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RESUMO

O presente  projeto  de  pesquisa  versou  sobre  o  Programa  de  Atenção  à  Saúde  do  Idoso 

(PROASI),  programa  esse  de  extensão  realizado  pelo  Departamento  de  Enfermagem  da 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM), com enfoque na saúde e bem-estar do Idoso. 

Objetivou-se com a pesquisa analisar o programa PROASI através da avaliação de impacto 

que é o momento  imprescindível  para o aprimoramento,  correção e redirecionamento  das 

ações  junto  à  comunidade  beneficiada;  esclarecer  aspectos  que  possam  contextualizar 

historicamente a emergência e implementação do programa, com vista ao conhecimento de 

sua natureza, objetivos, metodologia, público beneficiado e equipe responsável. Utilizou-se, 

para efeitos desta pesquisa,  o método quanti-qualitativo,  ou seja, uma pesquisa de campo 

descritiva em que os dados foram coletados por meio de formulário padrão, entrevista semi-

estruturada e questionário semi-estruturado. A coleta de dados foi realizada no período de 

março a maio de 2008, no Centro Nossa Senhora das Graças, onde é realizado o programa. Os 

resultados  da  pesquisa  indicam  que  as  atividades  do  programa  apresentam  algumas 

fragilidades, a saber: falta de profissionais fixos, falta de apoio governamental para suprir as 

necessidades relacionadas aos recursos financeiros, e falta de divulgação de suas atividades 

para a comunidade. Por outro lado, mesmo diante das fragilidades identificadas, as ações do 

programa fomentaram mudanças significativas na vida dos usuários, favorecendo melhoria da 

qualidade de vida e possibilitando a capacitação de acadêmicos do curso de enfermagem da 

UFAM, na área da saúde do idoso. Concluí-se que o programa PROASI, como uma ação 

consolidada  de  extensão,  efetiva  a  prevenção  de  doenças  relacionadas  ao  processo  de 

envelhecimento  e  eleva  o  seu  público  alvo  a  independência,  autonomia,  e  fortalece  o 

compromisso  social  que a  UFAM tem com a  sociedade  amazonense.  Espera-se que  esta 

pesquisa contribua para  a produção de novos conhecimentos e propicie criar um ambiente 

acadêmico  que  se  responsabilize  pela  constante  reflexão  e  proposição  de  alternativas 

racionais e de acordo com a realidade das necessidades de saúde da população idosa.

Palavras-chaves: Avaliação de impactos, Extensão, Idosos, PROASI.
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SUMMARY

 The present project of research turns on the Program of Attention to the Health of Idoso 

(PROASI), program this of extension carried through for the Department of Nursing  of the 

Federal University of Amazon (UFAM), with approach in the health and well-being of the 

Aged one. It  was  objectified  with  the  research  to  analyze  program PROASI through the 

impact  evaluation  that  is  the  essential  moment  for  the  improvement,  correction  and 

redirecionamento of the actions next to the benefited community; to clarify aspects that can 

historically contextualizar the emergency and implementation of the program, with sight to 

the knowledge of its nature, objectives, methodology, benefited public and responsible team 

Was used, for the purpose of this research, the quanti-qualitative method, that is, one research 

of  field,  descriptive  where the data  had been collected  by means  of form standard,  half-

structuralized interview e half-structuralized questionnaire. The collection of data was carried 

through in the period of March the May of 2008, in the Center Ours of the Favours, where the 

program is carried through . The results of the research indicate namely that the activities of 

the  program  present  some  fragilities:  lack  of  fixed  professionals,  lack  of  governmental 

support to supply the necessities related to the financial resources, and lack of spreading of its 

activities for the community. For another side, exactly ahead of the identified fragilities, the 

actions of the program had fomented significant changes in the life of the userers, favoring 

improvement of the quality of life and making possible the qualification of academics of the 

course of nursing of the UFAM, in the area of the health of the aged one. I concluded that 

program PROASI,  as  a  consolidated  action  of  extension,  accomplishes  the  prevention  of 

illnesses related to the aging process and raises its white public independence, autonomy, and 

fortifies the social commitment that the UFAM has with the amazonense society. One expects 

that this research contributes stops the production of new knowledge e propitiates to create an 

academic environment that if in accordance with makes responsible for the constant reflection 

and proposal of rational alternatives and the reality of the necessities of health of the aged 

population.

Word-keys: Evaluation of impacts, Extension, Aged, PROASI.
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INTRODUÇÃO

No Brasil  os idosos totalizam 14,5 milhões  de pessoas,  o que significa  8,6% da 

população total do país (IBGE, 2000). O envelhecimento da população brasileira é reflexo do 

aumento da expectativa de vida, devido ao avanço no campo da saúde e à redução da taxa de 

natalidade.  Prova  disso  é  a  participação  dos  idosos  com  75  anos  ou  mais  no  total  da 

população:  em  1991  eles  eram  2,4  milhões  (1,6%)  e,  em  2000,  3,6  milhões  (2,1%).  A 

população brasileira vive hoje, em média, 68,6 anos _ 2,5 anos a mais que no início da década 

de 90. Estima-se que em 2020 a população com mais de 60 anos no país atinja 30 milhões de 

pessoas (13% do total) e a expectativa de vida fique em torno de 70,3 anos.

A ação de Extensão Universitária intitulada Programa de Atenção à Saúde do Idoso 

(PROASI)  é  direcionada  exatamente  ao  público  idoso que com base no Censo do IBGE 

(2000) vem crescendo vertiginosamente. Mas o que é o “Programa de Atenção à Saúde do 

Idoso”, alvo desta pesquisa avaliativa?  Trata-se de um programa acadêmico que visa à saúde 

e o bem estar do idoso e tem o objetivo de desenvolver ações de promoção da saúde da pessoa 

idosa e prevenção de agravos, estimulando a autonomia e independência,  a integração e a 

participação efetiva na sociedade. 

O  PROASI  iniciou  suas  atividades  em  2003,  contando  com  uma  equipe 

interdisciplinar e atendendo cerca de 183 idosos em condição ou não de dependência - por 

meio  de  atividades  educativas  e  assistenciais  como  palestras,  atividades  recreativas, 

exercícios  de  movimentação  corporal,  atividades  culturais  e  esportivas,  psicoterapia 

individual e de grupo, visitas domiciliares e consultas de enfermagem. 

Para os idealizadores do PROASI, estas atividades podem possibilitar  aos idosos 

maior interação e participação na comunidade, aumentando seus conhecimentos em relação à 

saúde e ao auto-cuidado,  atuação  como multiplicadores  desses conhecimentos  na própria 

família,  desenvolvimento  de sua criatividade e  potencial  artístico  etc.  Tais  possibilidades 

ancoram-se  numa  perspectiva  de  extensão  universitária  como  um  dos  “espaços  que  
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propiciam a realização de atividades acadêmicas, possibilitando o diálogo e a integração de 

áreas distintas do conhecimento, bem como o desenvolvimento de ações interprofissionais e  

interinstitucionais” (Política  de  Extensão  e  Interiorização  da  UFAM,  2007)  capazes  de 

imprimir  um  novo  rumo  à  universidade  brasileira  e  de  contribuir  com  a  mudança  na 

sociedade.

Como toda ação planejada e executada, as ações de extensão precisam ser avaliadas 

de  forma  sistemática  e  rigorosa,  uma  vez  que sem a identificação  de suas  fragilidades  e 

potencialidades, não é possível detectar os reais impactos gerados junto à sociedade. Portanto, 

é objetivo geral desta pesquisa “Investigar os impactos sociais do Programa de Atenção á  

Saúde do Idoso, desenvolvido pela Pró-reitoria de Extensão e Interiorização (PROEXTI), em  

2007”. Para atender ao referido fim delinearam-se os seguintes objetivos específicos, a saber: 

 1) Contextualizar historicamente a emergência e implementação do programa, com 

vistas ao conhecimento de sua natureza, objetivos, metodologia, público beneficiado, equipe 

responsável, etc.;

 2)  Perfilar  as  condições  sócio-econômicas  do  público  beneficiado  ao  qual  o 

programa se destina; 

3)  Analisar  as  atividades  desenvolvidas  pelo  programa,  a  fim  de  avaliar  a 

compatibilidade dessas atividades com as ações e objetivos propostos pelo mesmo; 

4) Verificar se o programa coaduna-se com o que é preconizado pela Política de 

Extensão da UFAM; 

5) Deslindar os desdobramentos do projeto na vida de seus beneficiados.  

Importa mencionar que a presente pesquisa integra a linha temática  Avaliação de 

Impactos, do  Grupo de Estudos e Pesquisas em Processos de Trabalho e Serviço Social na 

Amazônia (GETRA), vinculado ao CNPq, desde 2001. 

A estrutura deste relatório encontra-se detalhada como segue:
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 No Capítulo I – Fundamentação Teórica – envida-se esforço na construção de um 

acumulo teórico acerca do Idoso, da extensão universitária e da avaliação de impactos sociais. 

 No  Capítulo  II  –  Procedimentos  metodológicos  –  apresenta-se  a  trajetória 

metodológica  da  pesquisa.  Neste  momento  foi  contextualizado  toda  emergência  e 

implementação do programa Proasi.

No Capítulo III: – Programa de Atenção à Saúde do Idoso (PROASI): sob as lentes 

da avaliação dos impactos sociais – apresenta-se a análise dos dados e informações coletados, 

a partir da subdivisão de tópicos que dialogam entre si, nos quais são construídas as análises, 

reflexões  e  correlações,  à  luz  de  todo  o  corpo  teórico  que  sustenta  a  direção  teórico-

metodológica da investigação.

Por fim, são apresentadas as considerações finais, nas quais retomamos e ressaltamos 

os resultados mais significativos do estudo e sinalizamos algumas recomendações/sugestões. 

Em seguida, são apresentadas as referências bibliográficas que contribuíram para aprimorar o 

arcabouço teórico do trabalho e os apêndices.

Em suma, a pesquisa em curso, que ora subsidia este relatório quer contribuir com o 

fortalecimento  da  tríade  ensino,  pesquisa  e  extensão  na  UFAM,  e  contribuir  para  o 

aprimoramento do referido programa.
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I CAPÍTULO

IDOSO, EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS SOCIAIS, 

SOB AS LENTES DOS CONCEITOS. 

Considerando os objetivos desta investigação será feita uma abordagem preliminar 

sobre o Idoso no Brasil, e o programa de extensão (PROASI). A referida abordagem, embora 

preliminar, configura-se como o ponto de partida para contextualizar a extensão universitária, 

entendida  como  prática  acadêmica  que  expressa  de  forma  privilegiada  a  interação 

Universidade-Sociedade por meio da articulação de atividades de ensino e pesquisa. 

Nessa linha de análise a avaliação de programas e projetos sociais pode contribuir 

sobremaneira para o fortalecimento da Extensão na Universidade, em função dos princípios 

de democracia e transparência adotados. 

1.1 IDOSOS NO BRASIL 

Em 1982, em Viena, foi realizada a Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento 

(AME),  realizada  pela  ONU,  onde  foi  traçado  o  Plano  de  Ação  Mundial  sobre  o 

Envelhecimento (PAME). Na II Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento, ocorrida em 

Madri,  em  2002,  a  ONU  elaborou  o  mais  recente  Plano  sobre  o  envelhecimento.  O 

documento orienta para a introdução de políticas para a terceira idade, indicando três direções 

prioritárias para tratar do assunto: os idosos e o desenvolvimento; promover a saúde e o bem-

estar até a chegada da velhice; criar ambientes propícios e favoráveis. O PAME constituiu-se 

assim, durante a década de 1980, num importante referencial para a orientação das políticas 

sociais  voltadas  para a terceira  idade.  No Brasil,  somente mais  de uma década depois da 

Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento é que temos um marco nas políticas sociais, 

voltadas para este segmento da população: a Política Nacional do Idoso/ Lei n.° 8.842/ 94 e o 

Estatuto do Idoso/ Lei 10741/2003. 
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Apesar dos avanços implementados nos direitos deste publico alvo, principalmente 

os legais, em até pouco tempo, a escritora MIRA (1961) nos descreve um quadro aterrorizante 

de como se via os idosos.

(...) a velhice era considerada como anti-sala da morte e se tratava os velhos, em 
geral, compassivamente, por tê-los como inúteis e meros aprendizes de cadáveres. 
Por isso eram tirados da vida pública e confinados em seus lares, se os tinham, ou 
em asilos ou hospitais, se disso necessitassem e não tivessem familiares ou amigos 
generosos que os acolhessem. (pag. XI)

Esta visão evidencia que a velhice, em nossa sociedade, tende a ser vista como um 

período  dramático,  eivado  de  perdas  e  tido  como  indesejado.  Em  contrapartida  a  esta 

percepção há outra, para quem envelhecer é o exercício de viver, da experiência consolidada, 

o que parece ser claramente reconhecido nas sociedades orientais, onde, de fato, a velhice é 

concebida  como um marco  eivado de sabedoria.  Já no ocidente,  em geral  esse momento 

peculiar de nossas vidas é “olhado” unicamente a partir das alterações de algumas funções 

orgânicas,  como se toda  uma história  não estivesse  ali  materializada.  Tais  diferenciações 

demonstram que o envelhecimento é um processo cuja conceituação varia de acordo com o 

perfil cultural, político, social e econômico de cada sociedade.

 Muitas vezes, definições e práticas cotidianas indicam elementos paradoxais que 

estão  presentes  em relação  à  temática  do  idoso:  em sua  semântica  o  adjetivo  “velho”  é 

definido no dicionário Aurélio (2005) como obsoleto, antiquado e gasto pelo uso. Entretanto, 

é fácil observar que na linguagem coloquial “meu velho” traduz camaradagem, confiança, 

amizade  e  companheirismo  –  os  quais  deveriam  consubstanciar  o  real  significado  do 

envelhecimento.

Idoso é uma pessoa de idade avançada. A Organização Mundial da Saúde classifica 

cronologicamente  como  “idosos”  as  pessoas  com  mais  de  65  anos  de  idade  em  países 

desenvolvidos e com mais de 60 anos de idade em países em desenvolvimento.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Mundial_da_Sa%C3%BAde
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A  velhice  compõe  uma  das  fases  naturais  cíclicas  da  vida  de  todo  ser  vivo,  e  o 

envelhecimento  é  a  manifestação  processual  do  desenvolvimento  desta  fase  (HAYCLIF: 

1999).

Ratifica-se que para Organização Mundial de Saúde – OMS (1975) no que se refere à 

idade cronológica dos indivíduos esta corresponde aos anos vividos pelo ser humano, desde o 

seu nascimento, portanto,  o ato de envelhecer é um processo constante de transformação que 

todo ser humano, obrigatoriamente, tem que passar no decorrer de sua existência. Assim, a 

velhice, ou melhor, o estado de ser velho é resultante do processo de envelhecimento, visto 

que se trata de um processo natural e contínuo, que se inicia desde o nascimento e vai até a 

morte. Nesse sentido, Rodrigues (2000, p.21) nos diz que: “o envelhecimento biológico é um 

processo inevitável, universal, progressivo, que ocorre em todas as espécies dos seres vivos, 

pois é parte integrante o ciclo da vida”.

Sabe-se  que  as  pessoas  idosas  têm habilidades  regenerativas  limitadas,  mudanças 

físicas e emocionais que expõe a perigo a qualidade de vida dos idosos. Podendo levar à 

Síndrome da Fragilidade, conjunto de manifestações físicas e psicológicas de um idoso onde 

poderá desenvolver doenças.  Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) até 

2025, o Brasil será o sexto país do mundo com o maior número de pessoas idosas. 

A Constituição de 1988 deixa claro a atenção que deve ser dispensada ao processo de 

envelhecimento convocando em seu artigo 230 “A família,  a sociedade e o Estado” como 

responsáveis por amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, 

defendendo sua integridade e bem-estar garantindo-lhes o direito à vida”. 

A promulgação da Política Nacional do Idoso em 1994 traçou as diretrizes de atenção 

a este segmento, seus direitos e as linhas de ação setorial. Esta reconhece a pessoa idosa como 

sujeitos de direitos e evidencia em seu artigo 4º que ao idoso deve ser assegurado:

I - viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do 
idoso, que proporcionem sua integração às demais gerações;

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADndrome_da_Fragilidade&action=edit&redlink=1
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II  -  participação  do  idoso,  através  de  suas  organizações  representativas,  na 
formulação, implementação e avaliação das políticas, planos, programas e projetos a 
serem desenvolvidos;

III  -  priorização  do  atendimento  ao  idoso  através  de  suas  próprias  famílias,  em 
detrimento do atendimento asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições 
que garantam sua própria sobrevivência;

 IV - descentralização político-administrativa;

V  -  capacitação  e  reciclagem  dos  recursos  humanos  nas  áreas  de  geriatria  e 
gerontologia e na prestação de serviços;

VI - implementação de sistema de informações que permita a divulgação da política, 
dos serviços oferecidos, dos planos, programas e projetos em cada nível de governo;

VII - estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações 
de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento;

VIII  -  priorização  do  atendimento  ao  idoso  em  órgãos  públicos  e  privados 
prestadores de serviços, quando desabrigados e sem família;

IX - apoio a estudos e pesquisas sobre as questões relativas ao envelhecimento.

A necessidade premente de consolidar a política de atenção a pessoa  idosa fez 

com que,  em março  de 2003 fosse promulgado o Estatuto  do Idoso/  Lei n° 10.741. Este 

aborda os direitos da pessoa idosa, no que diz respeito à saúde, a dignidade na velhice,  à 

convivência familiar e comunitária, à assistência social, a cidadania, liberdade, respeito, ao 

trabalho, a previdência social, direito à educação, cultura, esporte e lazer, direito à habitação, 

direito ao transporte, à alimentação.

Os  avanços  legais  obtidos  por  este  segmento  populacional  impuseram inúmeros 

desafios  à  sociedade,  requisitando novos conhecimentos  e  práticas  para intervir  junto aos 

mesmos.  Entender as nuance do processo de envelhecimento e assegurar que esta etapa da 

vida possa ser vivida plenamente tornou-se um desafio para os profissionais de várias áreas – 

saúde, educação, assistência social, etc. 

Inserida nesse contexto a UFAM vem ratificando seu compromisso com o ensino, a 

pesquisa e a extensão, avançando não apenas na produção de conhecimento sobre o processo 

de envelhecimento na área de Ciências da Saúde e Humanas, mas também através de ações 

extensionistas desenvolvidas para e com este segmento populacional. As articulações de tais 

ações  vão  de  encontro  ao  compromisso  da  universidade  com as  demandas  da  sociedade 

contemporânea.
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Dentre as ações desenvolvidas pela UFAM junto às pessoas idosas a investigação 

fruto  deste  relatório  deter-se-á  sobre  uma  das  ações  desenvolvidas  pela  Pró-Reitoria  de 

Extensão e Interiorização - o Programa de Atenção à Saúde do Idoso. 

Este programa de extensão, que visa promover a saúde, o bem estar e qualidade de 

vida das pessoas idosas, o que se coaduna com a seguinte assertiva:

A  velhice  útil  e  feliz  não  pode  ser  apenas  um  mito.  Cabe  á  sociedade  a 
responsabilidade  de  redefinir  social  e  culturalmente  o  significado  da  velhice, 
possibilitando o resgate da dignidade desse grupo etário. E cada um de nós, velho 
ou  velha,  tem o  compromisso de  lutar  por  sua dignidade,  por  sua  posição  na 
sociedade de hoje, contando para isso com o apoio dos jovens e adultos que serão 
os velhos de amanhã, pois se a sociedade inventou a velhice,  devemos nós, os 
velhos, reinventar a sociedade. ( RODRIGUES, 2000, p.555).

Nesse sentido, a extensão universitária nas ultimas décadas vem se legitimando como 

lócus  privilegiado  de  produção de  novos  conhecimentos,  de  troca  de  saberes,  como  será 

detalhado no item que segue.

1.2 Contextualizando a Extensão Universitária 

 Na  presente  conjuntura  a  Extensão  Universitária,  juntamente  com  o  Ensino  e 

Pesquisa, é elemento integrante de uma formação de qualidade. A trilogia ensino-pesquisa-

extensão,  devidamente  proferida,  possibilita  formar  sujeitos  sociais  com uma visão,  mas 

aguçada,  ou  seja,  aperfeiçoa  cidadãos  competentes  e  compromissados  com a  sociedade. 

Contudo, esta visão não era a mesma há algum tempo, pois a extensão era inserida numa 

posição  hierarquizada  e  desarticulada  do  ensino  e  da  pesquisa,  não  sendo  considerada 

atividade obrigatória nos Centros de Ensino Superior do Brasil.

Os primeiros registros oficiais de Extensão Universitária no Brasil datam da década 

de  30,  com o  Decreto-Lei  n°19.851,  e,  a posteriori, da  década  de 60,  já  com a  Lei  de 

Diretrizes e Bases de Educação Nacional n° 4.024, situado na modalidade de transmissão de 

conhecimentos e assistência.
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 Em seguida, a Extensão transpõe a obrigatoriedade em todos os estabelecimentos de 

Ensino Superior e nas Universidades, principalmente após a reforma Universitária de 1968, 

onde  passam  a  ser  proporcionados  cursos  e  serviços  especiais  abertos  à  comunidade 

(FORPOEX, 1987). 

 Perante o exposto, Jezine (2002, p. 108) enfatiza que:

A partir da década da aprovação da lei de reforma do ensino superior, a extensão 
passa a ser incorporada à função da Universidade e a ser ponto de discussão de 
inúmeros debates, principalmente, nos anos 70, em um contexto político militar e 
econômico de desenvolvimento industrial [...] 

  Este momento da ditadura militar foi caracterizado por densas modificações no 

país.  Nestes  moldes,  as  ações  de  extensão  eram observadas  como atividades  meramente 

secundarizadas, uma vez que as mesmas eram objetivadas por estudantes, através do repasse 

do  saber  sem a  necessitada  articulação  com o  ensino  e  a  pesquisa.  Destarte,  não  havia 

nenhum retorno e parceria com a sociedade, ficando esta derradeira como uma espécie de 

laboratório experimental. 

O Estatuto da Universidade Brasileira, Decreto nº. 19.851, de 11/04/31, referência a 
extensão como realização de cursos e conferências que “objetivavam a difusão de 
conhecimentos úteis à vida individual e coletiva, à apresentação de soluções para os 
compromisso sociais e à propagação de idéias e princípios de interesse nacional.” 
Esta  propagação  do  conhecimento  dirigido  à  classe  hegemônica,  mesmo com a 
mobilização popular no início dos anos 60 com vistas a reformas sociais no Brasil, 
perpetuou até os primeiros anos da década de 80. Mas a viabilidade de articulação 
entre universidade e sociedade se rompe notoriamente com a reforma universitária 
de  1968,  quando  naquela  época  de  terror  político,  o  regime  militar  reduziu  a 
extensão  “a  um componente de segurança  nacional”  (Núcleo  Multidisciplinar  de 
Pesquisa e Extensão, 2005, p.4). 

Trata-se de um ano de intensa movimentação estudantil que se contrapunha ao jeito 

autoritário de governar o Brasil. Para canalizar e controlar estas aparições no meio estudantil 

surgiu em ensaios de Extensão de grande porte, a exemplo do projeto Rondon e dos Campi 

Avançados, os quais tinham inspirações externas às Universidades. 
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Nos anos 80, a extensão vem se posicionando como algo indispensável e necessário 

devido  à  criação  do  Fórum  de  Pró-Reitores  de  Extensão  das  Universidades  Públicas 

Brasileiras (1987), e com a promulgação da Constituição de 1988, que preconiza em seu 

artigo 207, a Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

1.2.1 Extensões Universitárias e sua solidificação na Universidade Federal do Amazonas

  Muitos  são  os  desafios  encontrados  pelas  universidades  para  desenvolver 

atividades  que  venham produzir  conhecimento  e  que  visem estimular  meios  de  troca  de 

saberes entre comunidade e universidade.  A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) em 

conjunto  com Pró-Reitoria  de  Extensão  e  Interiorização  (PROEXTI)  vem contribuir  com 

programas sócio-acadêmicos que são realizados de maneira estratégica com os acadêmicos e 

professores que tendem a estimular o intercâmbio e garantir que a universidade cumpra um 

dos muitos compromissos que é estimular a troca de saberes.

O artigo  207 da  Constituição  Brasileira  dispõe que  "As  universidades  gozam de 

autonomia  didático-científica,  administrativa  e  de  gestão  financeira  e  patrimonial  e 

obedecerão ao princípio da Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão".

 Ensino, pesquisa e extensão constituem as três funções básicas da Universidade, as 

quais devem ser equivalentes e merecer igualdade em tratamento por parte das instituições de 

ensino superior, pois, ao contrário, estarão violando esse preceito constitucional.

 A palavra extensão, nesse contexto, implica em estender-se, em levar algo a algum 

lugar, ou até alguém. No meio universitário, por vezes se confunde o termo “extensão” com 

"cursos  de  extensão  universitária".  Os  cursos  de  extensão  universitária,  geralmente 

acadêmicos  e  com pequena  carga-horária,  destinam-se  a  complementar  conhecimento  em 

áreas específicas.  Já as atividades de extensão,  dever constitucional  das universidades são 

bastantes amplas,  complexas e não se confundem com "cursos de extensão". Portanto um 
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curso de extensão, ou vários cursos de extensão, podem estar inseridos dentro das atividades 

de extensão universitária.

Segundo o FORPROEX1 (1987) a extensão universitária é, na realidade, uma forma 

de interação que deve existir entre a universidade e a comunidade na qual está inserida. É 

uma espécie de ponte permanente entre a universidade e os diversos setores da sociedade. 

Funciona  como uma via  de duas  mãos,  em que a  Universidade  leva  conhecimentos  e/ou 

assistência à comunidade, e recebe dela influxos positivos como retro alimentação tais como 

suas reais necessidades, seus anseios, aspirações e também aprendendo com o saber dessas 

comunidades.  Ocorre,  na  realidade,  uma  troca  de  conhecimentos,  em que  a  universidade 

também  aprende  com  a  própria  comunidade  sobre  seus  valores  e  cultura,  ou  seja,  a 

universidade, através da extensão, influencia e também é influenciada pela comunidade.

Considerando  que  o  conhecimento  não  constitui  privilegio  de  algumas  castas,  a 

universidade  tem nas  ações  extensionistas  a  oportunidade  de levar,  até  a  comunidade,  os 

conhecimentos de que é detentora, socializando e democratizando o acesso ao saber.

A universidade ao comunicar-se com a realidade local, regional ou nacional tem a 

possibilidade de renovar constantemente sua própria estrutura, seus currículos e suas ações, 

criativamente, conduzindo-os para o atendimento da verdadeira realidade do país.

Neste sentido,  recorre-se a  Andrade e Silva (2001), para ratificar o entendimento 

exposto:

Se aceitarmos que a extensão tem sido, historicamente, fonte de possibilidades para 
o  aprimoramento  da  instituição  universitária,  cabe-nos,  membros  da  instituição, 
ampliar  as  ações  extensionistas,  e,  assim,  caminhando  juntos  com a  sociedade, 
equacionar e mesmo solucionar os problemas que afligem o nosso país, mantendo, 
no  entanto  o  operar  autônomo  desta  instituição  que  vem  realizando  a  rede  de 
conversações acadêmico-científicas que a definem.

As  atividades  de  extensão  bem  planejadas,  bem  estruturadas  e  bem  executadas 

permitem à universidade socializar e democratizar os conhecimentos dos diversos cursos e 

1 FORPROEX - Referência ao encontro de 1987, quando foi criado o Fórum Nacional de Pró-Reitores de 
Extensão das Universidades Públicas Brasileiras.
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áreas,  e  também  preparar  seus  profissionais,  não  somente  com  a  estratégia  do  ensino-

transmissão, mas complementando a formação com a estratégia do ensino-aplicação.

A  experiência  tem demonstrado  que  as  ações  extensionistas  materializam-se  em 

espaços  privilegiados  de  articulação  teórico-prática,  caminhando  para  efetivar  o  que 

preconiza o artigo 207 da Constituição, ao afirmar que (...) as universidades obedecerão ao 

princípio da Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, assim, constrói um ciclo 

onde a pesquisa aprimora e produz novos conhecimentos, os quais são difundidos pelo ensino 

e pela extensão, de maneira que as três atividades tornam-se complementares e dependentes, 

atuando de forma sistemática.

