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A Inteligência Educacional
Com uma ampla experiência em soluções
educacionais e sociais, a Inteligência Educacional está
no mercado há quase 10 anos e já impactou mais de
um milhão de pessoas em todo Território Nacional.
Nossos projetos desenvolvem materiais e
soluções para garantir as políticas públicas, formando
e capacitando proﬁssionais. Nossa metodologia de
trabalho consiste em levar ações de excelência para
inspirar e apoiar transformações que garantam
equidade e qualidade a população. Conceder
soluções inteligentes que permitam ressigniﬁcar a
história da educação social, cultural, esportiva e
assuntos transversais importantes para a humanidade.
Com
uma
equipe
altamente
qualiﬁcada
promovemos constantes treinamentos e formações
para a qualiﬁcação por todo país. Valorizamos todas as
fases da vida, desde a infância à velhice. No ano de
2020, encaramos um novo desaﬁo e lançamos a
coletânea “Trilhas da Longevidade”. Uma proposta
que compõe livros, recursos digitais e ações
especíﬁcas diante da necessidade de olhar com
cuidado para o idoso.
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Cenário
A ‘Revolução da Longevidade’
acontece no mundo todo. O
processo se torna mais lento em
países desenvolvidos, garantindo
assim mais possibilidades para
preparar e atender melhor as
demandas das pessoas idosas.
No Brasil, o aumento da
população idosa tem sido mais
intenso do que no cenário global:
o número de brasileiros idosos de

60 anos, ou mais, era de 2,6
milhões em 1950; 21,8 milhões
em 2018; passará para 29,9
milhões em 2020; e deve alcançar
72,4 milhões em 2021, segundo
dados divulgados pela Divisão de
População da ONU em junho de
2019. Ainda de acordo com a
pesquisa, o que conﬁrma a
longevidade brasileira, idosos de
80 anos, ou mais, serão em 2020,
4,2 milhões de pessoas.

PIRÂMIDE ETÁRIA BRASILEIRA EM 2018 (DADOS DO IBGE)
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As pirâmides etárias representam a estrutura populacional de um lugar dividido
por faixa etária e sexo. Os
gráﬁcos são formados por
barras superpostas e possuem
topo, corpo e base. As barras
inferiores
correspondem
à
população mais jovem, e as
barras superiores correspondem
à população mais velha. As
pirâmides são importantes para
elaborarem um planejamento
público a médio e longo prazo.

Diante
do
exposto,
entende-se que o percentual
de pessoas idosas irá continuar
subindo, além de considerar
um aumento na longevidade
dos cidadãos pelas mudanças
e avanços na ciência de um
modo geral, o que trará novos
desaﬁos e oportunidades para
a sociedade.

Para preservar a qualidade
de vida até a morte, é
fundamental que os serviços de
Saúde e de Assistência Social
estejam integrados com ações
híbridas e conjuntas, com
respostas imediatas em relação
as situações de vulnerabilidade
social que acontecem à medida
que a população envelhece.

As Trilhas da Longevidade
promoverão uma mudança de
paradigmas sobre a velhice,
passando a ser vista como uma
oportunidade de crescimento
e aprendizagem ao longo da
vida, não como uma doença,
mas gerando ao idoso um
bem-estar físico, social, mental
e com uma maior participação
na sociedade.

A partir das Trilhas da
Longevidade, as instituições e
órgãos parceiros implementarão
uma cultura de cuidados ao
longo da vida com foco no
processo do envelhecimento,
baseados em uma das mais
importantes Leis Brasileiras, o
Estatuto do Idoso (EI), o “Marco
Político do Envelhecimento
Ativo (OMS)”, bem como,
dispositivos a serem implantados
para garantir os direitos da
população Idosa Brasileira.
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Coletânea
“Trilhas da Longevidade”
O referencial teórico da presente
pesquisa foi estruturado em 3 (três)
tópicos, a saber: o conceito de
envelhecimento ativo da Organização
Mundial da Saúde; a teoria de campo
de Kurt Lewin com base nas teorias
biológicas do envelhecimento programadas e teorias estocásticas; e
a teoria dos Fatores Determinantes do
Envelhecimento.

Conceito de envelhecimento ativo
da Organização Mundial da Saúde;
Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), o
conceito de envelhecimento
ativo consiste no processo de
otimização das oportunidades
de Saúde, participação e
segurança, com o objetivo de
melhorar a qualidade de vida à
medida que o envelhecimento
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enquanto processo biológico
vai se impondo. O conceito
foi adotado no ﬁnal dos anos
90 pela OMS no sentido de
entender o bem-estar físico,
social e mental como fatores
que não vão de encontro ao
envelhecimento biológico.

