(Figura 14) 

 

Figura 14: Ciclo da reflexividade: terceiro movimento 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

Considerando os fatores que dificultavam e os que facilitavam o processo, a prática 

com jogos propiciou parcerias interdisciplinares e relações interpessoais integrais no sentido 

do cuidado, sendo aproveitadas pelas diversas áreas de formação. O aproveitamento da 

experiência vivida nesse caso, se aproxima a Perrenoud (2000, p.24) quando ele diz que: 

 

Cada um vivencia a aula em função do seu humor e da sua disponibilidade, do que 

ouve e compreende, conforme seus recursos intelectuais, sua capacidade de 

concentração o que o interessa, faz sentido para ele, relaciona-se com outros saberes 

ou com realidades que lhes são familiares ou que consegue imaginar. 

 

No entanto, a experiência exitosa só foi possível dentro desse universo múltiplo 

porque os profissionais foram capazes de organizar e dirigir situações de aprendizagem 

(PERRENOUD, 2000), concebendo condições didáticas ótimas, distanciando-se da 

padronização do cuidado, permanecendo úteis, dialogando e trabalhando com as concepções 

prévias dos membros da equipe sem chocar-se, mas empregando essas representações para 

incorporar novos elementos ou reorganizá-los. A experiência observada nesta etapa é ilustrada 

na figura 15: 
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Figura 15: Disposição circular da experiência observada 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 
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Os saberes mobilizados nessa experiência foram: saber dirigir (saber disciplinar), 

experiência com membro idoso na família (saber experiencial) e os afetos envolvidos no ato 

de jogar com os idosos (saberes sociais).  

A sua mobilização provoca o desenvolvimento de competências práticas ao cuidado 

dos idosos, compreendendo seu papel na ILPI e nas ações desenvolvidas pela equipe, 

expandindo habilidades, através de uma prática reflexiva, que leve a compreensão da práxis 

observada, onde todos estão inseridos no ato de cuidar. Portanto, esta mobilização fez com 

que os envolvidos na experiência fossem capazes de conhecer suas competências.  

Uma das fragilidades percebidas na assistência situa-se na educação em saúde, sendo 

necessário refletir sobre estratégias educativas, a partir do desenvolvimento de competências, 

desde a graduação, para gerenciar a assistência (JASMIM et al, 2018) e espaços de discussão 

na ILPI que contemplem toda a equipe, fomentando ações de educação permanente em saúde. 

 

4.3. Entrevista 

 

4.3.1. Primeira categoria: O que sei, o que penso que sei e o que realmente sei: Conceitos 

alicerçados nos saberes e sua mobilização 

 

A primeira categoria emergiu assim que as UR foram agrupadas em US que 

identificavam os saberes da equipe sobre integralidade do cuidado, ILPI e jogos integrativos. 

As perguntas das entrevistas buscaram identificar os saberes e práticas da equipe de 

cuidado na ILPI sobre a utilização dos jogos interativos na integralidade do cuidado ao idoso. 

Foi constatado que os participantes entendem a integralidade do cuidado como uma 

completude de ações, sinalizada por eles na repetição das palavras todo, todas, total, todas e 

holístico, desenvolvidas por um grupo de indivíduos capazes de abranger as necessidades 

daqueles que são por eles cuidados. 

Para essa ação de cuidado globalizante, na perspectiva dos participantes, é necessário 

afeto, expresso no carinho, assim como tempo, para sustentar esse cuidado. Tal afirmação 

encontra-se  manifestada em “constante”, “suporte social”, “auxiliando” e “ajudar” (Quadro 

9) 
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Quadro 11: Conceito de integralidade do cuidado para os participantes 

 

Pergunta URs agrupadas US % 
O que você entende 

por integralidade do 

cuidado? 

1. Lida com todas as esferas que 

envolvem aquele indivíduo; 

A.  

Entendem o conceito 

de integralidade do 

cuidado 

 

Ocorrências 

N= 18 

 

Significado referido 

 
 
 

58,06 

6. Cuidado que você vai fazer em todas 

as áreas; 

7. Cuidar da pessoa em todos os 

quesitos; 

10.         Cuidado em todos os âmbitos; 

12. Dar toda atenção a eles; 

13. O cuidado todo do paciente; 

14. Pensar no sujeito como um todo; 

15. Coisa íntegra; 

16. Cuidar do idoso no todo; 

17. Trabalhar com todos os profissionais; 

18. Cercar o idoso no total; 

19. Abranger essa parte toda, em todas 

as áreas; 

20. Pensar no cuidado como um todo; 

21. Visão holística; 

22. Visão multidisciplinar; 

23. Visão do paciente como um todo; 

24. Cuidar em todos os aspectos; 

25. Cuidar em todos os sentidos; 

2. Assistir aquela pessoa o tempo todo; B.  

Não entendem o 

conceito de 

integralidade do 

cuidado 

 

Ocorrências 

N= 13 

 

Finalidade da 

integralidade do 

cuidado 

 
 
 
 

41,94 

3. Sempre cuidando da pessoa; 

4. Auxiliando a pessoa; 

5. Tá o dia a dia com a pessoa; 

8. Ajudar; 

9. Cuidar da pessoa; 

11. Carinho; 

26. Cuidar todos os dias; 

27. Cuidado constante;  

28. Não saberia; 

29. Não sei. 

TOTAL 31 100 
 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

Legenda: (  ) Significado referido; (  ) O que é preciso para ser efetivado  

 

As UR referentes à integralidade do cuidado apontam para uma aproximação 

semiótica e pautada na vivência pessoal do participante. 

 

(...) a gente aprende isso com a vida, a gente não aprende a *saber o que é integral 

em algum lugar. (E1) 

 

 

 (...) fazendo nossas observações, aquilo que a gente observa que eles precisam, 

que eles necessitam, não é? Na intimidade de cada um. (E3) 
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No entendimento dos participantes, a integralidade do cuidado é uma relação humana 

e tem caráter social, de ajuda, em todos os aspectos e sentidos, fundamentado na 

multidisciplinaridade e na abrangência, a despeito de centrar-se na pessoa (Figura 16) 

Figura 16: Integralidade do cuidado na perspectiva da equipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaboração própria, 2020. 

Segundo Diretrizes para o cuidado das pessoas idosas no SUS (BRASIL, 2014), A 

integralidade do cuidado necessita da articulação intra e intersetorial concomitantemente, pois 

envolve novos desafios relacionados às diferentes políticas sociais, especialmente à saúde, à 

assistência social, à previdência social e aos direitos humanos, devendo ser pactuado em todas 

as esferas, por se relacionar com campos distintos de gestão. 

Segundo Tardif (2014), como o docente, o profissional envolvido no cuidado é “um 

“ser-em-relação”. Não só com os idosos no momento da assistência, mas com os demais 

membros da equipe. Para o autor, tanto quanto a educação, o acesso à saúde é encarado 

perante o ângulo da justiça social e sua prática integral é qualificada como humanista sendo o 

humano representado pelas emoções afloradas durante o processo de cuidar na pesquisa. 

Assim como na docência, o cuidado é interativo e depende dos demais atores sociais 

(TARDIF, 2014), e o componente afetivo, tal qual o apoio social, não podem ser ignorados 

(OJETA-DELGADO; PINO JUSTE; SOTO-CABALLO, 2018). 

Segundo objetivo: Identificar e analisar os saberes e práticas  de cuidado em uma 

ILPI sobre a utilização dos jogos interativos integralidade do cuidado ao idoso. 

 

INTEGRALI-

DADE DO 

CUIDADO 

 

Conceito da equipe: 

completude de ações, 

desenvolvida por um grupo de 

indivíduos, por um período de 

tempo. 

 

TODO 

 
Efetivado por uma equipe 

multiprofissional 

Visão holística, totalizante, 

abrangente 

Constituído por ações humanitárias 

de cooperação, colaboração, 

necessitando de afeto para sua 

efetivação. 

Centrado no indivíduo, na pessoa 
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Para que o serviço seja produtor do cuidado é preciso estabelecer comunicação entre 

os diversos sujeitos presentes na cena de produção da saúde, cuidados e cuidadores, 

ressignificando saberes, atitudes, modos de se relacionar e práticas de atenção em que haja 

possibilidade de se incorporar os saberes estruturados e os não estruturados ao cotidiano de 

atendimento e à necessidade de intervenção educacional que aprimore as habilidades pessoais 

(ABREU; AMENDOLA; TROVO, 2017) 

Uma vez que, o profissional envolvido no cuidado, ao deparar-se com situações 

problemáticas, aciona saberes que não são exclusivamente oriundos de sua formação técnica, 

ou saberes específicos da sua prática, a fim de solucioná-los, são utilizadas diversas interações 

e fontes de saberes de natureza diversa (TARDIF, 2016).  

A isto, Perrenoud (2000) chama de apoio integrado, que nesse contexto, envolve 

medidas excepcionais da equipe ao deparar-se com dificuldades que culminem na 

integralidade do cuidado, enfatizando um atendimento individualizado, entendendo e fazendo 

evoluir os dispositivos de diferenciação, no qual cada indivíduo é único, com necessidades e 

desenvolvimentos diferentes. 

Quando perguntados sobre onde aprenderam, a maioria aludiu que seu saber era 

oriundo de suas experiências pessoais e profissionais, baseado na sua própria vivência na 

família, casa, trabalho, vida, prática, enquanto outros participantes atribuíram sua 

aprendizagem à formação formal e acadêmica, assinalada em formação e lendo a respeito no 

quadro abaixo. (Quadro 10) 

Quadro 12: Origem da aprendizagem dos participantes 

Pergunta URs Ocorrências % 

 

 

Onde você aprendeu? 

 

30. Minhas experiências 

cotidianas 

C. 

Aprendizagem baseada na 

prática 

Ocorrências 

N= 16 

 

 

 

66,67 
32. Aqui 

33. No dia a dia 

34. No meu trabalho 

35. Com minha família 

36. Com a vida 

38. Na minha casa 

39. Na prática 

31. No curso de formação D. 

Aprendizagem formal 

Ocorrências 

N= 8 

 

 

33,33 
37. Lendo alguns assuntos a 

respeito 

Total 24 100 

 

 Fonte: Elaboração própria, 2020. 

Legenda: (  )Aprendizagem na prática; (  )Aprendizagem formal. 
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A noção de práxis, tida como prática, vem do marxismo e refere-se à ação 

transformadora (SILVA, 2017). Em Marx, toda práxis é uma ação, mas nem toda ação é uma 

práxis, visto que a práxis diz respeito à consciência de um ser humano em respeito a outro ser 

humano, dentro de uma relação social, modificadora de comportamento (RIBEIRO, 2014). 

Modificar-se para enfrentar dilemas do cotidiano da profissão e do cuidado evoca 

saberes sociais, especialmente onde o poder público não alcança e o profissional é convocado 

a adotar consciência lúcida partindo de competências de análise, de descentralização, de 

comunicação e de negociação (PERRENOUD, 2000) nas dificuldades impostas pelo sistema. 

Para Tardif (2016), o saber é a junção de vários saberes e está relacionado com a 

pessoa e a sua identidade, sendo, portanto, um saber social, partilhado por todo o grupo. 

Assim também é o trabalho em equipe multidisciplinar, a junção de saberes oriundos de 

diversas formações, cujos trabalhadores, mesmo sem a formação para o cuidado, entendem 

sua colaboração, com o seu saber, para a saúde do idoso. 