O  ensino  precisa  da  pesquisa  para  oxigená-lo,  aprimorá-lo  e  inová-lo,  pois,  ao 

contrário,  corre  o  risco  da  estagnação;  da  extensão  para  levar  seus  conhecimentos  à 

comunidade e complementá-los com aplicações práticas. A extensão carece dos conteúdos 

advindos  de  acadêmicos  e  professores  do  ensino  para  ser  efetivada;  da  pesquisa  para 

diagnosticar e oferecer soluções para problemas diversos. Por sua vez, a pesquisa prescinde 

dos  conhecimentos  detidos  pelo  ensino,  como  base  de  partida  para  novas  descobertas;  e 

depende do ensino e da extensão para difundir e aplicar sua produção, e assim, indicar-lhe os 

novos rumos a seguir. Portanto, ensino, pesquisa e extensão são atividades interdependentes, 

mas ambas se complementam e precisam ter valorações equivalentes no sistema universitário.

Muitas são os benefícios da extensão universitária, segundo a Política Nacional de 

Extensão Universitária que, além de democratizar o conhecimento acadêmico aprimorando 

sua teoria, leva o sujeito à prática. Dentre a quais se destacam:

1. Difusão e socialização do conhecimento detido pela área de ensino; 

2. Difusão e socialização dos novos conhecimentos produzidos pela área de pesquisa;

3. Conhecimento da realidade da comunidade em que a universidade está inserida;

4. Possibilidade de diagnosticar necessidades de pesquisas e outras ações;

5. Prestação de serviços e assistência à comunidade;
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6. Fornecimento de subsídios para o aprimoramento curricular e criação de novos cursos;

     7. Fornecimento de subsídios para o aprimoramento da estrutura e diretrizes da própria 

universidade na busca da qualidade;

    8. Facilita a integração ensino-pesquisa-extensão;

    9. Possibilita a integração universidade-comunidade;

   10. Possibilita a comunidade universitária conhecer a problemática nacional e atuar na 

busca de soluções plausíveis. 

As atividades de extensão universitária, tão imprescindíveis à formação acadêmica 

quanto ao ensino e a pesquisa. As universidades não podem abstrair-se da extensão, pois sem 

ela  estarão  divorciadas  das  comunidades  onde  estão  inseridas,  ocasionando  a  falta  de 

instrumentos e condições capazes de propiciar aos novos profissionais uma formação integral 

consolidada.

A  UFAM tem avançado  na  construção  de  uma  Política  de  Extensão,  a  qual  se 

encontra em processo de discussão entre os diversos segmentos interessados. Esta demarca as 

diretrizes  norteadoras  da  extensão  universitária  em  consonância  com  os  princípios  do 

FORPROEX, como sinaliza Silva (2007), a seguir:

1. Institucionalização das Ações de Extensão: Âmbito interno: a regulamentação 

dos trâmites compete à Pró-Reitoria de Extensão e Interiorização/PROEXTI, bem como a 

destinação  dos  respectivos  recursos  orçamentários.  O  âmbito  externo:  trata-se  daqueles 

órgãos especificamente vinculados à estrutura do Ministério da Educação que atuam como 

interlocutores específicos junto às Universidades Públicas em relação às ações extensionistas.

2. Indissociabilidade entre as Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão: Perpassa duas 

relações: a) relação ensino/extensão – democratização do saber acadêmico, propiciando que 

esse saber retorne à universidade, reelaborado e enriquecido; b) relação pesquisa/extensão – 

produção do conhecimento capaz de contribuir para, de forma significativa, alterar as relações 

sociais. 
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3. Caráter Interdisciplinar das Ações Extensionistas:  Possibilidade de interlocução entre 

as  áreas  distintas  do  conhecimento  e  o  desenvolvimento  de  ações  interprofissionais  e 

interinstitucionais,  articulando  e  integrando  conhecimentos,  constituindo-se  como  um 

importante instrumento de negação da departamentalização do mesmo.

4.  Compromisso  Social  da  Universidade  na  Busca  de  Solução  dos  Problemas  mais 

urgentes da maioria da população: sendo a Universidade concebida como um espaço aberto 

às discussões que contribuem para a formação técnica, para o exercício da cidadania e para a 

superação  das  formas  de  exclusão,  ratifica-se  que  as  ações  de  extensão  devem  ser 

desenvolvidas  em direção  à  autonomia  das  comunidades,  evitando-se  qualquer  forma  de 

dependência, assistencialismo ou paternalismo.

5. Reconhecimento do Saber Popular e da Importância da Troca entre Este e o Saber 

Acadêmico:  A troca entre o saber acadêmico e o saber popular potencializa a produção do 

conhecimento,  possibilitando a efetiva participação da comunidade em face da atuação da 

universidade.

6. Financiamento Majoritário da Extensão como Responsabilidade Governamental:  as 

ações  de  extensão  devem  ser  majoritariamente  desenvolvidas  em  articulação  com  as 

administrações públicas (municipal, estadual e federal), ratificando-se de forma clara que a 

universidade não pode substituir o poder público em suas funções constitucionais.

7. Avaliação das Ações de Extensão:  deve ser inerente à rotina acadêmica uma vez que 

objetiva monitorar e analisar as potencialidades e distorções das ações de extensão, de forma 

sistemática,  participativa  e  quanti-qualitativa  de  modo  que  venha  a  nortear  as  políticas 

institucionais, democratizar informações e aprimorar ações.

8.  Programa Institucional  de Bolsas  de Extensão:  apoio  aos  participantes  de  ações  de 

extensão, através de duas modalidades de bolsas, a serem oferecidas de forma regular e por 

via de edital.
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9.  Programa  de  Difusão  e  Publicação  das  Ações  Extensionistas:  socialização  dos 

resultados que envolvem o conjunto de ações de extensão por meio da utilização de diferentes 

formas de divulgação, inclusive quando se tratar da mídia escrita e/ou falada, como: anais, 

revistas, jornais, programas de TV etc.

9.  Incentivo  à  Flexibilização  Curricular:  é  necessário  adotar  estratégias,  cujos 

procedimentos envolvam vários setores acadêmicos e administrativos, de tal  forma que as 

ações de extensão sejam incorporadas à própria estrutura dos projetos pedagógicos, o que 

exige ações de impacto político que promovam a conscientização e motivação da comunidade 

acadêmica;

10.  Apoio Sistemático à Implementação e Ampliação de todas as Ações Extensionistas 

Institucionalizadas,  especialmente as do Interior  do Estado:  deve ser concebido como 

forma de estímulo à proposição de novas ações e como incentivo à ampliação e consolidação 

de ações já desenvolvidas, levando-se em consideração a necessidade de intensificação desse 

apoio às novas Unidades Acadêmicas Permanentes da UFAM no interior.

Em conformidade com o Plano Nacional de Extensão todas as ações de extensão da 

UFAM são classificadas segundo a sua área temática. Esta classificação se processa através 

de oito áreas temáticas: Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e justiça; Educação; Meio 

ambiente; Saúde; Tecnologia e produção; Trabalho.

 A Extensão da Universidade Federal do Amazonas divide suas ações de extensão 

conforme as seguintes modalidades: 

Classificação Definição

Programa

Conjunto articulado de projetos  e  outras  ações  de extensão (cursos, 
eventos, prestações de serviço), preferencialmente integrado as ações 
de  extensão,  pesquisa  e  ensino.  Tem  caráter  orgânico-institucional, 
clareza  de  diretrizes  e  orientação  para  um  objetivo  comum,  sendo 
executado a médio e longo prazo.

Projeto
Ação  processual  e  contínua  de  caráter  educativo,  social,  cultural, 
científico ou tecnologia, com objetivo e prazo determinado.    
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Curso
Ação  pedagógica,  de  caráter  teórico/ou  prático,  presencial  ou  à 
distância, com carga horária mínima de 8 horas e critérios de avaliação 
definida.     

Evento
Ação que implica na apresentação e/ ou exibição pública, livre ou com 
clientela  específica,  do  conhecimento  ou  produto  cultural,  artístico, 
esportivo,  científico  e  tecnológico  desenvolvido,  conservado  ou 
reconhecido pela Universidade.        

Prestação de 
serviços

Realização de trabalho oferecido pela Instituição de Educação Superior 
ou contratado por terceiros (comunidade, empresa, órgão público, etc.); 
a  prestação  de  serviços  se  caracteriza  por  intangibilidade, 
inseparabilidade processo/produto e não resulta na posse de um bem.    

Quadro 01: Ações de Extensão
Fonte:  Extensão  Universitária:  Organização  e  sistematização/  Fórum  de  Pró-Reitores  de  Extensão  das 
Universidades Públicas Brasileiras. Belo Horizonte: Coopmed, 2007.

Entretanto,  para  que  o  conjunto  de  ações  (programas,  projetos,  cursos,  eventos, 

assessorias), que compõe a extensão universitária da UFAM, se desenvolvam e concretizem, 

é necessário que sejam avaliadas  com o intuito  de verificar  se estão sendo desenvolvidas 

como se preconiza na política de extensão da universidade.

Mediante o desafio enfrentado pela extensão para legitimar-se enquanto espaço de 

aprimoramento da instituição universitária,  consolidando ações que promovam a defesa e 

garantia  dos direitos,  faz-se necessário que tais  ações  sejam avaliadas.  Com o intuito  de 

verificar se as mesmas (programas, projetos, cursos, eventos, assessorias) fontes potenciais 

de  construção  de  cidadania  e  de  democracia  estão  sendo  desenvolvidas  a  contento.  A 

importância  do processo de avaliação  na consolidação de ações  será objeto do item que 

segue.

1.3  Avaliação de Políticas, Programas e Projetos Sociais.

Belloni (2003, p. 14) vem conceituar o termo Avaliação de políticas pública sinalizando 

o caminho a se percorrer para se obter uma avaliação bem sucedida.

A avaliação  de políticas  públicas  é  um dos instrumentos  de aperfeiçoamento  da 
gestão do Estado que visam ao desenvolvimento de ações eficientes e eficazes em 
face das necessidades da população. (...).
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A autora frisa que a avaliação das políticas públicas serve para desenvolver ações que 

possam mostrar  se  as  políticas  estão  realmente  produzindo  o  efeito  desejado,  e  se  estão 

alcançando o público beneficiado do programa que esta sendo avaliado. Por intermédio da 

avaliação seja no âmbito institucional ou não, ela vem se tornando um marco divisor em 

qualificar projetos, programas mostrando assim suas falhas e possíveis problemas, mas o seu 

principal objetivo é mostrar soluções para o aprimoramento de suas ações e aperfeiçoamentos 

dos objetivos traçados.

Assim  sendo,  “A  avaliação  de  política  pública  é  um  dos  instrumentos  de 

aperfeiçoamento  da gestão do Estado que visam o desenvolvimento  de ações eficientes  e 

eficazes em face das necessidades da população” (BELLONI, 2003, p. 14).

1.3.1. Conceitos de Avaliação

Belloni pondera alguns pontos sobre as diferentes concepções de avaliação.  Para a 

mesma; 

Avaliar é uma ação corriqueira e espontânea realizada por qualquer indivíduo acerca 
de qualquer atividade humana; é assim, um instrumento fundamental para conhecer, 
compreender,  aperfeiçoar  e  orientar  as  ações  de  indivíduos ou grupos.  É a uma 
forma de olhar o passado e o presente com vista ao futuro. (...); a esse processo – 
natural, instintivo, z – pode-se denominar de “avaliação informal”. (2003, p. 14)

A partir do momento que se tem uma visão clara sobre avaliação, temos em mãos 

uma  arma  com  excelente  mira  para  modelarmos  a  realidade  presente  e  conseguirmos 

aperfeiçoar o futuro. Quando se trata de políticas e programas onde se tem um financiamento 

público  é  importante  realizar  pesquisas  de  avaliação,  pois  somente  dessa  forma  tem-se 

elementos para identificar como os programas e políticas estão sendo implementados. Belloni 

ressalta a importância da avaliação formal ou sistemática.

(...)  Faz-se necessário  um processo avaliativo com características distintas e com 
possibilidades de compreender todas as dimensões e implicações da atividade, fato 
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ou coisa avaliada.  Este  processo  pode ser  denominado de “Avaliação  formal  ou 
sistemática”. (2003, p. 15)

 Assim, ao avaliar as instituições e suas ações (programas ou políticas), é necessário 

haver uma sistematização para podermos verificar os reais impactos sociais que tais ações 

têm sobre uma determinada população de um determinado lugar. Esse processo sistemático 

de avaliação nos levará a apreender de forma visível a realidade dos fatos, sem esquecer o 

tempo e o espaço em que se está acontecendo.

 O principal objeto deste tipo de avaliação é estimar a busca pela perfeição das falhas 

encontradas.  Logo avaliação segundo Belloni (2003, p. 15) é:

(...)  um  processo  sistemático  de  análise  de  uma  atividade,  fatos  ou  coisas  que 
permite  compreender,  de  forma  contextualizada,  todas  as  suas  dimensões  e 
implicações, com vistas a estimular seu aperfeiçoamento.

Em consonância com a autora acima citada Aguilar  e Ander-Egg (1994, p. 31-32) 

retratam de forma esclarecedora o que é avaliação, e como a mesma pode ser usada de forma 

a estimular ações de aperfeiçoamento de programas e políticas.

A  avaliação  é  uma  forma  de  pesquisa  social  aplicada,  sistemática,  planejada  e 
dirigida; destinada a identificar obter e proporcionar de maneira válida e confiável 
dado e informações suficientes e relevantes para apoiar um juízo sobre o mérito e o 
valor  de diferentes  componentes  de  um programa  (tanto na fase  de  diagnóstico, 
programação  e  execução)  ou  de  um  conjunto  de  atividades  específicas  que  se 
realizam, foram realizadas ou se realizarão, com o propósito de produzir efeitos e 
resultados  concretos;  comprovando  a  extensão  e  o  grau  em que  se  deram estas 
conquistas, de tal forma que sirva de base ou para a tomada de decisões racional e 
inteligente  entre  cursos  de  ação,  ou  para  solucionar  problemas  e  promover  o 
conhecimento e a compreensão dos fatores associados ao êxito ou fracasso de seus 
resultados.

Neste  sentido,  a  avaliação  é  um momento  imprescindível  para o  aprimoramento, 

correção e redirecionamento das ações. Além disso, há que destacar que a pesquisa avaliativa 

implica,  sem dúvida,  um importante  exercício  democrático  porque  permite  o  controle  do 

financiamento público, cujas ações também são de interesse de toda a sociedade. Exatamente 

por isso, a presente proposta está ancorada num imperativo ético e cidadão.
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É de essencial importância enfatizar de forma clara e precisa qual a distinção entre 

monitoramento, avaliação e análise de impacto. Para extinguir qualquer dúvida referente a 

estas  três  temáticas.  Roche  sinaliza  as  distinções  entre  a  AVALIAÇÃO, 

MONITORAMENTO e ANÁLISE DE IMPACTO, a saber:

Quadro 02: Determinação do tempo da Avaliação, Monitoramento e Avaliação de Impacto. 
Fonte: ROCHE, Chris. Avaliação de Impacto dos Trabalhos de ONGs Aprendendo a valorizar mudanças. 
São Paulo Cortez; ABONG; Oxford, Inglaterra: Oxford, 2002, p. 44.

Verifica-se com base no quadro acima e na assertiva do autor, pode-se avalizar 

que o monitoramento, a análise e a avaliação de impacto guardam estreita afinidade entre si, 

pois, apesar de suas especificidades, estão intimamente ligadas.

É vital reafirmar que a avaliação de impactos é  compreendida como “mudanças 

duradouras  ou significativas  –  positivas  ou negativas,  planejadas  ou não – nas  vidas  das 

pessoas e ocasionadas por determinada ação ou série de ações” (ROCHE, (2002, p.37) - além 

de constituir em um imperativo ético e um direito democrático, apresenta dupla relevância: 

acadêmica, pois possibilita a articulação entre ensino/pesquisa e extensão no sentido de se 

produzir um conhecimento sobre a extensão universitária, de forma acurado, sistematizado e 

planejado; e social, pois possibilita o desvelamento dos reais impactos do referido programa 

perante seus legítimos demandatários. 

Não se pode desprezar o fato de que ao se falar de avaliação em ciências sociais e 

nas  diferentes  modalidades  de  intervenção  social,  alude-se  a  uma  forma  de  valoração 

DETERMINAÇÃO DO TEMPO DA AVALIAÇÃO 
Avaliação Monitoramento Avaliação de Impacto

Periodicamente Freqüentemente Usualmente (próximo ou após o 
término de uma intervenção).

NIVEL ANALÍTICO
Analítica e examina os 
processos

Primordialmente descritivo, 
registrando insumos, 
resultados e atividades.

Primordialmente analítica e se 
preocupa mais com resultados 
em longo prazo.

ESPECIFICIDADE
Compara um determinado 
plano e seus resultados, mas 
contempla também os 

Muito específico e compara 
um determinado plano e seus 
resultados.

Menos específica e, além do 
mais, leva em consideração as 
influências e ocorrências 
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sistemática que se baseia  no emprego de procedimentos que, apoiados no uso do método 

científico, servem para identificar, obter e proporcionar a informação pertinente e julgar o 

mérito e o valor de algo, de maneira justificável (AGUILAR E ANDER-EGG, 1994).

Ademais, a avaliação torna-se um mecanismo legítimo e fundamental na sociedade 

contemporânea, pois apesar de ser uma ferramenta de controle social das ações do Estado, 

permite aferir/medir/julgar os impactos gerados na vida dos beneficiários de uma política 

pública ou programa social:

 

Há hoje uma tendência em se valorizar concepções mais abrangentes e totalizantes 
de avaliação no campo social, sua formulação, sua implementação, sua execução, 
processos, resultados e impactos. Uma avaliação que busque a inter-relação entre 
sistemas de ação e lógica dos atores. Não mais uma avaliação apenas de resultados, 
mas  também  de  processos.  Não  mais  uma  avaliação  que  apenas  mensure 
quantitativamente os benefícios ou malefícios de uma política ou programa, mas que 
qualifique  decisões,  processos,  resultados  e  impactos  (BRANT  e  CARVALHO 
Apud BARREIRA 2002, p.47).

1.3.2. Tipos de avaliações

Existem vários tipos de avaliação, os quais são conceituados de diversas maneiras 

por autores que trabalham a temática de avaliação de programas, projetos e políticas sociais. 

A partir da concepção de vários autores sobre avaliação, Belloni et al (2003:23) destacam os 

principais tipos quanto à concepção, quanto ao momento e quanto aos sujeitos do processo 

avaliativo. Quanto à Concepção ressalta-se: 

TIPOS DE AVALIAÇÃO

• Avaliação como comparação entre uma situação ou realidade dada e 
um modelo ou perspectiva definida previamente;

• Avaliação como comparação entre o proposto e o realizado, isto é, 
comprovação do atendimento de objetivos e metas;

• Avaliação como comparação entre o proposto e o realizado, isto é, 
comprovação do atendimento de objetivos e metas;



31

• Avaliação  como  instrumento  de  identificação  de  acertos  e 
dificuldades com vistas ao aperfeiçoamento.

Quadro 03: Tipos de Avaliação
Fonte: BELLONI, Isaura; MAGALHÃES, Heitor de; SOUZA, Luzia da Costa.  Metodologia de avaliação em 
políticas  públicas:  uma  experiência  em educação  profissional.  3ª.  Ed.  São  Paulo:  Cortez,  2003.  (Coleção 
Questões da Nossa Época).

Aguilar&Ander-Egg  (1994),  salienta  sobre  à  temporalidade  da  avaliação, 

destacando que  ela pode ser: ex-ante, durante o processo/ formativa ex-post segundo. 

TEMPORALIDADE DA AVALIAÇÃO

Ex-ante - consiste no levantamento das necessidades e estudos de factibilidade que irão orientar a 

formulação  e  o  desenvolvimento  do  programa.  Inclui  a  definição  de  seus  objetivos,  âmbitos  de 

aplicação, caracterização dos beneficiários e suas necessidades 
Durante o processo, chamada avaliação formativa, possibilita o acompanhar observar aferir e testar 

o  desempenho  do  programa  para  seu  aprimorá-lo,  onde  são  detectados  as  eventuais  falhas  dos 

instrumentos, procedimentos, conteúdos e métodos, bem como sua adequação aos seus objetivos e 

metas. Neste sentido, a interferência orientada pelos resultados da avaliação, nos casos de avaliação 

formativa, é direcionada apara os aspectos intrínsecos ao programa.
Ex-post,  a  chamada  avaliação  somativa,  envolve  estudos  comparativos  entre  programas  rivais, 

subsidia a decisão e avalia principalmente a maior ou menor efetividade de diferentes tratamentos 

oferecidos ao grupo-alvo. Seu objetivo primordial  é permitir a escolha do melhor programa para 

alcançar as metas de médio e longo prazo.
Quadro 04: Temporalidade da Avaliação
RICO, Elizabeth de Melo (Org.). Avaliação de Políticas Sociais: uma questão em debate. São Paulo: Cortez: 
Instituto de Estudos Especiais, 2001.

 Belloni (2003) comenta, ainda, que, o momento que se deve realizar o processo da 

avaliação se divide em três etapas distintas:

• Diagnóstica,  quando  realizada  antes  da  ação,  isto  é  (tomada  de  decisão)  ou  da 

implementação de uma ação ou política, e pode ter como objetivos tanto a identificação de 

prioridades e metas, quanto estabelecer parâmentos de comparação para a avaliação; 
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2.  Processual,  quando desenvolvidas  durante  o  processo de  implementação  da  ação 

avaliada, muitas vezes confundindo-se o processo de implementação da ação avaliada com 

o processo de acompanhamento e controle;

 3. Global, quando se realiza ao final da implementação ou execução e tem como objeto 

tanto o processo de formulação e implementação,  como os resultados e implicações da 

atividade ou política avaliada.

Esses três momento se bem planejados podem e serão úteis para o processo de avaliação, 

o  qual  deve  considerar,  também,  os sujeitos  do  processo  avaliativo que  são  sujeitos 

politicamente situados no mundo, ou seja estão em um tempo e espaço determinado. 

SUJEITOS DO PROCESSO AVALIATIVO

Interna ou auto-avaliação quando o processo é conduzido por sujeitos diretamente participantes das 

ações avaliadas;
Externa  quando conduzida por sujeitos que não sejam os formuladores ou implementadores da 

política;
Mista, quando envolve os dois tipos de sujeito – internos e externos;
 Participativa, que é  um tipo de auto-avaliação apropriada a processos participativos nos quais a 

população-alvo participa  tanto da formulação quanto da implementação da ação avaliada.

Quadro 05: Sujeitos do processo avaliativo
Fonte: BELLONI, Isaura; MAGALHÃES, Heitor de; SOUZA, Luzia da Costa.  Metodologia de avaliação em 
políticas  públicas:  uma  experiência  em educação  profissional.  3ª.  Ed.  São  Paulo:  Cortez,  2003.  (Coleção 
Questões da Nossa Época).

Analise  de  Belloni  (2003)  evidencia  que  um  processo  de  avaliação  permite 

compreender  de  forma  contextualizada  um  determinado  objeto  que  é  uma  ação  ou 

intervenção,  enraizando-o  social  e  historicamente,  compreendendo  todas  as  dimensões  e 

implicações deste, com vistas a estimular seu aperfeiçoamento.

1.3.3.  Critérios  Básicos  de  Avaliação  de  políticas  públicas  e  programas:  Eficiência, 
Eficácia e Efetividade.
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Os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade são comumente usados quando se fala 

em resultados de políticas públicas, pois procuram traduzir a avaliação do desenvolvimento e 

execução da política pública como um todo. Como cita Belloni (2003, p. 61):

Os  critérios  analíticos  ou  avaliativos  básicos  adotados  –  eficiência,  eficácia, 
efetividade social – funcionam, ao mesmo, como indicadores gerais de avaliação das 
ações de planejamentos e execução e dos resultados alcançados pela política.

Reforça-se o argumento de que a avaliação de programas sociais é fundamental para 

aferir o grau de eficiência, eficácia e efetividade que os serviços sociais apresentam e, em 

conseqüência,  realimentar  decisões e ações no campo da política  social.  Mas o processo 

avaliativo pode ir além desses propósitos; pode proporcionar aos vários segmentos, sujeitos 

envolvidos  em  um  programa  social,  o  fortalecimento  de  sua  capacidade  de  análise  e 

apropriação crítica  do programa (BARREIRA, 2000, p.13).  Portanto,  esses três critérios 

analíticos são primordiais no processo avaliativo, uma vez que eles dão o suporte para uma 

avaliação  criteriosa,  sistematizada  e  fidedigna.  Esses  critérios  são  da  mais  alta  precisão, 

caminham juntos e constroem os indicadores para cada projeto, como se apresentará a seguir.

 Eficiência

 A eficiência de uma política pública refere-se à otimização dos recursos utilizados, ou 

seja, o melhor resultado possível com os recursos disponíveis. Entretanto, há de se entender 

que há dificuldade de adequar a técnica à maioria dos programas governamentais, uma vez 

que estes tratam de questões sociais, onde os impactos geralmente não podem ser expressos 

financeiramente.

 Para Belloni, Magalhães e Sousa (2001, p. 62), “A eficiência diz respeito ao grau de 

aproximação e à relação entre o previsto e o realizado, no sentido de combinar os insumos e 

os implementos necessários à consecução dos resultados visados.” 

Desta forma, esse conceito de eficiência tem relação direta com a avaliação do tipo 

formativa ou de processo, pois trata de realizar o acompanhamento de ações e tarefas, no que 



34

diz respeito ao conteúdo, método e instrumentos inerentes à execução de um programa ou 

projeto.

 Trata-se, portanto, de um conceito de extrema relevância no processo de avaliação 

de políticas públicas, pois possibilita compreender em que medida a otimização dos recursos 

públicos acontecem - aqui entendidos como os recursos financeiros, materiais e humanos - 

através da comparação entre metas alcançadas, recursos empreendidos e tempo de execução. 

Basicamente, responde-se aos seguintes questionamentos: Quanto o programa fez? O quanto 

de recursos utilizou? E em quanto tempo? Os resultados obtidos revelam a eficiência (fazer 

mais  com  menos  e  em  tempo  hábil)  do  programa,  especialmente  se  o  mesmo  for 

implementado mais de uma vez, pelo menos? 

Belloni,  Magalhães  e  Sousa  (2001,  p.  64)  fazem  uma  síntese  perfeita  sobre  o 

conceito de eficiência na avaliação de programas ou políticas públicas:

Em  resumo,  a  eficiência,  traduz-se  por  respostas  dadas  a  questionamentos  ou 
indicadores  relativos  a  necessidades  atendidas,  recursos  utilizados  e  gestão 
desenvolvida. A interação entre a política examinada e outras a ela relacionadas, 
assim  como  a  não  sobreposição  de  duplicação  de  esforços,  são  indicadores  de 
eficiência não apenas da política em foco, mas de ações governamentais como um 
todo.

Logo se entende que a eficiência está relacionada com o recurso disponibilizado para 

o desenvolvimento e elaboração do projeto, pois como se daria essa relação sem o insumo 

para o bom resultado do projeto. Neste sentido, a avaliação de eficiência busca solucionar o 

problema econômico fundamental que envolve os projetos sociais, que consiste em “como 

destinar  recursos  escassos  de  maneira  que  se  possa  conseguir  uma  satisfação  ótima  das 

necessidades humanas priorizadas” (Aguilar e Ander-Egg, 1995, p.169). 

 Eficácia

Avaliar a eficácia de uma ação é a mais usual dentre os tipos de avaliação, devido ao 

seu baixo custo e ao pouco tempo despendido em sua realização. A eficácia de uma política 
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pública  está  relacionada  aos  resultados  que  o  programa  produz  sobre  a  sua  população 

beneficiária (efeitos) e sobre o conjunto da população e do meio ambiente (impactos). Como 

afirma Belloni: 

(...)  Eficácia  corresponde  ao  resultado  de  um  processo;  entretanto,  contempla 
também a orientação metodológica adotada e atuação estabelecida na consecução de 
objetivos  e metas, em um tempo determinado, tendo em vista o plano, programa ou 
projeto originalmente proposto (...) (Idem, p.64-65)

Eficácia é bem diferente da eficiência, mas elas se interligam no sentido de que 

a eficiência nos dará os recursos para se obter os resultados, a eficácia toma esses resultados 

já plantados, claro que a eficácia também visa buscar os meios para verificar a veracidade 

desses  resultados  por  intermédio  dos  objetivos  e  metas  preconizados  pelo  programa.  A 

eficácia corresponde, portanto, à capacidade de “fazer o que deve ser feito, isto é, cumprir o 

objetivo determinado” (Tenório, 1999, p.18).