Teoria de campo de Kurt Lewin sob a ótica
das teorias biológicas do envelhecimento;
Conhecida como “teoria de
campo”, a teoria de Kurt Lewin
prevê que todo fenômeno
psicológico ocorre em um
determinado contexto, ou campo
segundo sua denominação — o
campo/contexto vital do indivíduo.
A partir desse prisma as forças do
ambiente que levam indivíduos
diferentes a reagirem de forma
diferente ao mesmo tipo de

estimulo. Essa teoria se aplica na
construção da Coletânea como
base teórica para a concepção da
compreensão do envelhecimento
a partir de fatores externos (do
ambiente) e internos (que Lewin
classiﬁca
como
campo
psicológico) para dialogar sobre as
diferentes
formas
de
se
compreender e viver o processo
do envelhecimento biológico.

Fatores Determinantes
do Envelhecimento
Os Fatores Determinantes
do Envelhecimento se conﬁguram
na Coletânea como ferramenta
teórica
de
abordagem
do
envelhecimento enquanto processo
único e construtivista a partir da
abordagem do indivíduo. Estes
fatores encontram ressonância na
literatura com base na Escala de
Lawton que avalia a funcionalidade
relativa das atividades instrumentais
da vida diária e – pioneiramente –

colocam-se enquanto alternativas
de abordagem individual do
processo – para além do papel de
Lawton enquanto análise do
momento dado. Essa abordagem de
fatores que determinam a relação
do indivíduo com seu processo de
envelhecimento biológico tem hoje
no Brasil como um de seus teóricos
expoentes – cujas obras são
referenciadas nesta Coletânia – o
Professor PhD Alexandre Kalache.
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Composição
do material
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Este material é adequado e
indispensável diante da urgência e
necessidade de assistir a pessoa
idosa. O estudo e planejamento é
essencial para que a nação envelheça
de
forma
digna,
garantindo
bem-estar para toda a população
brasileira. Por isso, a coleção Trilhas
da Longevidade se propõe a mostrar
o caminho para um envelhecimento
planejado e proporcionar uma vida
melhor e mais feliz para as gerações
atuais e vindouras.

Para tanto apresentamos 03
cadernos e um e-book que orientarão
cuidadores de idosos, familiares,
pessoas idosas e gestores na prática
de cuidados sob a luz dos Fatores
Determinantes do Envelhecimento
Ativo e do Estatuto do Idoso.

Versão digital
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Objetivos

FOrtalecer as
políticas de
atendimento
a pessoa idosa

Orientar a família
para promover um
envelhecimento
saudável
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Garantir ações
de acordo
com estatuto
do idoso

Planejar e
apoiar o processo
de envelhecimento
dessa nova
pirâmide

Qualificar o
atendimento
profissional a
pessoa idosa
e família

Incluir os
diferentes
ciclos
geracionais

Orientar a
família, o cuidador
e equipe profissional
no atendimento
a essa
Capacitar equipe
população
multiprofissional
de atendimento a
pessoa idosa
Promover
qualidade de vida
e bem-estar
a população
idosa

Incentivar
práticas de
cuidado para o
envelhecimento
ativo
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Ações
Assessoria
especializada
Capacitação

GARANTIR O
ENVELHECIMENTO
DIGNO E
SAUDAVÉL
SENSIBILIZAR
ACOLHER E
ORIENTAR O
PROFISSIONAL
QUALIFICAR
O ATENDIMENTO
PROFISSIONAL A
PESSOA IDOSA E
FAMÍLIA
FORTALECER
AS POLÍTICAS DE
ATENDIMENTO À
PESSOA IDOSA
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POTENCIALIZAR
AS PRÁTICAS DE
CUIDADO PARA O
ENVELHECIMENTO
ATIVO
FORTALECER
AS POLÍTICAS DE
ATENDIMENTO À
PESSOA IDOSA

Trilha da
Família
Trilha do
IDOSO

Trilha do
Cuidador
SENSIBILIZAR
ACOLHER E
ORIENTAR AS
FAMÍLIAS
SENSIBILIZAR
ACOLHER E
ORIENTAR O
CUIDADOR

QUALIFICAR
O CUIDADOR
DO IDOSO

PROMOVER UM
ENVELHECIMENTO
DIGNO E
SAUDÁVEL

FORTALECER
OS LAÇOS ENTRE
FAMILIARES

PROMOVER UM
ENVELHECIMENTO
DIGNO E
SAUDÁVEL

INFORMAR
A POPULAÇÃO
IDOSA SOBRE
SEUS DIREITOS

REFORÇAR
AS PRÁTICAS DE
CUIDADOS PARA O
ENVELHECIMENTO
SAUDÁVEL E DIGNO
PROMOVER
A SAÚDE
EMOCIONAL NA
PESSOA IDOSA
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O envelhecimento é um
direito personalíssimo
e a sua proteção um
direito social, nos
termos desta lei e
da legislação vigente.
Estatuto do Idoso, Artigo 8º
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Assista o Webinário em
nosso canal do YouTube
Inteligência
Educacional

80:45/ 1:47:11

Share

“Casos de Espanha,
Portugal, Argentina,
Uruguai e México”
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“Brasil na pandemia:
São Paulo, Rio de
Janeiro e no Nordeste”

Save

“O que aprendemos
com a pandemia”

Livro do WEBINÁRIO
2020
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Realização:

Alexandre Kalache
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inteligenciaedu.com.br/downloads/

WWW.
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