Sobre este aspecto, Santos et al (2020) afirmam que as relações em ambiente de 

trabalho, onde demandam atividades com intenso desgaste emocional e físico, exigem dos 

membros da equipe o aprimoramento de aptidões, associadas à competência emocional. 

Advém deste saber a competência de trabalhar em equipe, quinta competência em Perrenoud 

(2000), atingida elaborando projetos em equipe, dirigindo grupos, renovando ferramentas 

pedagógicas, administrando crises e conflitos interpessoais, envolvendo outras instituições, 

poderes e comunidade.  

Da mesma forma que a relação entre professores e alunos é complexa, de acordo com 

Tardiff (2016), pois é uma relação humana, também assim é o cuidado. Desse modo, o 

sincretismo oriundo de diversos contextos é experienciado na ILPI, através dos sujeitos 

envolvidos nas atividades da instituição, como atores sociais no processo de assistência, até 

para aqueles profissionais que não têm seu labor direcionado ao fazer em saúde. Neste prisma, 

Tardiff  (2016) exorta a modificação da identidade do trabalhador pelo seu trabalho, vendo 

que trabalhar é fazer algo de si mesmo, consigo mesmo, daí a aproximação com sua própria 

experiência de envelhecimento.  

Na concepção de Tardif (2014), compreender esta relação do trabalhador com seu 

objeto de trabalho e sua natureza é essencial para interpretar as ações depreendidas do ato do 

trabalho, uma vez que o trabalho em saúde tem por objeto o humano, igualmente ao trabalho 

docente, e requer modalidades de trabalho adequadas, bem como conhecimentos 

diferenciados, não podendo ser comparado a modificar um objeto físico ou uma mensagem 

informática. É um trabalho com seres humanos, sobre seres humanos e para seres humanos, 
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ou seja, impregnado do objeto humano. Portanto, o trabalho de efetivar a integralidade do 

cuidado proposto pelos jogos em ILPI exige um modelo prático reflexivo, implicado na 

dinâmica organizacional e institucional, com uma abordagem consensual e coletiva, sendo o 

saber-ser e as capacidades relacionais, determinantes do processo.  

No que se refere ao conceito de ILPI, os participantes entendiam ILPI como um 

espaço físico, delimitado, assinalado como lugar, local, instituição, casa e lar, para o abrigo, 

acolhimento, refúgio do idoso, com a finalidade de substituir a família, sem ser um hospital, 

embora reconheçam o caráter cuidador e assistencial do espaço ao indicarem cuidado e 

amparo, como ações que visam ajudar o idoso assistido, ratificando o papel da ILPI na 

assistência social, no momento em que declaram contar com equipe multidisciplinar, para 

integração do serviço e reintegração à sociedade. (Quadro 11). 

Quadro 13: Conceito de ILPI para a equipe na ILPI 

 

 
Pergunta URs Ocorrências % 

Como você definiria uma 

ILPI? 

40. Refúgio E. Visão afetiva de 

ILPI 

(ESTERIÓTIPOS) 

 

Ocorrências 

N= 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,27 

41. Abrigo 

42. Lugar que acolhe pessoas 

que não têm vínculo familiar 

43. Algo importante para a 

socialização 

44. Acolhimento 

45. Reintegração social 

46. Reintegrando na sociedade 

47. Segunda casa 

48. Substituir a família 

50. Recebe idoso que teve um 

rompimento familiar 

53. Casa acolhedora 

54. Família 

57. Local de cuidado 

58. Local para receber idosos 

60. Local de amparo para idoso 

61. Lugar para ajudar os idosos 

62. Lugar de cuidados 

63. Lugar com direito de ir e vir 

64. Lugar onde podemos cuidar 

65. Residência 

66. Um lugar bom 

67. Lar 

68. Local acolhedor 

69. Uma família 

70. Local onde idoso é assistido 

71. Não é permanência fixa 

72. Local para pessoa que não 

tem família 

73. Local para idoso cuja 

família não tem condição de recebe-

lo 
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74. Local onde se tem atenção 

como família 

75. Local que não é hospital 

76. Casa 

77. Espaço acolhedor 

80. Local com equipe que esteja em 

prol do bem estar desses idosos 

49. Instituição F. Visão pejorativa 

de ILPI 

 

Ocorrências 

 

N=10 

 

 

22,73 
51. Instituição que você tem 

uma integração de serviço 

52. Instituição que você tem 

uma equipe multidisciplinar 

55. Instituição importante para a 

sociedade 

56. Mal necessário 

59. Estadia por tempo indeterminado 

78. Local para morar 

definitivamente 

79. Local para ficar por muito 

tempo 

81. Lugar vazio 

82. Lugar sem amor pelo idoso 

Total  44 100 

 

 Fonte: Elaboração própria, 2020 

Legenda: (  )Definição como espaço físico; (  ) Definição por função; (  ) Definição por finalidade;  (  ) 

Definição por ações de cuidado; (  ) Definição baseado em assistência social. 

 

Esse movimento de aproximação semântica revelou a intensa relação emocional 

presente no ato de cuidar na ILPI, destacado em algumas falas. 

 

É triste ainda ouvir pessoas chamarem uma ILPI de asilo. (E1) 

 

Porque eu passei a ter amor pelo ser humano a partir do momento que eu aprendi a 

* conhecer que nós devemos amar ao próximo, cuidar do próximo, temos que fazer 

o bem ao próximo. Que a gente não façam com a gente não devemos fazer com o 

outro. E eu gosto muito de trabalhar com idoso, porque eu vejo nos idosos o que nós 

vamos precisar amanhã. (E4) 

 

 A concepção de ILPI como algo estático e sem vida das falas acima remete ao 

conceito de instituição total de Goffman (1961, p.11): 

(...) uma instituição total pode ser definida como um local de residência e 

trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, 

separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, 

levam uma vida fechada e formalmente administrada. 

Foucault (1987) declara que estas instituições são anteriores à constituição das 

prisões. Foram construídas fora do sistema penal no esforço social de repelir os indivíduos, 

classificando-os e distribuindo-os na tentativa de transformá-los. 
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Contrariamente à ideia de instituição total, a Agência nacional de vigilância sanitária 

(ANVISA, 2005) define ILPI como uma instituição residencial coletiva, pública ou não, 

destinada a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em 

situação de liberdade, dignidade e cidadania. Essa característica de assistência, sinalizada 

pelos participantes, encontra respaldo na Lei orgânica da assistência social (LOAS, BRASIL, 

1993), na qual um dos objetivos é o amparo à velhice, garantindo-lhe meios de prover seu 

sustento, mesmo em condição de acolhimento. Como já expressado anteriormente, a pessoa 

idosa no Brasil foi definida no Estatuto do idoso (2003), em seu primeiro artigo, como aquela 

com idade superior a sessenta anos.  

Dados do IBGE (2018) projetam para 2033 que os idosos serão cerca de 20,0% da 

população total, correspondendo a 46 milhões de pessoas nesta faixa etária. Diante do 

envelhecimento populacional e consequente aumento do número de idosos com redução da 

capacidade física, cognitiva e mental em decorrência do aumento da sobrevida, requer-se que 

a ILPI deixe de fazer parte somente da rede de assistência social e componha a rede de 

assistência à saúde também (CAMARANO; KANSO, 2010). Esse modelo assistencial 

converge para a integralidade do cuidado ao idoso na medida em que envolve campos de 

atuação abrangentes e dependentes de política pública externa ao contexto da saúde. Essa 

integração, de fato, foi percebida na referência à integração social e da equipe pelos 

participantes da pesquisa, conforme ilustrado na Figura 17. 

Figura 17: Formulação de definição de ILPI pelos participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2020. 

Com a FINALIDADE de:  

Reintegração social                          

Substituir a família                           

 Socialização                                           

Cuidar do idosos que não tem família          

Ajudar 

ILPI 

LOCAL 

Instituição      Lar;  Casa; Não 

é hospital ; é Temporário 

ESPAÇO para:                

Abrigo                     

Acolhimento           

Refúgio 

VIABILIZADO pela: 

Integração de serviços  e pela 

Equipe multiprofissional 
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A ILPI, embora seja uma instituição, é considerada um espaço de abrigo e 

acolhimento, voltada para o cuidado, com a finalidade social de ajuda, viabilizada pela 

integralidade, onde apenas um participante não reconhecia a existência de jogos, embora 

afirmasse que o jogo fosse utilizado para passar o tempo.  

Contudo, o jogo, na perspectiva de um participante, não exercia função terapêutica, 

já que era disponibilizado no horário de 10h às 12h, após o banho, para distração, e não o via 

como instrumento educativo ou de cuidado. Este participante era o único, além da 

pesquisadora, com formação em geriatria e gerontologia. 

São jogos que é preciso ter um retorno terapêutico aplicado com o objetivo de 

trabalhar déficits cognitivos, então são jogos de ocupação . (E15) 

Quando questionados quanto à tipologia dos jogos na ILPI, a maioria dos 

participantes citou jogos prontos conforme ilustrado no Quadro 12. 

 

Quadro 14: Tipologia dos jogos na ILPI 

 

Pergunta URs Ocorrências % 

 

Quais jogos tem 

aqui na ILPI? 

85. Dominó I. Jogos prontos 

Ocorrências 

N=53 

 

 

 

 

98,15 

86. Dama 

87. Jogo da memória 

88. Jogos didáticos 

89. Jogos de ocupação 

90. Jogos para déficit cognitivo 

91. Atividades 

92. Canto 

93. Bola 

94. Bingo 

95. Atividadezinha com números 

96. Jogos que a gente cria 

97. Jogos cognitivos 

98. Jogo de inteligência 

99. Jogo de psicomotricidade 

100. Jogo de reabilitação 

101. Cartas 

102. Caça palavras 

103. Notinha de dinheiro falsinho 

104. Jogo aleatório 

105. Joguinhos 

106. Ludo 

107. Tabuleirinho de xadrez 

108. Jogo de botão 

109. Joguinho de futebol 

110. Jogo de bichos 

111. Jogo de cartas 

112. Bater na bexiga 

119. Jogo de palavras 

120. Trabalho com pintura 
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121. Trabalho com desenho 

113. Jogo que a gente monta J. Jogos construídos 

com o perfil da casa 

 

Ocorrências 

N=1 

 

 

1,85 

TOTAL 54 100 
Fonte: Elaboração própria, 2020. 

Legenda: (  ) Jogos de regras, conforme Piaget( em NEGRINE, 1994); (  ) Jogos de exercício, conforme Piaget( 

em NEGRINE, 1994); (  ) Jogos simbólicos, conforme Piaget( em NEGRINE, 1994) 

Classificaram-se os jogos mediante a concepção de Piaget retratada por Negrine 

(1994), que os identifica como: Jogos de exercício: relacionados ao prazer funcional, como 

pular, saltar, se movimentar; Jogos simbólicos: aqueles que representam um objeto ausente 

ou simulam uma função. Requerem o uso da criatividade e da imaginação. Fingir comer algo 

imaginando ser um bolo, imitar um astronauta caminhando na lua; Jogos de regras: são os 

que surgem a partir das relações sociais e interindividuais. São os únicos a perdurar na idade 

adulta. 