Portanto, eficiência e eficácia não são conceitos excludentes, especialmente no caso de 

avaliação  de  políticas  públicas,  em  que  é  de  fundamental  importância  assegurar  uma 

metodologia que envolva a avaliação de planejamento, dos recursos (humanos, materiais e 

financeiros) e do sistema de gestão.

Belloni, Magalhães e Sousa (2001, p. 66) sintetizam a importância de tais conceitos 

estarem combinados no processo de avaliação de programas ou políticas públicas, no que diz 

respeito  aos seus resultados: “Assim,  considera-se que o resultado alcançado é a resposta 

efetiva ao grau de eficiência e eficácia aplicadas no desenvolvimento da ação ou política.”

 Efetividade

Na avaliação  da efetividade  de uma política  pública,  Barreira  (2000)  destaca  três 

critérios indispensáveis, vejamos: 
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CRITÉRIOS DE EFETIVIDADE

Efetividade objetiva
É o critério de aferição da mudança quantitativa entre o antes e o 
depois da execução do programa;

Efetividade subjetiva
É  o  critério  da  avaliação  que  se  refere  às  mudanças 
comportamentais, nas crenças e nos valores da população-alvo.

Efetividade substantiva
É o critério da avaliação das mudanças qualitativas significativas e 
duradouras  nas  condições  sociais  de  vida  dos  beneficiários  da 
política ou programa social

Quadro 06: Critérios de efetividades 
BARREIRA. Maria Cecília Roxo Nobre. Avaliação Participativa de Programas Sociais.  São Paulo: Ed. Veras; 
Lisboa: CPIHTS, 2000.

 Deste modo, a avaliação da efetividade de uma política pública ou programa social 

é difícil e rara, pois sua dificuldade metodológica consiste precisamente em demonstrar se os 

resultados encontrados estão casualmente relacionados aos produtos oferecidos por uma dada 

política  sob  análise,  ou  seja,  a  maior  dificuldade  consiste  em  estabelecer  o  grau  de 

efetividade numa perspectiva comparativa entre o antes e o depois.

Belloni frisa que os critérios para se avaliar um programa ou política devem atingir 

os  seus  resultados  diante  do  seu  público-alvo,  e  é  por  intermédio  da  efetividade  que  se 

constatará  se  programas  ou  políticas  estão  alçando  suas  metas.  (...)  Destaca-se,  assim,  a 

efetividade social como um critério de avaliação que procura dar conta dos resultados, tanto 

econômicos quanto sociais, da política pública. (Idem, p. 67)

Torna-se  oportuno  enfatizar  que,  embora  seja  perceptível  a  diferença  entre  os 

conceitos de eficácia e efetividade, há autores que tomam estes termos como sinônimos. É o 

caso de Aguilar e Ander-Egg (1995, p.62), que definem que “eficácia ou efetividade refere-se 

ao grau em que foram alcançadas as metas e objetivos propostos mediante a realização de 

atividades e tarefas programadas”. A avaliação de efetividade é imprescindível na medida em 

que o projeto pode estar alcançando seus objetivos (eficácia) e os recursos podem estar sendo 

aplicados adequadamente (eficiência), sem que o projeto esteja respondendo às necessidades 
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ou provocando mudanças reais no público-alvo (efetividade). Daí a necessidade de se criar 

mecanismos que possibilitem avaliar o impacto dos projetos desenvolvidos.

Contudo, ao avaliar a efetividade de uma determinada política ou programa devem-

se analisar as múltiplas dimensões da intervenção - objeto, objetivos e metodologia - com 

vistas  a  aferir  a  capacidade  daquela  proposta  em responder  aos  desafios  que  a  realidade 

apresenta. Alguns elementos relevantes a serem avaliados na efetividade social são:

 (1) verificar quais são e como são estabelecidas as carências e metas para se saber 
qual  o  padrão  de  referência;  (2)  verificar,  entre  os  beneficiários,  a  presença  de 
grupos não visados pelas ações da política; (3) verificar se ações propostas têm a ver 
com as  necessidades  dos beneficiários  e  da  sociedade;  (4)  verificar  se  as  ações 
propostas  diferem  ou  não  do  usualmente  oferecido  em atividades  similares;  (5) 
verificar a forma e as condições em que ocorre a participação dos setores sociais 
envolvidos, seja na concepção seja na gestão da política; (6) verificar o potencial de 
mudança  presente  nas  ações  implementadas;  (7)  examinar  a  interação  das  ações 
propostas com outras políticas governamentais (BELLONI, 2003, p. 71).

Por fim, pode-se apreender que a avaliação da efetividade de uma política pública 

ou  programa  social  envolve  complexidade,  pois  há  que  se  evidenciar  se  os  resultados 

encontrados estão casualmente relacionados aos produtos oferecidos por uma dada política 

sob análise. 

Destaca-se que para atingir o desafio inerente à avaliação de políticas públicas exige-se 

que a eficácia, a eficiência e a efetividade sejam articuladas de forma orgânica. O quadro a 

seguir resume a trilogia:

CRITÉRIOS ANALÍTICOS BÁSICOS DE AVALIAÇÃO

Eficiência

Diz respeito ao grau de aproximação e à relação entre o previsto e o 
realizado,  no  sentido  de  combinar  os  insumos  e  implementos 
necessários  à  consecução  dos  resultados  visados.  Refere-se  à 
otimização dos recursos utilizados, funcionando como causa elucidativa 
do  resultado  que  se  busca  avaliar,  alem  de  ser  um  indicador  de 
produtividade das ações desenvolvidas.   

Eficácia
Corresponde a um resultado de um processo, ou seja, os resultados e 
metas de um programa ou projeto em um tempo determinado. No caso 
de uma política pública expressa o grau do resultado atingido.    

Efetividade Social Critério  de  avaliação que procura  aferir  os  resultados  econômicos  e 
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sociais  da  política  pública,  principalmente  em relação  às  alterações 
qualitativas e duradouras para a vida dos beneficiados. 

Quadro 07: Critérios Analíticos Básicos da Avaliação.
Fonte:  BELLONI,  Isaura;  MAGALHÃES,  Heitor  de;  SOUSA, Luiza  Costa.  Metodologia  de Avaliação  em 
políticas públicas: uma experiência em educação profissional -3ª. Ed. -

A  discussão  teórica  aqui  apresentada  buscou  contemplar,  ainda  que  de  forma 

preliminar, os diferentes tipos de avaliações e conceitos relacionados à avaliação de políticas 

públicas. Ao tratar de suas diferentes modalidades, percebe-se que a avaliação de políticas 

públicas não pode ser restrita apenas à aferição de suas metas quantitativas, mas também deve 

se reportar à qualidade do resultado atingido. É dessa forma, que os conceitos de eficiência, 

eficácia e efetividade se revelam importantes, na medida em que subsidiam na tradução da 

avaliação do planejamento, do desenvolvimento e da execução da política pública como um 

todo.

Entretanto, ainda é incipiente o estudo de avaliação no campo das políticas públicas 

e,  mais  ainda,  os  modelos  de metodologias  que  possibilitem a  avaliação  dos  critérios  de 

eficiência, eficácia e efetividade, que Belloni, Magalhães e Sousa (2001) conceituaram como 

critérios básicos. 

1.4 Indicadores Sociais

Toda pesquisa de cunho cientifico necessita de escolha dos indicadores que é uma 

das  medidas  mais  sérias  do  método  de  avaliação  de  impacto.  Devido  ao  seu  grau  de 

atribuição,  importância  e  confiabilidade,  ressalta-se  que  os  mesmos  serão  arquitetados 

conforme o desenvolvimento da pesquisa, devidamente consubstanciados pelo processo de 

revisão  bibliográfica  que acompanha todo o processo desta  investigação  científica.  Nesse 

sentido,  o  esforço  de  seleção  de  variáveis  de  análise  e  de  construção  de  indicadores  é 

fundamental.
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Abaixo quadro de indicadores a serem utilizado na pesquisa aqui intitulada Programa 

de Atenção à Saúde do Idoso (PROASI): sob as lentes da Avaliação de Impactos Sociais, a 

saber:

Quadro 08: Indicadores da pesquisa.
Fonte: Projeto de Pesquisa da aluna Hellen Bastos Gomes 

De acordo com Jannuzzi (2004, p. 5), 

Um Indicador  Social  é  uma medida em geral  quantitativa dotada  de significado 
social substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito 
social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou pragmático (para 
formulação de políticas). É um recurso metodológico, empiricamente referido, que 
informa algo sobre um aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão se 
processando na mesma. 

Neste sentido,  a escolha dos indicadores é uma das decisões mais complexas do 

processo de avaliação. Considerando-se os graus de pertinência, relevância e confiabilidade 

que os envolvem, os mesmos devem ser construídos de acordo com as especificidades do 

objeto da pesquisa, devidamente consubstanciados pelo processo de revisão bibliográfica que 

acompanha a investigação científica.

Há que se enfatizar a valor dos indicadores em uma pesquisa, pois eles auxiliam o 

pesquisador na apropriação da realidade. Jannuzzi (2004, p.26-31) sinaliza vários critérios, 

considerados  imprescindíveis para a composição de um indicador social:

A validade de um indicador corresponde ao grau de proximidade entre o conceito e 
a medida, isto é, a sua capacidade de refletir, de fato, o conceito abstrato a que o 
indicador se propõe a “substituir” ou ‘operacionalizar. 

A  confiabilidade trata-se  de  “[...]  uma  propriedade  relacionada  à  qualidade  do 
levantamento dos dados usados no seu cômputo”.  

A  sensibilidade do  indicador  trata-se  da  “[...]  sua  (do  indicador)  capacidade  de 
refletir  as mudanças  significativas se as condições que afetam a dimensão social 

INDICADORES DA PESQUISA
1. Saúde

2. Extensão Universitária

3. Avaliação de impactos
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referida  se  alteram  [...]  é  uma  propriedade  que  está  intimamente  relacionada  à 
validade e confiabilidade do Indicador Social”. 

Especificidade  do  indicador,  “[...]  corresponde  a  sua  propriedade  de  refletir 
alterações  estritamente  ligadas  às  mudanças  relacionadas  à  dimensão  social  de 
interesse”. 

A  inteligibilidade é  outra  propriedade  relevante  no momento  de se  construir  os 
Indicadores  Sociais.  “Um  bom  indicador  deveria  ser,  tanto  quanto  possível, 
facilmente ‘comunicável’, compreensível aos demais”. 

A periodicidade de atualização do indicador e a factibilidade de sua obtenção são, 
nos  dizeres  de  Jannuzzi,  outros  aspectos  cruciais  na  construção  e  seleção  de 
indicadores sociais para uma dada temática. 

A  historicidade de um indicador é a propriedade de se dispor de series históricas 
extensas e comparáveis do mesmo, de modo a poder cotejar o valor presente com 
situações do passo, inferir tendências e avaliar efeitos de eventuais políticas sociais 
implementadas. 

Deste modo, os indicadores sociais consentem uma maior assimilação da realidade 

que está sendo examinada, ou seja, os indicadores sociais dão sustentáculo para penetrarmos 

na realidade de forma mais confiável e autêntica.  

1.5  Avaliação de Impactos

A avaliação de impacto concentra-se em determinar até que ponto foi cumprido os 

objetivos ou produzidos os efeitos pretendidos, bem como o valor do projeto em relação às 

necessidades dos beneficiários,  julgando se o mesmo deve ou não ser mantido (Aguilar  e 

Ander-Egg, 1995). 

Avaliação  de  Impacto  Social  representa  a  mensuração  do  real  valor  de  um 

investimento social, tendo como fundamento a promoção de políticas públicas já existentes 

para o desenvolvimento social e econômico de uma região. Tradicionalmente, as avaliações 

realizadas  na  área  social  têm se  limitado  ao  aspecto  financeiro  das  intervenções,  não  se 

preocupando em mensurar seus benefícios econômicos e impactos sociais. Mais do que isso, a 

Avaliação  de Impacto  Social  consiste  na  correlação  de  três  níveis  de  análise  (financeira, 

econômica e social) dos investimentos realizados nos diferentes projetos e programas sociais. 
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Esta relação de transparência decorrente da avaliação dos projetos sociais possibilita 

que os diferentes atores envolvidos no processo tenham informações sobre a utilização dos 

recursos financeiros  e materiais,  sobre o cumprimento  dos objetivos  e metas  previamente 

estabelecidos  e,  ainda,  sobre  a  capacidade  que  os  resultados  do  projeto  têm de  produzir 

“mudanças significativas ou permanentes nas vidas das pessoas, ocasionadas por determinada 

ação ou série de ações” (ROCHE, p.36)

A presente pesquisa avaliativa tem finalidade de investigar a efetividade do “Programa 

de Atenção à Saúde do Idoso”, ou seja, o destaque da avaliação aqui proposta se baseia no 

critério  da  efetividade,  pois  se  entende  que  é  por  intermédio  dela  que  conseguiremos 

identificar os verdadeiros impactos sociais causados no público alvo do programa. A ênfase 

desta  pesquisa  é  aproximar-se  da  mudança  social  ocorrida  na  vida  do  beneficiário  do 

programa, mas não se pode deixar de aferir dados que nos indicarão se o programa alcançou 

com eficiência e eficácia os resultados propostos ou não nos objetivos do mesmo, uma vez 

que qualquer pesquisa avaliativa pressupõe a interdependência entre os critérios sinalizados.
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II CAPÍTULO 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Sem fundamento não há procedimentos.

Karl Mark

A metodologia é o caminho para chegar à realidade e que se utiliza de um conjunto 

de técnicas  para se produzir  conhecimento.  Para que isso aconteça  o investigador  precisa 

utilizar de seu potencial criativo, “entendemos por metodologia o caminho do pensamento e a 

prática exercida na abordagem da realidade (MINAYO 2001, p.16)”. 

Quando falamos de projeto de pesquisa devemos levar em conta a metodologia a ser 

utilizada e ter em mente a extrema relevância do fato. “A metodologia não só contempla a 

fase de exploração de campo (escolha do espaço da pesquisa, escolha do grupo de pesquisa, 

estabelecimento  dos  critérios  de  amostragem  e  construção  de  estratégia  para  entrada  em 

campo)  como  a  definição  de  instrumentos  e  procedimentos  para  analise  dos  dados.” 

(MINAYO 2001, p. 43).

Toda pesquisa científica está ancorada a um método científico,  pois a escolha do 

método condiciona as técnicas que serão utilizadas no decorrer da mesma. É a metodologia 

que explicita as opções teóricas fundamentais, expõe as implicações do caminho escolhido 

para compreender  determinada realidade  e o homem em sua relação  com ela  (MINAYO, 

1994, p. 22). Dessa maneira, importa discorrer acerca do viés teórico que embasou todo o 

planejamento e a execução da pesquisa aqui apresentada. 

Compartilha-se  da  perspectiva  de  CURY  (2001),  o  qual  expõe  que  não  se  pode 

excluir a investigação da totalidade do fenômeno, pois não buscamos apenas a compreensão 

do real mais também conectá-la ao processo dialético e assim chegar a uma análise estrutural 

do processo levando em consideração o tempo e o espaço de cada fenômeno.
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Assim,  a  realidade  que  se  esquadrinhou  nesta  pesquisa  foi  esmerada  a  partir  da 

reflexão  crítica  não  de  elementos  isolados,  mas  a  partir  dos  dados  alçados  por  meio  de 

aproximações que não são unidimensionais, mas determinadas socialmente e historicamente. 

Dessa maneira, a realização desta ação investigativa implica na utilização de procedimentos 

metodológicos que consigam produzir  todos esses pressupostos com a mesma intensidade 

como se apresentam em suas compreensões teóricas, pois, 

[...]  ao incluir  o movimento dinâmico das  coisas  na sua contradição  imanente e 
assim  procurar  expressá-la  na  conceituação,  não  só  refletirá  o  real,  buscando 
reproduzi-lo, mas estará aberta aos dados que se vão revelando, para incorporá-los 
numa síntese sempre inacabada. (CURY, 1992, p. 22).

 Essa orientação metodológica possibilita um diálogo crítico com a realidade, pois 

propõe a utilização das abordagens quanti-qualitativo, as quais, segundo Minayo (2001), se 

completam.  Enquanto  a  análise  quantitativa  busca  a  extensão  e  trabalha  com  dados, 

indicadores e tendências, a análise qualitativa busca a profundidade e trabalham com valores, 

crenças, opiniões, atitudes e representações.  Verifique-se o quadro a seguir:

Quadro 09: Comparação entre quantitativo e qualitativo.
Fonte: MINAYO, Maria C. de S. Pesquisa Social: teoria, método e Criatividade. 19 Ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

Quantitativo Qualitativo

Busca a extensão Busca a profundidade
Parte do objeto Parte do subjetivo

Amostra é ampla, calculada a 

priori, estratificada.

Amostra é pequena, obtida no campo, 

não casualisada, intencional.
Descarta variáveis não 

representativas
Todas as variáveis são importantes

Trabalha com hipótese Trabalha com pressuposto
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2.1  Caminhos  Metodológicos:  Pré-implementação,  Implementação  e  Pós-
implementação.

A  luz  das  diretrizes  apresentada  nesta  pesquisa  foi  estruturada  em  momentos 

distintos, porém que se relacionam entre si, movimento esse constante que se integram, a 

saber: fases de pré-implementação, implementação e pós-implementação.

1ª Fase Pré – implementação

A  Pré-implementação diferencia-se  como  o  momento  da  qualificação  do  projeto; 

pesquisa bibliográfica e documental advinda de documentos do objeto de pesquisa; discussão 

e  fichamentos  do  material  selecionado;  contato  preliminar  com  a  instituição  onde  é 

desenvolvido o projeto selecionado para estudo; aprimoramento das categoriais centrais de 

análise;  definição  dos  sujeitos  da  pesquisa  de  acordo  com os  critérios  pré-estabelecidos; 

elaboração  dos  instrumentos  de coleta  de dados,  de acordo com as  duas  modalidades  de 

pesquisa adotadas: quantitativa (questionário) e qualitativa (roteiro de entrevista).

Para  que  pudessem  ser  iniciadas  as  observações  ordenadas,  realizou-se  contato 

prévio  com  a  Coordenação  do  PROASI  via  encaminhamento  de  oficio.  Na  ocasião, 

especificou-se o caráter do projeto, seus objetivos e metodologia proposta. Considerando a 

necessidade  de  observação  sistemática  das  atividades  desenvolvidas,  estabelecimento  de 

contato  com  os  sujeitos  potenciais  da  pesquisa  e  acesso  aos  documentos  do  programa, 

solicitou-se e obteve-se autorização para a presença da pesquisadora no PROASI. 

A pesquisa avaliativa exige o uso de instrumentos técnicos, os quais foram escolhidos: 

coleta  de  dados,  além  da  pesquisa  documental,  o  formulário  padrão,  a  entrevista  semi-

estruturada  e  o  questionário  semi-estruturado.  Abaixo  veremos  a  definição  teórica  e 

características dos instrumentais. 

 Formulário Padrão – as informações foram coletadas por intermédio de entrevista 
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direta e indireta (e-mail) com a coordenação do programa. O entrevistador seguiu um roteiro 

previamente  estabelecido.  No  formulário  padrão  foram registradas  informações  sobre:  o 

início  do  projeto,  o  público  alvo,  a  natureza  e  os  objetivos  do  programa,  os  técnicos 

envolvidos (números e áreas de formação), as parcerias firmadas, etc. (APÊNDICE A). A 

aplicação  deste  formulário  possibilitou  a  contemplação  do  seguinte  objetivo  específico: 

Contextualizar historicamente a emergência e implementação do programa; Conhecer 

a natureza, os objetivos, a metodologia, a equipe profissional envolvida,

 Entrevista semi-estruturada – A entrevista semi-estruturada foi aplicada em 100% 

(cem por cento) da equipe técnica do programa (APÊNDICE B). A entrevista é o método pelo 

qual se conserva a presença do observador numa situação social, com a intenção de realizar 

uma investigação científica.  Armazenar informações e verificar pistas e palpites durante a 

observação participante é um trabalho duro e prolongado. Um grande problema a superar 

pode ser o intervalo de tempo entre a observação e o registro2.  

Por  meio  da  realização  da  entrevista  foram  considerados  e  contemplados  os 

seguintes objetivos específicos da pesquisa:  Identificar as atividades desenvolvidas pelo 

programa com vista  a  analisar  a  compatibilidade  dessas  atividades  com as  ações  e 

objetivos propostos pelo programa; e Verificar se o programa coaduna-se com que é 

preconizado pela política de extensão da UFAM.

 Questionário semi-estruturado – foi aplicado junto aos beneficiados do programa 

no ano de 2008 - (APÊNDICE C).  No universo de 183 (cento e oitenta e três) beneficiados 

do programa, foram entrevistados nove (9) beneficiários, ou seja, aproximadamente 5% dos 

participantes  do  programa,  foi  tirada  uma  amostra  não  –  probabilística3 onde  os  sujeitos 

2 Segundo Minayo (2001), em geral as entrevistas podem ser estruturadas e não-estruturadas, correspondendo ao 
fato de serem mais ou menos dirigidas.  Assim, torna-se possível  trabalhar  com a entrevista  aberta  ou não-
estruturada,  aonde o informante  aborda  livremente  o tema proposto,  bem como com as  estruturadas  a  que 
pressupõe perguntas previamente formuladas. 

3 Conforme  confirma  Prates  (2004,  p.  130)  “Entende-se  por  amostra  não-probabilística  o  tipo  de  amostra 
baseada em critérios definidos pelo pesquisador, ou seja, que não são rigorosamente fundamentadas em leis 
matemáticas ou estatísticas”.
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potenciais da pesquisa, foram escolhidos por intermédio de critérios já estabelecidos, podendo 

proceder a delicadas alterações no decorrer do processo. 

Os critérios estabelecidos para escolha de beneficiários a serem avaliados

1) Estar  regularmente  registrado no programa e  o  ter  freqüentado pelo menos,  por  seis  (06) 

meses.

2) 2) Tempo de vinculação ao programa. - vinculação antes de 2008 e a partir de 2008.

3) Usuários do sexo masculino e feminino.

Quadro 10: Critérios para escolha de beneficiários a serem avaliados.
Fonte: critérios pré-estabelecidos em conjunto aluna e orientadora.

Para  elaboração  dos  instrumentais  foi  necessária  a  construção  de  indicadores  e 

variáveis de impactos, a saber: 

Indicadores Variáveis de Impactos

Saúde 

Desenvolvimento  de  atividades  que  previnam  e  promovam  a 
saúde da pessoa idosa
Desenvolvimento de atividades de prevenção, promoção e defesa 
da saúde da pessoa idosa.

Extensão Universitária 

Entendimento sobre extensão universitária.
Características interdisciplinares.
Importância da extensão para os acadêmicos e professores.
Importância da extensão para os beneficiários. 

Avaliação de Impactos

Planejamento de atividades a serem desenvolvidas.
Relatórios das ações.
Avaliação das ações desenvolvidas.
Participação  do  bolsista  no  processo  de  monitoramento  e 
avaliação do programa.
Realização  de  capacitação  para  os  profissionais/  docentes  e 
discentes sobre as temáticas trabalhadas pelo programa.
Participação dos usuários no planejamento e avaliação das ações 
do programa.
Mudanças  ocorridas  na  vida  do  usuário  após  a  entrada  no 
programa.
Tempo de permanência no Programa. 

Quadro 11: Indicadores e variáveis de impacto da pesquisa.
Fonte: Elaborado pela pesquisadora Hellen Bastos Gomes em maio de 2009.

Na aplicação do questionário semi-estruturado foram analisados e contemplados os 

seguintes  objetivos  específicos:  Identificar  as  atividades  desenvolvidas  pelo  programa 
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com  vista  a  analisar  a  compatibilidade  dessas  atividades  com  as  ações  e  objetivos 

propostos  pelo  programa; Perfilar  as  condições  sócio-econômicas  do público-alvo  ao 

qual o projeto se destina; Deslindar as implicações das atividades desenvolvidas pelo 

programa  nas  atividades  cotidianas  do  público-alvo.  Vale  ressaltar  que  todos  os 

instrumentais construídos foram testados, antes de serem utilizados de forma definitiva.

2ª Fase da Implementação

        A fase de Implementação da pesquisa pode ser definida como a coleta de dados e 

informações,  propriamente  dita,  através  dos  instrumentos  como:  Formulário  padrão, 

Entrevista semi-estruturada e Questionário semi-estruturado, previamente elaborado e testado. 

Esse é um momento essencial, pois as informações apreendidas serão fundamentais para as 

análises  futuras,  permitindo  a  afirmação  ou  negação  de  hipóteses,  dependendo  de  cada 

situação, bem como a consolidação e/ ou refutação de aspectos teóricos. 

Nesta fase foi objetivada a pesquisa de campo, propriamente dita. Contemplando as 

modalidades  quanti-qualitativo,  foram  coletados  dados  e  informações,  por  meio  dos 

instrumentais4 construídos. 

            A coleta de dados e informações possibilitou a construção de quadro com a equipe 

técnica envolvida no PROASI, como demonstra o quadro subseqüente.  

 EQUIPE TÉCNICA DO PROASI
Área de atuação Formação Quantidade
Coordenadora5 Professora Enfermagem 01

Bolsista Graduando de enfermagem 02
Médico 6 Medicina 01

4 Ressalta-se  que  os  instrumentais  foram  construídos  no  decorrer  da  pesquisa,  conforme  o  cronograma 
apresentado no projeto, e foi qualificado e reorganizado de acordo com o avanço da revisão bibliográfica e a 
aplicação do pré-teste que se deu no mês de março de 2009.

5 A coordenadora do PROASI, durante o processo de pesquisa estava em viagem para finalizar o seu doutorado, 
tendo a mesma contribuído com a pesquisa, respondendo o formulário padrão e a entrevista semi-estruturada via 
e-mail. Em sua ausência nomeou-se uma outra professora para acompanhar o andamento do programa.  

6 Conforme  pesquisa  documental  e  em  lócus,  realizadas  no  período  de  março  a  maio  de  2009,  não  foi 
identificada a presença de médico no programa PROASI, mas segundo a coordenadora do programa, o mesmo 
faz parte da equipe técnica.
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Professoras de enfermagem7 Enfermagem 02
Total da equipe técnica 06

Quadro 12: Equipe técnica do PROASI
Fonte: Informações prestadas pela Coordenação do PROASI. Pesquisa de campo realizada no período de abril a 
maio de 2009.

Considerando  os  critérios  elencados  realizou-se  entrevista  com  os  membros  da 

equipe  técnica  do  programa.  Todas  as  entrevistas  foram previamente  agendadas  e  feitas 

pessoalmente  pela  pesquisadora.  As  informações  foram  submetidas  à  metodologia 

especificada, e durante o procedimento as informações foram agrupadas e categorizadas. O 

perfil dos participantes da pesquisa pode ser visualizado no quadro a seguir:

PERFIL DE ENTREVISTADOS DA EQUIPE TÉCNICA

Entrevistados Função Tempo na função Sexo Nível de escolaridade:

1 Coordenadora 06 anos Feminino Mestrado em Enfermagem

2 Bolsista 07 meses Feminino 3° Período enfermagem

3 Bolsista 08 meses Feminino 7° Período enfermagem
Quadro13: Perfil de entrevistados da equipe técnica do PROASI
Fonte: Pesquisa de campo realizada no período de maio de 2009.

Com vistas a preservar a identidade dos participantes da pesquisa, resguardada por 

meio de um Termo de Consentimento Livre Esclarecido - CLE, estes foram identificados por 

números específicos.

        Durante a observação das atividades desenvolvidas com os usuários estabeleceu-se 

contato com os mesmos para a participação na pesquisa. Foi realizada entrevista  com os 

usuários, norteada por questionário semi-estruturado que objetivou recolher dados sobre a 

funcionalidade  do  programa,  bem como  sobre  os  impactos  sociais  gerados  na  vida  dos 

usuários. O quadro que segue apresenta o perfil dos usuários participantes da pesquisa.

7 De acordo com a pesquisa de campo, as professoras de enfermagem que foram citadas no quadro da equipe 
técnica do PROASI, adentraram no programa no mês de janeiro 2009, para substituir a coordenadora, devido a 
sua  viagem  para  finalizar  o  doutorado,  logo  não  puderam participar  da  pesquisa  por  não  estarem aptas  a 
responderam ao questionário. 
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PERFIL DOS ENTREVISTADOS BENEFICIÁRIOS DO PROASI

Entrevistados Sexo Idade Nível Escolaridade Data  de  Ingresso  no 
programa

1 Feminino 54 anos Ensino Médio Completo 2003

2 Feminino 62 anos Ensino Médio Completo 2003

3 Masculino 74 anos Ensino Fundamental 
incompleto 2003

4 Feminino 80 anos Ensino Fundamental 
incompleto 2003

5 Feminino 68 anos Ensino Médio Completo 2003

6 Feminino 80 anos Ensino Fundamental 
incompleto 2003

7 Feminino 82 anos Ensino Fundamental 
incompleto 2003

8 Feminino 63 anos
Ensino Fundamental 

incompleto 2004

9 Feminino 80 anos
Ensino Fundamental 

incompleto 2003
Quadro 14: Perfil dos Entrevistados beneficiários do PROASI
Fonte: Pesquisa de campo realizada no período de maio de 2009.

Assegura-se que a  etapa de implementação  da pesquisa teve como referência  os 

processos éticos pré-estabelecidos: aceitação do Comitê de Ética,  bem como o aceite por 

parte  dos  pesquisados,  por  meio  do  TCLE -  Termo de  Consentimento  livre  Esclarecido 

(APÊNDICE 04).    O período total de coleta de dados e informações compreendeu os meses 

de abril a maio de 2009. Concluído este momento deu-se início ao trabalho de sistematização 

dos dados e informações coletadas, como trataremos a seguir.

3ª Fase da Pós-Implementação

 Nesta etapa de pesquisa, é preciso ter olhar, e sensibilidades, armados pela teoria, 

operando com conceitos através do referencial teórico como se fosse um fio, que orienta a 

entrada  no labirinto  e  a  saída dele,  constituído  pelos  documentos  gerados  no decorrer  da 

pesquisa.  Como  Minayo  (2001)  afirma:  “Cronologicamente,  a  análise  de  conteúdo  pode 



50

abranger as seguintes fases: pré-análise, exploração do material,  tratamento dos resultados 

obtidos e interpretação”. Momento esse de organização e classificação dos dados coletados, 

bem  como  a  transcrição  das  entrevistas  realizadas,  dados  tabulados  e  sistematizados, 

apresentados sob a forma de gráficos, tabelas, quadros e categorização das questões abertas.

Esta  etapa  foi  a  mais  trabalhosa  e  delicada  devido  a  muita  idade  dos  idosos 

dificultando  as  entrevistas,  mas  foi  também  muito  prazeroso  saber  e  ter  contato  com o 

cotidiano dos mesmos, sentir suas dores e ouvir suas histórias, pois os mesmos são amáveis e 

muito atenciosos.

  Em  seguida,  processou-se  a  análise  e  interpretação  do  material  coletado  nas 

entrevistas, momento este que requereu uma visão crítica e reflexiva do objeto de estudo. 

             Ressalto que o olhar do pesquisador nesta fase foi condição primordial  para 

construção  deste  conhecimento  criterioso  e  fidedigno  do  real,  porque,  diante  de  tantas 

informações  coletadas,  é  condição  sine  qua  non uma  capacidade  teleológica  crítica  e 

reflexiva para decifrar e se aproximar do real.    

                

2.2  Contextualizando a emergência e a implementação do programa em 

lócus

No Brasil, o aumento da população idoso será da ordem de 15 vezes, entre 1950 e 

2025, enquanto o da população como um todo será de não mais de que cinco vezes no mesmo 

período. Tal aumento colocará o Brasil, no ano 2025, ocupando o sexto lugar de população de 

idosos do mundo em termos absolutos (KALACHE et al. 1987).

Segundo Assis (2004) Programas de atenção á saúde do idoso são cada vez mais 

requisitados em face das demandas crescentes do envelhecimento populacional. A promoção 

da saúde é um tema em evidência na atualidade e traz desafios para ampliação das práticas no 
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sentido de ressaltar os componentes socioeconômicos e culturais principalmente nas políticas 

públicas efetivando assim a  participação da sociedade no processo de conquista da mesma.

Para desenvolver um sistema de promoção de saúde e uma assistência que atenda a 

demanda de uma população de idosos com problemas crônicos com a possibilidade, sempre 

presente,  de  agravamento  devido  às  incapacidades,  faz-se  necessário  a  formação  de  um 

sistema de detecção precoce de patologias, encaminhamento adequado e educação a saúde em 

prol da qualidade de vida dessas pessoas.

Inaugurado em 28 de janeiro de 2003, o Programa de Atenção à Saúde do Idoso 

(PROASI  –  Manaus)  -  alvo  desta  pesquisa  avaliativa  -  é  um  programa  de  extensão  da 

Universidade  Federal  do  Amazonas,  especificamente  da  Pró-Reitoria  de  Extensão  e 

Interiorização/PROEXTI. O mesmo é realizado pela Escola de Enfermagem de Manaus em 

parceria  com  o  Centro  Social  Nossa  Senhora  das  Graças  na  cidade  de  Manaus-Am, 

envolvendo atividades de ensino e de extensão, e tem como finalidade seguir as diretrizes da 

Política  Nacional  do  Idoso  aprovada  em 04 de  janeiro  de  1994,  lei  n°  8.842/94,  a  qual 

estabelece  direitos  sociais  como  instrumento  próprio  de  cidadania,  contribuindo  para  a 

promoção do envelhecimento saudável da população idosas.

Tendo em vista que a sociedade brasileira ainda é carente de programas na questão 

do envelhecimento e de serviços que tratem adequadamente os problemas relacionados com o 

idoso, o PROASI tem como objetivos: 

Objetivo Geral: Desenvolver ações de prevenção de doenças, promoção de saúde da pessoa 

idosa, estimulando a autonomia e independência.

Objetivos Específicos: 

1. Desenvolver  atividades  para  prevenção  de  complicação  e  promoção  da  saúde  do 

idoso; 
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2. Viabilizar  formas  alternativas  de  participação,  ocupação  e  convívio  do  idoso, 

proporcionando-lhe integração as demais gerações; 

3. Estabelecer  mecanismos  que  favoreçam  a  divulgação  de  informações  de  caráter 

educativo sobre os aspectos biopsicossocial do processo do envelhecimento; 

4. Estabelecer o fortalecimento de laços familiares e o convívio social;

5. Zelar pela preservação da qualidade de vida, independência, autonomia e dignidade do 

idoso; 

6. Realizar  avaliação  global  da  pessoa  idosa  tanto  nos  aspecto  funcional,  quanto 

cognitivo; 

7. Inserir  os  idosos  em  práticas  esportivas  e  recreativas,  realizar  acompanhamento 

domiciliares aos idosos dependentes;

8. Estabelecer o convívio intergeracional, através de participações de eventos sociais; 

9. Estimular o desenvolvimento de pesquisa e participar delas (PIBIC, TCC);

10.  Proporcionar  campo  de  aulas  práticas  para  os  acadêmicos  da  disciplina  de 

enfermagem gerontologia e geriatria.  

Implica salientar que o mesmo é unicamente financiado pela Universidade Federal 

do Amazonas e tem como finalidade aproximar a universidade da sociedade, estimulando a 

troca de saberes como é proposto pela política da nacional de extensão. 

O PROASI atende exclusivamente o segmento idoso, facilitando o acesso do mesmo 

às condições de cidadania como é recomendado na Política Nacional do Idoso: 

A família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos 
da  cidadania,  garantindo  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  sua 
dignidade, bem-estar e o direito à vida; o processo de envelhecimento diz respeito à 
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sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e informação para todos. 
(PNI/ Lei 8842/ 94, art. 3)

   O  PROASI  dá  ênfase  na  realização  das  suas  atividades,  a  promoção  do 

envelhecimento saudável, a manutenção e a melhoria, ao máximo, da capacidade funcional 

dos idosos, a prevenção de doenças, a recuperação da saúde dos que adoecem e a reabilitação 

daqueles  que vem a ter  a  sua capacidade  funcional  restringida,  de modo a garantir-lhe a 

permanência  no meio em que vive exercendo de forma independente  de suas funções na 

sociedade. (Relatório PROASI - 2007)

 O programa funciona todas as quartas e sextas do mês, desde janeiro de 2003, no 

horário das 14 ás 17 horas no Centro Social  Nossa Senhora das Graças,  no bairro Nossa 

Senhora das Graças. Nos encontros são realizadas varias atividades com o intuito de estimular 

a manutenção da capacidade funcional do idoso, mantendo-o na comunidade mais tempo, 

gozando da maior independência possível com qualidade de vida.

Atualmente,  o  programa  beneficia  um  público  de  183  idosos  independentes  e 

dependentes. Estes últimos são alcançados através das visitas domiciliares. 

O programa PROASI funciona com dois grupos, um é a equipe técnica e o outro são os 

beneficiários idoso do programa:

EQUIPE TÉCNICA E USUÁRIOS DO PROASI 
FUNÇÃO ATRIBUIÇÃO QTDE

Coordenação geral Acompanhar, monitorar as atividades do projeto 
(reuniões internas e externas, programações, 

planejamento, etc.) 01

Docentes Ministrar palestras específicas de acordo com 
cronograma e plano de trabalho planejado.

02
Bolsistas Fazer visitas domiciliares, desenvolver as 

atividades como dinâmicas, programas etc.
02

Grupo de 
Beneficiados

Idosos que fazem parte do projeto 183

TOTAL 188
Quadro 15: Equipe técnicas e usuários do programa PROASI.
Dados: Relatório PROASI -2007
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Segundo SILVA (2004)  o  envelhecimento  saudável,  com vista  à  manutenção  da 

capacidade funcional, deve ser o foco das políticas sociais e da saúde para os idosos, e além 

de políticas públicas Brito e Litvoc (2004) afirmam que o envelhecimento bem sucedido pode 

ser  caracterizado  pela  presença  de  três  situações  essências  que  interagem dentro  de  uma 

relação dinâmica,  a saber: baixa probabilidade de doenças e de incapacidades associada a 

elas,  a  boa  capacidade  funcional,  tanto  física  quanto  cognitiva,  e  participação  ativa  na 

comunidade.

Silva (2004) afirma ainda que as ações preventivas, no contexto do envelhecimento, 

procuram também  retardar  ou  evitar  a  progressão  de  doenças  para  eventos  clinicamente 

significativos, onde se deve identificar o maior número possível de fatores tanto de ordem 

funcional, quanto cognitiva, social e psicológica.

Nessa linha de pensamento o Programa de Atenção à Saúde do Idoso (PROASI) vem 

oferecer juntamente com a Universidade Federal do Amazonas e em parceria com o Centro 

Social  Nossa  Senhora  das  Graças,  serviços  de  prevenção  à  saúde  pessoa  idosa,  visando 

antecipar-se,  na  guerra  que  é  travada  em  torno  do  envelhecimento,  evitando  assim  o 

agravamento de doenças que estão relacionados ao mesmo.

O PROASI conta também com o apoio do Centro Social Nossa Senhora das Graças, 

onde  é  cedida  uma  (01)  sala  para  reunião,  um (salão)  para  atividade  recreativa,  um (1) 

ambulatório  e  alguns  objetos  com cadeira,  mesa  e  ar  condicionado.  O centro  social  vem 

ajudando o PROASI desde a sua implementação que se deu no ano de 2003, o mesmo oferece 

merenda para os participantes do programa.

O programa PROASI oferece um espaço onde o envelhecimento seja encarado de 

uma  maneira  menos  tradicional  e  mais  coletiva  onde  a  comunidade  possa  interagir  e 

contribuir significativamente no cotidiano dessa população de modo a respeitar, valorizar e 

ajudar  a  pessoa  idosa como um cidadão.  Ele  desenvolve  diversas  atividades  que  ajudam 
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diretamente a pessoa idosa, trabalhando com múltiplos procedimentos que visam antecipar e 

prevenir situações de risco a vida do idoso, e tem com finalidade o prolongamento da vida 

humana por meio dessa prevenção. 

As  atividades  desenvolvidas  pelo  PROASI  junto  aos  idosos  beneficiados  pelo 

programa encontram-se expostas no quadro subseqüente.

Quadro 16: Atividades desenvolvidas pelo PROASI.
Dados: Oliveira. Ana Paula Pessoa de. A saúde do Idoso: um enfoque multidimensional. Manaus: FSDB. Ed. 
BK, 2007. Relatório PROASI -2007

• Cadastro e marcação de consulta
Os idosos da comunidade são cadastrados no PROASI, através de coleta de dados: 

nome, data de nascimento, naturalidade, endereço, bairro e telefone para contato. Em seguida 

marcam um consulta e o orienta o idoso quanto os objetivos do programa.

• Controle de Pressão Arterial /Glicemia Capilar

É realizada em todos os dias a aferição da pressão arterial e nos idosos diabéticos a 

verificação da glicemia capilar. O controle da pressão arterial e da glicemia é de fundamental 

importância  para  se  obter  parâmetros  de  cada  idoso,  a  fim  de  detectar  fatores  de  risco, 

associados ou não a essas alterações para orientar o individuo quanto ás mudanças no estilo 

de vida, enfatizando o auto-cuidado e importância de manter as devidas precauções pra o 

envelhecimento bem sucedido. Cada idoso possui o seu cartão com os seus níveis de pressão 

Quadro de Atividade PROASI
Cadastro Avaliação global do idoso

Controle de Pressão Arterial / Glicemia 
Capilar

Festas comemorativas

Consulta de Enfermagem Consulta de enfermagem

Palestras Educativas Atividades de relaxamento e movimentação corporal 
(dança e atividade física)

Atividades físicas Festas comemorativas

Visita Domiciliar Atividades recreativas
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e glicemia registrados para um melhor controle,  incentivando, assim o auto-conhecimento 

para estimulação ao auto-cuidado.

• Consulta de Enfermagem

Essas consultas são previamente marcadas para acompanhar dois aspectos importantes 

do  idoso:  físicos  e  psicológicos.  No  decorrer  da  consulta  são  observados  se  há  alguma 

mudança no quadro clínico e se evidenciado alguma alteração o idoso será encaminhado aos 

meios competentes.

• Palestras Educativas

As palestras são orientações a respeito dos aspectos biopsicossociais  do processo de 

envelhecimento dando ênfase ao estimulo para o auto cuidado do idoso, fazendo com que o 

mesmo tenha uma visão crítica e entenda as alterações ocorridas em seu corpo e tente se 

adaptar com as condições em que vive.

• Atividades físicas

As atividades físicas são desenvolvidas com o intuito de proporcionar na pessoa idosa o 

bem estar físico, como também exercitá-los a fim de evitar as possíveis conseqüências do 

sedentarismo que  contribui  para  uma  péssima  qualidade  de  vida.  Os  idosos  do  PROASI 

realizam  atividades  de  movimentação  corporal,  exercícios  respiratórios,  alongamentos 

relaxamento e treinamentos tanto de coreografias como para as olimpíadas.

• Psicoterapia Individual e Grupo

Essa atividade tem por finalidade colaborar para a reestruturação psíquica e emocional 

dos idosos e ajudar os mesmos a criar  um ambiente  adequado e compreensivo,  buscando 

assim  condições  para  os  idosos  aprenderem  a  vivenciar  suas  realizações  com  pessoa  e 

experimentar os seus momentos sem trauma e desilusões.

• Visita Domiciliar
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Com intuito de subsidiar a intervenção e a promoção de reabilitação no processo de 

saúde-doença dos idosos participantes do projeto, são realizadas visitas àqueles idosos que 

por algum motivo de dependência não pode participar do programa.

• Avaliação global do idoso

A avaliação global do idoso no PROASI é realizada através de uma avaliação holística 

da  pessoa  idosa,  tendo  em  vista  os  aspetos  físicos  e  psicológicos,  sua  situação  sócio-

econômica,  a relação com os familiares,  dependência e autonomia,  hábito de vida, lazer e 

recreação,  tipos  de medicação  em uso e queixas.  No decorrer  da consulta  são detectados 

problemas,  onde  são  solicitados  exames  e  futuros  encaminhamentos  de  acordo  com  a 

necessidade. São transmitidas também orientações voltadas para o auto-cuidado do individuo 

idoso

• Festas comemorativas

Todas  as  datas  comemorativas  são  festejadas  pela  equipe  PROASI,  incluindo 

aniversários dos idosos e da equipe, valorizando cada um como pessoa única e importante 

para a sociedade. Onde há uma grande interação social por parte de todos, os idosos vibram 

de alegria e contribuem para a comemoração festejada. Assim, páscoa, carnaval, festa junina, 

dia dos pais, dia do idoso, dia das crianças, natal entre outros.\

• Atividades recreativas

Dentro do PROASI são realizadas algumas atividades recreativas, que tem por finalidade 

fazer  com que  todos  os  integrantes  do  projeto  interajam entre  si,  através  da  motivação, 

estabelecimento de metas e processo terapêutico de restauração.

• Oficina de beleza

Objetiva-se demonstrar  que apesar da idade o idoso também tem necessidade de se 

achar bonito, de gostar de si mesmo, de manter sua auto-estima. Essas oficinas proporcionam 
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aos idosos um novo olhar para si,  traz  energia  e motivação,  os inspiram a viver e serem 

felizes. 

   Como podemos visualizar as atividades realizadas pela equipe do PROASI, buscam 

desenvolver uma boa qualidade de vida aos seus beneficiários. Sendo assim, observou-se que 

os  idosos  desse  programa  obtiveram  ao  longo  desse  período,  maior  interação  com  a 

comunidade, atuando nela ativamente aumentaram seus conhecimentos em relação à saúde e 

o  auto-cuidado,  atuando como multiplicadores  desses conhecimentos  na própria  família  e 

desenvolveram a sua criatividade e potencial artístico, participando de eventos culturais. 

Todo  programa  ou  política  deve  ser  avaliado  para  que  se  possa  enxergar  seus 

verdadeiros impactos sociais, onde o esperando nem sempre é previsto. Não afirmamos que o 

cumprimento ou não destes não seja um indicador de êxito ou fracasso de uma intervenção, 

até  porque precisamos  tê-los como referência,  mas  não numa perspectiva  reducionista  do 

processo avaliativo. Deve-se, pois, num processo avaliativo verificar a sustentabilidade dos 

resultados de uma intervenção. 

A importância  das  pesquisas  avaliativas  não  se  encerra  somente  na  dimensão de 

controle  do gasto público,  mas se ampliam porque perpassam questões éticas  de controle 

social, de se fazer uma política nos moldes desejáveis em que, no caso específico, PROASI 

mostra  possibilidades  de  aproximação  entre  a  universidade  e  sociedade,  bem  como 

alternativas de aprimoramento e redirecionamento de um projeto que representou um avanço 

no que tange à extensão universitária local ao passo em que se configurou como um processo 

educativo, cultural e científico.
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III CAPÍTULO 

PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO (PROASI): SOB AS 
LENTES DA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS SOCIAS.

Avaliar é somar.

Hellen Bastos

Pesquisar é uma atividade que requer disciplina, rigor e fidedignidade no levantamento e 

trato  dos  dados  e  informações  obtidas.  É  certo  que  não  se  trata  de  tarefa  fácil, 

principalmente  aos  iniciantes  na  prática  da  pesquisa.  Porém,  não  se  trata  de  tarefa 

impossível de ser realizada.

Este capítulo representa para a pesquisadora o momento mais intenso e criativo 

deste trabalho,  pois apresenta as análises dos dados e informações  sobre o programa de 

extensão PROASI.  Considerando as particularidades da pesquisa se buscou desenvolver 

uma  análise  criteriosa  acerca  dos  impactos  sociais  gerados  pelo  programa  na  vida  dos 

usuários e acerca da funcionalidade e estrutura do mesmo. 

Inicialmente analisar-se-á os dados e informações coletados junto à equipe técnica 

do programa e, a posteriori, os coletados junto aos usuários do PROASI. A análise em foco 

permitirá avaliar os pontos positivos e negativos do programa, com vista a redimensioná-lo 

e qualificá-lo como programa acadêmico e social que trabalha com “pessoas idosas”.   

          3.1 O PROASI e o envelhecimento da sociedade  

    Analisar o PROASI requer um exercício de reflexão crítica que nos leva a repensar 

o valor dado aos idosos em nossa sociedade, bem como acerca das ações implementadas 

tanto pelo Estado quanto pelo setor privado e Não - governamental face essa demanda. 

Na contemporaneidade, a questão do envelhecimento, dos direitos desse segmento, 

é  preocupante,  pois  falta  muito  para  que  a  pessoa  idosa  seja  respeitada  como  cidadão. 

Reconhecendo o crescente envelhecimento populacional no Brasil e as demandas geradas 
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por  esse  fenômeno,  foi  promulgada  legislação  específica  para  esse seguimento  etário,  a 

Política Nacional do Idoso (PNI), Lei 8.842 de 04 de janeiro de 1994. Esta, em conjunto 

com o Estatuto do Idoso8, garante os direitos desse segmento populacional reconhecendo-os 

como cidadãos de direitos.

O Estatuto do Idoso preconiza:

Art.  10º É  obrigação  do  Estado  e  da  sociedade  assegurar  à  pessoa  idosa  a 
liberdade,  o respeito e a dignidade,  como pessoa humana e sujeito de direitos 
civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis.

Avançando nessa direção o PROASI, Objetiva mobilizar e sensibilizar a sociedade 

em torno das questões do envelhecimento, desenvolvendo ações de promoção da saúde e 

prevenção de agravos, bem como estimulando a autonomia e independência, integração e a 

participação efetiva na sociedade.  Para tanto conta com a atuação de uma equipe,  como 

veremos a seguir. 

3.2 PROASI sob as lentes da equipe técnica

A pesquisa identificou que o PROASI realiza um trabalho de mobilização no do 

bairro Nossa Senhora das Graças, realizando visitas domiciliares nas quais se convida os 

idosos,  a  participarem  do  programa.  Esta  atividade  é  desenvolvida  por  bolsistas  do 

programa. Nos dias de atividade do programa - quartas e sextas às 14h00 horas identificados 

novos  participantes,  realiza-se  o  cadastro  do  mesmo.  Considerando  os  objetivos  do 

programa, bem como que o cuidado a saúde da pessoa idosa constitui  um desafio a ser 

enfrentado não apenas pelo Estado, mas por toda a sociedade, a implantação do PROASI 

constitui  um avanço  na  ampliação  do  acesso  desta  população  a  orientações  quanto  aos 

cuidados com a saúde. Nesse sentido, o desafio de avaliar tais ações pressupõe compreender 

de que forma e em que medida tais ações acontecem, com vistas a fortalecê-la.  

8 O Estatuto do Idoso tem como objetivo promover a inclusão social e garantir os direitos desses cidadãos uma 
vez que essa parcela da população brasileira  se encontra desprotegida,  apesar  de as estatísticas indicarem a 
importância de políticas públicas devido ao grande número de pessoas com mais de 60 anos no Brasil. Segundo 
Anita Neri o Estatuto do Idoso (Lei 10.741) foi sancionado pelo presidente da República,  Luis Inácio Lula da 
Silva, em 1 de outubro de 2003, garantindo e ampliando os direitos dos brasileiros com mais de 60 (sessenta) 
anos.

http://pt.wikipedia.org/wiki/2003
http://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luis_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luis_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
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Assegurar uma melhor oferta de serviços ao público alvo do PROASI, pressupõe 

um  investimento  significativo  no  planejamento  das  atividades  a  serem  desenvolvidas. 

Diante  disso,  a  pesquisa debruçou-se sob algumas  questões:  Como se dá o processo de 

planejamento no PROASI? Quem participa desse processo – a equipe técnica, os usuários? 

Qual a freqüência do planejamento?

O gráfico que segue elucida estas questões.

Gráfico 01: Planejamento das atividades do programa.
Fonte: Pesquisa de campo,  2009.  

O gráfico apresentado demonstra unanimidade quando se fala de planejamento das 

atividades, pois 100% dos entrevistados, responderam de forma afirmativa. O planejamento 

na atual conjuntura é condição sine qua non para a atuação da equipe técnica, uma vez que 

amplia as possibilidades de acertos. É importante destacar que o planejamento não é algo 

estanque,  mas  flexível,  pois  pode,  e  deve  ser  alterado,  conforme  as  necessidades 

identificadas. 

A periodicidade  do planejamento  das  atividades  do PROASI varia  conforme as 

necessidades identificadas da equipe técnicas e dos beneficiários.  As falas a seguir mostram 

como é feito este planejamento:
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Planejamento mensal sujeito as alterações de acordo com o calendário do centro 
social ou de acordo com a vontade dos idosos. (Bolsista 01)

Normalmente as atividades são planejadas com um mês de antecedência. (Bolsista 
02)

Todas  as  atividades  desenvolvidas  no  Programa  são  previamente  planejadas, 
primeiro anualmente através de um calendário e depois a cada mês. (Profissional 
03)

 

 Conforme a falas anteriores, a prática do planejamento no programa é feita com 

freqüência, regularidade e exige tomada de posição, ou seja, decisão política e “a dimensão 

política do planejamento decorre do fato de que ele é um processo contínuo de tomadas de 

decisões, inscritas nas relações de poder, o que caracteriza ou envolve a função política” 

(BAPTISTA 2000, p.17). Os discursos em análise também permitem inferir que no processo 

de planejamento a opinião dos usuários é considerada, uma vez que um dos entrevistados 

afirma que as atividades são redimensionadas de acordo com a vontade dos idosos. Este 

posicionamento evidencia que há uma preocupação por parte da coordenação do programa 

em  planejar  e  avaliar  as  ações  desenvolvidas.  O  gráfico  que  segue  deixa  claro  esta 

preocupação.

Gráfico 02: É feito algum dimensionamento das ações com base nos resultados obtidos do processo de 
avaliação?
Fonte: Pesquisa campo de 2009.  

É feito algum dimensionamento das ações com 
base nas nos resultados obtidos no processo de 

avaliação?

100%

0%

sim

não
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Como podemos visualizar na análise dos dados acima, as reposta afirmam que há 

planejamento  das  atividades  e  processo  de  avaliação  pertinente  e  oportuno  com 

redimensionamento das mesmas, nota-se que as falas dos entrevistados se completam, como 

veremos; 

De  acordo  com  os  resultados  obtidos  as  atividades  e  seus  objetivos  são 
replanejados, fazendo uso de diversas estratégias. (Bolsista A)

Muitas vezes observamos o que está sendo vivenciado por um idoso, por exemplo, 
alguma patologia daí direcionamos atividades para que o idoso possa compreender 
melhor o momento vivenciado pelo outro. (Bolsista B)

Caso os objetivos do programa não sejam atingidos adequadamente, as ações e as 
metas implementadas são novamente replanejadas, principalmente quando há saída 
e entrada de um elemento da equipe. 
Esse  processo  de  avaliação  acontece  de  uma  forma  sistemática  através  de 
supervisão das atividades desenvolvidas, de aplicação de instrumentos de avaliação 
com  os  idosos  e  seus  familiares.  Os  acadêmicos  nos  ajudam  bastante  nesta 
avaliação,  principalmente  quando  conseguimos  trabalhar  com  pesquisas  e 
Atividades Curricular de Extensão (ACE) dentro do programa. (Profissional C)

Tomando por embasamento os elementos apresentados e a fala dos entrevistados 

constata-se que a equipe do projeto atentou para as especificidades que se apresentaram no 

cotidiano  e  buscou alternativas  para  os  problemas  identificados,  por  meio  da  avaliação. 

Baptista (2006, p. 109) sinaliza que no planejamento o controle das ações é uma importante 

ferramenta  de  apoio  e  racionalização  da  execução,  possibilitando  o  acompanhamento 

sistemático, a mensuração e o registro das atividades executadas, dos recursos utilizados. 