A maioria dos jogos elencados pela equipe foi de jogos de regras. Muitos dos jogos 

eram identificados pelo diminutivo, afetuosamente ou com caráter infantilizador, ou até 

mesmo ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATER:                
Infantilizador 

Paasa-tempo 

Com a FINALIDADE de:  

Interação com os idosos 

Movimento de inclusão proposto por 

Tradiff 

 Sem excluir o idoso no discurso                                           

Não hierarquizar o saber 

Ajudar 

VIABILIZADO pela: 

Integração de serviços  e pela 

Equipe multiprofissional 

JOGOS 

PERFIL 

Jogos de regras: são os que surgem a 

partir das relações sociais e 

interindividuais. São os únicos a 

perdurar na idade adulta  
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A fala de E1 era afetuosa e dizia respeito à alegria em se receber um brinde, mesmo 

que falso, após uma conquista ou vitória no jogo. 

 

Notinha de dinheiro falsinho. (E1)  

 

Já E2 se refere ao tamanho do tabuleiro, também de forma carinhosa. 

 

Tabuleirinho de xadrez (E2) 

 

Enquanto E4 se manifesta no diminutivo ao se referir a uma atividade utilizada na 

pedagogia com crianças. 

Atividadezinha com números. (E4) 

 

Muitos estudiosos consideram o brincar como parte do processo educativo como 

Vygotsky. A teoria de Vygotsky é dita “sócio-histórico-cultural do desenvolvimento das 

funções mentais superiores”, ou simplesmente “teoria histórico-cultural”. Baseia-se no 

fenômeno do interpsiquismo, ou seja, o indivíduo tem seus prolongamentos nos outros, em 

suas obras e na sua cultura (IVIC, 2010). 

Vygotsky preocupou-se com as motivações, necessidades, tendências manifestadas 

ao jogar e como se encontra satisfação nos jogos. Para esse autor, é na brincadeira que são 

colocadas questões e desafios, o que faz com que hipóteses sejam levantadas para 

compreender e solucionar os problemas propostos, possibilitando transformar a realidade com 

a qual o indivíduo se depara ao jogar. Ainda assim, nem sempre há satisfação nos jogos, posto 

que, sendo desfavorável seu resultado, gera-se frustração e desprazer (VYGOTSKY, 1991). 

Nesse sentido, é incorreto conceber o jogo como uma atividade sem propósito. Ali, 

pode-se perder ou ganhar, e este é seu propósito e justifica a atividade, definindo seu objetivo 

final, que é vencer, e sua atitude para alcançá-lo. O essencial do brinquedo é a criação da 

relação entre situações reais e situações criadas no pensamento (VYGOTSKY, 1991). 

Segundo Vygotsky (1991), entrar nesse mundo do pensamento depende da 

capacidade de simbolizar de cada um. É preciso aprender com as crianças a retirar desse 

cotidiano oportunidades de fazer o novo, aquilo que, para os adultos, já está endurecido e 

enraizado pela falta de criatividade. A brincadeira cria uma zona de desenvolvimento 

proximal da criança, e ela nesse momento pode ser aquilo que ainda não é e pode agir como 

quiser, utilizando coisas que lhe são proibidas e fazendo coisas que não são permitidas para 

sua idade. 
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Perrenoud (2000) denomina zona de desenvolvimento próximo o lugar onde se 

desenvolve a aprendizagem ótima, onde não basta fazer sentido o domínio visado, mas é 

necessário envolvimento que mobilize os saberes. Nesse sentido, embora teorizando acerca do 

desenvolvimento infantil, Vygotsky contribui para esta pesquisa, definindo a brincadeira 

como uma atividade propositada e da qual se possa extrair momentos terapêuticos 

significativos e observações multidisciplinares, emergidas da descontração oferecida pelo 

brincar. Especialmente no campo de estudo proposto, observou-se o fortalecimento dos laços 

sociais e afetivos ou sua reinvenção, a partir da ressignificação do envelhecimento para o 

idoso e para o cuidador que o assiste, inclusive no que se refere ao resgate e fortalecimento do 

ser, pelo entendimento do sentido do “perder” e “ganhar”, inerentes ao existir. 

No caso dos jogos com idosos, Berndt, Carvalho e Albuquerque (2016) 

desenvolveram uma classificação toxonômica, baseada na gamificação ou ludificação, para a 

prescrição de atividades terapêuticas não farmacológicas, cujo objetivo é o de exercitar e 

reabilitar a memória, linguagem e a orientação espaço temporal do paciente. O termo 

gamificação ou ludificação refere-se ao uso de jogos no engajamento de pessoas, 

encorajando-as a resolver problemas e melhorar o aprendizado. O instrumento proposto pelos 

autores para pacientes com Alzheimer apresenta os tipos de estímulos promovidos pelos 

elementos da gamificação. Assim sendo, jogos de competição estimulam a atenção, a 

memória e funções executivas e são usados para o estímulo cognitivo, enquanto os jogos com 

recompensa têm a função de incentivar a alegria e a satisfação em um estímulo emocional. 

(Quadro 13). 

 

Quadro 15: Funções estimuladas pela gamificação. 

 

Fonte: Berndt; Carvalho; Albuquerque (2016). 
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  O jogo sério, definido como aquele cujo propósito principal não é somente a diversão 

e geralmente é usado em uma proposta social de construção da cidadania (RANGEL, 2018), 

foi assim concebido para diferenciar-se de brincadeira, que remete ao infantil (FROSI; 

SIQUEIRA, 2019).  No trabalho terapêutico com o jogo na ILPI, enquanto a equipe joga 

interagindo com os idosos, faz-se o movimento de inclusão proposto por Tardif (2016) de 

interação e abertura ao outro a fim de não excluí-lo em seu discurso, de modo a dar acesso ao 

seu domínio, sem hierarquizar o saber. 

  

4.3.2. Segunda categoria: A prática na ILPI: Competências desenvolvidas e entraves 

 Com o objetivo de analisar os saberes e práticas da equipe de cuidado em uma ILPI 

sobre a utilização dos jogos interativos na integralidade do cuidado ao idoso, construiu-se a 

segunda categoria, que analisa as competências desenvolvidas através da mobilização dos 

saberes da equipe de uma ILPI com a prática de jogos interativos 

Ao serem interpelados em que ocasião se utilizava da prática com jogos, os 

participantes referem dias e horários específicos de algum profissional, ou dia da semana, 

associando a alguma categoria de trabalhador que tem escala determinada na ILPI. Apenas 

cinco registros assinalam vontade própria de jogar (Quadro 14). 

 

Quadro 16: Distribuição temporal da prática com jogos 

 

Pergunta URs Ocorrências % 

Quando os jogos 

são utilizados? 

122. Dias da TO K. Dependência de um 

terapeuta 

 

Ocorrências 

N= 34 

 

72,34 123. Dias da Pedagoga 

124. Quartas 

125. Quintas 

126. Sextas 

127. Quando a professora está aí 

128. Dias da fisioterapeuta 

131. Duas vezes por semana 

133. Dias das educadoras 

138. Dias fechados 

143. Uma vez na semana 

144. Semanalmente 

145. Dias alternados 

129. Livre L. Não dependência de 

terapeuta 

 

Ocorrências 

N= 13 

 

 

27,66 
130. Os homens jogam todo dia 

132. Constantemente 

134. Na parte da manhã 

135. Quando eles estão mais tranquilos 

136. A qualquer momento 

137. Todos os dias 
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139. Não tem dia específico 

140. Dias que eles estão mais abertos ao jogo 

141. Logo após o café da manhã 

142. Quando os idosos estão sem fazer nada 

TOTAL 47 100 

Fonte: elaboração própria, 2020. 

Legenda: (  ) Distribuição por dia de profissional; (  ) Distribuição por dia da semana; (  ) Distribuição por 

vontade própria; (  ) Distribuição por horário 

 

Parte dessa concepção de que a responsabilidade pela terapia com jogos era de um 

profissional específico não foi ratificada na fala dos mesmos. Ao se desvelar a identidade da 

equipe, apura-se que cada membro tem uma função que extrapola sua formação primária e 

conduz a integralidade do cuidado.  

 

Eu, por exemplo, aqui o meu papel ele é mais no sentido de chamar, vê que a pessoa 

não ‘tá’ legal, fazer um trabalho diferente, começar a chamar um responsável pra-, 

orientar profissional. (E9) 

Eu costumo dar três jogos antes do almoço (...) Dentro da nossa visão, esses jogos 

reativam a memória esquecida pelo idoso. (E4) 

A gente faz jogos cognitivos. A gente faz jogos de inteligência, jogo de 

psicomotricidade. E a gente faz até unidos ás vezes, não só eu faço os meus à parte, 

a TO faz os delas, e a gente às vezes se junta, entendeu? Se une pra fazer um total, 

mas tem, oferece jogos a eles sempre, sempre é oferecido, e fica a escolha deles 

participar ou não. (E7) 

 

Muitos dos saberes e atividades desenvolvidas na prática com jogos na ILPI eram 

inspiradas pela tradição e imitação, com perspectiva estratégica limitada ao tempo, ao espaço 

e dependente da expectativa didática do aplicador. 

É sob este enfoque de mestria pessoal e profissional, que Perrenoud (2000) discute 

suas dez famílias de competências na ótica da educação infantil, mas permite adaptação para 

discussões no contexto da saúde em questão.  

A competência para organizar e dirigir situações de aprendizagem, primeira 

competência em Perrenoud foi desenvolvida ao longo do caso estudado, enquanto os 

profissionais refletiam com clareza sobre o que faziam e quais suas intenções ao propor 

determinado jogo em determinado momento, incluindo nesta decisão o domínio do conteúdo 

técnico que lhe compete e a transposição didática por ele oferecida. O movimento proposto 

necessita de observação constante, no sentido de acompanhar e gerenciar o conhecimento ao 

longo do processo de cuidar, entendido como um processo incessante e transformador, 
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individualizando a formação e convocando a repensar as práticas de cuidado, de acordo com a 

segunda competência de Perrenoud (2000), administrar a progressão das aprendizagens.  

Para mais, dada a heterogeneidade da equipe, foi amplificada a colaboração entre 

seus membros. As atividades diferenciadas contemplaram os diversos níveis de aprendizagem 

e formação dos participantes, permitindo vivências significativas e encontrando sentido em 

participar do jogo, unissonante a terceira competência em Perrenoud, conceber e fazer evoluir 

os dispositivos de diferenciação.   

Vale enfatizar que todas as ações foram realizadas de forma intermitente, outorgando 

constante reflexão e esta disposição cíclica encontra em Valente (2009) sua ratificação no 

movimento AÇÃO-REFLEXÃO-AÇÃO, que ocorre de forma constante e diária através da 

mobilização dos saberes, que vão sendo modificados, reestruturados e redescobertos e se 

manifestam no “querer saber fazer” do ator do cuidado (TARDIF, 2014). A indagação que 

Tardif faz é: “Precisamos de peritos, de profissionais para formar seres humanos?” 

Considerar esse ou aquele profissional mestre e único capaz de utilizar os jogos na 

prática terapêutica reduz o seu potencial de ação. Além disso, todo constructo teórico acerca 

da prática precisa ser revisado e questionado periodicamente, de maneira crítica quanto a seus 

ideais e pressupostos pelos atores e seus saberes, pois a ciência não é estática, nem os 

enfrentamentos são os mesmos no ofício do cuidado (TARDIF, 2014).  