Segundo Belloni (2003) a finalidade de avaliação é promover o aprimoramento da política 

implementada e a concretização dos objetivos da sociedade ou grupo social a que se destina. 

Nestes moldes, Baptista (2000, p. 113) destaca também que:

 A avaliação está presente dialeticamente em todo o processo do planejamento: 
quando se  inicia  a  ação  planejada,  inicia-se  concomitantemente  sua  avaliação, 
independente  de  sua  formalização  em  documentos.  Não  é,  portanto,  o  seu 
momento  final,  mas  aquele  em  que  o  processo  ascende  a  outro  patamar, 
reconstruindo dinamicamente seu objeto, objetivos e procedimentos.  
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 Importa  pontuar  que  um  dos  aspectos  que  potencializam  o  ato  de  planejar  e,  por 

conseguinte, a avaliação das ações definidas com base em critérios determinados refere-se a 

capacitação da equipe técnica. A participação sistemática da mesma em todos os momentos 

do programa – planejamento, execução, avaliação – pode ser dinamizada via promoção de 

cursos de capacitação continuada, os quais subsidiarão a construção de respostas profícuas 

da equipe às demandas postas no cotidiano do programa. Mas será que os profissionais do 

PROASI estão preparados para trabalhar com o segmento populacional que atendem?  O 

gráfico a seguir informa sobre qualificação profissional. Vejamos: 

Gráfico  03:  É  feito  algum  dimensionamento  das  ações  com base  nos  resultados  obtidos  do  processo  de 
avaliação?
Fonte: Pesquisa de campo,  2009.  

Percebemos que as maiorias dos entrevistados responderam afirmativamente com 

relação à capacitação dos profissionais e bolsistas do programa. A fala que segue deixa claro 

que 

A coordenadora  do programa possui  capacitação  na área  da gerontologia  e  é  a 
responsável  por  estar  capacitando  os  elementos  que compõem sua  equipe  para 
atuar com os idosos da comunidade. Essa capacitação é realizada através de grupos 
de estudo sobre o processo de envelhecimento e as alterações biopsicossociais que 
acontecem na velhice.  As reuniões  para tal  estudo acontecem todas as terças  – 
feiras  na  escola  de  enfermagem  no  horário  das  16-17,  com a  participação  de 
psicólogos, enfermeiros, educador físico e médico. A grande maioria dos bolsistas 
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que  passaram  pelo  PROASI  durante  esses  6  anos  passaram  pela  disciplina  de 
gerontologia ministrada pela coordenadora do programa. (Profissional C)

A qualificação  constante  dos  profissionais  é  uma  necessidade  permanente,  pois 

somos desafiados, neste tempo de divisas, de gente cortada,  em nossas possibilidades de 

trabalho  e  de  obtenção  de  meios  de  sobrevivência  (IAMAMOTO,  2005).   Mediante  a 

complexidade do mundo contemporâneo todas as categorias profissionais são convocadas a 

aprimorar-se para enfrentar a multiplicidade de situações que cotidiano apresenta.      

Concomitante  ao  grupo  semanal  de  estudos  e  capacitações,  são  realizadas  atividades 

científicas no PROASI, como por exemplo: artigos, livros, pesquisas vinculadas ao PIBIC, 

resumos,  apresentação  em  seminários,  e  apresentações  de  trabalhos  em  congressos 

(nacionais  internacionais), conforme pesquisa realizada com a coordenadora do programa, 

abaixo relação de ações de cunho científico desenvolvida no Proasi;

Quadro 17: Produções acadêmicas resultantes do programa nos últimos dois (02) anos.

Itens Quantidade Títulos

Programa de Iniciação 
Científica/ PIBIC/ PIC 2

Atuação dos cuidadores domiciliares de idosos 
dependentes.
Causas e conseqüências  de  incapacidades  nos 
idosos. 

Atividade Curricular de 
Extensão 3

Cuidado  Integral  ao  Idoso:  capacitação  de 
cuidadores domiciliares.
Trabalhando  o  auto-cuidado  em  idosos  com 
cardiopatia.
Terapia do riso na saúde.

Apresentação Oral e/ou pôster 5

Programa  de  Atenção  a  Saúde  do  idoso 
(PROASI)
Atuação dos cuidadores domiciliares de idosos
Cuidado  Integral  ao  idoso:  Capacitando 
cuidadores domiciliares
Saúde  do  idoso:  causas  e  conseqüências  de 
incapacidades
Trabalhando  o  auto-cuidado  em  idosos  com 
cardiopatia

Publicação de artigo e/ou 
resumo 2

Programa  de  Atenção  a  Saúde  do  idoso 
(PROASI)
Atuação dos cuidadores domiciliares de idosos 
dependentes  causas  e  conseqüências  de 
incapacidades

Outros 1 Capítulos do livro: Saúde do Idoso: um enfoque 
multidimensional 
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Fonte: Pesquisa realizada junto à equipe técnica do PROASI nos meses de março e maio de 2009.  

        Note-se que o programa tem desenvolvido uma significativa produção acadêmica, 

as quais são extremamente importantes, pois ao mesmo tempo em que aguçam o olhar dos 

acadêmicos e profissionais a investir na pesquisa, produzem e disponibilizam conhecimentos 

ricos na área da saúde do idoso para a academia e para a sociedade. Tais, produções são 

ferramentas  válidas  para  demonstrar  que  trabalhar  com  pessoas  idosas  é  uma  tarefa 

complexa, mas extremamente instigante. 

Ademais, importa ressaltar que uma das diretrizes da extensão universitária é primar 

pela  indissociabilidade  entre  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão,  desafio  que  o  PROASI  está 

enfrentado ao investir na produção acadêmica. Nessa esteira reflete-se que para que as ações 

extensionistas devem propiciar a troca de conhecimento entre a universidade e a sociedade, 

uma vez que a UFAM tem o compromisso com a busca de soluções para os problemas da 

sociedade. 

Mediante  isto,  questiona-se:  a  equipe  técnica  do  programas  PROASI  sabe  a 

importância da extensão na vida acadêmica e da sociedade? Vejamos como os pesquisados 

vêem a extensão universitária e sua importância:

É a Continuação da universidade e aplicação da aprendizagem além de suas portas, 
transferindo-se diretamente para a comunidade, estimulando a troca de experiências 
entre  acadêmicos  e  comunidade  e  apresentando  a  universidade  a  comunidade. 
(Bolsista A)

Refere-se a atividades que são estendidas para a comunidade e o aperfeiçoamento 
de habilidades, ou seja, o desenvolvimento teórico prático do que é aprendido na 
academia. (Bolsista B)

Ë  transcender  as  barreiras  entre  o  conhecimento  científico  e  o  conhecimento 
comum. É ir em busca da apreensão de novos saberes,  através do mergulhar no 
contexto de cada  realidade  comunitária,  valorizando a diversidade sociocultural. 
(Profissional C)

Tais  posicionamentos  coadunam-se  com  o  entendimento  vigente  de  Extensão 

Universitária, a qual segundo o FORPROEX (1987, p. 17) é conceituada como: Um processo 
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educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de Forma indissociável e 

viabiliza  a  relação  transformadora  entre  a  Universidade  e  sociedade.  Ao  reconhecer  a 

importância  da  extensão  universitária  os  pesquisados  permitem-nos  refletir  acerca  do 

potencial que o programa tem não apenas na produção de um conhecimento acadêmico, mas, 

sobretudo na articulação desse conhecimento com o saber popular numa clara conexão de 

saberes  que  permitem  a  democratização  do  conhecimento,  a  participação  efetiva  da 

comunidade na atuação da Universidade e em uma produção resultante no confronto com a 

realidade (PLANO NACIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 2001, p. 25).        

Como podemos notar, através do PROASI, a extensão legitima sua indissociabilidade 

da pesquisa e ensino contribuindo com a comunidade, infletindo na vida de muitas pessoas, 

em especial  no  que  concerne  ao  aprofundamento  de  conhecimento  sobre  o  processo  de 

envelhecimento.  Diante do potencial do programa a pesquisa procurou identificar quais os 

reais benefícios que esse programa vem trazendo ao público alvo, o idoso da comunidade, 

dentro da percepção da equipe técnica. A fala dos entrevistados esclarece tal questão.

Aumento  da  auto-estima,  acompanhamento  psicológico,  solicitação  de  exames, 
atividades físicas. (Bolsista A)

Desenvolvimento da memória, raciocínio, autonomia, independência, conhecimento 
das peculiaridades da pessoa idosa e das alterações psicológicas. (Bolsista B)

Conhecimento,  desenvolvimento  do  senso  crítico,  valorização  pessoal  (auto-
estima),  independência  dentro  das  suas  limitações,  autocuidado,  socialização. 
(Profissional C)
 

 Diante dos depoimentos nota-se que os benefícios do PROASI, estão direcionados 

ao aumento da auto-estima do idoso, bem como sua autonomia, independência e valorização, 

como é preconizado nos objetivos do programa. A palavra independência e autonomia são 

distintas,  por  isso  é  procedente  esclarecê-las.  Segundo  o  dicionário  Aurélio  (1993), 
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independência significa  livre de qualquer dependência. Autonomia. A autonomia significa 

faculdade de se governar por si mesmo. 

Para que haja essa autonomia, independência e valorização fazem-se necessário a 

participação do idoso no planejamento e desenvolvimento das atividades, segundo a equipe 

técnica, como se da essa a participação dos usuários no planejamento do programa PROASI? 

Gráfico 04: Como se dá a participação dos usuários no planejamento das ações do programa.
Fonte: Pesquisa de campo,  2009.  

O  gráfico  em  análise  permite  visualizar  que  a  participação  dos  idosos  no 

desenvolvimento das atividades do programa se dá, predominantemente, na concepção do 

planejamento  do mesmo,  indicando que os idosos tem liberdade de expressão e de livre 

escolha nas atividades a serem desenvolvidas. O posicionamento identificado permite-nos 

inferir que, no PROASI, os sujeitos fazem parte do processo. Entenda-se que, conforme Rios 

(1998: 113),

“(...) fazer parte é diferente de ser parte. A sociedade é feita pelos sujeitos que a compõem, 

que  dela  fazem  parte.  Reside  aí  o  sentido  da  história,  sentido  dramático  por  implicar 

intencionalidade, escolha, definição de caminhos e responsabilidade. (...) A ação histórica 

dramática, traz algo que incomoda, mas ao mesmo tempo que engrandece e caracteriza ao 
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gesto  humano  –  a  necessidade,  a  exigência  de  optar  de  definir  uma  ação  de  e  nos 

responsabilizar-mos por ela, nos comprometermos com ela.    

A importância da participação, tanto dos usuários quanto da equipe técnica como um 

todo, traz como pressuposto a informação, a clareza quanto aos objetivos do programa. Estes 

são pressupostos para uma atuação preparada e,  principalmente para que se de,  de fato  a 

participação  e  não  apenas  a  colaboração  dos  beneficiários  no  planejamento  (COHEN  e 

Franco, 1993).

Um outro aspecto sobre o qual a pesquisa se debruçou refere-se à contribuição do 

programa na formação de profissionais competentes e socialmente comprometidos.

Gráfico  05:  O programa  contribui  para  a  formação  do  perfil  ou  característica  do  profissional  do  curso  de 
enfermagem? .
Fonte: Pesquisa de campo 2009.  

O gráfico em análise demonstra que 100% da equipe técnica perceberam melhoras 

tanto na formação profissional quanto na acadêmica, devido à participação no programa, pois 

o mesmo vem possibilitando a ampliação do conhecimento na área da saúde do idoso, no 

processo de envelhecimento entre outros temas. Este resultado sinaliza a credibilidade das 

ações  desenvolvidas  pela  Pró-reitoria  de  Extensão  e  Interiorização  em  conjunto  com  a 

faculdade de enfermagem que coordena o programa PROASI. Abaixo verificaremos nas falas 

dos entrevistados quanto seu processo de aprendizagem:
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Melhora da percepção, observação, criatividade, ajuste de atividades de acordo com 
a realidade vivida pela comunidade. (Bolsista A)

Porque  permite  que  o  acadêmico  trace  o  diagnóstico  situacional  e  intervenha 
através de processos de reflexão e ação. (Bolsista B)

O  PROASI  é  campo  de  prática  para  os  alunos  da  disciplina  de  gerontologia, 
aprendendo a ter um olhar mais atentivo em relação a multidimensionalidade que 
permeia o processo de envelhecimento, buscando valorizar e respeitar as limitações 
do ser - idoso, em prol da promoção, manutenção e recuperação da sua saúde.Os 
alunos também são estimulados a desenvolver pesquisas com os idosos e familiares 
do  PROASI.  Já  foram  desenvolvidos  cerca  de  oito  trabalhos  científicos  no 
programa. Um deles foi desenvolvido pela professora coordenadora, que na época 
era acadêmica do curso de enfermagem e hoje faz parte da equipe do PROASI. 
(Profissional C)

As falas acima demonstram muito bem a efetiva contribuição do programa para a 

vida acadêmica e profissional da equipe técnica do programa, o que demonstra positivamente 

a  participação  no  programa.  Ademais,  a  participação  no  programa  possibilitou  a  vários 

acadêmicos e profissionais um novo caminhar na sua atuação, ou seja, uma possibilidade de 

fazer  coisas  como,  por  exemplo,  falar  em  público,  trabalhar  com  artigos  e  trabalhos  

científicos, trabalhar com profissionais de outras áreas, com a comunidade etc. Portanto, a 

participação  no  programa possibilitou  mudanças  significativas  na  vida  da  equipe  técnica 

envolvida,  demonstrando  efetividade  no  que  tange  à  qualificação  e  capacitação  dos 

profissionais neles envolvidos.   

Como sinalizado anteriormente, para que haja efetivação dos objetivos do programa 

faz-se  necessário,  tanto  por  parte  da  equipe  quanto  dos  usuários,  a  clareza  desses,  logo 

perguntamos  a  equipe  técnica  do programa quais os principais  objetivos  do Programa de 

Atenção à Saúde do Idoso: 
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Gráfico 06: Você sabe quais são os principais objetivos do PROASI?
Fonte: Pesquisa campo, 2009.

Analisando os dados do gráfico acima,  percebermos  que a  equipe técnica  possui 

conhecimento dos objetivos, e os mesmos apresentam importância significativa para poder se 

efetivados. Esse dado é constatado na fala da equipe técnica, onde são citados os principais 

objetivos do PROASI:

Prevenção de doenças, inserção do idoso na comunidade, estimulando 
autonomia  e  independência,  trabalhar  o  idoso  em  atividade 
desportivas e recreativas, estreitar o relacionamento do idoso e seus 
familiares, abrir o programa para a elaboração de trabalhos variados. 
(Bolsista A)

Desenvolve no idoso, autonomia e independência; (Bolsista B)

Objetivo  geral: Desenvolver  ações  de  prevenção  de  doenças  e 
promoção  da  saúde  da  pessoa  idosa,  estimulando  a  autonomia  e 
independência, integração e sua participação efetiva na sociedade.
Específicos: Desenvolver atividades para prevenção de complicações 
e promoção da saúde; Viabilizar formas alternativas de participação, 
ocupação  e  convívio  do  idoso,  proporcionando-lhe  integração  as 
demais gerações; Estabelecer mecanismos que forneçam a divulgação 
de  informações  de  caráter  educativo  sobre  os  aspectos 
biopsicossociais  do  envelhecimento;  Promover  a  estimulação 
cognitiva  e  psicomotora  sistematizada;  Zelar  pela  prevenção  da 
qualidade de vida, autonomia e dignidade do idoso; Atender a pessoa 
idosa  promovendo  o  fortalecimento  de  práticas  associativas, 
produtivas  e  promocionais,  de  forma  a  favorecer  a  melhoria  da 
convivência na família e na comunidade; Manter-se num processo de 
educação em saúde, promover pesquisas e participar delas (Trabalho 
de  Conclusão  de  Curso,  PIBIC  e  outros);  Proporcionar  campo  de 
aulas  práticas  para  os  acadêmicos  da  disciplina  Enfermagem  em 
Atenção à Saúde do Idoso.
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Metas: Atualizar  o  cadastramento  dos  idosos  do  bairro  Nossa 
Senhora  das  Graças;  Verificar  o  grau  de  dependência  de  todos  os 
idosos do bairro NSG, através de uma avaliação funcional e cognitiva; 
Realizar palestras educativas no domicílio para o idoso e o cuidador; 
Realizar  cursos  de  capacitação  de  cuidadores  familiares  para  a 
comunidade  Nossa  Senhora  das  Graças.  Realizar  acompanhamento 
domiciliar  ao  idoso  que  esteja  em  condição  de  dependência 
temporária  ou  permanente;  Recrutar  voluntários  para  a  equipe  do 
PROASI, como psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, educador 
físico, nutricionista, fonodiólogo e geriatra. Bem como estudantes das 
áreas  referendadas;  Angariar  recursos  para  compra  de  computador 
para aula de informática para os idosos do PROASI; Buscar parcerias 
com instituições para conseguir transporte para os idosos do PROASI 
para realização de passeios. (Profissional C)

Verificamos pelas falas que a equipe técnica tem conhecimento dos seus objetivos e 

que,  portanto  conseguem  visualizar  sua  efetuação  mediante  participação  de  todos  os 

envolvidos no programa. Resta saber se o que está preconizado nos objetivos realmente está 

sendo efetivado. E nesse sentido foi questionada à equipe técnica sua visão sobre o nível de 

alcance dos objetivos do programa PROASI:

Gráfico 07: Em que medida o PROASI alcança seus objetivos?
Fonte: Pesquisa realizada junto à equipe técnica do PROASI, nos meses de março e maio de 2009.  

Nota-se que no dado acima há certa discordância sobre o alcance dos objetivos do 

programa  PROASI,  pois  33%  dos  entrevistados  acham  que  o  programa  alcançou 
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parcialmente seus objetivos e 67% acham que o programa vem desenvolvendo integralmente 

seus objetivos e alçando suas metas. As falas abaixo permitem aclarar esta questão: 

Os objetivos do PROASI são alcançados e a demanda que a ele recorre é atendida 
satisfatoriamente. (Bolsista A)

Os objetivos  propostos  são  alcançados  na  comunidade,  através  de  um trabalho 
pautado na promoção da saúde do idoso, apesar  das dificuldades  por qual  vem 
passando e que já foram ditas anteriormente. (Profissional C)

As  falas  colhidas  coadunam-se  com  o  percentual  majoritário  que  entende  que 

programa alcança plenamente seus objetivos. Contudo, há de se evidenciar posicionamentos 

obtidos pela pesquisa que indicam limites na intervenção do programa. 

Muitas vezes faltam recursos, capital humano, outros profissionais que poderiam 
estar atuando de maneira integral para o idoso. (Bolsista B)

A questão  sinalizada  na  fala  em analise  permite-nos  refletir  que  o  programa 

enfrenta alguns problemas, dentre os quais a carência de recursos humanos. Não há dúvida 

que a complexidade de situações que envolvem muitos idosos e suas famílias requisita ações 

de inúmeros profissionais. A ausência destes no quadro do programa pode ser suprida com a 

articulação  com  outras  políticas  setoriais,  programas  e  projetos  existentes.     Segundo 

BELLONI (2003: p.25). “A avaliação é um processo sistemático de análise de atividade(s), 

fato(s)  ou  coisas(s)  que  permite  compreender,  de  forma  contextualizada,  todas  as  suas 

dimensões e implicações, com vistas a estimular seu aperfeiçoamento”.

Nesse  sentido,  evidencia-se  que  o  desenvolvimento  do  PROASI,  prescinde  da 

retaguarda da Universidade,  em especial  do suporte da PROEXTI. Assim, a investigação 

procurou  obter  informações  acerca  do  apoio da  UFAM,  através  da  Pró  –  Reitoria  de 

Extensão e Interiorização, para o programa. 
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Gráfico 08: O apoio da Universidade através da Pró-Reitoria de Extensão é suficiente?
Fonte: Pesquisa realizada junto à equipe técnica do PROASI, nos meses de março e maio de 2009.  

Pode-se perceber no gráfico em analise que 67% dos entrevistados afirmam que o 

apoio da Pró-Reitoria de Extensão é insuficiente para desenvolver as atividades concernentes 

ao programa. Essa insuficiência é sinalizada na fala dos entrevistados:

Há necessidade de mais bolsas. (Bolsista A)

É necessário maior números de bolsas para outras áreas de atuação, bem como para 
acadêmicos de outros curso. (Bolsista B)

É graças ao apoio da pró-reitoria que o programa consegue alcançar seus objetivos, 
apesar das dificuldades. Apoio este que se da através da concessão de duas bolsas as 
acadêmicas, concessão de material de divulgação do programa, avaliação de seus 
relatórios  por  uma  equipe  de  professores  altamente  capacitados,  deposito  de 
confiança no PROASI durante esses seis anos de funcionamento. (Profissional C)

O  que  se  pode  deslindar  das  falas  acima  é  que  os  recursos 

disponibilizados pela Pró- Reitoria de Extensão  são importantes para o funcionamento do 

programa, porém  estes são suficientes? O gráfico que segue chama atenção. 

Avaliação quanto à suficiência dos Recursos 
Financeiros para o desenvolvimento do trabalho junto 

ao público alvo do programa: 

0%

100%

suficiente
insulficiente
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Gráfico 09: Avaliação quanto à suficiência dos recursos financeiros.
Fonte: Pesquisa realizada junto à equipe técnica do PROASI, nos meses de março e maio de 2009.  

O gráfico acima nos responde com muita clareza, que os recursos disponibilizados 

para o desenvolvimento do programa realmente não são suficiente, pois segundo a pesquisa 

100% dos entrevistados afirmaram negativamente a pergunta.  Há necessidade de ampliação 

do numero de bolsistas. Segundo entrevista feita com a coordenadora do programa PROASI, 

a mesma falou que conta somente com o apoio financeiro de duas bolsas da Universidade 

Federal do Amazonas, com valor de R$ 300,00 reais para cada bolsista.  

Concluímos então que, portanto há necessidade de aumentar os números de bolsas de 

extensão  para  garantir  com  afirma  Silva  (2007),  o  Caráter  Interdisciplinar  das  Ações 

Extensionistas  que  seria  possibilidade  de interlocução  entre  as  áreas  distintas  do 

conhecimento  e  o  desenvolvimento  de  ações  interprofissionais  e  interinstitucionais, 

articulando e integrando conhecimentos, constituindo-se como um importante instrumento de 

negação da departamentalização do mesmo. Ademais, entende-se que o limite orçamentário 

do programa constitui um determinante de suas atividades. Não se para desenvolver ações 

baseado somente em ‘boa vontade’. A consolidação de ações que venham a atender as reais 

necessidades  dos  usuários  demanda  recursos  -  humanos  e  materiais.  A  ausência  de  um 

orçamento  real  pode  inferir  diretamente  na  qualidade  das  ações  desenvolvidas, 

comprometendo  a  qualidade  das  mesmas  e  a  própria  credibilidade  frente  à  comunidade 

usuária. O gráfico que segue contribui para elucidar a suficiência dos recursos humanos do 

programa.
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Gráfico 10: Avaliação de suficiência de recursos humanos
Fonte: Pesquisa realizada junto à equipe técnica do PROASI, nos meses de março e maio de 2009.  

No  que  diz  respeito  a  recursos  humanos  é  impressionante  quando  100%  dos 

entrevistados  afirmam  de  forma  categórica  a  falta  de  pessoas  para  a  organização  e 

manutenção do programa,  nota-se que esse percentual  é  alarmante,  pois  o  programa não 

possui  material  humano  para  desenvolver  suas  atividades.  Logo  sua  eficácia  será 

comprometida, entendemos por eficácia o que Belloni (2003) afirma que é um critério que 

corresponde a um resultado de um processo, ou seja, os resultados e metas de um programa 

ou projeto em um tempo determinado. No caso de uma política pública expressa o grau do 

resultado atingido.   Portanto como atingir metas e objetivos sem um conjunto de pessoas 

para desenvolver o planejado? 

Conforme  entrevista  com  a  coordenadora  do  programa  a  mesma  afirmou  que  o 

programa possui uma equipe multidisciplinar, e que trabalham em conjunto com um quadro 

de profissionais e acadêmicos bolsista. Abaixo equipe técnica do programa Proasi. 

Corpo Profissional 

Formação Função no programa Tempo de atuação

Enfermeira Coordenadora 6 anos e 5 meses

Enfermeira Colaboradora 3 anos

Enfermeira Colaboradora 2 meses

Médico Colaborador 4 meses

Avaliação quanto à suficiência dos Recursos Humanos para o 
desenvolvimento do trabalho junto ao público alvo do 

programa: 

0%

100%

suficiente
insulficiente
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Quadro 18: Corpo Profissional do programa PROASI.
Fonte: Pesquisa realizada junto à coordenação do PROASI nos meses de março e maio de 2009.  

Equipe de Bolsista 

Função no programa Curso/ período Tempo de 
atuação

Bolsista de Extensão Cursando 3° período Enfermagem 8 meses

Bolsista de Extensão Cursando 7° período Enfermagem 8 meses
 Quadro 19: Corpo equipe de Bolsista do programa PROASI.
Fonte: Pesquisa realizada junto à coordenação do PROASI nos meses de março e maio de 2009.  

Muito dos problemas que o programa vem sofrendo é por falta de recursos humanos, 

pois  segundo  entrevista  com a  coordenadora  do  programa  existe  muita  instabilidade  na 

equipe técnica, dificultando assim o desenvolvimento do programa, a segui fala da mesma 

confirmando o problema:

Instabilidade  na  equipe  do  PROASI,  em  virtude  de  saídas  de  profissionais 
voluntários,  bem como de  substituição  de  bolsistas  devido  problemas  pessoais. 
Como também não identificação com os objetivos do Programa. Dentro de 8 meses 
três bolsistas foram substituídas e duas profissionais voluntárias não puderam mais 
participar em virtude de ter arrumado emprego. Sendo assim, essa instabilidade na 
equipe do Programa causa um grande transtorno para o programa.

 Como podemos compreender existem muitos transtornos no decorrer do programa que 

devem ser  verificados  para que os  mesmos  não  possam atrapalhar  o  bom andamento  do 

programa. Abaixo verificamos alguns outros motivos que nos levam acreditar que o PROASI 

precisa repensar sua equipe técnica para poder atender seu público alvo.

O  PROASI  necessita  de  uma  equipe  multiprofissional  para  poder  trabalhar  a 
multidimensionalidade  do  ser  -  idoso.  Por  enquanto  só  temos  profissionais  e 
estudantes  da  área  da  enfermagem  e  um profissional  da  área  da  medicina.  Já 
tivemos profissionais de outras áreas, mas que por motivos profissionais e pessoais 
não puderam mais continuar conosco.

Depois de deslindar acerca das condições financeiras, humanas, materiais e físicas 

do programa, detalharemos aspectos relativos às atividades e equipamentos existentes. 

Outro aspecto a considerar refere-se ao espaço físico do programa, ou seja, onde são 

desenvolvidas as atividades, e se esse ambiente é adequado para desenvolver tais atividades. 
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Segundo entrevista com a coordenação, a infra-estrutura do programa é cedida pelo Centro 

Social  Nossa  Senhora  das  Graças  do  bairro  Nossa  Senhora  das  Graças  (antigo  Beco  do 

Macedo)  onde  o  mesmo  disponibiliza  condições  e  recursos  para  o  desenvolvimento  das 

atividades do programa. 

O gráfico que segue mostra a percepção da equipe técnica quanto à suficiência de 

equipamentos: 

Gráfico 11: Avaliação quanto a suficiência de equipamento.
Fonte: Pesquisa de campo,  2009.  

De acordo com a tabela acima 67% dos entrevistados afirmaram que o programa 

possui equipamentos suficientes para desenvolver suas atividades, e 33% dos entrevistados 

dizem que é insuficiente.

O quadro abaixo contribui no esclarecimento desta questão: 

 Qtd Infra-Estrutura 

01 Consultório

01 Sala de multimídia e armazenamento de material

01 Salão para as festas e atividades físicas

01 Banheiro

Quadro 20: Infra-Estrutura cedida pelo Centro Social Nossa Senhora das Graças ao PROASI.

Avaliação quanto à suficiência de equipamentos, 
para o desenvolvimento do trabalho junto ao 

público alvo do programa: 

67%

33%

suficiente

insulf iciente
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Fonte: Pesquisa realizada junto à coordenação do PROASI nos meses de março e maio de 2009.  