Interpelados sobre a função dos jogos na ILPI (Quadro 15), 26,31% dos participantes 

referem não haver intencionalidade, enquanto a maioria confirma intenção terapêutica. A 

maioria dos jogos aplicados estava relacionada ao estímulo cognitivo. 

 

Quadro 17: Intencionalidade dos jogos 

Pergunta URs Ocorrências % 

Para que servem os 

jogos na ILPI? 

146. Descontração M. Sem 

intencionalidade 

terapêutica 

 

Ocorrências 

N= 15 

 

 

 

26,31 

148. Disputa 

149. Saber perder 

150. Preencher o tempo 

159. Ensinar a competir 

160. Barganha 

165. Fazer a mente não parar 

166. Observar a capacidade de aceitar um não 

167. Observar a capacidade de aceitar o 

positivo e o negativo 

168. Saber ganhar e perder 

177. Entretenimento 

184. Passatempo 

147. Memória N. Intenção terapêutica 

declarada 

 

 

 

 
154. Estimular a parte mental 

155. Estimular a inteligência 
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156. Estimular a psicomotricidade Ocorrências 

N= 34  

59,65 

157. Estimular o equilíbrio 

158. Estimular o humor 

161. Parte educadora 

162. Trabalho educativo 

163. Trabalhar o emocional 

164. Aprendizagem 

169. Não estacionar a mente, nem o físico 

deles 

170. Deixá-los sempre ativos 

171. Desenvolver a escrita 

172. Fazer o cérebro deles reagir 

173. Mexer com o cognitivo dos idosos 

174. Deixá-los mais alegres 

175. Levantar a autoestima 

176. Para os idosos se sentirem úteis 

178. Avaliação da coordenação motora 

179. Intervenção pedagógica 

180. Abrir a mente deles 

181. Estimular o físico e o mental deles 

182. Prevenção de perdas cognitivas 

183. Manutenção da cognição 

151. Interação social O. Desenvolver 

socialmente 

 

Ocorrências 

N=8 

 

 

14,04 
152. Estabelecer união entre os idosos 

153. Estabelecer correlação entre os idosos 

185. Buscar comunicação entre eles 

186. Estimular idosos a conversarem entre si 

TOTAL 57 100 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

Legenda: ( ) Lazer; (  ) Competição/Troca; (  ) Capacidade funcional/Cognição; (  ) Trabalho 

educativo/Aprendizagem; (  )  Emocional; (  ) Avaliação/Prevenção; (  ) Interação social  

 Os participantes que reconheciam a presença e o uso de jogos na ILPI atribuíam 

efeitos diversos à sua aplicação: 

 

Você trabalha questões de cidadania. Os jogo-, o jogo ele proporciona isso. (E9) 

Tem uns jogos que ela usa pra interação, pros idosos interagirem um com o outro 

porque assim, eles são muitos de ficar na deles então ela jo-, tem uns que ela busca 

fazer eles conversarem, falarem um pouco deles, deles mesmo. (E17) 

Associação ‘né’, associ- associar uma coisa com a outra ‘né’. Muitas vezes, o idoso, 

muitas vezes, ele associa a ((incomp)) (4:49s) imagem de uma coisa com a imagem 

que ele já teve ‘né’ e:: jogos- é nós jogos é variado. (E4) 

Pra estabelecer limites, o respeito, a cidadania, porque quando eu reconheço esse, 

esse aqui é seu, esse aqui é meu; eu não posso chegar aqui e pegar isso aqui né, 

porque dependendo da situação e até de traços de personalidade, de caráter por 

que a pessoa “poh mas é idoso, é não sei o que. (E18) 

 

Um obstáculo que pode ser observado à prática de jogos mais efetiva na ILPI foi a 

falta de ações de Educação permanente em saúde. Os resultados mostraram que 32,26% dos 

entrevistados não sabiam ou não entendiam seu conceito (Quadro 16). 
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Quadro 18: Concepção de EPS segundo a equipe 

Pergunta URs Ocorrências % 

O que você entende 

por educação 

permanente em 

saúde? 

187. Educação que a gente leva para a vida P. Não souberam 

responder 

 

Ocorrências 

N= 10 

 

 

32,26 

188. Hábitos higiênicos 

189. Não tenho vivência no meu dia a dia 

190. Nunca ouvi falar 

192. Não vou saber 

199. Eu não entendo muita coisa 

205. Não tenho muito conhecimento 

206. Educação de jovens e crianças que 

permanecem internados em hospital 

191. Ver a saúde como um todo Q. Educação baseada 

na pratica 

 

Ocorrências 

N=7 

 

 

 

22,58 

194. Trazer coisas para o cotidiano 

198. Corrigir falhas 

200. Forma de trabalhar 

201. Trabalhar com aquilo que a gente tem 

202. Saúde entrelaçada com a educação 

207. Assiduidade na convivência e 

ensinamento com os idosos 

193. Trazer novidades de saúde R. Educação baseada 

na academia 

 

Ocorrências 

N= 14 

 

 

 

 

45,16 

195. Atualização 

196. Capacitação 

197. Educação continuada 

203. Capacitação continuada 

204. Aperfeiçoamento 

208. Palestras 

209. Cursos 

210. Especialização 

211. Interar-se continuamente 

212. Aprendizagem 

213. Buscar conhecimento de fora 

214. Novos conhecimentos 

TOTAL 31 100 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

Legenda: (  ) Reconhecem que não sabem; (  ) Conceito equivocado; (  ) Conceito de educação continuada;  

(  ) Aproximação com a prática 

 

A maioria dos participantes considera EP uma educação formal, construída em 

cursos, palestras e afins. 

Alguns nunca ouviram falar o termo EP. 

 

Se é permanente tem que permanecer né? (E6) 

 

NÃO. Eu me formei há 15 anos atrás e nem passei pela área de geriatria na 

faculdade. É tudo muito novo para mim. (E7) 

 

Acho que educação é tudo, né?. Mas não sei. Não. (E11) 

 

Enquanto alguns não o tiveram definido formalmente e o relacionavam a educação 

continuada, em formato de curso, capacitações e palestras. 
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Vejo falar, mas ainda não tive palestra definindo. (E4) 

 

Eu já escutei esse termo, mas nunca me aprofundei. (E9) 

 
Eu procuro me capacitar em tudo que eu vejo. (E12) 

 

É a gente estar se atualizando continuamente, para que nosso trabalho seja 

realizado da melhor forma possível.  (E13) 

 

 

Havia ainda os que identificavam EP como uma prática educativa ligada à educação 

formal. 

Eu já vi no hospital. A professora ia e passava mesmo. Tinha prova e tudo mais. 

Levava prá escola, eles faziam aprendizado deles todo no hospital. (E5) 

 

Algumas experiências tinham sido negativas também, posto se tratar de educação 

continuada com nome de EP, sem adesão, hierarquizada e sem interação da equipe. 

 

Já trabalhei com EP. Se funcionasse era bom. Eu nunca consegui botar um médico 

na sala de aula. Eles não entram em sala nem para conversar com a técnica. (E8) 

 

A EP foi reconhecida na fala integral de E17, enfermeira. 

 
Um meio de aprendizado, de você buscar conhecimento daqui de dentro e de fora 

(...) buscar conhecimento em outros, no idoso daqui. (E17) 
 

Introduzir dispositivos de formação que orientem a construção dos saberes úteis para a 

sua prática e levem em conta a bagagem de cada profissional é um desafio e uma convocação 

(TARDIF, 2014). 

Conforme preconizado na Lei 8080/90, O SUS deve ordenar a formação de recursos 

humanos na área de saúde, incrementar o desenvolvimento científico e tecnológico para 

atuação no sistema, pela criação de comissões permanentes de integração entre os serviços de 

saúde e as instituições de ensino profissional e superior, propor prioridades, métodos e 

estratégias, para a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS, em sua 

esfera correspondente, e à cooperação técnica entre as instituições no campo da pesquisa 

(BRASIL, 1990). 

Vale salientar que os profissionais de saúde na assistência do SUS estão 

representados nos Conselhos Municipais de Saúde, conforme texto da Lei 8142/90, inclusive 

atuando na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na 

instância correspondente, quer municipal, estadual ou federal, inclusive econômica e 
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financeiramente, sendo também autores na condução da política de saúde no país e não 

meramente executores de protocolos (BRASIL, 1990). 

Na Portaria 399/2006, Pacto de Gestão, priorizam-se as iniciativas de gestão do 

trabalho e educação na saúde, a fim de aprimorar as relações de trabalho e valorizando os 

profissionais do SUS (BRASIL, 2006). Neste contexto, a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (PNEPS, 2009) pretende ir além da ação educacional propriamente 

dita, por meio da capacitação, sobretudo, proporcionando meios para a mudança institucional, 

primórdio da EPS (BRASIL, 2009). 

As competências construídas necessitam ser conservadas em um exercício regular de 

formação continuada. Saber administrar sua própria atualização condiciona o 

desenvolvimento de todas as demais competências (PERRENOUD, 2000). Nesse ínterim, 

entender o processo educativo em saúde e discuti-lo com a equipe multiprofissional é fator 

primordial para que as ações educativas da EPS sejam postas em prática. Destaca-se, dessa 

forma, que todos os profissionais envolvidos no atendimento ao paciente necessitam ter 

clareza de seu lugar no processo de trabalho, pois todos estão envolvidos na integralidade do 

cuidado em saúde. Para isso, considera-se fundamental o desenvolvimento dos conceitos de 

EPS e sua aplicação prática em saúde.  

Cabe ressaltar, também, a importância de se potencializar a equipe de cuidado, através 

de ações de EPS, a fim de buscar alcançar meios para o empoderamento do trabalhador em 

ILPI, fato este que certamente será refletido no idoso por ele assistido. 

 

4.4. Grupo educativo  

  

O objetivo dos grupos educativos foi utilizar a educação permanente como estratégia 

para desenvolver novos saberes e competências da equipe da ILPI com a prática de jogos 

interativos para a integralidade do cuidado ao idoso.  

O processo educativo foi disposto no Arco de Magurez figura 18: 
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Figura 18: Arco de Maguerez, movimento educativo na ILPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Partiu-se da realidade encontrada na casa no início do estudo do caso.  

A dificuldade em se resgatar esses fatos foi devido às mudanças constante na 

formação da equipe. 

No primeiro GE, apenas a educadora social e a fisioterapeuta conheciam a vivência 

inicial. 