Equipamentos  e  bens móveis  existente  no programa disponibilizados  pelo Centro 

Nossa Senhora das Graças: 

Qtd Equipamento/ bem móvel

01 TV

01 DVD

01 Aparelho de som

01 material esportivo

01 Maca

01 Tensiometro

01 Glicosímetro

Quadro 21: Lista de equipamentos emprestado pelo Centro Social Nossa Senhora das Graças ao PROASI.
Fonte: Pesquisa realizada junto à coordenação do PROASI nos meses de março e maio de 2009.  

Equipamentos e bens móveis existentes e que pertencem ao programa PROASI:

Qtd Equipamento/ bem móvel

01 Data- Show

01 Bebedouro 

Quadro 22: Lista de equipamentos adquirido pelo programa PROASI.
Fonte: Pesquisa realizada junto à coordenação do PROASI nos meses de março e maio de 2009.  

Equipamentos  e  bens  móveis  existentes  e  que  pertencem  à  coordenadora  do 

PROASI:

Qtd Equipamento/ bem móvel

01 Computador Notebook

Quadro 23: Lista de equipamentos pertencente à coordenadora do programa PROASI.
Fonte: Pesquisa realizada junto à coordenação do PROASI nos meses de março e maio de 2009.  

Os  quadros  em análise  evidenciam  a  existência  de  espaços  físicos  e  equipamentos 

suficientes  para  desenvolver  as  atividades  do  programa  PROASI.  Importa  destacar  que 

durante a investigação foi possível verificar que o salão onde são realizadas as atividades 

físicas  e  festas  para  os  usuários  do  programa,  apesar  de  ser  um espaço amplo,  não  está 

totalmente adequado para realizar as atividades com as pessoas idosas, pois possui um lance 

de escadas de altura razoável que dificulta o acesso de alguns idosos.



O programa desenvolve atividades que previnam e promovam a 
saúde da pessoa idosa?

100%

0%

sim

não
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Ademais, sabido que o programa tem como objetivo desenvolver ações de prevenções 

de  doenças  e  a  manutenção  da  saúde  da  pessoa  idosa,  estimulando  a  autonomia  e 

independência e sua participação efetiva na sociedade, através de atividades pedagógicas e 

ações de esporte e educação física adaptada. Vejamos: 

Gráfico 12: O programa desenvolve atividades que previnam a saúde do idoso.
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.  

Notamos que na visão dos 100% entrevistados da equipe técnica,  os idosos estão 

sendo assistidos pelo programa através de prevenção de doenças encaradas como decorrência 

da idade, a pergunta que precisa ser responde é: como o programa conseguir efetivar na vida 

dos usuários meios de evitar e prevenir doenças? Abaixo a equipe técnica responde quais as 

maneiras para se efetivar um dos seus objetivos.

Campanhas  contra  a  gripe,  vacinas,  exercícios  físicos,  atendimento  psicológico, 
palestras educativas em educação e saúde. (Bolsista A)

Dinâmicas de grupo, educação em saúde a respeito das peculiaridades do idoso e 
das explicações sobre o que acontece com a pessoa idosa. (Bolsista B)

Ações  educativas,  Controle  de  pressão  arterial  e  glicemia,  Participação  em 
atividades  culturais,  Dinâmicas  de  grupo,  Oficina  da  memória,  Artesanato, 
movimentação  corporal,  Atividades  esportivas,  Lazer,  Passeios,  Relaxamento, 
Acompanhamento domiciliar,  Consultas,  Psicoterapia,  Capacitação de cuidadores 
domiciliares de idosos, Interação geracional (idoso-adolescencia-criança) na escola. 
(Profissional C)

 Podemos perceber nas falas da equipe técnica que são desenvolvidas muitas atividades 

para se efetivar o que foi pactuado nos objetivos do PROASI. Para esclarecer esta questão 
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buscou-se identificar as principais atividades realizadas pelo programa na vida do usuário do 

programa:

Gráfico 13: Temas já trabalhados no programa PROASI.
Fonte: Pesquisa realizada, 2009.  

Os dados do gráfico nos evidenciam quais os temas mais discutidos pelos usuários 

do programa, destacam-se com 14% de votação o tema sobre envelhecimento, e logo abaixo 

com  13%  de  votação  os  temas  sobre:  Palestra  sobre  o  Estatuto  do  Idoso,  Diabetes  e 

Osteoporose / Artrite / Artrose. Em seguir com 9% da votação os temas: Política Nacional do 

Idoso, Hipertensão, Câncer de mana / boca / útero e próstata, e para finalizar com 4% de 

votação  com  o  tema  sobre:  Demência,  Doenças  Sexualmente  Transmissível,  Labirintite, 

Hanseníase, Gripe / Pneumonia.

Podemos  também  verificar  se  o  programa  já  participou  de  alguma  conferência, 

fóruns ou debates com seus usuários do programa pelas falas da equipe técnica.

Visita do Deputado Chico Preto que apresentou a cartilha do idoso. (Bolsista A)

Conferência  Municipal  da  Pessoa  Idosa;  Fórum  Municipal  da  Pessoa  Idosa; 
Convenção da Pessoa Idosa;  Outros: congressos,  Mostra de extensão, simpósios, 
jornadas. Apresentação de trabalhos. (Profissional C)

Temas já foram trabalhados nas atividades 
desenvolvidas no PROASI:

9%
9%

14%

4%
13%9%4%

13%

4%
4%

4%
13%

Palestra sobre o Estatuto do Idoso

Palestra sobre Política do idoso 

Envelhecimento

Doenças sexualmente transmissivéis

hipertensão

Câncer de mama/ boca / útero e próstata

Demêencia

Osteoporose/ Artrite/ artrose

Labirintite

Hanseníase

Gripe/pneumonia

Diabetes
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Com  base  nas  falas  percebemos  que  as  equipes  técnicas  em  conjunto  com  os 

usuários  participam de  encontros  para  se  manterem informados  e  atualizados.  Levam em 

consideração os espaços públicos de debate importante para lutarem a favor dos direitos das 

pessoas idosas.

Quanto ao acompanhamento das doenças relacionadas ao envelhecimento como é 

feito  esse  acompanhamento,  o  programa  possui  dados  sobre  os  atendimentos  feitos  pelo 

programa? Vejamos a tabela abaixo, nos mostrar como se dá o processo de atendimento e 

acompanhamento dos idosos do PROASI. 
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Quadro 24: Tabela de acompanhamento das Doenças e atividades do PROASI.
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.  

A tabela acima desvela sobre as principais atividades desenvolvidas e acompanhadas 

no programa PROASI, no que tange às ações preventivas contra doenças e seus agravos o 

programa destacou majoritariamente que são realizadas ações, através de cursos, palestras, 

reuniões e aulas. Ações como estas são primordiais, visto que a maioria dos usuários tem 

dificuldade em lidar com esta condição. Esse conjunto de ações possibilita a melhoria de 

qualidade de vida dos usuários, pois, ao informá-los, tomam consciência de situações que 

prejudicam a sua saúde, coadunando-se com a política Nacional do Idoso.

Tabela de acompanhamento das Doenças e atividades do PROASI
N.o Variáveis Quantidade

01 Usuários do programa com hipertensão
Cerca  de  150  idosos,  incluindo  os  que 
freqüentam e  os  que  são  acompanhados 
em domicílio.

02 Usuários  do  programa  com  Diabetes 
Mellitus

Cerca de 75 idosos

03 Usuários  do  programa  com  doenças 
cardiovasculares;

Cerca de 150 idosos

04
Usuários  do  programa  com  doenças 
degenerativa  –  Alzheimer,  Parkinson, 
Esclerose Múltipla etc;

Cerca de 45 idosos

05 Usuários  do  programa  que  fazem  uso  de 
álcool e/ou cigarro;

Cerca de 20 idosos

06 Usuários  do  programa  que  apresentam 
doenças respiratórias;

Cerca de 10 idosos

07 Usuários  do programa  que  sofreram queda 
no ultimo ano;

Cerca de 21 idosos

08 Usuários encaminhados à rede de atenção a 
saúde em 2008;

Cerca de 150 idosos

09 Número  de  visitas  domiciliares  realizadas 
em 2008;

Cerca de 80 visitas

10 Número  de  usuários  cadastrados  no 
programa

182 idosos

11 Número  de  usuários  freqüentando  as 
atividades do programa hoje;

Cerca de 20 idosos

12

Número  de  profissionais  no 
programa

04

Enfermagem 03

Psicologia 00

Serviço Social 00

Pedagogia 00

Clínica médica 01

E                   Outros 00
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Destarte,  o  Programa de  Atenção  á  Saúde  do  Idoso,  na  visão  da  equipe  técnica, 

atingiu a sua efetividade que significa alcançar os objetivos e visualizar os impactos desses 

objetivos na vida do beneficiário do programa. Eis então a finalidade do ato de avaliar, é 

responde às questões sobre a eficácia e a efetividade dos programas e, neste sentido, sua 

tarefa é julgar e informar.  Do ponto de vista de seu papel,  a avaliação detecta eventuais 

fragilidades e afere os méritos dos programas durante sua elaboração.  Logo, sua tarefa é 

formativa,  permitindo  a  correção  ou confirmação  de  rumos  (RICO 2006).  Este  nível  de 

efetividade é mensurado, segundo os profissionais, através do desenvolvimento dos usuários 

e  melhora  significativa  da  sua  vida  após  adentrarem  ao  programa,  pois  conseguem 

desenvolver suas potencialidades e habilidades. 

Adensando  ainda  mais  a  pesquisa,  perguntou-se  sobre  a  visão  da  equipe  técnica 

acerca dos pontos positivos no programa, as respostas foram as que seguem:

Pontos Fortes encontrados pela equipe técnica do PROASI

Bolsista (A) 1.participação  da  comunidade;  2.  aplicação  da  aprendizagem  da  faculdade  na 
comunidade;  3.  receptividade  das  famílias  visitadas;  4.  Horário  flexível  para  as 
visitas; 5. Parceria com outros projetos e ACE's.

Bolsista (B) 1. Dinamismo; 2. Flexibilidade diálogo com os idosos beneficiário; 3.Compreensão; 
4.Companheirismo.

Profissional 
(C)

1.Parceria com o Centro Social Nossa Senhora das Graças; 2.Apoio da Comunidade; 
3.Confiança dos idosos no programa;  4.Senso crítico dos idosos ,  que são nossos 
eternos avaliadores; 5.O apoio da Pró- Reitoria de Extensão.

Quadro 25: Pontos Forte encontrados pela equipe técnica do PROASI.
Fonte: Pesquisa realizada junto à coordenação do PROASI nos meses de março e maio de 2009.  

As falas demonstram que o compromisso profissional e a organização da equipe são 

pontos favoráveis no programa, além da participação ativa dos usuários, do desenvolvimento 

das  suas  potencialidades  e  das  mudanças  de  sociabilidades,  pois,  ao  participarem  das 

atividades, constroem novos laços de amizade.  



Considerando o potencial do programa, o que o programa de 
Extensão PROASI vem trazendo de significancia para a equipe 

técnica e usuario do programa.

15%

23%

23%

8%

15%

8%
8%

 Desenvolver ações que integram ensino,
pesquisa e extensão;

Estimular a troca de experiências e saberes
entre a equipe,os usuário, a comunidade;

Articula ações com outros programas e
projetos;

Articular experiências adquirida no projeto
com a teória

Possibilita ao discente aquisição de novos
conhecimentos;

Estimula ações interdisciplinares;

Avalia de forma crítica o processo de
formação acadêmica;
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Acerca das fragilidades/limites  existentes  no programa,  demonstra  que,  apesar dos 

pontos  positivos  que  foram  elencados,  o  programa  precisa  avançar,  por  meio  da 

potencializarão  de  determinadas  ações  e  superação  de  outras.  Qual  o  caminho  que  o 

programa tem que seguir? O que fazer para deprimir essas fragilidades?   

Pontos Fracos encontrados pela equipe técnica do PROASI

Bolsista (A)
1. Dificuldade  de  participação  dos  idosos  mais  velhos;  2.  Falta  de  verba  para 
investimento em divulgação e propaganda; 3. Necessidade de mais bolsistas; 4. Falta de 
verba; 5. Falta de apoio voluntário.

Bolsista (B)
1. Números de voluntários; 2 colaboradores de outras áreas; 3.Planejamento prévio com 
a coordenação; 4 recursos financeiros; 5. Falta de orientação da coordenação individual 
a respeito do programa

Profissional 
(C)

1.  Instabilidade  da  equipe  (  entra  e  sai  de  elementos);  2.  Não  cumprimento  do 
compromisso  de  voluntariado;  3.Ausência  de  recursos  financeiro;  4.Ausência  de 
transporte  para  levar os idosos para  atividades  externas;  5.Número  grande de idosos 
dependentes  e que necessitam de acompanhamento  domiciliar.  Diminuindo,  assim,  o 
número de idosos que vão até o PROASI. 

Quadro 26: Pontos Fracos encontrados pela equipe técnica do PROASI.
Fonte: Pesquisa realizada junto à coordenação do PROASI nos meses de março e maio de 2009.  

   As fragilidades mais salientadas pela a equipe técnica foram: a falta de recursos 

financeiros,  a  ampliação  de  bolsas  de  extensão,  instabilidade  da  equipe,  prejudicando  o 

andamento  do  programa,  entre  outros.  Neste  sentido,  o  gráfico  abaixo  nos  revela  que  o 

programa obteve mais ganhos do que perdas, mesmos com muitas fragilidades:

Gráfico 14: Considerando o potencial do programa, o que o programa de extensão PROASI vem trazendo de 
significância para a equipe técnica e usuário do programa.
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.  
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Notamos que dentre muitas fragilidades o programa vem sim trazendo mudanças 

significativas na vida da equipe técnica e dos usuários do programa, acima o gráfico desvela 

quais  são  os  principais  efeitos  causados  na  vida  dos  mesmos,  com 23% de  votação  os 

benefícios mais importantes foram: Estimular a troca de experiência e saberes entre a equipe 

técnica, usuários e a comunidade, Articulações com outros programas e projetos. Em segunda 

fica  com  15%  de  votação,  Possibilita  ao  discente  aquisição  de  novos  conhecimentos  e 

Desenvolver ações que integram ensino, pesquisa e extensão.  E por fim mais não menos 

importante, com 8% de votação avalia de forma crítica o processo de formação acadêmica, 

articular experiência adquira no projeto com a teoria, Estimula ações interdisciplinares. 

Por  fim,  foi  perguntada  a  equipe  técnicas,  quais  foram  às  mudanças  que  se 

processaram na vida deles e dos usuários, a, pois adentrarem em um projeto de extensão da 

universidade  da  Universidade  Federal  do  Amazonas?  Abaixo  mostra  a  relevância  das 

respostas dado a extensão e seus muitos benefícios;

• Na formação profissional:

Formação do acadêmico com bases sólidas no cuidar do idoso, troca de experiência 
entre a universidade, coordenador e discente. (Bolsista A)

Conhecimento aumentado a respeito das peculiaridades do idoso, articulação com a 
equipe multidisciplinar e com setores da comunidade. (Bolsista B)

Acadêmicos  e  profissionais  de  pós-graduação  de  diversas  instituições  que 
participaram do programa aprenderam a ter um olhar mais atentivo a pessoa idosa, 
através de uma avaliação multidimensional. Muitos deste passaram a ter interesse 
na  área  da  geriatria  e  gerontologia,  inclusive  estudantes  que  foram  bolsistas  e 
voluntários hoje exercem função na área da saúde do idoso na capital e interior do 
estado. O contato dos acadêmicos com os idosos do programa proporcionou para 
os primeiros um pensamento crítico reflexivo acerca das condições de saúde da 
população idosa no Brasil e no mundo, bem como a qualidade do serviço oferecido 
à terceira idade. (Profissional C)
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• Na vida do usuário:

Melhor qualidade de vida em termos gerais. (Bolsista A)

Desenvolvimento  da  autonomia,  independência,  controle  da  Pressão  arterial  e 
conhecimento das deficiências e necessidades da pessoa idosa. 
(Bolsista B)

Controle  da  pressão  arterial  dos  idosos;  estabilizando  e  mantendo  os  níveis 
pressóricos  em valores  saudáveis,  diminuindo inclusive  o  nível  de  estresse  que 
acomete  os  idosos  portadores  dessa  patologia.  Os  idosos  se  mostram  mais 
tranqüilos  por  saberem  que  seus  níveis  pressóricos  estão  sendo  avaliados  e 
registrados com freqüência e precisão. Todos os valores têm se mostrado de acordo 
com os níveis aceitáveis para a idade em questão e as conseqüências advindas da 
hipertensão tem sido absolutamente evitadas.
Mais interesse pelas atividades de educação em saúde; através da metodologia 
diferenciada que é aplicada durante as palestras, procura-se usar palavras e termos 
simples  que  são  comuns  e  de  fácil  entendimento  entre  os  idosos,  aplicação  de 
exemplos  simples  e  de  fácil  compreensão,  uso  de  dinâmicas  que  estimulam  o 
aprendizado e, paralelamente, pode-se verificar o nível de conhecimento absorvido 
entre os idosos, estes são estimulados a colocarem em prática todo o conhecimento 
adquirido durante as palestras. Ao fim de cada palestra são aplicados mini-testes 
dinâmicos para se verificar o nível de aprendizado; estes mini-testes estimulam a 
capacidade  de  síntese  e  memorização  de  determinados  assuntos.  Os  níveis  de 
aprendizado têm se mostrado altos, com a absorção praticamente total do assunto e 
tópicos mais importantes sobre as palestras aplicadas, dessa maneira, os idosos se 
mostram  mais  interessados  em  aprender  continuamente  sobre  os  assuntos  que 
versam sobre a saúde em virtude de aprenderem com mais facilidade e absorverem 
completamente as informações mais relevantes.
Melhora da auto-estima, senso crítico e criatividade do idoso que freqüenta o 
PROASI; Os idosos são incansavelmente estimulados a interagirem, aguçarem sua 
perspicácia, inteligência e criatividade, através das mais diversas atividades, que os 
estimulam a trabalhar o corpo e mente, apreciando sua capacidade e seus limites. O 
programa procura sempre valorizar o idoso e interá-lo nas mais variadas atividades 
que o estimulam a conhecer e apreciar as limitações naturais que o tempo de vida 
oferece. Os idosos são incentivados a usarem as cores, as formas os objetos usados 
nas sessões de artesanato da maneira que desejarem, desenhando suas mãos, seus 
pés, relatando todas as atividades que ambos já fizeram, como uma metáfora de sua 
própria  vida,  admirando suas  formas,  contorno  e  o  trabalho  que executaram ao 
longo dos anos. O resultado ao fim das atividades é surpreendente,  os idosos se 
despedem  mais  alegres,  com  sua  auto-estima  muito  mais  trabalhada,  todos  se 
sentem  mais  valorizados  e  lembram  o  quanto  foram  e  ainda  são  úteis  para  a 
sociedade e principalmente, entre seus familiares e amigos.
Maior interesse do idoso em participar de atividades físicas e recreativas; pois 
procura-se trabalhar com exercício mais elaborados que respeitem as limitações do 
idosos e,  no entanto,  o  estimulem a  participar,  superando com parcimônia  suas 
limitações físicas, sejam elas motoras ou visuais. Os idosos se mostram mais ativos, 
insistentes  e  determinados  a  finalizar  a  tarefa  aplicada  e,  em  se  tratando  de 
exercícios em dupla ou coletivos, os idosos se esforçam para colaborar na vitória do 
companheiro,  estimulando  o  espírito  solidário  e  de  equipe,  união,  amizade  e 
interação entre os mesmos.
Aumento da interação do grupo; onde os idosos são incentivados a conhecerem 
uns  aos  outros,  criando  vínculos  mais  fortes  de  amizade  e  solidariedade.  Nas 
atividades em dupla ou grupos, procura-se sempre variar os integrantes, de maneira 
que os laços de amizade se formem de maneira uniforme entre todos e não apenas 
entre  dois  ou  entre  um  determinado  grupo.  Dessa  maneira  o  PROASI  tem  se 
mostrado mais fortalecido e unido que antes, e os idosos tem participado da vida 
uns dos outros, conhecendo sua rotina e, em casos de emergência ou necessidade de 
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visitas domiciliares logo a notícia chega a todos os membros e equipe do PROASI 
para que se tomem as providências cabíveis.
Melhora  da  percepção,  atenção,  coordenação  motora;  através  das  atividades 
previamente  planejadas  e  aplicadas.  Todas  as  atividades  executadas  procuram 
promover esses três aspectos na vida do idoso que durante a rotina em sua casa não 
são tão eficazmente estimulados. Apesar da idade avançada dos idosos participantes 
do programa, podemos perceber uma melhora na vitalidade, memória, concentração 
e coordenação. Pode-se verificar um aumento na sensibilidade motora e cognitiva e 
melhora  sensível  na  participação  de  atividades  que  requerem  esforço  físico, 
chegando  inclusive  a  ser  solicitado  pelos  idosos  um  aumento  nas  sessões  de 
atividades físicas.
Direcionamento quanto a questões de saúde em virtude das consultas médicas; 
os idosos se mostraram mais interessados em conhecer patologias pertinentes à sua 
idade  e  condição  física,  demonstrando  interesse  não  somente  em  conhecer  o 
tratamento dessas patologias, mas também suas causas e desenvolvimento. Tanto a 
equipe do PROASI como o médico voluntário procuram explicar sobre qualquer 
aspecto patológico da doença de maneira simples e de fácil compreensão, para que 
as partes realmente importantes e indispensáveis fossem absorvidas completamente 
e  sem dúvidas pelo idoso. Podemos perceber  que,  após as palestras  aplicadas  e 
dúvidas  sanadas  através  de  uma metodologia  diferente,  de  fácil  compreensão  e 
absorção pelos idosos, estes, passaram a sentirem-se também responsáveis por sua 
saúde,  aprendendo  a  importância  da  prevenção  de  cuidados  com  a  saúde  e  a 
identificação e reconhecimento de sintomas característicos de determinada doença, 
como  por  exemplo,  o  surgimento  de  nódulos  ou  caroços  que  possam  indicar 
tumores na mama ou os sintomas característicos de um possível AVC.
Integração  do  programa  com  alguns  setores  da  UFAM;  que  envolvem  a 
PROEXTI,  como o projeto Extensão sem Fronteiras,  terapia do riso, MIEX. Os 
idosos  puderam  conhecer  um  pouco  de  outras  atividades  realizadas  pela 
Universidade  e puderam constatar  que  a  mesma trabalha  com as  mais  variadas 
atividades  e  não  apenas  com  saúde,  -já  que  possuíam  uma  visão  limitada  ao 
programa  aplicado  com eles  próprios-  mais  também comunicação,  dança,  artes, 
pesquisas, e todo o processo educativo que articula o ensino e a pesquisa de forma 
que interfira favoravelmente na sociedade.
Participação do idoso em atividades estaduais direcionadas ao idoso; Ao maior 
exemplo  disso  temos  as  Olimpíadas  do  Idoso,  que  envolve  toda  uma gama  de 
entidades municipais e estaduais, com grupos da terceira idade tanto da cidade de 
Manaus como do interior, onde podemos verificar a interação e sociabilidade que 
ocorre entre idosos participantes de tal evento e a alegria dos idosos de participarem 
de um evento exclusivo para eles e elaborados por governantes,  dessa forma os 
idosos  sentem-se  vistos,  percebidos  na  sociedade  e  conscientizam-se  de  que 
possuem valor  como cidadãos,  também merecedores  de  atividades  de  lazer,  de 
reconhecimento como indivíduos com capacidade de produzir e que possuem seu 
espaço conquistado como membros da terceira idade. Os idosos também receberam 
visitas de membros da política amazonense, com a visita de uma assistente social 
que ministrou uma palestra sobre a Cartilha e Estatuto do Idoso, através disso, os 
idosos tomaram conhecimento seus direitos e deveres enquanto idosos e cidadãos. 
Maior divulgação do PROASI junto à comunidade. As atividades de divulgação 
do PROASI junto à comunidade foram bem trabalhadas e aplicadas durante esse 
período,  o  objetivo  da  divulgação  do  PROASI  junto  à  comunidade  visa  maior 
conhecimento e interação dos moradores do bairro junto ao PROASI. O objetivo foi 
alcançado com sucesso, pois muitas pessoas passaram a conhecer mais intimamente 
as  atividades  realizadas  pelo  PROASI  e  diversos  colaboradores  esporádicos  se 
tornaram colaboradores efetivos, contribuindo para a realização das mais diversas 
atividades elaboradas pela equipe PROASI, como dinâmicas, festas comemorativas 
e divulgação. Muitos idosos passaram a visitar o PROASI e os comerciantes locais 
passaram a articular ações de divulgação em seus estabelecimentos.
Participação  e  visita  de  novos  idosos  ao  programa.  Esse  foi  mais  um  dos 
objetivos  alcançados  pelo  PROASI  devido  às  visitas  domiciliares,  onde 
conseguimos novos idosos visitantes e participantes ativos. À exemplo temos as 
idosas Deusa e  Ivonete.  Através  das visitas  também temos feito  parceria  com a 
Unidade Básica de Saúde local, recorrendo à ela sempre que se faz necessário o 
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atendimento médico à algum idoso. O PROASI procura articular suas ações com a 
UBS local de maneira que os atendimentos necessários aos idosos cheguem o mais 
rápido possível dependendo da situação em questão, apesar de o PROASI também 
atuar realizando consultas domiciliares e deslocando enfermeiros formados como 
professores e voluntários sempre que necessário.
Maior interação da equipe do PROASI para com a comunidade assistida. Após 
o início das visitas e cadastro domiciliares, a equipe do PROASI adquiriu maior 
interação  com os  moradores  do  bairro,  gerando  laços  de  amizade  e  confiança, 
aumentado  o  numero  de  colaboradores  com o  programa,  recebendo  estímulo  e 
informações  preciosas  sobre  moradores  idosos  do  bairro  que,  porventura 
precisassem ser visitados com certa  urgência  ou devido a algum acontecimento. 
Tudo isso demonstrou por parte dos moradores confiança e segurança depositada na 
equipe do PROASI, pois passaram a enxergar a equipe como uma parte responsável 
pelo bem-estar dos idosos do bairro.
Maior integração da comunidade para com o idoso do PROASI;  pois através 
das  visitas  domiciliares,  onde  alguns  idosos  participaram  juntamente  com 
acadêmica  bolsista  e,  principalmente  através  das  festas  realizadas,  onde  a 
comunidade  colabora  e  é  convidada  a  participar,  os  idosos  sentem-se  mais 
acolhidos e queridos pelos moradores do bairro, interagindo com pessoas das mais 
variadas faixas etárias, conhecendo e gerando laços de amizades com crianças que 
freqüentam  a  escola  situada  no  Centro  Social  Nossa  Senhora  das  Graças,  com 
moradores e colaboradores do projeto, adultos, mães, jovens, incluindo vizinhos, 
participantes  da igreja  católica local  e moradores  do abrigo de adolescentes  que 
funciona no mesmo prédio que o PROASI. (Profissional C)

Observa-se no oposicionamento dos pesquisados que o PROASI apresenta inúmeros 

pontos  fortes,  os  quais  são  construídos  na  cotidianidade  com  a  interlocução  valiosa  e 

imprescindível daqueles que fazem o programa – profissionais e usuários.  Segundo Roche 

(2002,  p.  37,  grifo  nosso),  os  impactos  se  constituem em [...]  mudanças  duradouras  ou 

significativas – positivas ou negativas planejadas ou não – nas vidas das pessoas e ocasionada 

por uma determinada ação ou série de ações. Foi com base nessa assertiva que se trilhou todo 

o caminho metodológico dessa pesquisa avaliativa, buscando desvelar até onde os resultados 

até  aqui  apresentados  conduziram  a  uma  mudança  na  vida  da  equipe  técnica  e  dos 

beneficiários do projeto.