A outra casa não tinha muros. Aqui eles nem olham a rua. ( E 21) 

 

Como a prática vinha sendo modificada ao longo da pesquisa, muitas informações a 

respeito da realidade eram atuais e não refletiam a situação factual, propulsora do estudo em 

REALIDADE: 

“A avaliação de resultados tem importância na análise dos sucessos alcançados e dos limites; tem 

alto valor no terreno político e, por sua vez, facilita a construção de apoios e o desenvolvimento 

de políticas de recursos humanos” (BRASIL, 2009, p. 58) 

 

Jogos como atividades para exercitar memória, autonomia, vínculo, interação social e 

aprendizagem. Antes eram usados para passar o tempo, sem objetivo ( E 20), eles brigavam ( E4), 

Aleatório ( E4) 

 

 

 

PROBLEMA: 

Tudo é improvisado”(E4) 

 Falta material (E20) 

A prática é baseada na necessidade (E 21) 

Falta formação profissional de práticas educativas e 

interdisciplinaridade(E19) 

 

 

PRÁTICA 

“Presume-se, com isso, contribuir com a transformação dos modos de atuação ou 

interação das pessoas.” (BRASIL, 2009, p. 41) 

PONTOS CHAVE:  

Dinheiro, pandemia, momentos educativos, habilidade para 

o cuidado e trabalho em equipe 

HIPÓTESES 

 

E21: “Jogo de bola” 

E19: “ Festa junina 29/07” 

E22: “Também posso 

testar receitas com ele” 

E4: “ Pescaria e jogo de 

argolas” 

 

 

 

TEORIZAÇÃO 

Apresentação PNEPS 

Texto: Atenção ao idoso: práticas de educação permanente do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família ( NASF) ( Nogueira et al, 2019) 
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questão. Assim mesmo, foram contempladas na construção do Arco de Maguerez para serem 

discutidas nos demais encontros. 

O entendimento de realidade refere-se a uma circunstância externa 

à percepção humana e que é independente dela, ou seja, tudo o que existe fora da mente 

particular e da vontade do homem, e está em oposição à ilusão (MICHAELIS, Dicionário 

brasileiro da língua portuguesa). 

Na Grécia antiga, Platão admitia duas realidades: a por nós percebida ou a do mundo 

sensível, e a realidade inteligível ou a do mundo das ideias. Os dois mundos de Platão são 

compreendidos pelas instâncias humanas de inteligência e sensibilidade: o mundo das Formas 

ou Ideias, apreendido pela inteligência, e o mundo sensível, pelos sentidos. Para ele, o mundo 

da inteligência, que pauta-se nos saberes, é imutável, enquanto que o mundo sensível é 

corruptível, mutável e variável (NETO, 2016). 

A ILPI situa-se na realidade sensível de acordo com o entendimento dos participantes, 

dado que se reelabora diante das adversidades e utiliza-se de mecanismos sentimentais ao 

considerá-la. 

À vista disso, os conhecimentos na ILPI são colocados à prova a todo momento e 

mobilizados a fim de transformar a prática. Logo, nessa perspectiva, considera-se o saber 

necessário à prática um elemento alterável e em constante fabricação.  

Já Lima (2006), referindo-se à realidade docente, considera-a como o modo com que a 

prática se desenvolve a partir da formação inicial do professor, sendo a diferença entre elas o 

“choque de realidade”, “A diferença que há entre o que se aprende na formação inicial e o 

jeito como isso ocorre” (LIMA, 2006, p.93).  

A equipe não se deparou com esse choque, uma vez que apenas a fisioterapeuta tem 

formação em gerontologia, enquanto que para os demais membros a experiência na ILPI era 

prima, não deixando, contudo, de confrontá-los. 

Ademais, não havia prática educativa formalizada na ILPI, o que influencia 

diretamente na assistência e no cuidado, posto estimular o diálogo, a reflexão e a práxis  dos 

profissionais para o envelhecimento ativo (LABEGALINI te al., 2020). 

Para se referir a essa realidade subjetiva e tecnicista, Tardif (2016) utiliza-se do termo 

“mentalismo”, em oposição ao “sociologismo” que defende, que se apoia na redução do saber 

a processos exclusivamente individuais, embasados no reducionismo biológico e que parece 

ser a concepção predominante na educação. 

https://conceitos.com/percepcao/
https://conceitos.com/independente/
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Ademais, o saber é social, pois é partilhado, negociado entre diversos grupos, 

reconhecido socialmente, tem objetivo social, evolui com o tempo e é adquirido com a 

interação social (TARDIF, 2016) e foi vivenciado na prática do terceiro GE. 

    

       “A gente se reinventa” (E4) 

 

Esse caminho percorrido, no caso estudado, envolveu a mobilização dos saberes dos 

profissionais implicados no cuidado e a realidade sensível foi mudando conforme a prática 

com jogos também se modificava. Sobre isso, Tardif (2016) pontua a tendência dominante 

atual em se valorizar e reconhecer o saber original, oriundo do próprio exercício profissional, 

da ação profissional em serviço e à serviço. Admite, portanto, que o saber-ensinar “comporta 

sempre uma parcela importante de normatividade” (pág. 299), sem reduzir o saber ao mundo 

do conhecimento exclusivamente. 

No caso da ILPI, a concepção dos momentos educativos foi balizada pela realidade. 

Por não atuar na assistência nesse momento no campo estudado, a pesquisadora inseriu-se no 

mês de abril de 2021, por meio de contatos telefônicos, encontros com a nova coordenação 

uma vez por semana e participou de reunião com a equipe, onde buscou conhecer a população 

idosa recém chegada à instituição e o processo de trabalho atual dos novos membros da 

equipe. Essa intermediação foi facilitada pelo conhecimento prévio de alguns idosos ainda 

moradores e de alguns colaboradores. 

Para Flick (2013), quatro tarefas devem ser realizadas para o acesso ao local de 

pesquisa: 1) É necessário ter acesso à instituição pesquisada como um todo, o que só foi 

possível no terceiro GE; 2) Aproximar-se dos indivíduos que participarão do estudo; 3) 

Esclarecer as questões de permissões, pactuadas no primeiro encontro com a nova gestão; e 4) 

Esclarecer aos participantes sobre sua proteção quanto ao uso de dados e imagens, realizado 

no primeiro GE.  

Para instrumentalizar o primeiro movimento do arco de Maguerez, no primeiro GE, 

foram definidos o problema, objeto e procedimentos para a pesquisa. Assim, o estudo foi 

discutido na sequência com a equipe e junto à coordenadora da ILPI. Nesse momento, de 

forma participativa com a gestão e com a concordância e participação ativa dos profissionais 

do campo de estudo, foram enunciados os pontos chaves. 

A complexidade do conhecimento e da realidade foi explorada no diálogo 

interdisciplinar proposto nos grupos educativos, complexidade essa que exige uma educação 

que estimule o pensamento e a ligação de saberes. Para isso, Shaw (2018) aponta para uma 
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formação interdisciplinar capaz de promover o desenvolvimento de habilidades na resolução 

de problemas, o que só é possível investindo em políticas públicas que fomentem as propostas 

interdisciplinares, valorizando os profissionais envolvidos e colocando-os como protagonistas 

do processo e pesquisadores de sua própria prática. 

Flick (2013) apresenta um grupo como uma comunidade de interações, baseado na 

discussão sobre a questão do estudo, diante da qual as atitudes e avaliações acerca das 

indagações se tornam aparentes e podem ser exploradas e modificadas. 

Durante o percurso, foram pontuados muitos problemas, alguns de ordem material e 

outros de caráter organizacional da instituição e da formação profissional. Tardif (2016), 

acerca das dificuldades financeiras, relata: “os atores das bases, se sentem frequentemente 

sem fôlego” (Pag. 282). O esgotamento referido por Tardif também foi sinalizado nas falas do 

grupo. Ele se refere à carência material mais que ao humano. 

Outro problema apontado foi a prática baseada na necessidade da ILPI. Nota-se com 

isso uma falta de planejamento ou controle por parte de quem cuida, embora Almeida e 

Biajone (2007) nos despertem para o impasse de se trabalhar de acordo com o modelo 

aplicacionista do conhecimento, sem que haja entendimento sobre suas ações e sem que elas 

sejam concebidas e adquiridas em estreita relação com a prática profissional. 

Tal incômodo também é apontado por Tardif (2016), que os apresenta como 

“problemas epistemológicos”, de se considerar o idoso, no caso da ILPI, como um ser virgem 

e desprovido de crenças e representação, bem como transferir para o educador o protagonismo 

e não a colaboração no processo educativo. 

Alguns dos problemas apontados são nós górdios, necessitam de solução efetiva e 

simples, que pode estar diante dos olhos, em vez de soluções complexas para os obstáculos. 

Posto isto, os pontos chaves apontados direcionam-se a questões dentro da capacidade 

resolutiva da equipe, mesmo que em meio ao cenário desfavorável de falta de recursos 

financeiros e de restrições com a pandemia. 

Partindo dos pontos elencados, foi realizado o segundo GE, que versou sobre as 

dificuldades encontradas na prática de cuidado com idosos através dos jogos. A construção 

formativa nessa etapa processou-se por meio de apresentação e leitura partilhada da legislação 

e de artigo relativo à prática de educação permanente com idosos, na etapa da teorização.  

A etapa da teorização foi desenvolvida nesse momento e surpreendeu a equipe ao se 

deparar com uma experiência semelhante a deles. Apesar de, no estudo de Nogueira et al 

(2019), terem sido realizadas consultas compartilhadas com diferentes profissionais, reuniões 
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de equipe e a EPS estar formalizada, os momentos de prática educativa também derivavam de 

situações concretas de cuidado e privilegiavam a horizontalidade da atenção à saúde. 

Por meio desta teorização surgiram hipóteses criativas e colaborativas para a 

concretização da práxis. Os jogos e atividades pensados nessa fase envolviam um esforço 

financeiro conjunto, uma distribuição de tarefas temporal e uma mobilização sincrônica, 

pensados concomitantemente pelos participantes da equipe. 

O ambiente do terceiro GE era adequado para estimular o diálogo, que ocorreu nas 

dependências da ILPI, mas a organização do processo de trabalho foi um complicador para a 

participação da totalidade dos profissionais no encontro, mesmo com o revezamento das 

tarefas e a flexibilidade oferecida pela pesquisadora para a legitimação dos achados da 

pesquisa. Entretanto, a estratégia de validação dos achados por esses participantes nessa etapa, 

através das falas registradas, garantiu a veracidade dos dados e configurou-se uma alternativa 

ao rigor científico. 

Os jogos elaborados foram pactuados pela equipe a fim de favorecer os idosos, suas 

preferências e necessidades. Não obstante, os idosos não foram integrados a esse processo de 

escolha, tendo sido incluídos na fase de confecção dos mesmos. 

A prática foi disposta em fotos do terceiro GE. 

As figuras a seguir mostram a preocupação da equipe com a demanda motora e social 

dos idosos (Figura 19). 

 

Figura 19: Idoso e a pescaria 
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Fonte: Registro da atividade. Captação própria (2021) 

Ao serem solicitados a analisarem sua prática, todos os quatro membros da equipe 

repetem a palavra “reinvenção”. Os demais não se manifestaram, devido ao processo de 

envolvimento na efetivação da prática, como observados nas figuras 20. 

 

Figura 20: Prática da equipe no terceiro GE 
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Fonte: Registro da atividade. Captação própria (2021) 

 

Observou-se progresso na socialização dos idosos, registrado na fala da equipe e nas 

figuras abaixo (Figura 21). 

 

  “Seu M. era um eremita! Olha ele sem muleta.” (E 21) 

 

Figura 21: Idosos dependentes participando 
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Fonte: Registro da atividade. Captação própria (2021) 

 

Essa apreensão foi validada pelos participantes no terceiro GE. 
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4.5 Triangulação 

 

Os dados obtidos da análise foram triangulados e dispostos em esquema gráfico, a 

serem discutidos a seguir (Figura 22): 

Figura 22: Esquema gráfico da triangulação 

 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

A triangulação de dados permitiu visualizar algumas evidências, como o intenso 

envolvimento afetivo no cuidado ao idoso, a ausência de ações de EPS, a infantilização do 

idoso e os sentimentos despertados com os jogos no cenário apontado (Quadro 17). 

 

Quadro 19: Triangulação de dados  

 

OBJETO DE 

ESTUDO 

FONTES DE EVIDÊNCIA TÉCNICA DE 

COLETA DE 

DADOS 

CORPUS DE DADOS 

A 

utilização dos jogos 

interativos em ILPI 

para a integralidade 

do cuidado ao 

idoso, tendo a 

equipe 

multidisciplinar 

como 

potencializadora 

desse processo, 

através da EPS. 

 

EXPERIÊNCIA 1: saberes 

mobilizados sobre o aspecto do 

jogo entre idoso e motorista. 

 

Observação 

participante 

Agressividade; 

Verbalização intensa; 

Contrariedade; 

Serenidade da equipe. 

EXPERIÊNCIA 2: saberes 

mobilizados sobre aspecto do 

idoso “líder” 

 

Observação 

participante 

Autoritarismo; 

Autonomia; 

Impasse. 

EXPERIÊNCIA 3: Prática com 

jogos na ILPI e seus entraves 

 

Entrevista 

Desconhecimento; 

Infantilização; 

Afetividade; 

Ausência de ações de EPS 

EXPERIÊNCIA 4: A educação Grupos educativos Improvisação 
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permanente como 

potencializadora do processo de 

utilização dos jogos na 

integralidade do cuidado ao 

idoso 

Realidade  

Competências desenvolvidas 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Uma das fragilidades percebidas na assistência, e indicada como ponto-chave no 

primeiro GE, situa-se na educação em saúde, sendo necessário refletir sobre estratégias 

educativas, a partir do desenvolvimento de competências, desde a graduação, para gerenciar a 

assistência (JASMIM et al, 2018). 

Nessa conjuntura, a esperança sustentou as atividades de jogos na ILPI a despeito das 

demais “desgraças do mundo” sobrecaírem naquele lugar. Foi possível, neste processo, 

conhecer as dificuldades em se promover saúde, quando estes serviços não acompanham o 

crescimento demográfico, nem o envelhecimento populacional, direcionando ações de 

reabilitação, e mantendo uma postura ainda curativa e menos preventiva, reforçando a 

fragilidade da atenção à saúde da população idosa (LABEGALINI et al., 2020). 

Os saberes elencados eram ingênuos, expressos em diminutivos muitas vezes, 

versavam sobre os incipientes conceitos de educação permanente, ILPI e jogos.  

Vale observar, que conceituar o saber profissional já é por si só complexo, dadas as 

várias tipologias, definições e abordagens sobre o assunto, baseadas em diferentes 

perspectivas, conforme quadro 18. 

 

Quadro 18: Tipologia dos saberes, conforme autores selecionados 

 

Autor Tipologia do saber 

 

Tardif; Lessard (2014) 

1. Saberes da formação profissional; 

2. Saberes disciplinares; 

3. Saberes curriculares; 

4. Saberes da experiência 

 

 

Gauthier 

1. Saberes disciplinares; 

2. Saberes curriculares; 

3. Saberes das ciências da educação; 

4. Saberes da tradição pedagógica; 

5. Saberes experienciais; 

6. Saberes de ação pedagógica 

Shulman 1. Conhecimento do conteúdo da matéria ensinada; 

2. Conhecimento pedagógico da matéria; 

3. Conhecimento curricular 

Saviane 1. Saber atitudinal; 

2. Saber crítico-contextual; 

3. Saber pedagógico; 

4. Saber didático curricular 
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5. Saberes específicos 

Pimenta 1. Saberes do conhecimento; 

2. Saberes pedagógicos; 

3. Saberes da experiência 
Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Todos os trabalhos apresentados no quadro acima conceituam o saber docente 

influenciados pelo contexto social, científico e político da época e assentados nas implicações 

de seus autores (BORGES, 2001) 

Tardif & Lessard (2014) se refere à interseção de saberes na construção do saber na 

profissão docente. Já para Gauthier (2006), os saberes que fazem parte do reservatório de 

saberes são: 1) Saberes disciplinares, ou a matéria em si, produzidos pelos pesquisadores e 

cientistas envolvidos com atividades de pesquisa nas diferentes áreas de conhecimento, de 

onde cabe aos educadores extrair desses saberes aquilo que é importante ser ensinado; 2) 

Saberes curriculares, ou o programa da disciplina, são os conhecimentos a respeito dos 

programas escolares, seguindo diretrizes oficiais; 3) Saberes das Ciências da Educação, que se 

referem ao conjunto de saberes produzidos acerca da instituição escolar, sua organização, seu 

funcionamento e da própria profissão docente; 4) Saberes da profissão docente, ou o seu uso 

propriamente dito, são os da tradição pedagógica, construídos segundo argumentação dos 

autores e refletem a representação a respeito da escola, do professor, dos alunos, dos 

processos de aprender e ensinar; 5) Saberes experienciais correspondem aos conhecimentos 

construídos pelos professores durante seu processo de aprendizagem da profissão; 6) Saberes 

da ação pedagógica, ou a jurisprudência pública validada, são os saberes experienciais 

tornados públicos e transformados em teoria da pedagogia  

Sendo um dos primeiros a estudar os saberes docentes, Shulman reivindicava uma 

posição profissional para os profissionais da educação e distingui três tipos de conhecimento: 

1) Conhecimento do Conteúdo Específico, ou seja, a organização do conhecimento; 2)  

Conhecimento Pedagógico refere-se ao conhecimento para ensinar; e 3) Conhecimento 

Curricular, de todos os conteúdos ensinados e os materiais didáticos empregados para 

promover a aprendizagem ( SILVA e BARROS, 2017). 

Em Saviani, os saberes são: 1) Saber atitudinal, relativo aos comportamentos 

desempenhados na atuação docente, atitudes e posturas atribuídas ao professor; 2) Saber 

crítico-contextual, oriundo das concepções sócio-históricas para a preparação dos alunos no 

desempenho de papéis sociais ativos e inovadores; 3) Saber pedagógico, alusivo às ciências 

da educação, relacionados às orientações do trabalho educativo, articulando a teoria e a 
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prática; 4) Saber didático-curricular, referente às maneiras de organização e realização da 

prática docente, o próprio saber-fazer docente; e 5) Saberes específicos, ou aqueles da 

disciplina do currículo escolar (SAVIANI, 1996). 

Conforme destacam Oliveira e Coimbra (2017), existem três saberes da docência de 

acordo com Pimenta: 1) Saberes da experiência, adquiridos durante todo o processo de 

formação profissional, decorrente dos processos reflexivos e experienciados com outros 

profissionais na prática; 2) Saberes do conhecimento, capaz de avaliar as funções da 

educação/ escola e o contexto no qual está inserida; e 3) Saberes pedagógicos, 

compreendendo os saberes do conteúdo específico e os saberes provenientes da experiência.  

À vista disso, o saber, no entendimento de todos os autores citados, é o conhecimento 

acumulado ao longo da vida. Seu treinamento e uso correspondem ao saber-fazer, enquanto 

que a competência é a mobilização de todos esses recursos para solucionar com eficácias as 

situações cotidianas e se traduz em atitudes, no saber-ser, ilustrado na figura 23 

 

Figura 23: O saber, para saber-fazer e saber-ser 

 

 

Fonte: NETO & COSTA, p. 95, 2016. 

 

Em vista disso, cada um traz consigo particularidades que lhe são pertinentes, tem 

em seus saberes, sua historicidade, pluralidade e heterogeneidade, que passam a compor a sua 

identidade profissional e a exercer grandes influências em suas decisões e práticas. 

Por meio de diálogos interdisciplinares e de reflexões, tornaram-se conhecimentos 

críticos, sobre a complexidade que envolve a saúde do idoso e a necessidade de ações para 

manutenção da qualidade de vida, independência, autonomia e promoção da saúde do idoso 

de forma criativa, delineando o caráter educativo e assistencial do profissional no espaço de 

cuidado. 
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Essa integração de ações de saúde, agregando saberes multidisciplinares, e 

preconizada na lei orgânica do SUS, foi fundamental para que os momentos de EP fossem 

exitosos e trouxessem mudança da prática para a equipe, refletindo na comunidade assistida. 

Por ser um processo educativo que envolve o trabalho, a EP necessita de uma análise de 

cunho crítico e reflexivo sobre as práticas, que gere mudança no processo (GOMES; 

SOARES; SILVA, 2019). 

Toda mudança inicia-se na motivação e as intervenções da equipe de cuidado 

encontram maior efetividade quando se reconhece o estágio de motivação de cada membro e 

as estratégias adequadas para sua efetivação (CURITIBA, 2012). Ao se presenciar a 

motivação da equipe, pode-se inferir suas habilidades e potencialidades enquanto grupo coeso 

e implicado na saúde do idoso por ela assistido, e também suas dificuldades na prática, que 

levaram a interlocuções transdisciplinares e um maior aproveitamento da prática de jogos na 

ILPI. 

O caminho do cuidar percorre trilhas desconhecidas, pois é pautado na prática e tem 

como objeto o humano, portanto, nada previsível. Destarte, carece de profissionais motivados 

para a mudança e para a interação. Portanto, a necessidade de ancorar o processo educativo à 

experiência dos trabalhadores é identificada como elemento particularizado para uma 

aprendizagem significava, nos moldes da educação permanente em saúde, (MACHADO et al., 

2020). 

O desconhecimento de seus conceitos não impediu a equipe de impelir-se como um 

conjunto de trabalhadores comprometidos com o cuidado, descobrindo e empoderando suas 

funções, enquanto cuidadores, reunindo novas categorias profissionais e assim, qualificando a 

equipe. Constituída por diversas categorias profissionais, a equipe foi convocada a construir o 

conhecimento em conjunto e, a partir dele, desenvolver competências e habilidades para o 

cuidado, que ocorre numa relação eu-tu e gera, transforma e potencializa o processo de cura 

(FAVERO et al, 2009). 

A equipe também despertou para enfrentar os deveres e os dilemas éticos da 

profissão, nona competência em Perrenoud (2000), já que lidava constantemente com a 

prevenção da violência ao idoso, a luta contra preconceitos como o ageísmo, a participação na 

criação e significação de regras e valores de vida adequados a nova realidade em sociedade 

institucionalizada, com solidariedade e senso de justiça impregnados no cuidado e para além 

da ciência. 
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5. CONCLUSÕES  

Fim 

Será que cheguei ao fim de todos os caminhos 

E só resta a possibilidade de permanecer? 

Será a Verdade apenas um incentivo à caminhada 

Ou será ela a própria caminhada? 

Terão mentido os que surgiram da treva e gritaram — Espírito! 

E gritaram — Coragem! 

Rasgarei as mãos nas pedras da enorme muralha 

Que fecha tudo à libertação? 

Lançarei meu corpo à vala comum dos falidos 

Ou cairei lutando contra o impossível que antolha-me os passos 

Apenas pela glória de tombar lutando? 

 

Será que eu cheguei ao fim de todos os caminhos... 

Ao fim de todos os caminhos? 