Roche (2002) afirma, ainda, que a avaliação de impacto tem como base, também, os 

julgamentos  sobre  que  mudança  é  significativa  e  para  quem.  Embora  várias  partes 

interessadas tenham suas próprias perspectivas para julgar o impacto de determinado projeto, 

muito maior atenção deve ser prestada aos pontos de vistas daqueles que foram beneficiados 

com a ação interventiva.
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A seguir visualizaremos quais os reais impactos sociais sofridos pelos verdadeiros 

alvos do programa, os usuários idosos que são muitas vezes discriminados e não assistidos, 

segundo Martins  (1980,  p  07)  os  idosos são tidos  como marginalizados  e ignorado pelas 

gerações mais jovens que os vêem com restrições, como alguém superado e defasado, o velho 

tornou-se sinônimo de solidão e recolhimento, isto quando não é levado em camisa de força 

para os abrigos, sanatórios e/ou similares. 

Entretanto  o  programa  PROASI  se  propõe  a  discutir  acerca  desta  população 

vunerabilizada, mostrando oportunidades para se conseguir sua autonomia, independência, e 

qualidade de vida.

Segundo Oliveira  (2007)  o processo  de  envelhecimento  desenvolve-se  de  forma 

gradativa  e  lenta,  com  perda  no  plano  biológico,  psicológico  e  social.  Acredita-se  que 

envelhecimento do corpo e a perda da função provocada pela aposentadoria sejam os dois 

maiores  problemas  que  o  idoso  deve  enfrentar,  pois  cada  um  desses  problemas  traz 

conseqüências difíceis de serem contornadas numa etapa de vida onde as defesas já estão 

enfraquecidas.  

Entendemos que com a chegada da idade avançada o idoso fica,  mas sensível  a 

mudanças  e  menos  receptível,  pois  não  conseguem  enxergar  mais  vitalidade  e  nem 

expectativa de vida, por esses e muitos outros motivos é que se faz necessário ter programas 

como o PROASI, que estejam voltados a esse público que vem crescendo e se expandindo 

principalmente em paises em desenvolvimento com o Brasil.

Para  qualificar  as  ações  desenvolvidas  pelo  programa  é  importante  avaliar  os 

impactos sociais que o mesmo vem causando no seu público alvo. Nada melhor que a própria 

fala dos seus usuários para mostrar a efetividade nas suas vidas.

3.3 PROASI Sob as Lentes do usuário do Programa
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O  programa  de  Atenção  à  Saúde  do  Idoso  (PROASI),  completou  seis  anos  de 

existência  no ano de  2009,  possibilitando  a  realização  de  muitas  atividades  em prol  das 

pessoas idosas.  Por isso, avaliar a efetividade deste é condição sine qua non para saber os 

impactos gerados na vida dos usuários, pois o mesmo nunca foi avaliado através de uma 

pesquisa avaliativa. 

Ao iniciar suas atividades o PROASI sempre se preocupou em oferecer um espaço 

que  proporcionasse uma nova experiência  no que diz  respeito  ao  envelhecimento,  dando 

oportunidades  antes  inexistentes  a  pessoa  idosa.  Contudo  precisamos  primeiramente 

questionar qual é a verdadeira abrangência deste programa diante da comunidade de Nossa 

Senhora das Graças? Abaixo visualizaremos qual é o perfil dos usuários deste programa;

Gráfico 15: Porcentagem de participante por sexo.
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.  

O gráfico nos mostra que a quantidade de mulheres no programa é de 89%  e de 

homens em torno de 11%, o que pode sinalizar de certa forma uma maior preocupação das 

mulheres em manter uma qualidade de vida, fato esse deve ser avaliado e aprofundado para 

poder ser compreendido, como bem entendemos um objeto sempre estar em movimento e em 

transformação podendo então gerar mais conhecimento e esclarecimenoto. Quanto a faixa 

Porcentagem de participante do programa por sexo:

10%

90%

Homens

Mulheres
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etária dos usuários cadastrados no programa, a pesquisa constatou que estes situam-se entre 

54 anos até 82 anos. 

Perguntamos aos usuários com relação à situação socioeconômica. Vejamos os dados 

abaixo.

Gráfico 16: Porcentagem de participante por sexo.
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.  

O gráfico acima explicita que 56% dos entrevistados recebem aposentadoria, e 22% 

recebem  pensão,  e  11%  recebem  Benefício  de  Prestação  Continuada,  outros  11%  não 

recebem nenhum auxilio por parte do governo. Reflete-se que o crescimento demográfico da 

população idosa, no Brasil, veio acompanhado nas ultimas décadas do esforço do Estado em 

diminuir  suas responsabilidades com as políticas públicas e a defender, veementemente,  a 

reforma e privatização da previdência social  e a incentivar os serviços de saúde privados. 

Diante  dessa  realidade,  como  assegurar  aos  idosos  uma  existência  digna  num  mundo 

globalizado e marcado pelo ‘terror econômico’?

Sabe-se  que  qualidade  de  vida  não  é  um conceito  simples  de  ser  definido,  pois 

implica  muitos  elementos  subjetivos,  ou seja,  apresenta  variações  de  pessoa para  pessoa. 

Falar sobre esse conceito é saber que o mesmo relaciona-se à capacidade funcional, ao nível 

socioeconômico e à satisfação pessoal. (SANTOS apud BARTALOTTI, 2006, p. 37). Se o 

usuário  não  tem qualidade  de  vida  em casa,  como  poderá  desenvolver  sua  autonomia  e 

 Você participa de algum benefício por parte do governo?
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independência? Como falar de promoção e prevenção de doenças se grande parte dos idosos 

não tem acesso a alimentação adequada?

Outra preocupação importante da pesquisa refere-se às condições de habitação do 

usuário.  

Gráfico 17: Onde você reside.
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.  

Outro aspecto que complementa esta informação diz respeito ao numero de pessoas 

que residem com o idoso.

Gráfico 18: Quantas pessoas moram na mesma casa do programa incluindo o idoso.
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.  

Como podemos notar 100% dos usuários possui imóvel próprio e destes 50% vive em 

companhia do conjugue, filhos e netos. Uma outra parcela significativa, 40% vive com os 
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filhos e netos e apenas 10% vive somente com o conjugue. O papel familiar é de extrema 

importância  para  o  idoso.  A sua  aceitação  no  seio  familiar  contribui  gradativamente  no 

aspecto afetivo. Sua necessidade de amor, compreensão e segurança aumentam com a idade. 

(Gonçalves et al, 1989). Destarte, a realidade atual indica que as formas de organização das 

famílias são diversas e modificam-se continuamente.  O terreno sob o qual as famílias  se 

movem  é  marcado  por  conflitos  e  contradições  condicionadas  pela  capacidade  destas 

articularem respostas compatíveis com os desafios que a sociedade lhes apresenta. Um dos 

grandes  desafios  das  políticas  na  atualidade  é  pensar  as  famílias  como  espaços  a  serem 

cuidados, para então potencializa-las como espaços de cuidados. 

A  investigação  procurou  identificar  junto  aos  beneficiários,  se  eles  gostavam  a 

localização onde são realizadas as atividades do programa? Abaixo gráfico evidenciando as 

respostas:

Gráfico 19: Quantas pessoas moram na mesma casa do programa incluindo o idoso.
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.

As  respostas  afirmativas  foram  de  100%  dos  usuários,  os  quais  consideram 

extremamente  agradáveis  o  espaço  onde  o  programa  acontece,  em  especial  devido  a 

proximidade de suas casas e por não haver necessidade de pegar ônibus. Abaixo falas dos 

usuários sobre esta questão:

Porque estar bem centralizado no bairro. (Usuário A)

Você gosta do local onde são realizadas as atividades?

100%

0%

sim

não
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Eu me sinto bem, é uma nova família pra mim. (Usuário B)

Porque aqui é maior e da fazer muitas atividades. (Usuário C)

Porque eu gosto daqui. (Usuário D)

Entrosamento, orientação recebida, alegria, vantagem de morar perto. (Usuário E)

Lugar tranqüilo. (Usuário F)

Porque é perto de casa. (Usuário G)

Gosta de participar das atividades, pois fica próxima á sua residência. (Usuário I)

Essas falas sinalizam que os usuários reconhecem o espaço do PROASI como um 

lugar de encontro com seus amigos e que a  localização do programa é vista como positiva 

por ser  acessível/favorável à inserção das pessoas idosas.

A  pesquisa  preocupou-se,  também  em  identificar  a  participação  dos  usuários  do 

planejamento das atividades desenvolvidas no programa.

Gráfico 20: Você é chamado para fazer o planejamento do PROASI?
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.  

A resposta foi negativa, pois 67% dos entrevistados falaram que não participaram do 

planejamento do programa, e 33% afirmam que participam. Os dados obtidos conflitam com 

Você é chamado para fazer o planejamento do PROASI?

33%

67%

sim

não



96

o posicionamento emitido pela equipe técnica. O que requisitaria um olhar mais detalhado e 

que  não foi  possível  nos  marcos  desta  pesquisa.  Infere-se,  a  partir  de  tal  questão  que  a 

participação no planejamento e avaliação do programa seria um dos meios para levar o idoso 

a sua autonomia e independência, dando-lhes oportunidade de participação nas decisões. Sem 

a opinião do usuário no programa o mesmo se torna desvalorizado, pois não garantem suas 

posições enquanto cidadão de direitos que pode decidir o que lhe convém.

Considerando os objetivos do PROASI, perguntaram-se aos usuários quais eram os 

tipos  de  atividades  que  eles  participavam  no  programa  e  porque  eles  escolhiam  essas 

atividades:

Gráfico 21: Qual a atividade que você participa no programa, elenque as mais importantes.
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.  

Os  dados  evidenciam  que  as  atividades  elencadas  pelos  usuários  são:  com  22% 

artesanato, 19% passeio a pontos turísticos, 15% passeios a sítios, balneários e clubes, 12% 

danças, 8% Alongamento, relaxamento e montar quebra cabeças e por fim, com 4% ensaio 

do coral, reuniões com a família. Depreende-se que o programa tem enfatizado em suas ações 

atividades de lazer e lúdicas.

 Qual a atividade que você participa no programa, elenque as 
mais importantes pra você.
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Chama atenção o posicionamento dos usuários quanto à escolha das atividades.

Gráfico 22: Porque você escolher as atividades citadas anteriormente?
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.  

Na ocasião da entrevista 78% dos usuários afirmaram que escolhiam essas atividades 

por que as mesmas os agradavam e 22% indicaram que as atividades são escolhidas pelos 

bolsistas.  Essas  atividades  em  conjunto  possibilitam  o  beneficiário  do  programa,  novos 

caminhos e a abrir um novo espaço para esse público que se encontravam precariamente 

excluídas da sociedade, permite a eles uma vivenciar uma nova sociabilidade.

Nesse sentido importa que a equipe que atua no programa tenha pelo menos domínio 

do trabalho a ser desenvolvido e da dinâmica do programa. 

Gráfico 23: Os profissionais são preparados para desenvolver as atividades?
Fonte: Pesquisa de campo, 2009 
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As respostas sinalizam que há uma divisão de opiniões quanto à capacitação dos 

profissionais do programa. Segundo os dados acima 45% responderam que a equipe possui 

sim capacitação necessária para desenvolver o programa em tela, em contra partida 22% dos 

entrevistados alegaram que os profissionais não estão aptos para desenvolver tais atividades e 

por  fim 33% declaram que  os  profissionais  possuem capacitação  parcial.  Esta  avaliação 

demonstra a importante necessidade do profissional se qualificar para poder desenvolver suas 

atividades no programa PROASI, pois através dessa capacitação é que vem fortalecimento e 

o reconhecimento da excelência que devera ser alcançada na área do envelhecimento e suas 

muitas facetas. Abaixo algumas falas que vem evidenciar os sentimentos dos idosos sobre o 

tema discutido:

Em parte sim, outras não, porque as bolsistas são inexperientes com relação aos 
idosos, elas entendem das patologias, mas com relação as dinâmicas não.(Usuário 
A)

Meninas que passaram por aqui sempre procuram preencher os nossos requisitos. 
(Usuário B)

Sim, porque são animadas e nós gostamos muitos delas. (Usuário C)

Sim, parcialmente, porque falta pessoas que saibam fazer as coisas. (Usuário D)

Sim, são atenciosos e ensinam bastante, pelo modo de tratar com o idoso, pois são 
atenciosos. (Usuário E)

Uma pergunta pertinente ao processo da pesquisa foi, se o número de profissionais 

do programa era suficiente para desenvolver as atividades que foram propostas nos objetivos 

do programa? Segue gráfico com as porcentagens dessa pergunta: 
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Gráfico 24: Os profissionais do programa são suficiente para desenvolver as atividades proposta pelo 
programa?
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.  

Segundo dados do gráfico acima 78% dos entrevistados afirmam que há uma grande 

insuficiência de profissionais para desenvolver as atividades proposta pelo programa, e que 

22% do restante  dos  entrevistados  afirmam que há profissionais  suficientes  no programa. 

Podemos visualizar uma falta de estrutura por parte da equipe técnica do programa e uma 

grande defasagem de recursos humanos.  Aqui se confirma o que a equipe técnica já havia 

afirmado, o programa precisa repensar suas metas e objetivos para que os mesmos possam ser 

atingidos na sua efetividade.

No  que  tange  à  gratuidade  do  programa  as  pessoas  idosas  que  participam  do 

programa, foi perguntado aos usuários se todas as atividades e atendimentos eram gratuitos e 

se era cobrado alguma forma de taxa a eles?

 O programa faz todo atendimento gratuito?
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Gráfico 25: O programa faz todo atendimento gratuito?
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.  

Gráfico 26: É cobrada alguma taxa?
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.  

 As respostas do primeiro gráfico foi contundente e afirmativa, 100% disseram que as 

atividades eram gratuitas, mas o gráfico e análise sinaliza que 56% dos usuários afirmam que 

é cobrada uma taxa e 44% negam essa cobrança por parte do programa . As falas que seguem 

esclarecem esta questão.

Para ajudar na compra de material para o artesanato (Usuário A)

Para ajudar a comprar os materiais que faltam. (Usuário B)

Quando é necessário, mas não é obrigado. (Usuário C)

Para trabalharmos com o artesanato. (Usuário D)

Mediante isto cabe envidar esforços para esclarecer  tal  questão,  uma vez que as 

atividades  de  extensão  universitária  não  pressupõem  cobrança  de  taxas  a  comunidade 

usuária. Porém é preciso questionar também, frente a esta questão se é realmente suficiente o 

apoio dado por parte da UFAM para o desenvolvimento das atividades de extensão? 

É cobrado alguma taxa?

56%

44%

sim

não
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Uma vez que o Programa de Atenção à Saúde do Idoso é apoiado na sua essência 

pela  proposta  político-pedagógica  da  extensão  universitária  da  Universidade  Federal  do 

Amazonas,  fez-se necessário  investigar  dados referentes  ao tema,  uma vez que se avalia, 

também, se o programa cumpriu com as diretrizes da Política de Extensão e Interiorização da 

UFAM.

Importa  lembrar  que  não  se  está  avaliando  à  extensão  universitária,  ou  seja,  a 

extensão enquanto um dos tripés da universidade, mas fazendo uma aproximação de modo a 

verificar se o programa PROASI, enquanto instrumento de aproximação da universidade com 

a comunidade, se confirmar com as diretrizes que sustentam esse tipo de ação.

Isto  posto,  buscou-se  verificar  se  realmente  o  usuário  tinha  noção  do  que  era 

extensão universitária, e quais os benefícios que a mesma vem proporcionar a comunidade?

 

Gráfico 27: Qual o seu entendimento sobre extensão universitária?
Fonte: Pesquisa de campo,  2009.  
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Com base no gráfico acima verificamos que 89% dos beneficiários do programa 

PROASI  não  tinham  qualquer  noção  das  práticas  de  extensão  desenvolvidas  pela 

Universidade Federal  do Amazonas,  e apenas 11% desses entrevistados  tinham uma leve 

noção dessas prática. Sugere-se que sejam realizadas palestras, cursos, debates entre outras 

formas,  para falar  acerca do papel  da Universidade e do significado do programa para a 

própria sociedade e, especialmente,  para os usuários.  Esses dados revelados nos mostram 

uma  grande  fragilidade  quanto  ao  entendimento  do  programa  junto  à  comunidade 

beneficiada,  resta-nos  saber  se  os  usuários  sabem que esse  programa tem relação  com a 

universidade. Abaixo verificaremos essa indagação:

Gráfico 28: Foi comunicado que este programa é de extensão universitária?
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.  

Como podemos verificar 67% dos entrevistados afirma que foram comunicados que 

o  programa  PROASI  tem vínculos  com a  universidade  e  apenas  33% não sabiam desse 

envolvimento  da  universidade  com  a  comunidade  através  de  programas  e  projetos  de 

extensão. Faz-se necessário esclarecer a importância da extensão tanto na universidade como 

na sociedade. Extensão é entendida como uma atividade que a Universidade realiza, de forma 

indissociável das duas outras, ensino e pesquisa, e segundo Nogueira (2001, p. 57) afirma que 

Extensão é um instrumento que vai possibilitar e democratizar o conhecimento produzido e 

reconstruído na relação universidade e comunidade,  de modo que atenda às demandas  da 

população a partir de situações concretas. 

Foi comunicado que este Programa é de extensão 
Universitária?

67%

33% sim

não
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Ou seja, situações como a que se propõe o programa PROASI, que é de fato garantir 

ao seu público alvo (idosos) a prevenção de doenças e promoção da saúde da pessoa idosa, 

estimulando a autonomia e independência,  integração e participação na sociedade. E para 

que esses tipos de ação sejam promovidos  de fato,  garantindo impactos  na vida de seus 

beneficiados, é imperativo o estabelecimento de recursos organizacionais necessários, como 

recursos humanos,  provimento  de bolsas de extensão e,  sistemas  de acompanhamento.  É 

necessário, ainda como pontua Silva (2006), que se busquem alternativas de conhecimento 

da  extensão  universitária  no  interior  das  próprias  universidades  públicas  por  discentes, 

docentes e técnico-administrativos para que todo o processo de implementação da ação se 

constitua,  de  fato,  como  extensão  universitária  e  não  como  ações  compensatórias  para 

segmentos  populacionais  precariamente  incluídos  na  sociedade.  Agora  veremos  os  reais 

impactos na vida do público alvo desta pesquisa.

A partir do momento que se tem uma visão mais trabalhada podemos entender com se 

dá o processo de avaliar, e quando tomamos a avaliação com algo natural temos em mãos 

uma  arma  com  excelente  mira  para  modelarmos  a  realidade  presente  e  conseguirmos 

aperfeiçoar o futuro. Avaliar a efetividade de um programa requer um esforço sobrenatural, 

portanto esse processo se faz indispensável e crucial para o crescimento e o fortalecimento 

da ação já tomada. 

Na avaliação  da efetividade  de uma política  pública,  Barreira  (2000)  destaca  três 

critérios indispensáveis, vejamos: 

• Efetividade objetiva - é o critério de aferição da mudança quantitativa entre o antes e 

o depois da execução do programa;

• Efetividade  subjetiva  -  é  o  critério  da  avaliação  que  se  refere  às  mudanças 

comportamentais, nas crenças e nos valores da população-alvo.
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• Efetividade  substantiva  -  é  o  critério  da  avaliação  das  mudanças  qualitativas 

significativas e duradouras nas condições sociais  de vida dos beneficiários da política ou 

programa social.

Vamos  tomar  de  Barreira  (2000)  o  conceito  da  efetividade  substantiva,  onde 

visualizaremos  as  mudanças  reais  na  vida  dos  beneficiários  do  programa  em  tela. 

Questionou-se  aos  usuários  se  o  PROASI  havia  contribuído  em  algumas  mudanças 

significativa em suas vidas. Abaixo gráfico irá mostrar a resposta a essa indagação:

Gráfico 29: Depois que você começou a participar do programa o que mudou em sua vida?
Fonte: Pesquisa de campo,  009.  

É de vital  esta explicitação que os gráficos nos revelam, 100% dos entrevistados 

perceberam  mudanças  significativas  em  suas  vidas,  comprovando  que  as  atividades 

extensionistas têm suas atribuições garantidas, pois conseguem fazer a troca de saberes entre 

a universidade e a sociedade garantindo assim a oxigenação e manunteção das demandas da 

sociedade.  Abaixo  verificaremos  as  falas  dos  usuários  do programa,  e  como se deu suas 

melhoras:

1. adquirir mais experiência em saber lidar com as patologias do envelhecimento. 
(Usuário A)

1. Ganhei novas amizades; 2. Sou mais comunicativa com meu grupo.

Depois que você começou a participar do 
programa o que mudou em sua vida?

100%

0%

Mudou muita
coisa

Nada mudou
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Estou mais animado, antes eu não tinha amigos, hoje posso conversar com mais 
colegas. (Usuário B)

1. A gente se distrai; 2. Novas amizades. (Usuário C)

O PROASI ajudou a enfrentar dificuldade vivida em casa, traz alegria convivência 
com outros idosos. (Usuário D)

Passou a valorizar mais as pessoas idosas; passou a ser mais tolerante. (Usuário E)

1. Saúde; 2. sou mais feliz; 3. Fiquei mais comunicativa. (Usuário F)

Interação com outros idosos, melhorou com a família no relacionamento repassando 
o que aprendeu. (Usuário G)

Porque eu danço, é uma forma de passa o tempo, fique mais feliz. (Usuário H)

Percebemos que o PROASI tem a finalidade de contribuir com o seu público alvo e 

que  esta  em busca  constante  para  alcançar  suas  melhoras,  prova  disso  são  as  falas  dos 

usuários  do programa,  falas  essas  cheias  de humanismo e consideração.  A seguir  gráfico 

comprova que essas atividades desenvolvidas pelo programa têm uma importância nas vidas 

desse público:

Gráfico  30:  O  que  você  acha  das  atividades  de  extensão  como  o  programa  PROASI  que  é 
desenvolvida pela UFAM.
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.  
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O PROASI se tornou nas vidas dos seus beneficiários algo de extrema importância, 

prova disso é 56% deles afirmam que as atividades de extensão do PROASI são de bom 

agrado, e 33% afirmam que são ótimas e por fim 11% são muito boas. O programa trousse ao 

seu publico alvo qualidade de vida. Qualidade de vida não é um conceito simples de ser 

definido, pois implica muitos elementos subjetivos, ou seja, apresenta variações de pessoa 

para  pessoa.  Falar  sobre  esse  conceito  é  saber  que  o  mesmo  relaciona-se  à  capacidade 

funcional, ao nível socioeconômico e à satisfação pessoal. (SANTOS apud BARTALOTTI, 

2006, p. 37).

No contexto  desses  pressupostos,  ter  qualidade  de  vida é  ter  acesso aos  espaços 

coletivos da sociedade, ter autonomia, consciência de estar inserido em um espaço político, 

cultural e social, e isso pressupõe acesso à informação, educação, saúde, moradia, ou seja, 

condições  essenciais  para  se  viver.  Bartalotti  (2006)  sinaliza  que  com  esses  parâmetros 

abrangentes  fica  claro  que  a  qualidade  de  vida  advém de  uma  sociedade  que  provê  aos 

sujeitos a possibilidade de acesso às condições dignas de vida. Verificaremos por meio das 

falas dos beneficiários do Proasi, porque as atividades de extensão são tão importantes para 

eles:

Porque esse programa abrange o idoso que tem dificuldade de se locomover fora do 
bairro. (Usuário A)

Por ainda deixar algumas coisas a desejar com a falta de profissionais de Educação 
física. (Usuário B)

Fico muito feliz. (Usuário C)

Os programas da universidade ajudam os idosos. (Usuário D)

Esses  projetos  possuem  uma  boa  iniciativa  nas  comunidades  onde  são 
implementadas. (Usuário E)

Dão valor as pessoas. (Usuário F)

Porque as bolsistas são muitas dedicadas, não são brutas, nos entendem
Uma maneira de participar de atividades. (Usuário G)
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Porque a universidade ajuda a comunidade, exemplo as olimpíadas. (Usuário H)

É preciso que se façam ponderações sensatas acerca de alcance de resultados de uma 

ação. Não podemos ser imprudentes e dizer que o projeto não alcançou seus objetivos porque 

o foi insuficiente os recursos financeiros e recursos humanos. Não se mede uma ação de um 

programa como PROASI a partir de uma visão quantitativa simplista, mas se agrega valor 

aos  dados  quantitativos  com  o  diferencial  qualitativo  do  projeto  na  vida  de  seus 

beneficiários.

 Seguindo por esta assertiva foi perguntado aos usuários do programa PROASI, quais 

foram os  pontos  negativos  e  positivos  visualizados  por  eles  durante  o  período  que  eles 

freqüentaram as atividades do programa:

Quadro 27: Pontos negativos na visão do usuário do programa PROASI.
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.  

 A tabela em tela demonstra que majoritariamente os pontos que mais chamaram a 

atenção dos usuários negativamente foram: falta de apoio financeiros, falta de voluntários, 

Pontos negativos na visão do usuário do programa PROASI

Usuário A 1. Falta apoio financeiro; 2. Faltam voluntários; 3. Falta transporte.

Usuário B 1. faltam profissionais de Educação Física

Usuário C 1. Poucos idosos; 2. Ter mais passeio; 3. Ter dança.

Usuário D
1. Falta investimento financeiro; 2.Falta professor de Educação física; 3. Falta 

dança.

Usuário E
1. Dificuldade de entender os objetivos das atividades;  2.  Falta ajuda para as 

bolsistas.

Usuário F 1. Falta de profissionais de educação física; 2. Falta de investimento financeiro.

Usuário G 1. Artesanato; 2. poucos profissionais; 3. poucas atividades físicas.

Usuário H
1. Falta de profissionais de educação física; 2. Falta de investimento financeiro; 

3. falta de idoso no programa. 
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falta de profissionais de Educação Física, falta de saídas como: banhos, passeios, visitas entre 

outros, e até mesmo a falta de idosos nos encontros.  Diante desses fatos a coordenação do 

programa  em conjunto  com Universidade  Federal  do  Amazonas  precisa  redefinir  alguns 

pontos  que aqui  foram discorridos para que se possa efetivar  tanto na vida dos  usuários 

quanto na vida dos profissionais e acadêmicos. 

Quanto aos aspectos positivos do programa os usuários elencaram os que seguem.

Pontos Positivos na visão do usuário do programa PROASI

Usuário A 1. Conhecimento em patologia; 2. Encaminhamento para o médico; 3. Palestras.

Usuário B 1. Amizades; 2. Motivo pra sair de casa; 3. Me incentivou a compor minhas canções.

Usuário C 1. Nós participamos das Olimpíadas; 2. Educação física; 3. Comunicação.

Usuário D 1.Palestras; 2.Brincadeiras; 3. Artesanato.

Usuário E 1.  Dedicação  da  coordenação;  2.  atenção  e  carinho;  3.  Presente  constante  das 
bolsistas. 

Usuário F 1. Brincadeiras; 2. Danças; 3. Passeios. 

Usuário G 1. Palestras; 2. Merendas; 3. Amizades.

Usuário H 1. Palestras; 2. atenção; 3. brincadeiras.

Usuário I 1. Educação física; 2. artesanato; 3. amizade. 

Quadro 28: Pontos positivos na visão do usuário do programa PROASI.
Fonte: Pesquisa realizada junto à coordenação do PROASI nos meses de março e maio de 2009.  

Quanto aos pontos positivos que eles observavam no programa,  foram salientados 

pelos usuários:  o conhecimento das patologias,  a comunicação dos usuários melhorou,  os 

usuários  tiveram  convívio  com  novas  pessoas  e  puderam  se  socializar  novamente, 

participaram das olimpíadas da terceira idade realizada pelo UFAM entre outros pontos.

Prezando o seu compromisso, sem substituir o papel das diferentes esferas públicas de 

poder, a Universidade Federal do Amazonas, por meio da Extensão Universitária, configura-

se  como  uma  fonte  alimentadora  da  reciprocidade,  promotora  da  ação  comunitária  que 



109

contribui  para a  ampliação  de cidadania  e  construção da consciência  crítica.  A Extensão 

Universitária constitui, de acordo com o Fórum, uma prática acadêmica que tem como ênfase 

o cotidiano do individuo comum (Núcleo Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão, 2005).

Por fim foi perguntado aos usuários do programa PROASI se gostariam de continuar 

participando do programa de extensão PROASI: 

Gráfico 31: Você deseja continuar no programa?
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.  