(Vinicius de Moraes) 

 

A realização desse estudo, traz como principais resultados que: os saberes 

identificados eram em sua maioria saberes experienciais, baseados no meio onde vivem e 

labutam os participantes. Os saberes disciplinares, situados no saber-fazer foram mobilizados 

e adequados às necessidades do trabalho, enquanto os saberes curriculares, oriundos da 

formação acadêmica dos indivíduos foram suplantados pelo saber experiencial.  

Infere-se isto das falas dos participantes, que ao serem questionados quanto  à origem 

do saber, sempre se referiam à prática. A prática com jogos na ILPI era permeada de emoções. 

Fazia sentido para os profissionais este envolvimento afetivo para a integralidade e refletia 

seu saber oriundo do próprio processo de envelhecimento ou de algum familiar.  

Devido ao processo longo de convivência, muitos profissionais com mais de um ano 

na ILPI, exacerbou-se visivelmente o componente afetuoso, que faz parte do cuidar. A 

implicação com o outro era a força motriz do trabalho ao citarem palavras de carinho e afeto 

relativas ao desempenho da função. Por vezes havia confusão entre afeição e infantilização. 

Portanto, o saber profissional da equipe era constituído praticamente de saberes 

experienciais e bagagem afetiva. Digo bagagem em referência ao livro da escritora mineira 

Adélia Prado, cujo título é Bagagem, uma coletânea de textos da sua prática afetiva como 

mulher, professora, mãe. Assim como na ILPI, a bagagem tem este sentido de reunir um 

acervo, vindo de fontes diversas. 
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Dessa forma, o segundo objetivo específico foi alcançado, o de identificar e analisar 

os saberes e práticas da equipe de cuidado em uma ILPI sobre a utilização dos jogos 

interativos na integralidade do cuidado ao idoso. 

Nesse ponto encontra-se uma das limitações do estudo. Inicialmente, a pesquisa foi 

elaborada como uma Pesquisa convergente assistencial, baseada em ações de EPS, a fim de 

defender a tese de que os jogos interativos têm um potencial cuidador maior do que frear o 

comprometimento cognitivo em idosos. 

A metodologia propunha movimento de intervenção enquanto se pesquisava, o que 

não ocorreu devido à pandemia da Covid-19, e os encontros educativos não puderam 

contemplar toda a equipe. 

A análise pelo ciclo da reflexividade, por sua vez, também teve seu potencial 

diminuído em função do restrito número de profissionais a elaborarem as questões oriundas 

da prática, contudo, suas etapas foram seguidas. Mesmo assim o primeiro objetivo específico 

foi atingido ao descrever experiências com ênfase nos saberes e competências da equipe de 

cuidado com a utilização dos jogos interativos, assim como as possibilidades de efetivar a 

integralidade do cuidado. 

Contudo, as experiências vivenciadas descrevem o desenvolvimento de competências 

de diálogo interdisciplinar, participação na dinâmica administrativa e organização para 

gerenciar conflitos, ratificando a tese proposta de que o jogo tem mais a oferecer que 

preservar memória e habilidade motora, respondendo assim ao pressuposto de que o 

desenvolvimento de competências, a partir da mobilização de saberes da equipe da ILPI, pode 

contribuir para que as atividades realizadas com jogos tenham propósito educativo e 

terapêutico para os idosos, com vistas à integralidade do cuidado. 

O propósito educativo foi alavancado com os jogos, na medida em que despertou 

diálogo e ações multidisciplinares elencadas no caso estudado, levando a atingir o intuito 

terapêutico da integralidade do cuidado, englobando categorias profissionais como a 

odontologia e a educação, antes não contempladas na assistência da ILPI. 

Portanto, o terceiro objetivo específico o de utilizar a educação permanente como 

estratégia para desenvolver novos saberes e competências da equipe da ILPI com a prática de 

jogos interativos para a integralidade do cuidado ao idoso, foi atingido com os grupos 

educativos. 

Foi possível ampliar o acesso ao tratamento odontológico se aproveitando da 

formação heterogênea da equipe e do apoio integrado e cooperação dos participantes. Dessa 

forma, a pesquisa pode contribuir para utilização de jogos interativos ancorados nos saberes e 
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competências da equipe de cuidado como estratégia de integralidade do cuidado ao idoso, 

objetivo geral deste estudo. 

No entanto, os achados revelam limitação da expansão do uso de jogos devido à 

insipiente utilização de ações de EPS. A dificuldade em envolver toda a equipe em um 

momento único foi fator limitante e acabou concentrando as atividades lúdicas em dias e 

horários específicos de determinados profissionais. A integralidade do cuidado foi concebida 

dentro desta lógica limitada, embora, no contexto da micropolítica, as mudanças foram 

significativas e pontuadas positivamente pela equipe. 

Outra limitação foi a utilização de jogos clássicos na pesquisa, sem muita 

diversificação, devido à limitação econômica. Isto não propiciou a completa expansão do 

cuidado e maior aproveitamento do jogo como instrumento terapêutico, uma vez que os jogos 

eram restritos e escassos. Ainda como limitante, houve a pandemia da Covid-19, que trouxe 

consigo, além de toda a apreensão sanitária, o afastamento de voluntários que prestavam 

serviço social, como jogar capoeira, diminuindo a frequência do uso de jogos. Junte-se a isto, 

o afastamento da pedagoga, devido a idade e fatores de risco. 

Ficou evidente a reinvenção da equipe, partindo do desenvolvimento de 

competências ao lidar com situações estressantes, limitações financeiras e físicas ratificando a 

tese defendida: os jogos interativos ancorados nos saberes e competências da equipe de 

cuidado contribuem para a integralidade do cuidado ao idoso, utilizando-se como estratégia a 

educação permanente em saúde. Entretanto, a inovação produzida com o despertar para um 

olhar ampliado através dos jogos não pode ser efetivado em sua plenitude, pois depende de 

atividades de EPS, restritas no período da pesquisa. 

Doravante, sugere-se pensar em incluir a perspectiva do idoso nesse processo de uso 

de jogos na ILPI, não apenas com suas escolhas ou preferências, mas participativamente do 

seu cuidado. A informação acerca da finalidade dos momentos terapêuticos lúdicos suscita 

inclusão e o torna agente ativo e não passivo de cuidado, posto que suas preferências precisam 

ser levadas em conta no ato de cuidar. 
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6. RELATÓRIO FINAL 

Seiscentos e Sessenta e Seis 

 

“A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. 

Quando se vê, já são 6 horas… 

Quando se vê, já é 6.ª feira… 

Quando se vê, passaram 60 anos… 

Agora, é tarde demais para ser reprovado… 

E se me dessem – um dia – uma outra oportunidade, 

eu nem olhava o relógio. 

seguia sempre, sempre em frente … 

 

E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas”. 

(Mário Quintana) 

 

Por seis anos pude acompanhar as atividades da ILPI Dr. Augusto Sena, e por quatro 

anos pude conduzir uma pesquisa nesse cenário.  

  O caso estudado foi publicado em revista Qualis A, sob DOI: 

http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i9.7470. Os estudos que me moveram na direção da pesquisa 

como desdobramento da prática também foram publicados em revistas Qualis B, DOI: 

https://doi.org/10.17665/1676-4285.20205928 e Qualis A, DOI: 

http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i9.6862. 

A fim de aumentar a qualidade do estudo de caso apresentado e garantir a validade 

do constructo, as minutas do caso foram revisadas e validadas pelos participantes do estudo, 

tanto na etapa das entrevistas como para a construção do Arco de Maguerez, na última etapa. 

Adotou-se esse procedimento exemplarmente, facilitado pelo vínculo consolidado 

entre pesquisador-pesquisado, mesmo com as diversas mudanças ocorridas ao longo desse 

período. 

Como parte do procedimento analítico, a minuta de cada etapa foi apresentada aos 

participantes para ser revisada. A minuta das entrevistas foi apresentada sob a forma de 

transcrição de suas falas para sua ratificação ou correção, enquanto que a minuta dos grupos 

educativos foi tratada no início de cada grupo subsequente, a fim de ser validada. 

Os comentários obtidos foram, em parte, registrados em diário de campo e expostos 

como resultado da pesquisa. Outros comentários suplementares não eram tão úteis ou 

https://www.pensador.com/autor/mario_quintana/
https://doi.org/10.17665/1676-4285.20205928
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reveladores, não justificando modificar o material original, e foram empregados para 

confirmar os dados apurados. 

Do ponto de vista metodológico, foram feitas adequações em função da pandemia da 

Covid-19 e ainda correções durante o processo, que realçaram o rigor do estudo de caso 

denotado, portanto, a probabilidade de se apresentar um relatório com dados falsos é reduzida. 

Ademais, quando a verdade se manifestou prismada, ou seja, participantes diferentes tiveram 

visões diferentes do mesmo acontecimento, houve a oportunidade de se identificar as várias 

perspectivas e possibilidades acerca do fato. 

Não houve revisão final pelos participantes, o que atrasaria mais a emissão do 

relatório e estenderia o prazo de defesa. Sendo assim, a revisão acadêmica foi realizada pelas 

orientadoras e os participantes do estudo convidados  

à defesa final, quando serão expostos os resultados, cabendo-lhes revisar a minuta, caso 

julguem necessário. 

Feita essa introdução, seguem os itens pontuados no relatório: 

1) Identificação dos participantes:  

Hoje, a ILPI Dr. Augusto Sena conta com vinte funcionários, distribuídos em: uma 

coordenadora, um auxiliar administrativo, um educador social, um assistente social, um 

fisioterapeuta, um nutricionista, dois enfermeiros, três técnicos de enfermagem, seis 

cuidadores, dois cozinheiros e um auxiliar de serviços gerais. 

Apenas dois participantes ao longo do estudo tinham formação em gerontologia: um 

médico e uma fisioterapeuta. 

2) Público atendido: 

São onze idosos assistidos, no momento. 

3) Histórico dos moradores: 

Todos os idosos abrigados não possuem meios de conduzir sua vida de maneira 

autônoma. Alguns têm família, mas as visitas são escassas. O recebimento de proventos 

oriundos da aposentadoria também não é unânime. O serviço social empenha-se em 

solucionar essa demanda. 
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Durante o estudo, três idosos, um casal e uma idosa, foram desinstitucionalizados 

assim que conseguiram um lar, através do esforço da assistente social, em conjunto com 

políticas públicas favoráveis. 

Outro idoso evadiu. 

4) Avaliação dos achados: 

Nesse período, tive a oportunidade de conversar e conhecer muita gente.  Uma delas 

foi a atual coordenadora da saúde do idoso, que me disse ter o sonho de ter no município um 

espaço direcionado exclusivamente para a terceira idade, com atividades lúdicas, atendimento 

biopsicossocial e acolhimento. 

Não discordo, mas questiono. Como integrar esse idoso ao segregar seu 

atendimento? Como não acolher esse idoso na atenção básica? Por que não incluir o idoso na 

sociedade e em todas as atividades cotidianas? 

Ao mesmo tempo, eu me perguntava como valorizar o idoso em uma cultura que 

preza a juventude? Não falo do culto aos ancestrais, nas religiões orientais, nem de cerimônia 

aos antepassados, como no México. Falo de um lugar de sabedoria, do reconhecimento do 

próprio envelhecimento e de gratidão pela convivência com as experiências pregressas. 

Os achados revelam, em uma primeira análise, o desconhecimento das questões 

relativas ao envelhecimento. O componente afetivo se sobrepõe ao conhecimento 

tecnicamente constituído. 