Como  podemos  deslindar,  os  usuários  são  unânimes  na  afirmativa,  sem  deixar 

qualquer dúvida de que esse programa faz um bem que é inexorável para suas vidas. Os 

idosos são pessoas que necessitam de atenção, pois estão entrando em uma nova fase de suas 

vidas,  fase essa que se bem cuidada pode-se viver com plenitude.   Tal enfoque pode foi 

ratificado quando os usuários falam nos depoimentos a seguir:

Porque é um programa agradável, passa informação. (Usuário A)

Porque me satisfaz e além de tudo é perto de casa. (Usuário B)

Porque eu gosto daqui. (Usuário C)

Porque é perto de casa. (Usuário E)

Enquanto eu puder vir eu virei. (Usuário F)

Gosta  das  atividades,  gosta  das  atenções  voltadas  aos  aniversariantes  do  mês. 
(Usuário G)

 Você deseja continuar no Programa?

100%

0%

sim

não
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Porque eu gosto, pra mim é um passa tempo. (Usuário H)

Gosta muito das professoras, bolsistas. (Usuário I)

Porque eu acho bom, mesmo não tendo muita gente, pelo menos eu saio de casa. 
(Usuário J)

Conforme o teor dos depoimentos, os usuários do programa passaram a fazer coisas 

que não faziam antes e que realmente sentiram mais autonomia, ou seja, maior controle nos 

vários ambientes físicos e sociais, umas das entrevistadas falou a seguinte frase:  por que é 

como se fosse uma outra família que eu conquiste.

Nesta fala evidencia-se a necessidade de conquista, autonomia, pois o usuário precisa 

se afirmar enquanto cidadão, enquanto ser humano.

A partir das apreciações dos dados é plausível concluir que os impactos das atividades 

do  programa  na  vida  dos  usuários,  apesar  de  algumas  carências  existentes,  são  muito 

positivos tanto em relação à postura individual (aumento da auto-estima, autonomia) como 

grupal  (convivência  com  outros  pessoas/criação  de  laços  de  amizades),  ou  seja,  foram 

evidenciados efeitos diretos e indiretos do programa não só na vida dos participantes, mas 

também na  equipe  técnica  que  dentro  de  suas  possibilidades  tenta  vencer  as  barreiras  e 

concretizar os seus objetivos.  Neste sentido, o Programa de Atenção à Saúde do idoso é 

importante  para  os  usuários,  pois  vem  possibilitando  o  desenvolvimento  de  algumas 

habilidades e potencialidades, e mostram mudanças na qualidade de vida dessas pessoas.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Como sou pouco e  sei  pouco,  dou o pouco que  me  
cabe me dando por inteiro.”

Thiago de Mello

O caminho percorrido com vistas à construção desta pesquisa constituiu-se de três 

momentos primordiais:  a pesquisa documental  a pesquisa empírica e a analise dos dados. 

Estes mtomentos não ocorreram de forma linear, dada a necessidade de articulação entre eles 

durante o desenvolvimento da pesquisa. 

Pesquisar é viajar em um mundo do real e desvelar todas as inquietudes lá existentes. 

Nesta pesquisa procurou-se desvelar a essência do Programa de Atenção à Saúde do Idoso, 

mostrando  sua  real  efetividade  na  vida  dos  beneficiários  do  programa,  e  os  efeitos  e 

mudanças ocorridas no cotidiano dos mesmos.

Programa  esse  que  mostrou  ter  potencial  no  que  se  refere  à  produção  de 

conhecimento, e esta diretamente ligada a um dos tripés da universidade que é a Extensão 

universitária, pois os dados nos revelaram que os desdobramentos da ação de extensão têm 

impactos na comunidade acadêmica, científica, política, cultural e social, pois ela promove 

uma mudança de pensamento qualitativo, fator preponderante para o desenvolvimento social 

da população pouco assistida como é tida os idosos.

Assim, aprofundou-se o conhecimento na área da avaliação, extensão universitários e 

idosos,  os  quais  eram,  anteriormente,  pouco  sólidos.  A  relação  com  a  equipe  técnica  e 

principalmente com os usuários do programa foi algo muito rico e de extrema relevância, pois 

propiciou um conhecimento profundo sobre como tratar com pessoas de idade avançada, ter 

um olhar menos estigmatizado e preconceituoso desta fase da vida. A experiência permitiu a 

pesquisadora entender um pouco mais o que se passa na vida dessas pessoas que sofreram, e 

viveram vidas com tantas perdas. 
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É impossível não sentir carinho e cuidado quando se trata de idosos, pois são pessoas 

extremamente  carentes  e  afetivas.  Esse  processo  de  envelhecer  é  algo  que  se  não  bem 

trabalhado pode levar a depressão, tristeza e até a morte. Por isso o PROASI é um programa 

essencial para vida dessas pessoas, pois consegui identificar os limites e potencialidades dos 

mesmos, contribuindo para a socialização, elevação da auto-estima, construção de uma nova 

imagem e principalmente dá a esse segmento independência e autonomia. 

Por  conseguinte,  percebe-se  o  quanto  é  significativo  o  trabalho  do  PROASI,  que 

trabalha  para  este  segmento  populacional,  pois,  além  de  ser  uma  atividade  acadêmica, 

possibilita o desenvolvimento das potencialidades e dá ao idoso o seu valor.   A finalização 

desta pesquisa expressa conquista e superação, pois, ao acolchoar os conceitos estes foram se 

transformando em novos conhecimentos. 

A  Universidade  Federal  do  Amazonas  compromete-se  com  o  aprimoramento  da 

formação acadêmica, sempre primando pelo ensino, pesquisa e extensão com qualidade e vem 

amiudar  permanentemente  o  seu  compromisso  social  com  a  sociedade  amazonense, 

concretizando, sobretudo, por meio de ações de Extensão. O PROASI, é uma dessas ações 

que  presta  serviços  sócio-acadêmicos,  na  área  saúde  da  pessoa  idosa,  favorecendo  a 

socialização deste segmento e visa defender o desenvolvimento de suas potencialidades. 

É importante salientar que o PROASI, enquanto programa sócio-acadêmcio que visa 

avanço  de  qualidade  de  vida  dos  usuários  e  a  capacitação  de  acadêmicos  do  curso  de 

enfermagem  da  UFAM,  jamais  foi  avaliado,  por  meio  de  uma  pesquisa  avaliativa  que 

permitisse  mostrar  os  impactos  gerados  na  vida  do  público  beneficiado  (idosos)  e  na 

formação acadêmica desses futuros profissionais.

Portanto,  é primordial  sintetizar  críticas  e recomendações  que servirão como norte 

para qualificar as ações do PROASI, bem como fortalecê-lo, ainda mais, enquanto programa 

de Extensão.     
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• Há necessidade de se priorizar uma avaliação sistemática efetiva de acompanhamento 

e monitoramento quantitativo, qualitativo e participativo de ações. Essa dimensão da 

avaliação fortalece a estrutura organizacional do programa, o que, por conseguinte 

contribui  para  que  a  ação  seja  eficiente,  eficaz  e  dotada  de  efetividade  social. 

Avaliação como essa se faz necessária para o desenvolvimento do programa e o levará 

a excelência.   

• Considerando a  insuficiência  de recursos  humanos e  financeiros,  faz-se necessário 

instituir o fortalecimento de parcerias governamentais e não governamentais, para que 

o  programa  tenha  uma  eficiência  atingida  deste  o  seu  planejamento  e  como  bem 

entendemos é dever e responsabilidade do Estado o atendimento seja por meio de 

projetos ou programa para esse público alvo.

• Um dos grandes desafios do programa é o numero insuficiente de recursos humanos. 

É impossível desenvolver qualquer atividade se não tiver um número suficiente de 

pessoas  para  desenvolvê-las.  Portanto  é  importante  firmar  parcerias  com  órgãos 

governamentais  ou  não,  e  se  utilizar  da  universidade  para  que  esse  efetivo  seja 

ampliado.

• Outra  necessidade  detectada  diz  respeito  à  necessidade  de  ampliar  o  quadro  de 

profissionais  fixos no programa com a inserção de mais profissionais  das diversas 

áreas como:   enfermagem - assistentes sociais, psicólogas, pedagogas, profissionais 

de  educação  física  –  enriquecendo  o  trabalho  com  os  idosos  e  assegurando  que 

profissionais habilitados desenvolvam atividades sem expor os usuários a riscos. 

 Assim,  concluí-se  pela  importância  que  o  programa  PROASI,  tem para  com as 

pessoas idosas,  apesar das fragilidades  existentes,  o mesmo trouxe,  traz e trará  mudanças 

significativas na vida dos usuários, além de ser um meio para a qualificação de profissionais 

diversos para trabalhar nesta área, a qual ainda é pouco explorada na sociedade acadêmica. 
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Isto é, PROASI, enquanto programa de acadêmico de socialização, pode e deve contribuir 

para fortalecer, ainda mais, a perspectiva de uma sociedade mais inclusiva e cidadã.

Reconhece-se,  também, a Extensão Universitária  como importante  à construção de 

uma  sociedade  democrática,  inserida  na  troca  de  saberes  ímpares  entre  sociedade  e 

universidade.  Porém  urge  evidenciar  tais  ações  conforme  a  Política  de  Extensão  e 

Interiorização da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), que enfatiza a publicização 

das ações extensionistas.

É salutar para o PROASI que haja uma melhor divulgação de suas ações de modo a 

proporcionar,  inclusive,  à  própria  comunidade  participação  no Programa,  realçando o seu 

objetivo diante da mesma.   Isso se tornará mais  real  a partir  de distribuição de panfletos 

informativos, e principalmente, por um chamamento da comunidade ao PROASI, que gere 

acolhimento para enfim mostrar as suas ações ao púbico alvo da comunidade.

Por fim, fica a experiência de se fazer pesquisa, que prescinde um trabalho profícuo, 

mas  que  requer  respostas  à  sociedade,  parte  fundamental  da  mesma.  Importantes 

questionamentos surgem à pesquisa: que tipo de políticas é construído para a população idosa 

brasileira  que cresce a cada estatística? Quais as formas de mudar  as concepções de uma 

sociedade que perpetua o conceito estigmatizante de velhice? Pois que desde anos retrógrados 

tenta-se  ultrapassar  a  visão  de  que  a  terceira  idade  é  o  fim da  vida  e  que  por  isso  não 

reconhecemos  essa  população  como  seres  humanos  dignos  de  direitos  como  qual  outro 

cidadão.  Torna-se  viva  a  necessidade  de  programas  como  o  PROASI  para  o  ensejo  de 

mudanças que busquem a transformações na vida dessa população desumanizada.
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fichamento do 
material 
selecionado

R R R R R R R R R R

4 Contato 
preliminar com 
a instituição 
onde o projeto 
é desenvolvido

R R

5 Aprimoramento 
dos 
instrumentais 
de pesquisa

R R

6 Aplicação do 
pré-teste

P

IM
PLEM

EN
TA

Ç
Ã

O

7 Elaboração do 
Relatório 
Parcial

R

8 Coleta de dados R R

9 Tratamento e 
análise dos 
dados

R R PÓ
S-IM

PLEM
EN

T
A

Ç
Ã

O

10 Elaboração do 
Resumo e 
Relatório Final

R R

11 Preparação da 
Apresentação 
Final oral para 
o Congresso

P

Legenda: R-Realizado       P-Previsto
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM PROCESSO DE TRABALHO E SERVIÇO 

SOCIAL NA AMAZÔNIA – GETRA
PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC

APÊNDICE A

INSTRUMENTO Nº: ________

INSTRUMENTAL I: ROTEIRO DE ANÁLISE PADRÃO PARA APLICAÇÃO JUNTO A 
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA.

I- PERFIL DO ENTREVISTADO:

Nome completo: _________________________________________________
Função: _______________________________________________________

Tempo na função: ________________________________________________
Sexo: (    ) feminino                              (   ) masculino
Nível de escolaridade:

     (   ) Ensino fundamental        (    ) pós-graduação

     (   ) Ensino Médio                  (    )  Mestrado      

II- DENTIFICAÇÃO GERAL DA INSTITUIÇÃO:
Nome do Programa: _______________________________________________
Início do programa: _________________________________________________
Público Alvo:____________________________________________________
Qual o tempo mínimo e máximo de permanência do programa na comunidade:

___________________________________________________________________
Objetivos  e  metas  do 

Programa:__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________

III- QUAIS OS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA: 
   (   )  Assistência aos usuários  

   (    ) Atendimento social 

   (    ) Atividades  pedagógicas

   (    ) Atividades  culturais/ ou sócio- educativas  

     IV-CORPO PROFISSIONAL:

Nome Formação Função no 
programa

Tempo de 
atuação
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V - EQUIPE DE BOLSISTAS DO PROGRAMA

Nome Curso/ período Tempo de 
atuação

VI - INFRA-ESTRUTURA 

1. Instalações:  salas,  acessibilidade,  escritório 

auditório, ambulatório, quadra.

 Recursos físicos: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__

2. Equipamentos e bens móveis existente no programa:
 

Qtd Equipamento/ bem móvel

3. Necessidades  de  equipamentos  e  bens  móveis  para  melhorar  as  ações  do 
Programa:

Qtd Equipamento/ bem móvel Especificação / 
Marca Modelo
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4. Origem dos recursos do programa:
(   ) próprio           (   )Instituição externa    (   ) Poder Público    (     ) outros

Identifique-as:

___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Qual  a  disponibilidade  de  recursos  financeiros  para  a  concretização  dos  objetivos  do 
programa?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 Valor geral:
 ___________________________________________________________________

VII.  MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. O Programa possui plano de trabalho?

(   )  Sim   (   ) Não  (    ) Não Sabe

 Justifique: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Se o Plano de Trabalho não foi executado ou  só foi executado parcialmente, 
justifique as razões: (Resposta múltipla):

(  ) Insuficiência de tempo; 

( ) Problemas referentes ao desenvolvimento do  programa/projeto vinculado (gestão do 
projeto, atraso nos recursos, indefinição das atividades/responsabilidades);

(  ) Acúmulo de atividades;

(  ) Frágil orientação/supervisão;

(  ) Reorganização das ações/atividades;

(  ) Limites impostos pela instituição/comunidade/público-beneficiado;

(  ) Frágil participação/compromisso do aluno;

(  ) Outros:_________________________________________________
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3. Existem  relatórios  das  ações  desenvolvidas  pelo 
programa?

(   )  Sim   (   ) Não  (    ) Não Sabe

4. Existem relatórios de avaliação das ações desenvolvidas 
pelo programa?

(   )  Sim   (   ) Não  (    ) Não Sabe

Se positiva, qual a peridiciosidade?

      (    ) Semanal                                   (    ) Bimestral

     (    ) Quinzenal   (    ) Semestral

     (    ) Mensal            (    ) Anual

5. É feita algum redimensionamento das ações com 
base nos resultados obtidos no processo de avaliação?

(   )  Sim   (   ) Não  (    ) Não Sabe

Justifique: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________

6. Qual a importância da participação do bolsista no processo de monitoramento e avaliação 
do programa?

(   )  muito importante   (   ) importante   (    ) pouco importante (   ) não é necessário

Justifique:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM PROCESSO DE TRABALHO E SERVIÇO 

SOCIAL NA AMAZÔNIA – GETRA
PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC

APÊNDICE B

INSTRUMENTO Nº: ________

FORMULÁRIO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PARA APLICAÇÃO JUNTO 
A COORDENAÇÃO, DOCENTES, DISCENTES (BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS) DO 

PROGRAMA.

I-Identificação

Função no programa: 

(   ) Coordenador Geral   (    ) Bolsista   (   ) Voluntário  

Tempo de atuação no programa:  ________________________________

Sexo: (   ) feminino                              (   ) masculino

Nível de escolaridade:

     (   ) Ensino fundamental        (   )  Especialização 

     (   ) Ensino Médio                  (   )  Mestrado      

     (   ) Nível Superior                  (   )  Doutorado 

É beneficiado pelo programa com algum recurso financeiro? 

            (  ) Sim. – (  ) Bolsa pesquisador   (   ) Bolsa de Extensão  (  ) Bolsa Trabalho

      (  ) Não

II- INFRA-ESTRUTURA/ PLANEJAMENTO:    

1.  Assinale  sua  avaliação  quanto  à  suficiência  dos  elementos  do  quadro  para  o 

desenvolvimento do trabalho junto ao público do programa:   

Aspectos 

avaliados
Suficientes Insuficientes Não Sei
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Equipamentos

Recursos 

Humanos

Recursos 

financeiros

Justifique: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Há planejamento das atividades desenvolvidas pelo Programa? 

(  )  Sim  (  )  Não  (  )   Não Sei   (  ) Não respondeu

Caso positivo, qual a periodicidade de planejamento das atividades do Programa?

(  ) Anual  (  ) Semestral  (  ) Trimestral  (  ) Mensal  (  ) Quinzenal  (   ) Semanal 

(  ) Outros __________________________

Justifique:________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3.  São  realizadas  capacitações  para  os  profissionais/  docentes  e  discentes  sobre  as 

temáticas trabalhadas pelo programa? 

(  )  Sim  (  )  Não  (  ) Não Sei  (  ) Não respondeu

Caso positivo, citar uma capacitação realizada pelo programa: 

4. Elenque cinco pontos fortes e cinco pontos frágeis do Programa:

N.o Pontos Fortes Pontos Fracos

1

2

3

4

5
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III. AVALIANDO A ATIVIDADE DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

1. Quais os benefícios obtidos pelos usuários com as ações desenvolvidas pelo Programa? -
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Como se dá a participação dos usuários no planejamento das ações do programa? 

Na concepção?            (    ) Sim  (    ) Não

No desenvolvimento?  (    ) Sim   (    ) Não

Na avaliação?              (    ) Sim    (    ) Não

Não participa?              (    ) Sim    (    ) Não

3. Os usuários têm solicitado novas iniciativas do programa?

(    ) Sim  (    ) Não

Caso positivo, Quais? ________________________________________________

4. O programa contribui para que os docentes e discentes ampliem sua percepção da realidade 
dos usuários, indicando novas iniciativas a serem desenvolvidas?

(    ) Sim  (    ) Não

Caso positivo justifique: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. O programa contribui para a formação do perfil ou características do profissional que o(s) 
curso(s) de enfermagem pretende formar?  (    ) Sim  (   ) Não

Caso positivo, Como: 

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6. Elenque as produções acadêmicas resultantes do programa nos últimos dois (02) anos: (AO 
COORDENADOR)
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Quantidade Títulos 

Programa  de  Iniciação 
Científica/ PIBIC/ PIC

Atividade  Curricular  de 
Extensão 

Apresentação  Oral  e/ou 
pôster

Publicação  de  artigo  e/ou 
resumo

Outros 

7. O programa apresenta características interdisciplinares?

(    ) Sim  (    ) Não 

Caso positivo, quais as áreas de conhecimento que atuam no programa?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 VI. TECENDO A AVALIAÇÃO 

Vinculo com outras pessoas

01. Em que medida o Programa de Atenção à Saúde do Idoso alcança seus objetivos? 
(    ) Integralmente  (    )  Parcialmente   (   ) Não alcança  (  ) Não Sei 

Justifique:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

02.  O apoio  da Universidade,  através  da  Pró– Reitoria  de Extensão  e  Interiorização,   ao 
programa é:

(    ) Suficiente  (    ) Insuficiente   (    ) Não Sei
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Justifique: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

03.  Considerando o potencial  do programa assinale  três (03)  opções  que considerar  mais 
pertinentes, em ordem de prioridade.
O programa Proasi:

(   ) Estimula a troca de experiências e saberes entre a equipe, os usuários, a comunidade.

(    ) Possibilita ao discente a aquisição de novos conhecimentos;

(    ) Desenvolve ações que integram ensino, pesquisa e extensão;

(    ) Avalia de forma crítica o processo de formação acadêmica;

(    ) Estimula ações interdisciplinares;

(    )  Articula as experiências adquiridas no projeto com a teoria.

(    ) Articula ações com outros programas e projetos.

(    ) Outro (s): ________________________________________________

04. Considerando os limites de atuação do programa assinale três (03) opções que considerar 
mais pertinentes, em ordem de prioridade.
O programa Proasi enfrenta:

(   ) Problemas referentes a gestão (indefinição das atividades/responsabilidades dos membros 

da equipe);

(    ) Recursos financeiros insuficientes  para desenvolver o trabalho;

(    ) Pouca capacitação da equipe;

(    ) Fragilidade no planejamento das atividades;

(    ) Demandas mal dimensionadas;

(    ) Acúmulo de atividades;

(    ) Frágil orientação/supervisão;(  ) Equipe reduzida;

(    ) Problemas de infra-estrutura (espaço físico, equipamentos)

(    ) Frágil participação/compromisso dos discentes - monitores;

(    ) Outro(s):________________________________________

5. Elenque as informações do quadro (ao Coordenador) 
Saúde 
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N.o Variáveis Quantidade

01 Usuários do programa com hipertensão

02 Usuários do programa com Diabetes Mellitus

03 Usuários do programa com doenças cardiovasculares;

04
Usuários  do  programa  com  doenças  degenerativa  – 
Alzheimer, Parkinson, Esclerose Múltipla etc;

05
Usuários do programa que fazem uso de álcool e/ou 
cigarro;

06
Usuários  do  programa  que  apresentam  doenças 
respiratórias;

07
Usuários do programa que sofreram queda no ultimo 
ano;

08
Usuários encaminhados a rede de atenção a saúde em 
2008; 

09 Numero de visitas domiciliares realizadas em 2008;

10 Numero de usuários cadastrados no programa 

11
Numero  de  usuários  freqüentando  as  atividades  do 
programa hoje;

12

Numero de estagiários no programa:

• Enfermagem
• Psicologia
• Serviço Social
• Pedagogia
• Clínica Médica 
• Outros

6. O programa desenvolve atividades que previnam e promovam a saúde da pessoa idosa?

(    )  Sim  (    ) Não   (    ) Não Sei

Caso positivo cite as atividades realizadas nesse sentido:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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7. Assinale três (03) atividades mais desenvolvidas pelo programa com os usuários, em ordem 
de prioridade:

(    ) Caminhadas

(    ) Passeios a pontos turísticos da cidade;

(    ) Passeios a sítios , balneários, clubes;

(    ) Natação;

(    ) Dança; 

(    ) Alongamento;

(    ) Relaxamento;

(    ) Encontro com as famílias;

(    ) Reuniões com a comunidade;

(    ) Leitura de livros para crianças;

(    ) Contar histórias para crianças;

(    ) Responder palavras cruzadas;

(    ) Montar quebra cabeça;

(    ) Visita a bibliotecas;

(    ) Leitura de livros, revistas, jornais etc;

(    ) Almoço em Família;

(    ) Ensaio de coral;

(    ) Montagem de mural com fotos antigas e atuais;

(    ) Artesanato;

(    ) Alfabetização de idosos;

(    ) Outros ______________________________________________

Educação

8. O projeto realizou alguma palestra e/ou oficina com os usuários no último ano? 

(    ) Sim   (    ) Não   (    ) Não Sei
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Se positivo, assinale os temas já trabalhados nessas atividades:

(    ) Estatuto do Idoso;

(    ) Política do Idoso;

(    ) Benefícios Previdenciários;

(    ) Hipertensão; 

(    ) Diabetes;

(    ) Envelhecimento;

(    ) Convivência familiar e comunitária;

(    ) Doenças sexualmente transmissíveis;

(    ) Outros ________________________________________________

 

9. Marque os espaços de debate dos quais o programa participa e/ou já participou:

(    ) Conferencia Municipal da Pessoa Idosa

(    ) Conferencia Estadual da Pessoa Idosa

(    ) Fórum Municipal da Pessoa Idosa 

(    ) Conselho Municipal da Pessoa Idosa

(    ) Conselho Estadual da Pessoa Idosa

(    ) Convenção da Pessoa Idosa

(    ) Outros ..............................................................

10. Quais os resultados alcançados pelo programa:

• Na formação de profissionais:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

• Na vida dos usuários:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
_

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
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GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM PROCESSO DE TRABALHO E SERVIÇO 
SOCIAL NA AMAZÔNIA – GETRA

PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC

APÊNDICE  C

INSTRUMENTO Nº: ________

INSTRUMENTAL III: FORMULÁRIO DE ENTREVISTA SEMI-ESTUTURADA 
PARA APLICAÇÃO COM OS IDOSOS ENVOLVIDOS NO PROGRAMA

I. Identificação 

 Nome:____________________________________________________

 Sexo: 

(   ) masculino              (   ) feminino

 Idade: _________________________________________________

 Escolaridade: 

(   ) Iletrado    (   ) Ensino fundamental incompleto (   ) Ensino 

médio

(    )  Ensino  Médio  incompleto  (   ) 

outros:__________________________

 Data de ingresso no Programa: _____________________________

 Bairro/ zona que mora: ____________________________________

II. Situação Sócio-Econômica 

1. Você participa de algum benefício por parte do governo?

(    ) aposentadoria (    )  BPC   (    ) Pensão  (    ) Outros _________________

2. Você reside:
(    ) Imóvel alugado (    )  Imóvel próprio (    )  Imóvel cedido
(    ) outros_________________

3. Quantas pessoas moram na mesma casa incluindo o idoso?

(     ) Vive só   (     ) Com o conjugue + Filhos + netos  (     ) Vive com o conjugue
(    ) vive com filhos e netos  (    ) Outros_____________________
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III. Infra-Estrutura / Planejamento

1. Você gosta do local onde são realizadas as atividades?
 (    ) sim        (     ) não    (     ) não sabe 

Justifique: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Você é chamado para fazer o planejamento do PROASI?

(    ) sim        (     ) não    (     ) não respondeu

Se positivo, como?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Marque as atividades que você participa no programa. Elenque três mais importantes pra 

você.

(   ) Caminhadas

(   ) Passeios a pontos turísticos da cidade;

(   ) Passeios a sítios , balneários, clubes;

(   ) Natação;

(   ) Dança; 

(   ) Alongamento;

(   ) Relaxamento;

(   ) Encontro com as famílias;

(   ) Reuniões com a comunidade;

(   ) Leitura de livros para crianças;

(   ) Contar histórias para crianças; 

(   ) Responder palavras cruzadas;

(   ) Montar quebra cabeça;

(   ) Visita a bibliotecas;

(   ) Leitura de livros, revistas, jornais etc;
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(   ) Almoço em Família;

(   ) Ensaio de coral;

(   ) Montagem de mural com fotos antigas e atuais;

(   ) Artesanato;

(   ) Alfabetização de idosos;

(   ) Outros:_________________________________

4. Como você escolhe esta atividade acima?

(    ) As atividades me agradam        (    ) As bolsistas escolhem e aceito   (      ) Não sei 
porque escolhi                   

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________

5. Os profissionais são preparados para desenvolver as Atividades?

(    ) sim        (    ) sim, parcialmente    (    ) não (   ) não sabe

Justifique: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Os profissionais do programa são suficientes para desenvolverem as atividades propostas 
pelo Programa?

(    ) sim        (    ) não    (    ) não sabe  (    ) não respondeu

Justifique:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

IV. AVALIANDO A EXTENSÃ O

1. Qual o seu entendimento sobre extensão universitária?

(    ) sabe    (    ) não sabe  

Justifique:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Foi comunicado que este Programa é de extensão Universitária?
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(   )  Sim    (   )  Não    (   )  Não sabe

Caso positivo, como?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. Depois que você começou a participar do programa o que mudou em sua vida?

(   ) nada mudou       (    ) muita coisa mudou    (    ) não sabe

Justifique:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________ 
_______________________________________________

4. O que você acha das atividades de extensão como o programa PROASI que é desenvolvida 
pela UFAM?

 (   ) Bom        (    ) Muito Bom    (    ) ótimo

Justifique: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

V. TECENDO A AVALIAÇÃO DO PROASI 

1. Elenque três pontos positivos e três negativos que você observa no Programa PROASI?

N.o Pontos Positivos Pontos Negativos

1

2

3

2. Você deseja continuar no Programa?

 (   )   Sim  (   ) Não  (    ) não sabe

Justifique:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________



137

3. Participa de avaliação do PROASI?

(    ) sim        (     ) não    (     ) não sabe 

Se positivo, como?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4. Como você avalia este Programa?

(   ) Muito Bom   (   ) Bom    (   ) Regular  (  ) Insuficiente

Justifique:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


	CONSIDERAÇÕES FINAIS