Quanto a isso, não me compete crítica, pois sou uma odontogeriatra estudando jogos 

e seus efeitos na integralidade do cuidado e não a cavidade oral, como poderia parecer óbvio. 

Digo isso para desvincular rigor metodológico de afeto.  

No que tange os resultados, o elemento afetivo foi o fio condutor do cuidado, e as 

ações executadas com os jogos para o cuidado só produziram seus efeitos quando feitos 

baseados no afeto. 

A dificuldade de integrar os diversos saberes ficou evidente pela falta de educação 

permanente, o que foi sendo resignificado  

à medida que a pesquisa se desenvolvia, pois ela foi elo de ligação entre os saberes, porque os 

provocou. 
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Aberto o caminho para discussões que amplificaram e deram voz às questões do 

emprego dos jogos como ferramenta de cuidado expandida, que contemple toda a equipe, as 

competências foram despertadas e novos desafios foram propostos pela equipa para si mesma. 

Ao repensar sua prática, sobre ela se debruçar e a ela retornar, a equipe produziu o 

verdadeiro resultado dessa pesquisa, aqui referido sob o nome de relatório, qual seja, a 

provocação. Sim! A pesquisa os provocou. E agora? 

5) Conduta: 

Provocados que foram, eis alguns produtos: 

a) Semana do idoso em outubro, aberta a comunidade, para a qual fui convidada 

como palestrante; 

b) Festa da primavera, onde fui designada a pesquisar sobre a origem do papel; 

c) Foi designado um armário para guardar os materiais utilizados na confecção de 

jogos. Material obtido através de doação; 

d) A nutricionista vai desenvolver receitas para serem produzidas pelos idosos, a 

partir do diálogo do primeiro GE; 

e) Retomada dos passeios pelo quarteirão com o auxiliar administrativo, que é 

corredor de maratona, conforme confabulação no terceiro GE. 

A conduta da equipe se redimensionou e se integrou. E agora? 

6) Conclusão do acompanhamento: 

É necessário fazer uma colocação crítica do caso, ou não manteria a retidão da 

pesquisa.  

O acompanhamento do caso terminou precocemente. Não é possível observar 

grandes transformações em um período curto de tempo, mesmo que quatro anos pareçam 

longos.  

Os efeitos produzidos pelo jogo só puderam ser visto na perspectiva da equipe, sem 

abranger o idoso, comprometendo o resultado. 

Os saberes descortinados correspondiam a saberes do campo da vivência familiar e 

pessoal dos participantes, eram subjetivos e diversos, referidos à experiência de vida, no 

contexto do estar no mundo e se fazer presente na sociedade. 
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O constituinte afetivo mascarou e ao mesmo tempo desvelou a prática com jogos na 

ILPI. Mascarou as dificuldades, já que as absorveu. Desvelou o humano no cuidado e as 

competências desenvolvidas, advindas da mobilização dos saberes. 

A equipe evoluiu como equipe, como pessoas incluídas em uma equipe, como seres 

que cuidam de outros serem e como serem que necessitam também de cuidados.  

Todos descobrimos, com a experiência, a licitude do brincar e seu prazer. 
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APÊNDICE B: DIÁRIO DE CAMPO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

CURSO DE DOUTORADO 

Identificação do local: ________________________________________________________ 

Horário: ___________________________________________________________________ 

Equipe: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

DADOS OBSERVADOS TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSICIONAMENTO DO OBSERVADOR 
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APÊNDICE C: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: Jogos interativos e o seu papel na integralidade do cuidado ao idoso  

Pesquisador Responsável: Fabíola Chaves Fernandes 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 999423015  

Outras formas de contato com o pesquisador: fabconsidera@bol.com.br 

Nome do voluntário:__________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                                  R.G. ______________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): ___________________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Jogos interativos e o 

seu papel na integralidade do cuidado ao idoso ” , de responsabilidade do pesquisador 

Fabíola Chaves Fernandes. 

Essa pesquisa justifica-se pela íntima relação encontrada entre os jogos, o prazer e a qualidade 

do cuidado em saúde e sua relevância está em ser um projeto singular ao combinar essas três 

vertentes, direcionando-as aos trabalhadores e idosos, a fim de buscar atingir a integralidade 

da assistência e se preocupar com o empoderamento desse ser trabalhador refletindo na 

qualidade do atendimento ao idoso por ele assistido. 

O presente estudo tem como objetivo geral, compreender a importância do jogo interativo 

como instrumento terapêutico na integralidade do cuidado em uma ILPI, tendo a equipe 

multidisciplinar como potencializadora desse processo. Seus objetivos específicos serão: 1) 

Identificar o significado de integralidade do cuidado, ILPI e de jogos como instrumentos 

terapêuticos pela equipe de cuidado; 2) Descrever a experiência com jogos interativos na ILPI 

e; 3) Criar estratégias de jogos interativos com o perfil da ILPI, a partir das discussões com a 

equipe multidisciplinar, baseada em ações de EP. 

Sua participação nessa pesquisa se dará de forma a participar de entrevistas gravadas e 

filmagens, o que não gerará gastos financeiros e as informações obtidas serão utilizadas 

somente para fins científicos, apresentação em eventos e/ou publicação em periódico e/ou 

livros, garantindo a confidencialidade das informações geradas e sua privacidade. O estudo 

será descritivo e exploratório, com abordagem metodológica qualitativa e pretende-se fazer 

uma pesquisa na qual se obtenha transbordamento para a prática, para isso, conforme item 

III.2.e) da Resolução 466/2012, é necessário utilizar métodos adequados para responder às 

questões estudadas, portanto o instrumento de pesquisa de campo proposto é a Pesquisa 

Convergente Assistencial (PCA), e sua participação será registrada através de anotações, 

entrevistas, fotografias e/ou filmagem.  

Os riscos relacionados com sua participação são mínimos. Caso apresente algum problema no 

decorrer de qualquer etapa da pesquisa que lhe cause emoções desconfortantes, será prestado 

apoio psicológico na Policlínica de Especialidades Prefeito Francisco Nunes da Silva ou na 

própria instituição, por profissional habilitado e funcionário da mesma, respeitando este 

momento e sua decisão quanto à continuidade da sua participação, podendo essa ser 

interrompida, remarcada ou mesmo cancelada, sem nenhum tipo de penalização e sem 

nenhum prejuízo a sua assistência ou ao seu trabalho. 
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Espera-se, com os resultados alcançados nesta pesquisa através da sua participação, que se 

dialogue e se desperte para a integralidade do cuidado, na qual o dentista esteja inserido e 

contribuindo não só com sua atividade profissional e seus protocolos técnicos, mas como ser 

que cuida de outro ser, utilizando-se da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

para elaborar estratégias conjuntas com os demais membros da equipe de cuidado, tendo 

como ferramenta os jogos interativos, maneira criativa de valorizar e empoderar a equipe 

multiprofissional. 

O Sr.(ª) receberá uma cópia deste termo, onde consta o telefone e o endereço da pesquisadora 

principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e acerca de sua participação, agora ou 

em qualquer momento. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que 

todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as 

normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os 

participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 

Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando 

sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP 

desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com 

o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP 

FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas. 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

Eu, ________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

Ou 

Eu, ________________________________________, RG nº _______________________, 

responsável legal por ____________________________________, RG nº _____________ 

declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

Itaboraí, _____ de ____________ de_______ 

____________________________________   

(nome e assinatura do participante ou responsável legal) 

 ____________________________________ 

(nome e assinatura do responsável por obter o consentimento) 

_____________________________________ 

(nome e assinatura da testemunha 1, quando for o caso) 

____________________________________ 

(nome e assinatura da testemunha 2, quando for o caso) 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE D: ROTEIRO DE ENTREVISTA AOS FUNCIONÁRIOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

CURSO DE DOUTORADO 

 

JOGOS INTERATIVOS E O SEU PAPEL NA INTEGRALIDADE DO CUIDADO AO 

IDOSO  

 

O presente estudo tem como objetivo geral, compreender a importância do jogo interativo 

como instrumento terapêutico na integralidade do cuidado em uma ILPI, tendo a equipe 

multidisciplinar como potencializadora desse processo. Seus objetivos específicos serão: 1) 

Identificar o significado de integralidade do cuidado, ILPI e de jogos como instrumentos 

terapêuticos pela equipe de cuidado; 2) Descrever a experiência com jogos interativos na ILPI 

e; 3) Criar estratégias de jogos interativos com o perfil da ILPI, a partir das discussões com a 

equipe multidisciplinar, baseada em ações de EP. Com base nessa proposta, responda as 

questões abaixo que serão gravadas, transcritas e apresentadas a você para sua verificação de 

autenticidade. 

 

Nome: _______________________________ Data __________Idade ______________ 

Função ______________________Tempo de desempenho da função: ______________ 

Formação escolar: _______________________________________________________ 

Tempo de trabalho na Instituição: ___________________________________________ 

 

1) O que você entende por integralidade do cuidado? Onde aprendeu? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2) Como você definiria uma ILPI? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3) A ILPI de Itaboraí disponibiliza jogos para os idosos? Quais? Como e quando são 

utilizados?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4) Para que servem os jogos em uma ILPI? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5) O que você entende por educação permanente em saúde? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E: TERMO DE CONCESSÃO DE IMAGEM 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

CURSO DE DOUTORADO 

 

 

Dados de identificação 

Título do projeto: JOGOS INTERATIVOS E O SEU EFEITO NA INTEGRALIDADE 

DO CUIDADO AO IDOSO  

Pesquisador responsável: Fabíola Chaves Fernandes 

Instituição a qual pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense/ 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa  

Telefones de contato: (21) 27144760 – (21) 26209165 – (21) 999423015  

Email: fabconsidera@bol.com.br 

Nome do participante: ___________________________________________________ 

Idade: ______________                 RG: ______________________________________ 

 

Eu acima identificado, autorizo por meio desta a utilização de minha imagem, por tempo 

indeterminado, no projeto de pesquisa “JOGOS INTERATIVOS E O SEU EFEITO NA 

INTEGRALIDADE DO CUIDADO AO IDOSO”, de responsabilidade da pesquisadora 

Fabíola Chaves Fernandes, como também em publicações da mesma. Estou ciente de que esta 

imagem pode ser utilizada ainda em palestras, mostras, aulas ou qualquer forma que a 

pesquisadora julgue necessária, sempre visando o ensino e a prestação de serviço e nunca com 

fins comerciais, o que não gerará gastos financeiros e as informações obtidas serão utilizadas 

somente para fins científicos, apresentação em eventos e/ou publicação em periódico e/ou 

livros.  

 

 

Itaboraí, ___ de _________________ de 20___.  

 

 

 

 

 

 Assinatura 

 

 

 

 

 

mailto:fabconsidera@bol.com.br
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ANEXOS 

ANEXO I: Consulta CFO especialistas em odontogeriatria 

 

RJ 

 

 

 



143 
 

ANEXO II: Certificado de especialização em odontogeriatria 
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ANEXO III: Inscrição de especialista em odontogeriatria, CFO 
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ANEXO IV: Participação em eventos de gerontologia 
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ANEXO V: Parecer consubstanciado de 30 de outubro de 2017 
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ANEXO VI: Parecer consubstanciado de 17 de setembro de 2018 
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ANEXO VII: Parecer consubstanciado de 03 de novembro de 2020 
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